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َرة  َمَلّف الِكَتاب َوالِعت ْ

 النَّاِطق الِكَتابُ  :زء الثَّاِلثالجُ 

 م27/3/2016 والثَّالثُون  ةُ سَ السَّادِ  ةُ قَ لَ الحَ 

 (لزء األوَّ الجُ -الُغالة و الغُُلو )
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 َوَجَد َمنْ  يْ الَّذِ َما وَ َوَجَدك  اَذا فَ َقَد َمنْ . مَ .بَِقيَّة اهلل ..َياءيِه يَ َتوجَُّه اأَلْولِ ِإل يْ الَّذِ  ك يَا َوْجه اهللَساَلٌم َعَليْ 
 !!فَ َقَدك

 . .بَ َناِتيْ  أَبْ َناِئيْ  يْ َأخَواتِ  يْ َوتِ ُكم ِإخْ َساَلٌم َعليْ 

 

 :ينيزانَ ين المذَ هَ بِ هتماُم الِ  ،رُه اآلنالماضيِة أكدَُّت تأكيداً وأكر  في الحلقِة  

 !الرَّمحاين واملنطُق الشَّيطايناملنطُق  :الميزاُن األوَّل- 
  !ئيَّةالزَّهرا ةُ ة واملنهجيَّ البطائنيَّ  ةُ املنهجيَّ  :الثَّانيوالميزان - 

م بُه صحاب  وأ البطائنَّ  بُ اطِ يُ وائج عن إمامنا باب احل ُه ِلما جاءتُ حلعنواٌن اصط ،البطائنية واملنهجيَّةُ  أَّنَّ
أصل ( !ك واحدٌ  وجهلُ عباراتنا شّتَّ ) :لتُ كما قُ   ،ستحماريةُة الِ ة البطائنية هي املنهجيَّ املنهجيَّ ف ،أشباُه احلمري

  :البيت معروفٌ 
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  .. وُحسنك واحٌد بقيَّة اهللا شّتَّ عبارتن

 وا         دٌ عباراتن        ا س        تَّ  وُ س        نك 
 

 م        ال ُيش        يرُ الجَ  وك        اك إل          ذاكَ  
فون رِّ ُيُ  ،األلفاظ فونرِّ ُيُ  ،فونُُيرِّ  جلميعا !حرِّفأُ  اجلميع ُُيرِّفون أفال ُيقُّ يل أن  لكنَّن حرَّفُت البيت،   

إنَّن أريد أن  !!ول ُيالمون نفو رِّ لون ُيُ دلَّ فهل هم مُ  !حريُف واقٌع يف كلِّ شيءالتَّ  ،فون احلقائقرِّ ُيُ  ،املعاين
 (.احدٌ و  ،اطبُ ها الـُمخأيُّ  ،عبارتنا شّتَّ وجهلك) :فقلتُ  ،فت هذا البيتأحرف أيضاً فحر  

 وا         دٌ  عباراتن        ا س        تَّ  وَجهلُ        كَ 
 

 ُيش     يرُ  وك     اك إل       ذاك الس     تحمار 
  :ميزانانهناك   

   !يطاينمحاين واملنطق الشَّ املنطق الرَّ - 

 !زَّهرائيَّةالريقة الطَّ أو ة الزَّهرائيَّ واملنهجية  ،يةنئالبطاالطَّريقة املنهجية البطائنية أو - 

عض ني دخل عليه بعليه ح سالُمهو صلواُت اهلِل مامنا الباقر اءت يف روايٍة عن إِ قراءة سطوٍر ج   وأعيدُ 
فقال الباقر  ،بعتَّ تُـ  الَّيتة نهجيَّ امل عن ديثهُ ح ةالوصيَّ  ا جاء يف هذهِ ِمَّ و  ،بن رسول اهللنا يا وصِ أ   شيعتِه فقالوا لهُ 

مان  احللقة املاضية يف ز يفلت هنا كما قُ  الكالمُ و -انَّ م عَ كُ اءَ ا جَ مَ نا وَ رَ مْ وا أَ رُ ظُ نْ واَ ) :عليه صلواُت اهلِل وسالُمه
-(دُّوهم َتِجُدوه ُمواِفَقًا فَ رُ ه َوِإْن لَ بِ ُذوا َفخُ  ِفي الُقرآن ُمَواِفَقاً  فَإْن َوَجدُتموهُ -احلضور وليس يف زمان الغيبة

وسلوين  ام تعالوا يلقل اإلمومل ي !؟م احلديث هل هو ثقة أم ليس بثقةنقل لكالَّذي نظروا إىل ومل يقل اإلمام ا
 ! ؟للرجااة علم الة منهجي  ة الضَّ نا هبذه املنهجي  فمن أين جاءو  !؟اويعن وثاقة الرَّ 

فَإْن َوَجدُتموه ِفي الُقرآن ُمَواِفَقًا َفُخُذوا ِبه َوِإْن َلم َتِجُدوه ُمواِفَقاً  انَّ م عَ كُ اءَ ا جَ مَ نا وَ رَ مْ وا أَ رُ ظُ نْ واَ )
فَإَذا ُكْنُتم  َذِلَك ما ُسِرَح لََنا ا َ تَّ  َنْشَرح َلُكم ِمنْ ينَ َورُدُّوه ِإل َوإْن ِاْسَتَبه اأَلمُر َعَليُكم َفِقُفوا ِعنَده فَ ُردُّوه

ومل تذهبوا إىل -  َغيرِهَأوَصيَناُكم َوَلم تَ ْعُدوا إل فَإَذا ُكْنُتم َكَما-وا إىل علم الرجالأجلمل ت-َكَما َأوَصيَناُكم
 ْنُتم َكَمافَإَذا كُ -افعي والغزايلصول الشَّ ومل تذهبوا إىل أ ،شاعرة واملعتزلةوعلم الكالم عند األوِل صقواعد األ
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ميوت على الَّذي -قَبَا أْن َيخُرَج قَاِئُمنا َكاَن َسِهيداً  َفَمات ِمْنُكم َمي تٌ    َغيرِهَأوَصيَناُكم َوَلم تَ ْعُدوا إل
ر مع ُُيش  و ميوت محارًا بشريًا  !البطائنية ميوت محاراً الطَّريقة ميوت على الَّذي و  !ة ميوت شهيداً يَّ رائهالزَّ الطَّريقة 

ن عندها سُ محاٌر بشرٌي صورتُه ت   ،األوصياء سيِّدُ أنكر األصوات كما قال هي صواهتم الَّذين أم جهنَّ محري 
ا مَ نا وَ رَ مْ وا أَ رُ ظُ نْ واَ هو هذا:  املنهج املهدوي  و هرائي املنهج الزَّ  .ميةباط احلمري اجلهنَّ يف رِ  رُ ش  واخلنازير ُيُ  ردةُ القِ 
َوإْن ِاْسَتَبه األَمُر  ِفي الُقرآن ُمَواِفَقًا َفُخُذوا ِبه َوِإْن َلم َتِجُدوه ُمواِفَقًا فَ ُردُّوهفَإْن َوَجدُتموه  انَّ م عَ كُ اءَ جَ 

 مل-  َغيرِهَأوَصيَناُكم َوَلم تَ ْعُدوا إلفَإَذا ُكْنُتم َكَما -ادقوالصَّ  هذا هو منهج الباقرِ -َعَليُكم َفِقُفوا ِعنَده
 ،يننِ ائِ الخَ  نِ عَ  كَ ينَ دِ  تَ ذْ خَ أَ  ،بن سويديا  ،مهُ يت َ دَّ عَ ت َ  نْ ك إِ نَّ إِ فَ ) ائننيإىل اخل مل تتجاوزوه ،غريه إىلتتجاوزا 

يأخذ الَّذي و  ، (يننِ ائِ الخَ  نِ عَ  كَ ينَ دِ  تَ ذْ خَ أَ  مهُ يت َ دَّ عَ ت َ  نْ ك إِ نَّ إِ فَ نا تِ يعَ سِ  يرِ ن غَ عَ  كَ ينِ م دِ الِ عَ مَ  نَّ ذَ أخُ  تَ َل 
فَإَذا -مريأشباُه احلمن بشري  إن مل يعلم خبيانتهم فهو محارٌ و  !خائنيعلم خبيانتهم فهو إن  ،عن اخلائنني
  .(قَبَا أْن َيخُرَج قَائُِمنا َكاَن َسِهيداً َفَمات ِمْنُكم َمي ت    َغيرِهَأوَصيَناُكم َوَلم تَ ْعُدوا إل ُكْنُتم َكَما

  :األمور )العلماء(النَّاسوكيف يزُن  ،األموراأل ئِمَّة آتيكم مبثاٍل كيف يزُن  

 ،ميان جَ عَ  ،ونسن يُ عَ : )-57احلديث رقم   ،50صفحة  ،الثَّامناجلزء  (.حبار األنوار)هذا هو 
 وأحاديثُ  ،كاظممجيل يسأل اإلمام ال-؟رابِ جَ  يرِ سِ فْ ت َ م بِ هُ ث ُ د   َ أُ  :ماَل السَّ  يهِ لَ ن عَ سَ ي الحَ بِ أِلَ  لتُ قُ  :القَ 

 ،عفيتفسري جابر هو جابر ابن يزيد اجلُ -؟رابِ جَ  يرِ سِ فْ ت َ م بِ هُ ث ُ د   َ أُ -قاطعةو صرُية و ظم واضحة ااإلمام الك
 جابرُ  فُ عرَّ بني أولياء أهل البيت يُ  ،أسرار أهل البيت حاملُ وهو  ،معروفوهو  ،دمَّ ة علوم آل ُم  من محل  

م هُ ث ُ د   َ أُ -مظاالك يسأل اإلمام ،اج هذامجيل ابن درَّ  ،مجيل يسأل ،أسرار أهل البيت حاملُ  هُ بأنَّ  هكذا
الفضل  أهل  و احلكمة  به أهل   ثيعن حدِّ -السََّفلة هِ ث بِ د  حَ  تُ َل  :القَ -؟اإلمام ماذا قال لهُ -؟رابِ جَ  يرِ سِ فْ ت َ بِ 
جابر   فيقولون إنَّ  ،فيوخبوا حديث جابر ويوخبوا جابر-وهخُ ب  وَ ي ُ ف َ -؟ملاذا-السََّفلة هِ ث بِ د  حَ  تُ َل -اخلري أهل  و 

ة رواية مهمَّ فهي الرِّواية  انتبهوا هلذهِ  ،يبكذا من الع  و ه يف تفسريه فيه كذا كذا فيه من العيب وحديثُ و كذا 
هل ث به أدِّ ح  -السََّفلة هِ ث بِ د  حَ  تُ َل  :القَ  ؟رابِ جَ  يرِ سِ فْ ت َ م بِ هُ ث ُ د   َ أُ -مظااإلمام الك مجيل يسألُ  !؟جداً 
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 :قُلتُ  {مهُ اب َ سَ ا  ِ ينَ لَ عَ  نَّ إِ ثُمَّ  * مهُ اب َ يَ ا إِ ينَ لَ إِ  نَّ إِ } :أقرَ ا تَ مَ أَ  ،وهخُ ب  وَ ي ُ ف َ السََّفلة  هِ ث بِ د  حَ  تُ َل -اخلري

اب سَ ا  ِ نَ لَّ ين وَ رِ خِ ين واآللِ وَّ األَ  ع اهللُ مَ جَ ة وَ امَ يَ القِ  ومُ يَ  انَ ا كَ إذَ  :القَ  ، لَ ب َ  لتُ قُ -رآن هذا القُ يف -بَ َل 
 َ َكْمَنا َعَل  اهلل-عنه لنا نيابةً أي قُ  ،ح ك منا على اهلل-َفَما َكاَن بَينَ ُهم وبَيَن اهلل َ َكْمَنا َعَل  اهلل ناتِ يعَ سِ 
م وَما َكاَن بَينَ َنا وبَينَ هُ  ،انَ وه لَ بُ هَ وَ م ف َ هُ ن ْ م   اهُ نَ ب ْ وهَ تَ سْ اِ النَّاس  ينَ بَ م وَ هُ ين َ بَ  انَ ا كَ مَ وَ  ،ناتَ ومَ كُ  ُ  ازَ جَ أَ يه فَ فِ 

 أتعلمون أنَّ  ،السَّف لةينكرُه هؤلء  رآينهذا املعىن القُ  يقول بأنَّ  ريد أن  اإلمام يُ -حفَ َنحُن َأَ قُّ َمن َعَفا وَصفَ 
م يكُ لَ لِق إِ الخَ  ابُ يَ إِ )-زيارة اجلامعة الكبريةالجاء يف الَّذي  ذا املعىنهنكرون يُ أيضًا العديد من مراجعنا 

ن م ومراجعنا نا ومفكرينالمائهناك من عُ  ،اجلامعة الكبريةالزِّيارة ورد يف الَّذي هذا املعىن  ،(ميكُ لَ م عَ هُ اب ُ سَ  ِ وَ 
وه مبا جاء يف تفسري جابر اجلعفي فيوخبُِّ السَّف لة ث دِّ ل تُ  :ظم هنا يقول جلميلإمامنا الكا ،ينكر هذا املعىن

ترفض هذا الشِّيعيَّة موز كثريًا من الرُّ   أتعلمون أنَّ  ،يأيت هبذا املثالُُثَّ  ،ولتفسريه جلابر وحلديثهِ  صالنق فينسبوا
هي  املعاين وهذهِ -وهخُ ب  وَ ي ُ ف َ السََّفلة  هِ ث بِ د  حَ  تُ َل -اإلمام يقول ؟الرِّوايةب هذه س  ما هو وصفهم حب !املعىن

ل من قد يقول قائ ،دعن من هذا  ،هذه املعاين النَّاس ل تقبلها واإلمام هنا يقول لهُ  ،من مجلة تفسري جابر
 .ندخل يف األمساء ل نريد أن  وحنن  هم؟

بعد تريف مراجعنا جاشي وأقول رجال النَّ عند القوم،  أهمُّ كتابٍ وهو  (،جاشيرجال النَّ )لنذهب إىل 
فون فلماذا ل رِّ كما قلت قبل قليل اجلميع ُيُ   !جاشيفهرست النَّ باألصل هو و  ،وه رجال النجاشيمس  الذين 

 ،فهرسُت النَّجاشيهو النَّجاشي  رجال ،هذا مصداق من مصاديق التحريف ؟!عرالشِّ من  اً بيتأنا ف حرِّ أُ 
قم  ،شر اإلسالميسة النَّ مؤسَّ  ،332رقم الرتمجة  ،إذا نذهب إىل ترمجة جابر ابن يزيد اجلعفي ،على أيِّ حال

 ألنَّ  ،ل كتاب ذكر التفسريأوَّ -كتٌب منها التفسير  لهُ -؟فماذا يقول ،ث عن جابر اجلعفييتحدَّ  ،سةاملقد  
علسه من فقد  ،هذا التفسري حنن اآلن ل منلكُ -كتب منها التفسير  لهُ -الشِّيعةتفسري جابر كان مشهوراً بني 

سأل عنه الَّذي أول كتاب يذكر التفسري هو  !ستُعلِ الَّيت س هذا التفسري مع الكثري من الكتب ُعلِ  ،علسه
ل  أوَّ يف  .وهيوخبِّ  مفإَّنَّ السَّف لة ه ث بِ دِّ ل تُ  :قال ؟ث بتفسري جابرحدِّ م هل أُ ظامام الكمجيل سأل اإل ،مجيل

  لهُ  :قال ،ذكر أمساء كتب جابر اجلعفي ق يف آخر الكالم بعد أن  ماذا علَّ ُُثَّ  ،جاشي ذكر التفسريكتاب النَّ 
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-وذلك موضوع-ماذا يقولُُثَّ -ث والكتبوغيرها من األ ادي-يقول أن   كتٌب منها التفسري كذا كذا إىل
النَّجاشي  جاء يف كالم إمامنا الكاظم علىالَّذي أل ينطبق هذا الوصف  ،الكتب كتب مكذوبة يعن هذه

ث دِّ ث بتفسري جابر ل تُ دِّ ل تُ  لهُ  قال ،اإلمام قال جلميل ،لسُت أناو اإلمام هو الَّذي قال  ،السَّف لة أنَُّه من
ديث بل قال هذا ف احلعِّ ض  ي أصاًل مل يُ شاهنا النج ،هوفونه ضعِّ ون حديثه ويُ فُ يضعِّ  ،وهم يوخبِّ فإَّنَّ  ؟السَّف لة

حبسب  هُ رُّ س ِس دِّ قُ جاشي النَّ  ،السَّف لةأكثر من أن ه يعن و  ،يعن أكثر من التوبيخ !ساسهالكالم موضوع من أ
ليس السَّف لة املراد من و السَّف لة يأخذون من الَّذين  !السَّف لةمن هو  ،مظانا الكحبسب تقييم إمامِ و الرِّواية ذه ه

م أشباه احلالَّذين هم السَّف لة املراد من  ،ميارسون الزنا واللواطالَّذين    أصحابريموصفهم إمامنا الكاظم بأَّنَّ
هذا كالم أهل البيت أنا  ،يَّ ل  ع   واضل تعرت و ضوا عليها هذه أحاديث أهل البيت فاعرت  !نيةئاالبطالطَّريقة 

ِثكُم حبديِث آِل ُم مَّدأُ   وَّنمناس عاديني أنتم تسم  اآلخرون الَّذين سيعرتضون ُُيدِّثونكم بأحاديث أُ  !حدِّ
ل  ،دمَّ ُم   آلِ  قيسُه حبديثِ أن أحديُثهم ل ُيساوي عندي شيئًا إذا أردُت  ،يل هبم ل شأن   ،مراجعو علماء 

 كِّرأفا رون كميفكِّ  ،أناٌس عاديون ،زهم عن أو عنكمة متيُّ نل أجد عندهم ميزة معي   ،كحايلحاهلم   ،هلم قيمة  
ملاذا تكون هلم ميزة  إذاً  ،ونبهشتبه ويشتأ ،أخطئ ويطئون ،قيقة كما أحاولون الوصول إىل احلولوُيا

امليزة  .؟!.سناحُلجَّة ابن احل   مسهُ امليزة فقط لواحٍد ا ،ن ل أجد لنفسي ميزًة فال أجد هلم ميزةً ألنَّ  ؟عندي
السَّف لة ث به قال ل تدِّ  ،لةف  ون جابرًا وتفسريه س  يوخبِّ الَّذين  بأنَّ يصف اظم إمامنا الكو  ،دمَّ ُم   ٍد وآلِ مَّ ح  مُ لِ 

اخلبري يف علم  ،يت الصناعةخرِّ  :بأن ه جاشيمراجعنا عن النَّ عنه كما يقول   س سرهقدِّ جاشي وهنا النَّ  ،ونهفيوخبِّ 
ه بأنَّ يقي مه  ؟مه إمامنا الكاظمقيِّ ماذا يُ ف ،هكذا يقولونهم له ولكن  وهو كالٌم كذب ل أصل ول فصل  ،الرجال

والنَّجاشي قضى عليه من األصل  ،ًا وتفسريهُ ابر ون ج  يوخبِّ السَّف لة  ألنَّ  ،السَّف لةسفل أ بل من ،السَّف لةمن 
فقضى  ه موضوع من األساساإلمام العسكري بأنَّ  تفسري   مثل ما وصف السيِّد اخلوئي ،صفُه بأنَّه موضوعو ف

مقام  ه موضوع وجلَّ فسري إمامنا العسكري بأنَّ اخلوئي يف معجم رجال احلديث عن تالسيِّد أمل يقل  ،عليه
جاشي من النَّ  ،جاشيأخذها من النَّ الطَّريقة  هذهِ  ؟!فضاًل عن اإلمام املعصوميكتب مثله  ق أن  مقَّ  عاملٍ 

األصل  من ،عليه صلواُت اهلِل وسالُمهمنا الباقر وتفسري جابر مروي عن إما ،األصل أيضًا جاء لتفسري جابر
خ جابراً فهو مل يوبِّ  ،وبقية الكتب موضوعة التفسري أن  يعن  ،صلهاوأَّنى القضية من أموضوع  وذلك قال
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ه كالم إمامنا الكاظم قرأتُ هو  وهذا  ،السَّف لةأسفل  وهذا يعن أن ه  ،والتفسري بل قضى على التفسري من أصلهِ 
أناس وهم  اً وفالن اً قوا فالنصدِّ تُ  أم تريدون أن   ،مظابوا اإلمام الككذِّ تُ  تريدون أن   ،لكم قبل قليعلى مسامع

  .كموحالِ  عاديون ليس هلم أي قيمة كحايل

  ؟منطٌق شيطاين اميه  أو  ،أيُّ املنطقني منطٌق رمحاين

  ؟محاريٌ  بطائنٌ زهرائي، وأي هما طريق  طريقريقني الطَّ  أيُّ 

يُث ئق وهذا هو حدحقاين و متار  هذهِ  ،نوا عليها واحكمواهذه متارين مترَّ  ،أنتم احكموا ؟الطريقنيأيُّ 
 .عليهم أمجعني صلواُت اهلِل وسالُمهٍد مَّ آل ُم  

احللقة ويف حلقة يوم غٍد  تناولُه يف هذهِ ُع عنواناً جديداً سأأض  ن س  يف حلقة هذا اليوم وإنَّ  ع  أشر   قبل أن  
وحاكموا أقوال  موا أقوايلحاكموين وحاك ،ماً ركم دائوسأذكِّ  ،رتكم هبذه القضيةذكَّ  بعد أن   ،تعاىل شاء اهللُ  إن  

ا عقولكم هي احلاكم جعلو ا ،وا قويلنوا وحاكمر  مت ،مواتعلَّ  ،موا حديثيكحا  ،أنقلها لكمالَّيت اآلخرين 
أيُّ قوٍل  ، َّنايتهوايل من بداية الربنامج وإىلوا أقحاكم ،صحيحة احلاكم وما عندكم من ثقافةٍ  ووجدانكم هو

أدري قد يرتقن ل  ؟يطاين قلته يقع تت يافطة املنطق الشَّ لٍ و وأيُّ ق ؟محاينيقع تت يافطة املنطق الرَّ قلتُه 
الطرح هل هذا  ،كمه بني أيديحاكموا ما طرحتُ  ،بذلك يرتق عقلي وفكري وحديثي ول أشعرُ  ،انالشَّيط

يف  دُ نِ ن أست  إنَّ ف النُّوريةوحني أقول  !؟وريةالنُّ الزَّهرائيَّة الطَّريقة  أم مع ،احلمارية البطائنيةالطَّريقة يتماشى مع 
ني تأيُّ الطريق (،ورم نُ كُ مُ اَل كَ ) :لاألوَّ  يعيُّ هتم اجلامعة الكبرية الدستور الشِّ ر ذلك إىل ما نقوله يف زيا

ا ع أو يف ذاك لو ضاستعملتها يف هذا املو  عاين منه يف مسألٍة يف ٍب أُ ركَّ ٍل مُ هبسبب ج ،ب غفليتببسُرمبَّ
ن قد ول ألتفت إىل أنَّ  ،البطائنية احلماريةالطَّريقة حذو  أحذو   إىل أن   الـُمركَّبُ  جهلي فيأخذين ،معنيَّ  موضوعٍ 

 فأنتم ،مك تعرفوا طريقيعوا أن  تستط حّتَّ  !حاكموين وحاكموا اجلميع !وريةالنُّ الزَّهرائيَّة الطَّريقة عن  بتعدتُ اِ 
 هذا هو قانون احلساب يف ثقافة علي  -همولِ قُ عُ  درِ   قَ لَ اد عَ بَ  اهلل العِ اقّ دَ يُ إنَّما ) :عن عقولكم سُتحاس ُبون

م أعينكم اممًا ضعوا أدائ ،عقولكم بون عنساحتُ س (،همولِ قُ عُ  درِ   قَ لَ اد عَ بَ اّق اهلل العِ إنَّما يُدَ -وآل علي  
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 ،هذه موازين أهل البيت ،نوا اجلميع هبذه املوازيندوا زِ د  ل ترت  ،وزنوا اجلميع ،نطق الشيطاينمحاين واملالرَّ املنطق 
ِل ما بدأت إىل َّناية نوا بربناجمي من أوَّ وا بربناجمي مترَّ وابدأ ،النوريةالزَّهرائيَّة الطَّريقة البطائنية احلمارية و الطَّريقة 

 تطبقوها على آخرين قوا هذه القوانني على ما أقول قبل أن  طبِّ  ،ي يف أحاديثيالربنامج وهكذا استمروا مع
البكم أطالَّذي أنا  ،ق على غرييتطبَّ  قبل أن   يَّ ل  هذه القوانني ع   األ وىل  أن  ُتطبَّقف ،ألنَّن أنا الَّذي أُطالبكم

كتشف ن أولذا تالحظون أنَّ  ،قتهان قبلكم قد طبَّ وألنَّ  ،أنصحكم بذلكالَّذي شدكم وأنا أر الَّذي وأنا 
ق لو مل أطبِّ  ،وبرهان قويل ما عرضته وما أعرضه اآلن وما سأعرضه ،ةلِّ صغرية وكبري عن كُ  ٍة وأحبثُ احلقائق بدقَّ 
ورية النُّ  ةُ ئيَّ هراالزَّ الطَّريقة احلمارية و  ةُ ييطاين والطَّريقة البطائنمحاين واملنطق الشَّ هذا امليزان املنطق الرَّ  ،هذه املوازين

ناد القذر عهذا ال ومن كلِّ  ،هذا اهلراء لِّ ك من  أكتشف شيئاً  أن   ق هذه املوازين ما استطعتُ  مل أطبِّ لو أينَّ 
 .دمَّ ٍد وآل ُم  مَّ وملنطق ُم   ،لفكر الكتاِب والعرتة

أعود إليكم  ُُثَّ  ف الربنامجيف أوائل شهر رجب يتوقَّ  ،أصل إىل حد  حّتَّ  أنا معكم يف هذا الربنامج 
هي الثة هذه األشهر الثَّ  ،رمضان هرُ ش ،ر شعبانشه ،هر رجبالثة ش  األشهر الثَّ  هذهِ  ،يف شهر شعبان
الربنامج  لن حني أقو نَّ وإِ  ،ربيع املعرفةهي هر هذه األش ،سوا معرفتهالمِ  إمام زماننا كي يُ حّبِّ مُ أفضل موسٍم لِ 

شهر رجب يف  ،وحيدشهر التَّ هو هر رجب ش   ،الربنامجط طَّ ه جزٌء من مُ إنَّ فسيتوقف يف شهر رجب 
 ،وحيدالتَّ  رُ هعلي  وهو ش رُ ههو شهر اهلل وهو شالرِّوايات رجب يف  هرُ ش   ،شهر علي  و اهلل شهر  هوالرِّوايات 

األدعية  لُّ وكُ  ،وحيدأفضل األعمال قراءة سورة التَّ أن  لو تصفحتم مفاتيح اجلنان لرأيتم يف أعماِل شهر رجب 
يف  ،وحيدشهر رجب هو موسم التَّ  ،وحيدوردت يف شهر رجب تشتمل على عميِق معاين التَّ الَّيت واملناجيات 

وكذلك يف  ،رم  شهر رجب من يومِه األول وستظهر املواعيد واألوقات على شريط األخبار على شاشة الق  
وشهر رجب شهر  ،علي   شهرُ هو ر رجب فشه ،برنامج يا علي   يد بث  عِ ل شهر رجب سنُ عالنات من أوَّ اإل
برنامٌج ضرورٌي  برنامج يا علي   ،وحيد من عميِق حديث أهل البيتينقُل لكم التَّ  وحيد وبرنامج يا علي  التَّ 
 ،فر هي مبثابة كورس معريف مكثَّ هذه األشهُ  ،الزَّهرائيَّةواملنهجية  الزَّهرائيَّةالطَّريقة يعرف  ًا ملن يريد أن  دَّ جِ 

من بداية شهر رجب  ،اتينتفع من هذه الربامج ومن هذه امللفَّ  ابعن وأن  يت ب  أن  ذا الكالم ملن ُيُِ أقول ه
اطق من تاب النَّ يد بث حلقات برنامج الكِ عِ وأيضاً سنُ  ،برنامج يا عليَّ  عيد بثَّ نُ س ،يد كما قلت قبل قليلعِ سنُ 
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يعن بعد  ،تكتمل احللقاتحّتَّ  اطق ويستمر البث يوميًا هناك حلقة من حلقات برنامج الكتاب النَّ  ،هلاأوَّ 
هي ف   لقات برنامج يا علي  ا ح  اطق جتاوزت الثالثني أمَّ حلقات الكتاب النَّ  رجب شهر شعبان أيضًا ألنَّ شهر 

وهناك حلقة من  ،ام شهر رجب هناك حلقة من برنامج يا علي  يَّ  يوٍم من أيف كلِّ  ،رجب هرِ ام ش  مبقدار أيَّ 
ا  ،اطقكتاب النَّ برنامج ال مها أقدِّ الَّيت هذه احللقات  ،ةستمرَّ من شهر رجب هناك حلقات مُ  األيام األوىلُرمبَّ

عبان هر ش  يف ش   ،تبث قبل شهر رجب ط هلا أن  طِّ خُ الَّيت تكتمل احللقات  اآلن فقط يف األيام األوىل إىل أن  
ل فيها برنامج الكتاب كمِ حلقات جديدة أُ  ونبدأُ اطق تاب النَّ ل بث احللقات املتبقية من برنامج الكِ واصِ نُ 

عيني بقية  مت  تراكَ ) :مباشر أيضًا عنوانهُ  يومي بثٌ  فهناك برنامجٌ  ،تني أيام شهر رمضانحّتَّ  اطق النَّ 
تراك مّت ) :هذا الربنامج ،ر جوادكافِ اِب ح  رتُ داٌء لِ أهلي وأحبَّيت وأهل أُنسي فِ  لِّ يا من عيوين وعيون كُ  !(،اهلل

ا  ،فن أقدمها ملن يتواصل معي يف هذا الكورس املعريف املكثَّ يأتيكم يوميًا هو هديٌة مِّ  (،عين بقية اهلل إَّنَّ
جواِء مٍَّد ويف أ  ورحلٌة متعٌة يف حديث آل ُم   !عليه صلواُت اهلِل وسالُمهسن ة ابن احل  جَّ دعوٌة إىل مائدة احلُ 

هذا  (،ائر احلسين الويفالثَّ )حلقات برنامج  عاد أيضًا بثُّ يُ وس   ،عليه صلواُت اهلِل وسالُمهمر احب األ  ص  
ن عن هذا األمر لكنَّ  ثتُ دَّ وقد ت !ومعريف ملنهج حلن القول وعلميبرنامج مهم ألنَُّه تطبيٌق عملي الربنامج 

  !تابعة هذا الربنامجأخرى على أمهية مُ  ةً ه مرَّ نبِّ أُ 

  :يف شهر رجب برناجمان انإذاً عند

  (.يا علي  )إعادٌة لبث برنامج 

 (.الكتاب الناطق)وإعادة لبث حلقاِت برنامج 

ما  حبسب ،قاطِ تاب النَّ ُيني شهر شعبان وتبدأ احللقات اجلديدة املتبقية من برنامج الكحّتَّ  
 (قية اهللبك عين ّت ترام)ويف شهر رمضان برنامٌج جديد  ،داية شهر رمضاني مع بِ تهتن هلا أن   طتُ خط  

  .يهىل علر الثقفي رضوان اهلل تعايف املختا احلسين الو ائرُ ويُعاد بث برنامج الثَّ 
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 اء اهللُ ش إن  و  ،فكثَّ مُ عريف مهذه اجملموعة من املعارف وهذه اجملموعة من الربامج هي عبارة عن كورس 
عريف مع ما ملل السالتس ناسب مع زماَّنا وتتناسب معخرى تتون هناك برامج أُ تعاىل بعد شهر رمضان ستك

  .م من أحاديثتقدَّ 

ذا اجلدول بني عرضت ه  قديتابع معي فإينِّ   من يريد أن  وأبنائي وبنايت وأخوايت لذلك أقول ألخويت
 ، الربامجبني بث فيماتُ يت الَّ ات ستكون على شريط األخبار على شاشة القمر ويف اإلعالنات قو أيديكم واأل

 .إىل األيام األوىل من شهر رجب ةرَّ ما حلقاتنا فهي مستأمَّ 

أو  أكون   أن  يه وأمتىنَّ عل ُمه وسالصلواُت اهللِ وفيق يف معرفة إمام زمانكم لكم الدعاء وأمتىن لكم التَّ أسأ
 .ٍد بني أيديكممَّ نت سبباً يف فائدتكم ويف منفعتكم ويف عرض حديث آل ُم  كُ 

ة احللق صيل هذهِ اِن تفا بيأشرع  يف قبل أن   ،أعوُد إىل حلقيت يف هذا اليوم وإىل عنوان هذه احللقة
 .ل احلديثكمِ نذهب إىل فاصل وأعوُد إليكم كي أُ 

صوص هذا حللقة خِب ا ذهِ احلديث يف ه عنوان حلقتنا هلذا اليوم كما قلُت عنواٌن جديد وسيستمرُّ 
 مة بعنوانٍ ادِ معة الق  جلُ ايف  بدأي أك    أطراف احلديث يف هذا املوضوع أمجع   يف احللقة القادمة أحاول أن  و العنوان 

 :ا هونعنوان ،شاء اهلل تعاىل جديد إن  

 (الُغالةو الُغُلو )

صاديق اق من مادي مصدر مُ  !مصاديق الوقفاق من صد  هو مِ الغُُلو  !قفوهو أيضًا من مصاديق الو  
م يرتبطون مبجموعة الواقفة املمطورة ا و  ،الوقف ل أقصد أَّنَّ  ،بطائنيةلا ةُ املنهجيَّ  ،ةهجيَّ املن أقصد نفسإمنَّ

ط سلِّ وف أُ س   ،الةالغُ و الغُُلو   موضوع يفالً ل أريد أن  أذهب بكم ميينًا وِش  ،ةاحلمارية نفس املنهجيَّ  ةُ املنهجيَّ 
و الُغلُ ن معرفة عكافية   ورةكم صُ يعطعلومات ومطالب تُ وء يف هذه احللقة ويف احللقِة القادمة على م  الضَّ 

  . الوقتبهِ  يسمحُ و  در ما يسنحُ ق  ن وبِ ا أمتكَّ در م  ق  بِ  ،الُغالةو 
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ينيَّة مشكلٌة كبريٌة يف األوساط  هناك ستنا سَّ يست فقط يف مؤ ل ،ينيَّةالدِّ ت سااملؤسَّ  يف كلِّ  ،اً عمومالدِّ
ينيَّة الشِّيعيَّة ينيَّة األوساط  لِّ يف كُ  ،الدِّ ن نبحث عن ى حن  خر اجلهات األُ بيل  أن   ل شنلكنَّ  ،يف العاملالدِّ

يثي يف لذا سيكون حدف !صحيحةة الص املنهجيَّ شخِّ نُ  ريد أن  نُ  ،ليمةونريد الوصول إىل املعرفة السَّ  احلقيقةِ 
ينيَّةستنا أجواء مؤسَّ  ينيَّة اسات ر املؤسَّ يف سائ نراها جندها وأن   ة ميكن أن  كانت هذه القضيَّ   وإن   ،الدِّ لدِّ
 .ستنان مؤسَّ عو ُث عن بيتنا ن سأتدَّ األخرى لكنَّ 

  :األصولية المدرسةُ  

ا نُذ قرنني من الزمان و هي املدرسة احلاكمة اآلن مُ  املدرسة األصولية  ،ليليٍء ق  ش  رنني بِ أكثر من ق  ُرمبَّ
فأت نكاملدرسة اإلخبارية اِ  ،صارت على احلاشيةو رت حنس  خرى اِ املدارس األُ  ،يعيالشِّ  هي احلاكمة يف اجلوِّ 

اخلمين السيِّد ست بعد وصول تنفَّ  نيةُ افعر املدرسة ال ،يف واقعها لةً و ة صارت معز يخيَّ شَّ الاملدرسة  ،على نفسها
 ،خرى كانت منزويًة غاية النزواء هي األُ ست بشكٍل واضح وإلَّ تنفَّ  ،إىل إيران وتأسيس اجلمهورية اإلسالمية

صولية ة املدارس هي املدرسة األُ نها بقيَّ مِّ  فُ ختاالَّيت خيفة مُ ـسيطرة والمُ ـوال ةلكن املدرسة احلاكمة واملتسلِّط
ينيَّةلمية واحلياتية و من خالل جتربيت العِ  ،ائعة اآلناحلاكمة الشَّ  و أقرأ فيما كتبوا حني أمسُع من األصوليني أ ،الدِّ

بينها ما أجد فرقًا كبريًا في تب اإلخبارينيإىل كُ  لكنَّن حني أرجعُ  ،يقولون أو يكتبون ،عن اإلخباريني مثالً 
ل أتدَُّث عن جوامع  نقول كتب اإلخباريني فإنَّ قطعًا حني أ ،كتبهم التنظريية  اإلخباريون يف هكتبما  بني و 

اإلخباريون لضاع حديث أهل ولول  ،صحيٌح أنَّ جوامع احلديث هي مصن فات صن فها اإلخباريون ،احلديث
 ،وفالن وفالن لضاعت أحاديُث أيبسلَّم د ابن ممَّ لول زرارة ومُ  :كما كان يقول إمامنا الصَّادق  !البيت

 ،احلديث لةرارة من مح   اثلون زُ ميالَّذين و  رارةلول زُ  ،ظوا أحاديث الباقرفِ ح   ،فظوا أحاديثناح  الَّذين هؤلء هم 
 ،لبيتلضاع حديُث أهل ا اإلخباريون واهللِ  ءالول العلم ،لول اإلخباريون ،أهل البيت لضاعت أحاديثُ 

ا  ،اجلوامع احلديثيةو ث عن كتب احلديث ن ل أتدَّ ريني إنَّ اتب اإلخبقول كُ فحني أ ث عن الكتب دَّ أتإمنَّ
 ،صوهلم لشؤوَّنمأل ،لقواعدهم ،لنظرياهتم ،هميها لفكرِ خوا فِ أرَّ الَّيت تب تب الفكرية وعن الكُ ية عن الكُ ري التنظ

 نِّ فُهناك جت ،كتابة  وأتب اإلخباريني وبني ما يذكره األصوليون قوًل هناك فارٌق كبري بني ما هو مذكوٌر يف كُ 
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لت قُ  .؟!.هذه املشكلة مشكلة كبرية ،رينيتب اإلخبال يوجد نقل مباشر عن كُ و  ،ب وسوء فهمذِ كوافرتاء و 
ينيَّة سات املؤسَّ  لِّ ة موجودة يف كُ هذه القضيَّ  ثون عن ينما يتحدَّ ة حنيَّ سة السُ سَّ يف املؤ  موجودهو مثل ما الدِّ

أو  أو يكتبون شيئًا ُمرَّفاً أو ُيسيئون فهمه الشِّيعة ديكتبون شيئاً ليس موجوداً عنالشِّيعة ويكتبون عن الشِّيعة 
 اإلخباريون ّتَّ وح ،خبارينيصوليون مع اإلها يقوم هبا األة نفسُ هذه القضيَّ  .؟!.ُياولون التحريف والتشويه

ا أيضًا  يخية الشَّ  يء ُيدث معونفس الشَّ  .؟!.ض املواردعيني يف بعض املواطن وبمع األصوليقومون هبا ُرمبَّ
وقد يقُع هذا  يخية أكثر من اإلخباريةدرسة الشَّ  كبرية على املنون جناياتٍ م ي  ون فإَّنَّ ث األصوليحني يتحدَّ 

هذه  .؟!.يخية والعرفانيةوبني الشَّ  .؟!.يخيةنية والشَّ افوبني املدرسة العر  .؟!.أيضًا بني اإلخبارية والشَّيخية
  .شكلة مشكلة موجودةامل

كتبه ي ،تبه األقوياءيك ،بونلغالا البة فكما يقولون التأريخ يكتبهُ املدرسة األصولية هي الغ   لكن ألنَّ 
 ،ولينيصاريون عن األباإلخ قولهُ ما ي عن اإلخباريني ول يشيع شيع ما يقوله األصوليونفلذلك ي   ،نتصرونمُ ـال

 عريفامل الطَّريق تقع يف مشكلة هذه املشكلة ،وهكذا إىل سائر الجتاهات األخرى ،يخيةسبة للشَّ وكذا بالنِّ 
  !البطائنيةالطَّريقة جزء من  ؟شيء وهي جزء من أيِّ 

 إنَّ )-ناتُ مَّ على سبيل املثال حني يقول أئِ  ،األمور على حقيقتها ثِ من حب  لبُدَّ  الزَّهرائيَّةالطَّريقة 
نفرتض  يعن أن  هل  ؟ذلك ماذا يعن-(مهِ فِ اَل ي خَ فِ  ادَ سَ الرَّ  إنَّ -يف خالف العامة-همفِ اَل في خِ  ابَ وَ الصَّ 
ننقل عن أناس  أن   أو ،همنا متأكدين هذه الوسائط تنقل آراء  م بوسائط حنن لس ننقل عنهأو أن   ؟ةللعامَّ  آراءً 

يقولون  ذانعرف ما كي  إىل أقواهلمو مباشر إىل كتبهم  نذهب بشكلٍ  ا أن  منَّ  نيريدو األ ِئمَّة كال  بل   ،يعادوَّنم
شاد يف الرَّ  أنَّ و  ،واب يف خالفهمالصَّ  أنَّ  وهيق هذه القاعدة طبِّ نُ  نستطيع أن   ،وعلى أساسها حينئذٍ 

ق هذه نطبِّ  أّن  لنا أن  ف نعرف أقواهلم وعقائدهم وآراء هم بشكٍل دقيق وصحيح من دون أن  و  .؟!.خالفهم
لى أقواهلم وكتبهم ل ألجل ع عِ المن الط ،تبهمع على أقواهلم وكُ الإذًا من الطلبُدَّ  !القاعدة بشكل تام

هو فحكمها  ،لع عليهايطَّ  ن  أ ال يوز لهُ فر هبا  يتأثَّ نفسه أن   من ياف علىو  ،ر هبا أو ألجل األخذ هباالتأثُّ 
ذين الل للَّ تب الضَّ كُ   ،فظها يف بيتهِ ُي أو أن   يط لع عليها ل يوُز للَّذي يتأثَّر هبا أن ،تب الضاللحكم كُ 
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هرائي هو املنهج الزَّ ف ،يرجعوا إليها أن  و طالعوها يُ  أن  و راودوا هذه الكتب يُ  وز هلم أن  رون هبا ي  ول يتأثَّ  يقرأوَّنا
 ،دين من نقل تلك الوسائطلسنا متأك   طئر بوساو م نعرف األل أن   ،ورية هي هذهالنُّ الزَّهرائيَّة الطَّريقة و  ،هذا

 ل أن   ،بهمتمن كو منهم  أن  نعرفهافالبد   ،ِفكرًة جملموعٍة معيَّنة من النَّاسأو عقيدًة  نعرف إذا أردنا أن  وهكذا 
يف كتب  ع فيقرأ التشيُّعأحدًا يبحث عن التشيُّ  أنَّ  حُّ هل يصف ،م وهو معدود يف مالفيهمن ينتقدهل عمَّ نقُ ن  

 .هكذا تكون األمورو صلية من مراجعة املطالب يف مصادرها األلبُدَّ  ،ل يصح   ؟ذلك هل يصحُّ  ،لفنياملخا

أفضل من   منطقي بشكلٍ الة الغُ و  لُغُلو  اث عن على كتاٍب تدَّ  عمل أطل  الشِّيعيَّة ن يف املكتبة احلقيقة إنَّ 
د مَّ يخ مُ للشَّ  (،رةقصِّ مُ ـالو لُغالة اف بني املعار  رواةُ  الباطنية رقُ والفِ الغُُلو ) :وهو رعاصِ عاصر ملرجٍع مُ كتاب مُ 

 سبة يلبالنِّ  ،لسكندريا جمتىب الشَّيخحسن الكاشاين و الشَّيخ تقرير وهو ب ،كتاب مجيل هذا الكتاب  ،السَّند
هذا  أفضل من ،لكثرياو كثري ال رأتُ ثري وقعت على الك   اطل  مع أين   ،الشِّيعيَّةكتاب يف املكتبة ع على  مل أطل  

يف  يتأهل البيث دحاىن يف أهذا املعع هذا املطلب و تتب   نديخ السَّ لشَّ اف ،(رق الباطنيةوالفِ الغُُلو )الكتاب 
بوا عن هذا كتذين  الَّ ن معلى غريِه  سنه وأفضلي تهولكن مل أجد يف هذا الكتاب مع حُ  ،تلف املصادرمُ 

 وشاًل ونقلوا طوا مييناً بَّ خت سَّنديخ الغري الشَّ  املوضوع هذا بوا عنكتالَّذين   ،كالمًا منقوًل عن الغالة  عو ضاملو 
  .ه مشكلةهذ! ؟ساساً نأخذ منهم كالماً ويكون أ كيف ميكن أن  الُغالة   ءاأعدو  ،الُغالة أعداءعن 

رها هي مصادلشِّيعيَّة اتب لكُ ا ّتَّ ححل والفرق لل والنِّ كتب املِ   ،حل والِفرقلل والنِّ مِ نقلوا عن كتب ال  
د التآليف عنصانيف و التَّ  ألوان ل  كُ   ،الشِّيعيَّةمشكلة كبرية حنُن عندنا يف املكتبة  ،بيتلتب أعداِء أهل امن كُ 

 ،رقلفِ اتب حل وإىل كُ والنِّ  للمِ ـلتب ا كُ فإذا ما رجعنا إىل ،أهل البيت ءاأعدفكر مراجعنا وعلمائنا تشرُب من 
تأخذ  ،يعية واحنرفتكانت ش  رقم فِ ييقالكثري والكثري يف ت   تأخذُ الشِّيعة كتبها علماء الَّيت  الفرق العقائدية 

لبيت أحاديث أهل او ة لشِّيعفا ،تُُثَّ احنرف ليس هذه الفرق كانت شيعيةأ ،تب أعداء أهل البيتتقييم من كُ ال
جد ىل آخره مل أ  له إوَّ ن أ مهذا الكتاب أيضاً و  !ذه املشكلة موجودة على طول اخلطه !جملموعاتا أدرى هبذه

  !الُغالةتب لت عن كُ قِ مة واحدة نُ طراً واحداً أو كلفيه س  
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ن الباطنية م رقفِ والالة الغُ و ُلو الغُ يستخلص املوقف من  ريد أن  ند يُ السَّ الشَّيخ  نَّ بأ :قد يقول قائل
 يف  ابُ و  صَّ ال)ليل قٍل قبل كما جئت مبثا  ،ناقصاً  ولكن يبقى البحثُ  ،البيتث أهل يدخالل ما جاء يف أحا

ا  !فنياملخال أولئك تبمن الطالع على كُ لبُدَّ  وابنصل إىل الصَّ  إذا أردنا أن   (،مهِ فِ ال  خِ  ملصدر الوحيد اُرمبَّ
 ،الشِّيعيَّة تبكُ من ال هُ ن أنَّ بعنواكن ول ،الةالغُ تب من كُ  هُ ند ونقل عنه ل بعنوان أنَّ السَّ الشَّيخ  عنهُ  قل  ن  الَّذي 

 صادرم  منعد  تُ الَّيت اولة و ة املتدنقل عن النسخ ،ابن محدان اخلصيّبسني للحُ  (اهلداية الكربى)هو كتاب 
 ث عنوسنتحدَّ  ،لُغالةا بتكُ   هذا الكتاب يف أصلِه منو  ،كتابة هلذا الخسناك أكثر من نهُ  ،ار األنوارحِب 

 .دغ يوم احللقة القادمة يف يفف مل يكن هذا املوضوع إذا بقي وقت يف هذه احللقة فإن  

  ؟اخلالصة ما هي 

تبت كُ الَّيت  لكتب ات من أير ل ما ضأف كما قُلت هو  نديخ السَّ رق الباطنية للشَّ والفِ  الُغُلو  هذا الكتاب 
 .الُغالةل من كتب قِ ولكن مع ذلك ما فيه سطر واحد نُ  الغُُلو  عن 

 ،كتبهم موجودةو وجودون م يخيةُ والشَّ  ،يخيةل عن الشَّ حني ُيسأ  اخلوئي السيِّد يُفيت  ليس غريبًا أن  و 
 عة أهل البيتة من شييخيلشَّ هؤلء من ا (،بنو عامر)هلم ية الجتماعية عندنا يف العراق يف البصرة التسم

ليج اخليف  ،إلحساءا ت ويفالكوي يخية يفوهناك الشَّ  ،ينقسمون أيضاً  يخيةفالشَّ  ،يخية الركنيةولكن من الشَّ 
ا تتحدَّر منه الَّيت للعوائلو  ،يات بالنسبة لعلمائهممستوهذه  ،قية أو السكوئيةاإلحقا يخيةُ هناك الشَّ 

ينية لديهم  ،نيةيخية الركلشَّ ا ة وبنيحقاقييخية الخالٌف بني الشَّ هناك و  ،الشخصيات العلمية والرموز الدِّ
 .كتبهم بالنتيجة موجودة ومتوفرة ومطبوعةو 

 اخلوئي رمحةُ سيِّد تصاريح للو  جمموعة فتاوى وأسئلة (،ائلمنية السَّ ) :بني يدي هوالَّذي هذا الكتاب 
-؟خلفهم ولماذا الةُ في اإل ساء وها يجوز الصَّ الَّذين  من هم الشيخيةُ ) -225يف صفحة  ،عليهاهلل 

حّتَّ   ،اخلوئي فقطالسيِّد ب ةً خاصَّ  توباملناسبة هذه الفتوى ليس-ل يجوز ذلك-اخلوئيالسيِّد ماذا ييب 
الة خلف ل جتوز الصَّ  يعن-ل يجوز ذلك-إن  مل يكن اجلميع فأكثرهم يقول هبذا الكالم ملعاصرونا ملراجعا
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السيِّد ة املرجع األعلى يمهذا هو كالم زعيم احلوزة العل-عندهم عقائد وأقواًل غير صالحة فإنَّ -يخيةالشَّ 
عندهم عقائد وأقواًل غير  فإنَّ -ل جتوز الصَّالة خلف الشَّيخية-ز ذلكل يجو -اهلل عليه اخلوئي رمحةُ 

ث هو يتحدَّ و يف عقائدهم خصوصًا  ،حقاقيةخية من اجملموعتني الركنية أو اإليتب الشَّ راجُع كُ حني أُ -صالحة
وليًا يف أصاإلحسائي كان الشَّيخ  ،ون املسلك األصويلأصوليون يتبن   هم يةهمن اجلهة الفق ،ئد هنااعن العق

عندهم عقائد وأقواًل غير  فإنَّ -هو هكذا يقول ،لكن الكالم عن العقائد ،ستنباطباب الفتوى والِ 
  .أهل البيت ا عقائدُ إَّنَّ فإذا ما رجعُت إىل عقائدهم الَّيت بـُيِّنت يف كتُبِهم -صالحة

م ت  شوأُ  ب  س  أُ س   بسببها مةلكلاهذه  وأعلم أنَّ هذه الكلمة ستؤذي الكثريين وأعلم أنَّ  :أقول ينوإنَّ 
 يزةً ز هبا عن أعن مِ يتميَّ  ،لعلماء من اعاملٍ  ن ل أجد ميزًة أليِّ ايل ألنَّ أنا ل أب !ن أقوهلا حقيقةً ن ولكنَّ لع  وأُ 

 ،ههون كما أشتبشتبئ ويخطما أُ كطئون  م أناس عاديون يُ هُ إنـ   ،أعن بهِ الَّذي هذا  ،قدسية ميزةً  وأ ،إهلية
  !نةمعيَّ  قدسيةً  هلم فلماذا أضع

ة من ب يف أهل البيت أفضل مليون مر  تقرأ ول تكتُ  ميَّة لعقيدُة عجوٍز أُ  :أقولها وبصرا ة   ينإنَّ 
لو جئنا اآلن  ،وعن متحيٍص يف األمر وعن درايةٍ  وأقول هذا عن علمٍ  .؟!.اخلوئي يف أهل البيتالسيِّد عقيدة 

 بينما ،بذلك ل تقبلُ  ،ذلك ا ترفضُ إَّنَّ  ؟فنسأهلا هل املعصوم يسهويخية ب من الشَّ بعجوز ل تقرأ ول تكتُ 
إلَّ يف دائرة التبليغ  !أمورهِ  لِّ ويف كُ  هِ جِّ عصوم يسهو يف صالته ويف صيامه ويف ح  دنا اخلوئي يقول بأنَّ املسيِّ 

 هو وعرضتُ يف عملية السَّ  دوق والطوسي واخلوئيبني عقيدة الصَّ  وقد مرَّ احلديث حني أجريُت ُمقارنةً  ،فقط
ة ل  تـ  قـ   نَّ لو أسأل هذه العجوز هل تعتقدين بأ !اخلوئيالسيِّد أسوأ واحد فيهم هو   لنا أنَّ صوص وتبنيَّ النُّ 
دنا ا سيِّ أمَّ  ،وتقول لصريح وبألفاظ واضحة وستقو  ذلك بشكلٍ  نُ علِ وستُ  ستجيبن !؟ابصَّ هراء من النُ الزَّ 

الكثري  جُ خِر اخلوئي سأُ السيِّد ية وأحبث يف عقائد يف هذه القض لو أستمرُّ و  !ابُنصَّ  ماخلوئي فهو ل يعتقد بأَّنَّ 
ل تقرأ ول تكتب الَّيت يخية وهذه العجوز الشَّ  ،البيتات منهج أهل هي  يمن عقائدِه ومن أفكاره املخالفة لبد

ل تقرأ ول تكتب من  دة عجوزٍ عقي لت بأنَّ ومن هنا قُ  ،أهل البيت ا يقولهُ م  ستكون موافقًة يف عقيدهتا لِ 
 يذكره يف كتبهِ الَّذي الكالم هو ليل والدَّ  ،اخلوئيالسيِّد ة دية من عقأفضل مليون مرَّ البيت يخية يف أهل الشَّ 
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طويل واحلقائق أنقلها لكم  والربنامجُ  ،الكثري وسيأيت الكثري مرَّ  ،وسيأيت البعض اآلخر مر  البعض ،تفسريهِ  ويف
هم الة خلف  اخلوئي وغريُه جبواز الصَّ السيِّد  فيت الفقهاءُ يُ  ،البيت لهاملخالفون أل ،املصادر األصلية من

أولياء  والشَّيخيةُ  ،نةالة خلفهم على طول السَّ فيت جبواز الصَّ هناك من يُ وُ  ،ة يف موسم احلجيجيف مكَّ  اً صخصو 
أنا الَّذي أتدَّث عندي  ،نا عندنا اشتباهاتلُّ كُ و شتباهات نعم عندهم اِ  ،أهل البيت أهل البيت وشيعةُ 

لماً سيأيت من هو أكثر خربة من وأكثر عِ و  ،هاحُ أصحِّ فإين  لو أعرفها  ،لكنَّن ل أعلم أين هي ،ِاشتباهات
الشتباهات واألخطاء موجودة يف  ،شتباهايت وأخطائيفُيخرج اِ البيت همًا من يف حديث أهل وأكثر ف  من 

 ،ياإلحسائ يخ  شَّ ال تُ دلقات وانتقت احلمرَّ  ،ما أنا بشيخيو  ،طعًا سيقولون عنِّ شيخيق ،لِّ مكانكُ 
ن لو أنَّ و  ،أنتقدهُ فإن ن أيضًا كما أنَّن ُأجلُّه   ،الشَّيخ  اإلحسائي وأنا أنتقدُ  ،اإلحسائيالشَّيخ  مُ ُيصنِّ  يخيُ الشَّ 

ما ذكرُه من معرفٍة وفهٍم حلديِث  ،يارة اجلامعة الكبريةللزِّ رحه اإلحسائي يف ش  الشَّيخ  تبهُ بني ما ك   جري مقارنةً أُ 
واهلِل واهلِل لو   ،تب أساتذتِه وكتب تالمذته من املراجعاخلوئي وكُ السيِّد تب وأقارن بني ما جاء يف كُ أهل البيت 

ع اجبني هؤلء املر قارن أنا ل أُ  ،يكونوا يف ِعداد تالمذتهِ  ل ميكن أن  حّتَّ فهم املقارنة يف كان هناك إنصاف 
وأساتذة  ذكرُه الشَّيُخ اإلحسائي وبني ما ذكرُه السيُِّد اخلوئي ارن بني ماق  أُ  أنا ،اإلحسائيالشَّيخ  وتالمذة
وكتب اخلوئي السيِّد ا كتب و أ تقر وأنتم مينكم أن   ،من املراجعاخلوئي السيِّد ة اخلوئي من املراجع وتالمذالسيِّد 

للزيارة  هِ حر اإلحسائي يف شالشَّيخ  وبني ما كتبهُ  ،مهُ دونـ  تقلِّ الَّذين من املراجع األحياء أساتذتِه وكتب تالمذتِه 
يف موجودة ومبثوثة وهي  ،عتقاديةي وأجوبة املراجع حول املسائل اإلاخلوئالسيِّد أجوبة و  ،اجلامعة الكبرية

وحبسب  ،أنا شخصياً قمت هبذه العملية ،بعملية مقارنة وقوموا ،على املواقعو لى النرتنت تب وموجودة عالكُ 
 ،(وريةالنُّ الزَّهرائيَّة الطَّريقة  وأالبطائنية احلمارية الطَّريقة و  ،يطاينالشَّ  وأمحاين املنطق الرَّ )ت مرَّ الَّيت املوازين 

ه ولُ سيؤخذ ق  الَّذي هو عند الناس املرجع الكبري فومع ذلك  ،إىل هذه النتائج هذه املوازين ووصلتُ  قتُ طبَّ 
يعن السيِّد اخلوئي يف عقائدِه ل توجد -عندهم عقائد وأقواًل غير صالحة ل يجوز ذلك فإنَّ -!!بعوسيتَّ 

ستأتينا أمثلة عديدة و  ت أمثلة عديدةومرَّ  ،يف أقواله ويف آرائهمن ذلك واهلل يوجد الكثري  ؟أقوال غري صاحلة
ا إو  ،اخلوئيالسيِّد ب ةً ة ليست خاصَّ والقضيَّ  ،أخرى نا بشر ألنَّ  ،عندي وعند غريي ،عند اجلميع موجوده هيمنَّ

نقول  ع هذه األمور فهذا يعن أن  ا هكذا نتتبَّ نَّ فإذا كُ  ،نا بشريخية وعند الباقني ألنَّ وعند الشَّ  ،مبختصر القول
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هو أيضًا عنده يف  هألنَّ  ،ديه وخلف تالمذته ووكالئه ل جتوزقلِّ ف مُ ئي وخلو اخلالسيِّد الة خلف الصَّ  بأنَّ 
عًا عندنا يحنن مج ،امليزان ليس هكذاولكن  ،الفة ألهل البيتمُ و أقوال غري صاحلة  كارهِ عقائده ويف أف

 .اجلميع عندهم نقائصو هات باشتاجلميع عندهم ا ،اشتباهات

يف و هم تبكُ   ُغالة يفالو غُُلو ال ندرس علينا أن  ف ،الُغالةو الغُُلو إذا أردنا أن ندرس  أقول هنا فمن
ينئٍذ ح ،مجعنيعليهم أ هصلواُت اهلِل وسالمُ البيت نرجع إىل حديث أهل  أن  بعد ذلك علينا و  ،مصادرهم

 هذه يفالُغالة و و ن الغُلُ ي عيثأتناولُه يف حد وهذا ما سأحاوُل أن   ،جليةو  طقيةورة واضحة ومنستكون الصُّ 
ملطلب ا ل أن  أختصرسُأحاو  نَّنأإلَّ  يف احلديث سأستمر  فالوقت  إذا مل يكفِ و  ،احللقة ويف احللقة القادمة

 .كون الفائدة ميسورة بني أيديكمت ألجِل أن  

  ؟الُغالةسي د من هو  ؟الغُُلوسي د من هو  

ف ق  و   اقفٍ و  لُ هو أوَّ  ،ةأل ِئمَّ اقف  على و ُل واقٍف وهو أوَّ  ،هو عبد اهلل ابن سبأالُغالة سيِّد و الغُُلو سيِّد 
  .عليه صلواُت اهلِل وسالُمهلى أمري املؤمنني ع  

  ؟يةسخصية وهم ة أميسخصية  قيقها هو عبد اهلل ابن سبأ  

ن ير ملتأخ  اة لشِّيعاعند مراجع أم ا  ،يةحقيق هو شخصيةالبيت  لهعبد اهلل ابن سبأ يف حديث أ
 ابنعبد اهلل  بأنَّ  نو لقو يلبيت اأهل  ،عندكمالَّيت نوا املطالب باملوازين أنتم زِ  ،شخصية ومهيةفهو خصوصًا 

أي هما ف !ومهية صيةٌ سبأ شخ هلل ابناعبد  بأنَّ  :يقولون ومراجعهاة مَّ علماء األُ و  ،موجودة ةٌ يقيقسبأ شخصيٌة ح  
 تصد قون؟

ما وصل احلديُث إذا يف الوسط احلوزوي طرح على الطاولة يُ   كتابٍ أهمُّ  ،على هذه املسألة دعوين أمر  
وهذا هو  ،لهذا هو اجلزء األوَّ  ،يتألف من جزأينوهو  ،كتاب مرتضى العسكري  هو ،اهلل ابن سبأإىل عبد 

 عبد اهلل بن سبأ شخصيةٌ  أنَّ  ،خالصة ما يف هذا الكتاب (،عبد اهلل ابن سبأ وأساطري أخرى) :الثَّايناجلزء 
الثة ن ث  ف مِ وعندُه كتاب آخر يتألَّ  ،تابهدًا كبريًا يف هذا الكِ ل جُ ذ  مرتضى العسكري ب  سيِّد قطعًا  ،ومهية
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لكن الكتاب عن عبد اهلل ابن سبأ هو هذا  (،مخسون ومئة صحايب متلق) :لحق هلذا الكتابو مُ أجزاء هُ 
تب وبني الباحثني يف كُ  ،جالعورف عليها بني علماء الرِّ تُ الَّيت ريقة للطَّ  هداً كبرياً وفقاً ل جُ ذ  ب   ،بني يديالَّذي 

ا  ،يأكادمي وهو أسلوبٌ  ،عمل هذا األسلوبهو است ،في قضية أو لنةٍ ت قضيَّ إلثباالتأريخ  ينجح يف ُرمبَّ
 هميف حديث وصارت معروفةً  لبيت بالذكرتناوهلا أهل ا ولكن حني يكون احلديث عن قضيةٍ  ،القضايا التأريية

 نا لو أردنا أن  لكنَّ  ،الباحثنيالٌل بني ج   هذا األسلوب لهُ  صحيحٌ  !هنال ينجح ي سلوب األكادميهذا األف
 يف األسانيد والبحثُ  جال والبحثُ فعلم الرِّ  ،صات وظنون واحتمالتخترُّ  فإن نا ل جند غريق هذا اجلالل زِّ منُ 

ريد يُ  إنسانٍ  أيُّ  ،انسنويستطيع اإل !صات واألوهامحتمالت والتخرُّ عن الشخصياِت يعتمد أساسًا على الِ 
قرائن هناك ما و  ناد قرائن هُ  يأن   ،خصيات يف التأريخنة من الشَّ جود شخصية معيَّ احتمال عدم و  حر يط أن  

هذا الكتاب  ،مرتضى العسكريبِه قام الَّذي هو وهذا  ،يرج بنتيجةوُيمِّع من ُهنا ومن ُهناك و  ،ةيهي حبقيق
البعض  ،ةنَّ السُ  ءا علمأنَّ  صحيحٌ  !عاجز العصرمه معجزة من أنَّ على  ،العسكري ضه أتباعُ ر  فه هكذا ع  لَّ حني أ

القضية خصوصًا بالنسبة  ولكن هذهِ  ،تشرقنيسالبعض من املكذلك دحوا وراسلوا العسكري و م   ،منهم قطعاً 
فكرة  ،رقنيستشت من املذ  خِ أُ  ساساً  هذه الفكرة أنَّ أل ،ل أكثر إليهمت دَّ بضاعتهم رُ فهي للمستشرقني 

  .سبأ التشكيك يف وجود شخصية عبد اهلل ابن

 وانتقل إىل الِفكِر الُسنِّ عند بعض الشَّخصيات ،هذا التشكيك نشأ يف الفكِر الستشراقي أصالً ف
هناك الكثري من األحداث  ،الكثري ة يف كتبهم هناكنَّ باعتبار أنَّ السُ  ؟ملاذا ،الشِّيعةه ف  بعد ذلك تالقـ  و  ،ةينَّ السُ 

 !ع بدعة جاء هبا هذا اليهوديشيُّ تال نَّ بأ :هكذا يقولونة إىل عبد اهلل ابن سبأ والُسنَّ ومن األخبار تُنسب 
ون فجاء بالفكر قولي ،مسلأُُثَّ  اً يدتقول األخبار التأريية كان يهو  هتم وكماافعبد اهلل ابن سبأ كما تقول حكاي

فليقولوا ما  !؟ا يقولونمبة و نَّ ما شأين بالسُ لكن و  ،يف أصلِه يهودي ع  التشيُّ  فإنَّ  ،عس التشيُّ يهودي فأسَّ ال
 أدفع   تون وجودها فألجل أن  ثبِ ثون عنها ويُ يتحدَّ األ ِئمَّة و  ةيإذا كانت هناك شخصية حقيق ،يقولوا يريدون أن  
 خصية ألجل أن  أنفي وجود هذه الشَّ  أحاول أن  آيت و  ،ةنَّ يكتبها السُ  هات وأكاذيب وأساطرير  ع تُـ عن التشيُّ 

 ،هكذا سار مرتضى العسكري يف حبثِه هذاولكن  ،ول هكذا احلقائقما هكذا العلم  !؟األساطري تلكأنفي 
ألزهريون تفسري جممع البيان ا مثل ما مدح ،ت إليهمدَّ بضاعتهم رُ  فهي ،رقنيستشمدحُه بعض املوإن كان 
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جردي  و السي د الرب  رسل لهُ حني أ رهاألز  مثل ما مدح شيخُ و  ،ت إليهمدَّ رُ و بضاعتهم كذلك هي للطربسي  
ه كتب بالَّذي  نطق هذا التفكري وهذا املو  ،ت إليهمدَّ ورُ ة افعيبضاعتهم الشَّ  ،املبسوط للشَّيخ الطوسيكتاب 

ت دَّ عتهم رُ اضبفهي فحني ميدحه املستشرقون  ،استشراقي عن عبد اهلل ابن سبأ هو منطق مرتضى العسكري
 .صة على التخرُّ بني  جالية املهذه املنهجية هي املنهجية الرِّ و  ،إليهم

 أيضاً هو أوردو ملصادر ع ابُّ مرتضى العسكري بذل جهداً كبرياً يف هذا الكتاب من خالل تت بأنَّ  :قلت
يف  ،إلسالميجمع العلمي ام  ـر الاشِ النَّ  ،بني يدي  الَّيت هذه الطبعة  ،الرِّوايات عن األ ِئمَّة يف اجلزء الثَّاين

ردت و  الَّيت الرِّوايات د ورِ يُ  ،180ىل ما بعد صفحة مرتضى العسكري إالسيِّد د وما بعدها يورِ  ،169صفحة 
كانت الغُُلو  داية بِ  ث أنَّ تحدَّ تلَّيت ابن سبأ و ات وجود شخصية عبد اهلل تُثبِ الشِّيعيَّة الَّيت تب يف الكُ األ ِئمَّة عن 

ا كم  ،ذا موجوداً هيومنا ىل إالغُُلو  رمسبأ واستن هو عبد اهلل ابالغُُلو س أسَّ الَّذي  وأنَّ  ،خصيةمن هذه الشَّ 
يست شخصيًة ية لقيقح هو شخصيةٌ ن سبأ و باهو عبد اهلل الُغالة سيِّد و  ُلوالغُ سيِّد  بأنَّ  :قبل قليل قلتُ 

  .ر مرتضى العسكريمهية كما يتصوَّ و 

رقم الرتمجة  ،وهذا هوا جمللَّد احلادي عشر (عجم رجال احلديثمُ )اخلوئي يف كتابه السيِّد  الغريب أنَّ 
وسأقرأ  ،ي عن وجود عبد اهلل ابن سبأالكشِّ  لاوردت يف رجالَّيت الرِّوايات د ور ي ،ابن سبأ عبد اهلل ،6889

ورد  يُ بعد أن   ؟فماذا يقول ،207يف صفحة  إىل أن بعد ذلك ُيكمل الكالم ،عليكم بعضها بعد ذلك
على أنَّ عبد اهلل ابن  بدليل مل يأتِ  السيِّد اخلوئي هو- أسطورة عبد اهلل ابن سبأإل  أنَّ  ضافاً مُ -الرِّوايات

ها أخذ ؟هذه الفكرة أخذن من أي ولكن !ه حقيقةبأنَّ  والرِّوايات كلُّها تقول ،هو أورد روايات ،سبأ أسطورة
 ؟ومرتضى العسكري أخذ الفكرة من أين !جاليون الكتبون والرِّ قُ حقِّ مُ ـف الؤلِّ هكذا يُ  ،من مرتضى العسكري

 مشاغباته الهائلة موضوعةٌ  وقصص ُمضافًا إل  أنَّ أسطورة عبد اهلل ابن سبأ-أخذها من املستشرقني
فنسج أساطري نسبها  ،ن عمر كذاب معروفسيف اب-اء الكذابمختلقة اختلقها سيف ابن عمر الوضَّ 

وبعد ليفة عثمان مان اخلسالمي يف ز  جرت يف بداية العصر اإلِ الَّيت يئة األشياء السِّ  لُّ كُ   ،إىل عبد اهلل سبأ
فلُيكذِّب سيف ابُن ُعمر ولُيكذِّب  ؟وما عالقتنا هبذا املوضوع ،نسبها إىل عبد اهلل ابن سبأاخلليفة عثمان 
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المقام اإلطالة  ناول يسعُ -شخصية موجودةفهو ا عبد اهلل ابن سبأ أمَّ  ،النا هب هذه أكاذيب ل شأن   ،غريه
م مرتض  العسكري فيما قدَّ السي د ق المحق   والبا ثُ الجليا  مةُ وقد أغنانا العاّل في ذلك والتدليا عليه 

دين ضخمين جلَّ ه القصص الخرافية وعن سيف وموضوعاته في مٌ من دراسات عميقة دقيقة عن هذ
 .وفي كتابهِ  (عبد اهلل ابن سبأ)طُبعا باسم 

 .نذهب إىل فاصل وأعود إليكم

 ت  م من دراسادَّ قي فيما لعسكر ارتض  مُ السي د ق حق  مُ  ال الجليا والبا ثُ  مةُ وقد أغنانا العاّل 
بعا خمين طُ ضدين مجلَّ  رافية وعن سيف وموضوعاته فيصص أو الُقصص الخُ عميقة دقيقة عن هذه القَ 

د ورِ يُ  عد أن  ب ياخلوئالسيِّد -(ومئة صحابي مختلقخمسون )وفي كتابه اآلخر  (سبأ ابنُ  اهلل عبدُ )باسم 
 بنظرهِ ي هالرِّوايات  لكن ألن  و  ،صيةهذه الشخ ت وجود  ثبِ ها تُ ل  وايات كُ رِّ وال ،صمةعن أهل بيت العِ الرِّوايات 

 (!!سبأابن هلل ا عبدُ ) ي يف كتابهِ مرتضى العسكر السيِّد  بتهُ أثالَّذي ي يذهب إىل نفس الرأهو ف ،قطعاً  ضعيفة

متأثِّر بالفكر  وطه حسني ،ى العسكري أشار إليها طه حسنيمرتضالسيِّد إليها  ذهبالَّيت ية الرؤ هذه 
 ،القاهرة ،يليش النكورن  ،دار املعارف (،اين عليٌّ وبنوهثَّ لاجلزء ا ربىالكُ  الفتنةُ ) :هذا هو كتابه ،راقيتشلسا

 ،91صفحة  ،90صفحة  ،24رقم الفصل  ،90صفحة  ،24صفحة  ،عليٌّ وبنوهالثَّاين الفتنة الكربى اجلزء 
ابُن السوداء -اءدو وعن ابن الس خين عن السبأيةالمؤر   اضعليه إعر  ما يدلُّ  وأقاّ -يقول 90يف صفحة 

-منحولً  تكلَّفاً كان مُ إنَّما  أمر السبأية وصا بهم ابن السوداء  أنَّ  في  رِب ِصفين-هو عبد اهلل ابن سبأ
-ألحداثيعن متأخرًا بعد ا ،بأخرةٍ - ين كان الجدال خُترِع بُأخرة  قد أ-كذبًا ل وجود لهُ   يعن ،منحولً 

ة أراد خصوم الش يعة أْن يُدِخلوا في ُأصول رهم من الفرق اإلسالميوغيالش يعة  ين كان الجدال بين 
وما  ،91 ،90ه يف صفحة مإىل آخر كال-انًا في الكيِد لهم والنَّيا منهمعنصرًا يهوديًا إمع هذا ال مذهب

 ،لستشراقيةاالطَّريقة يبحث األمور ب فهو ،الستشراقي ه حسني هذه الفكرة أخذها من اجلوِّ ط ،بعدها
 ،وطه حسني هو خريج فرنسا ،لتأرييةا قائعاملستشرقون عندهم منهجية خاصَّة يف التعامل مع األحداث والو 

 كان عجب هبا بعد أن  وأُ  ،دراسته هناك بِ الغربية بسبالثَّقافة و وتأثَّر كثرياً بالثَّقافة الستشراقية  درس  يف فرنسا
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ينيَّةس ار ألزهر ويف املديف ا يدرس بعد ذلك توَّل إىل منهجيٍة جديدة و  ،فطه حسني يف بداياتِه كان أزهرياً  ،الدِّ
 .بعد التأثُّر بالفكر الغريب والفكر الستشراقي

و يبد ،220فحة صريب يف اب العر الكتدا اسع من طبعةاألمين يف الغدير أيضًا هذا اجلزء التَّ الشَّيخ 
ا  أو  ،حسني ه  ط  ر بِ تأثَّ يضًا قد  أهُ أنَّ   يف هذا ني كان سابقاً ن طه حسولك ،سنيطابقًا لطه حكان رأيه مُ ُرمبَّ

ي   يث قال فاهنا هه ونحُن والدكتور طه  سين نصافق عند رأي-220يف صفحة   رح وهذا واضحالطَّ 
فصاحب  ،بهكتا  يف ه حسنيطا كتب قرأتُه هو م  الَّذي الكالم و  ،إىل آخر الكالم-كتابه الفتنة الكبرى

 .ضيةولذلك أشار إىل هذه الق ب برأي طه حسنيعجِ أُ  هُ الغدير هو أيضاً يبدو أنَّ 

 نارأيُ -135فحة صضًا يف سالمي أيسة دار الكتاب اإلمؤسَّ  (،عة التشيُّ هويَّ )لوائلي يف كتابه ا يخالشَّ 
تها باألمور يَّ ا عل  وهمدل  عة ونُ تر ُمخ عبد اهلل ابن سبأ سخصيٌة وهمية نا نرى أنَّ إنَّ  ،في عبد اهلل ابن سبأ

مثل  ،138شرقني يف صفحة وُيشري إىل آراء املست ،137وأيضًا يشري إىل رأي طه حسني يف صفحة -التالية
أ سبابن د اهلل وا عن عبثتدَّ ن الَّذيهم هؤلء و  ،ر وكايتاينك فيلهوزن وفريدلندوكذل ،د لويسر الدكتور برنا
  ،ستشراقيلر بالفكر اثَّ ن تأضًا ِمَّ هو أيو  رد علي  د كُ مَّ شار إىل مُ أيضًا أو  ،تهِ كوك حول شخصي  وأثاروا الشُّ 

ث عن هذا دَّ و تدي هر الو  علي وأيضًا أشار إىل الدكتور ،تاتب سوري تويف يف اخلمسيناك  ،كاتب مصري
فكر بال روان تأثَّ ِمَّ هم و طه حسني  رد علي  و كُ  شخصيات أمثال علي  الورديالوهؤلء  ،املوضوع
  .يطرحها مرتضى العسكري ة قبل أن  وهؤلء طرحوا هذه القضيَّ  ،قيار الستش

السيِّد أخذها منه ُُثَّ  ،البيتأهل  أخذ هذه الفكرة من هؤلء وعارض هبا أحاديث   فمرتضى العسكري
لي يف ائالو الشَّيخ كتب الطَّريقة   وعلى نفس ،احلقائقوهكذا تكون  ،ال احلديثتها يف معجم رجاخلوئي وثبَّ 

لكنَّك حني تفتح أوَّل صفحة من الكتاب يف  (،عة التشيُّ هويَّ ) هو غريب هذا الكتاب امسهُ  ،عة التشيُّ هوي  
 الم عل والسَّ  الةُ بسم اهلل الر من الر يم والصَّ هي هكذا:  بعة األوىلمة الطَّ مقدِّ جتد أن   ،الطبعة األوىل

هذا دللة على أنَّ هذا  أفتجدون يف !املكتوب يُقرأ من عنوانهِ -نتجبينال مُ آله الطاهرين وصحبه و  ُمحمَّد  
 والصَّالة والسَّالم عل -بعة األوىلمة الطَّ هذا أول شيء يف مقدِّ  !؟الكتاب سيحدِّثكم عن ُهوية التشيُّع
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فة من هذه اآللف املؤلَّ  ،ة ملنهج أهل البيترُيمالفة صوهذه -آله الطاهرين وصحبه ال ُمنتجبينو  ُمحمَّد  
عليه  اهللصلَّى ة واحدة اإلمام املعصوم يقول لن يد الوائلي ول غري الوائلي مرَّ البيت أحاديث وروايات أهل 

ة ة ومرَّ أكثر من مرَّ النَّّب الواحدة يذكر اسم الرِّواية ويف  ،ألف مؤلَّفة من أحاديث أهل البيت ،وآله وصحبه
ول مرَّة واحدة قال املعصوم صلَّى اهلل عليه وآله  (،صلَّى اهلل عليِه وآله)ّب يقول املعصوم اسم النَّ  وحينما يذكر

  !!هوية التشيععنوانه الكتاب هذا و  ،وصحبه

ا هي قد يقول قائل  حني يقول: ثر أكضيَّة أن  القية انمة الطبعة الثَّ يف مقد  جند ملاذا ولكن  ،هفوةرمب 
مة الطبعة قدِّ يف مُ -إ سانبعهم بمن تو حبه األبرار وآله األطهار وصَ  د  مَّ حَ عل  سيدنا مُ  والسالم الةوالصَّ 
مسار فهو  ،عتقاديارهم المن ُعلمائنا ومن خطبائنا يف مسدنا القضية صارت أسوأ وهكذا تعو   ةالثَّاني
عند  افل العتقادتس ضيةِ ق مر يفومرَّ علينا هذا األ !همدنا منهكذا تعوَّ  ،البيتي يف عالقتهم مع أهل لفتسا
 املعصوم ال به من سهوقما  ُُثَّ  ،حقيما ذكره يف كتابه التنو  ،ح الفقاهةا بذكره يف كتابه مص ما ،دنا اخلوئيسيِّ 

دة على و احللقات موج ،حللقاتاإىل  رجعواا ،مرَّ هذا الكالم يف احللقات السَّابقةو  ،يف أخريات أيَّاِم حياتهِ 
ن تبعهم رار ومحبه األبوص) :حيث فيهاأسوأ  ةالثَّانيمة الطبعة قدِّ مُ  ،النرتنتائيون على ر هموقع ز 
ابتعاد هناك ة بعة الثَّانيمة للط املقدِّ يفيعن  (،نتجبينمُ  ال وصحبهِ ) :ىلو مة الطبعة األقدِّ يف مُ بينما  (،بإ سان

 !!جية أهل البيتعن منهو  أكثر عن أهل البيت

 ن الخطب أنَّ هو  ا يُ مَّ ومِ : -5لي رقم ائماذا يقول شيخنا الو  7صفحة مة يف دَّ قحينما ندخل إىل امل
هكذا -هي في نطاق الفروعإنَّما منذ كانت لم تصا إل  األصول و  مينلرق المسمواطن الخالف بين فِ 

 خةمتلطِّ ثياهبم  ألنَّ  ؟ملاذا ،تنين املرجئة مرَّ علادق ياإلمام الصَّ  كيف أنَّ الرِّوايات  علينا مرَّت و  ؟هو األمر
رق وِممَّا يُهو ن الخطب أنَّ مواطن الخالف بين فِ -وجناب األخ هنا يقول ،مصلواُت اهلِل عليهبدمائهم 

من -منهم  اول كثيرٌ  وإنْ  المسلمين منذ كانت لم تصا إل  األصول وإنَّما هي في نطاق الفروع
تحاول الدخول من  ثانوية ولوازمعن طريق عناوين -داقتداًء بآل مم-يوصلها إل  األصول أنْ -أمثايل

اإلمام اهلادي ويرُأ أحد أن يقول إن   ،رُية الواضحةاجلامعة الكبرية الصَّ الزِّيارة عجبا! هذه -أبواب خلفية
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 ،ل جمال ألن أقرأ عليكم منها ،وا ماذا جاء يف الزيارة اجلامعة الكبريةأقرأ ؟!ل أن  يدخل من أبواب خلفيةُُياو 
 ألمري اخلطبة الشقشقية ؟!ةيفاب خلبو ادق ُياولون الدخول من أيضاً اإلمام الباقر اإلمام الصَّ زيارة عاشوراء أو 

دعاء صنمي قريش يف قنوت الصَّالة لسيِّد وكذلك  ؟!ُياول الدخول من أبواب خلفيةاألمري  ،املؤمنني
أين هي هذه األبواب اخللفية الَّيت دخل  ،صحيٌح هو ل يعتقد هبذه ولكنَّن ُأحدُِّث نفسي بذلك ،األوصياء

رق المسلمين منذ كانت لم تصا وِممَّا يُهو ن الخطب أنَّ مواطن الخالف بين فِ -؟املعصومون منها األ ِئمَّةُ 
تلف مع الِفرق فيقول بأنَّنا ل خنهنا  عنها الوائلي ثدَّ يتحالَّيت  واهلِل ل يقبل أحد من كلِّ الِفر ق-إل  األصول

هل يف األصول الشِّيعة نا ل خنتلف مع نة هل يقولون بأنَّ سَّ الُ  ؟هل تقبل الُسنَّة ذلك .؟!.رى يف األصولاألخ
إذا كانت  ،ة واضحةالقضيَّ  !؟..الفكري والعقائدي ذاءخهبذا الستهم ملاذا رموزنا وعلماؤنا  !؟كليقولون ذ

هو قال أكثر من تسعني يف  خرىويف بعض املواطن األُ منها ئة ويرجع إليها تسعون يف املمنها يقرأ الَّيت املكتبة 
ئة تسعون يف امل ،ناسب لذلك القول يأيت الوقت املإىل أن   ئة اآلنحنُن نبقى على قول تسعني يف امل ،ئةامل

الفخر  العديد من العلماء يقولون بأنَّ  كما قلت بأنَّ   ،تيجة هي هذهيقرأ منها ويرجع إليها النَّ  يتاملكتبة الَّ 
يرون الفخر  فهموالفخر الرَّازي شافعي  افعيةعون بأفكار الشَّ شب  هم مُ  ،الرازي حبيب شيخنا الوائلي هو شيعي

رق المسلمين منذ  وِممَّا يُهو ن الخطب أنَّ مواطن الخالف بين فِ -جل شافعيوالرَّ الرَّازي مثل هم هم شوافع 
 أْن يوصلها إل  األصول منهم  اول كثيرٌ  وإنْ  روعوإنَّما هي في نطاق الف كانت لم تصا إل  األصول

حليا ا والتها وبشيء  من التأمُّ لكنَّ  ،بواب خلفيةوية ولوازم تحاول الدخول من أعن طريق عناوين ثان
اًء ابتدم سلحة في فعا الميمة يفترض الصَّ كر لا ما دام اإلسالم في رو هو ن األصول إل  الفروع ع ترتدّ 

فهنيئاً  ،عتكم هوية التشيُّ هذه هي هوي   ،إىل آخر كالمه-األمور بو ي من هذا الروحة هذه فعلينا معالج
 !ةوهنيئاً لكم هبذه املنهجي   ،ةي  هبذه اهلو لكم 

هذه  ،تشرقنيد املسقلِّ يُ  ومرتضى العسكري ،د مرتضى العسكريقلِّ مرجع الطائفة والرجايل الكبري يُ 
هلِل صلواُت البيت ا ث أهللى أحاديعهبا ى لق  يت يُ جال الَّ الرِّ  علما قذارات قلت عنها بأَّنَّ الَّيت القذارات 

 .عليهم أمجعني وسالُمه
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ل و  ،عقائدياً  أحرتمه ا لأن سبة يلبالنِّ  رتضى العسكريسيِّد مُ ال ،مرتضى العسكريالسيِّد أعود إىل 
السيِّد ن ثنا عدِّ و ُيُ وه فاعيالرِّ ب طالالسيِّد  ستمع إىل زميله وإىل رفيق دربهن   ؟قد تقول ملاذا ،أقبل أقواله

 .مرتضى العسكري

  :مرئي للسي د طالب الّرفاعي مقطع 

أقلك  د ُقطب أقدرعدام سيِّ كِم بإأقدر أقلك يعن ليلة إذاعة البيان يف احل :السيِّد طالب الرِّفاعي ] 
 ؟!..ما مننا تِلك الليلة

 ؟وين ُكنتو ذاك الوقت :الـُمقدِّم

سكري د مرتضى الع السيِّ كر أنَّ أنا أتذ  ،كن ا موجودين يعن كل وحدا يف مكانه  :الرِّفاعيالسيِّد طالب 
  ... [.كمسيِّد طالب أنا البارحة ما منت بعد أن مسعت هذا احلُ  :قال يل ،إيل قال يل

 وّ دُ يٍّ عَ لِ عَ  دوّ يُق عَ دِ صَ )-املفيدالشَّيخ ينقلها الرِّواية عليه  صلواُت اهلِل وسالُمهادق نا الصَّ إمامُ 
ل حنتاج فيها إىل  ،اً واضحة جدَّ القضية  ،طبقُ سيِّد ن رين مِ هل هناك أعدى لعلي  بني املفسِّ و  (،.؟!.يٍّ لِ عَ 
وناصّب وناصّب وناصّب وناصّب ناصّب  قطبسيِّد  ،ّباصطب رجل ناصّب وأكثر من نقُ سيِّد  ،يللد

رآن عليٌّ هو القُ  ،بعلي  يف تفسريهِ  علي  وهو صرُيًا يستهنيُ دو اصّب ع  والنَّ  ،سف  لنـَّ ا ينقطع ىل أن  إ ....وناصّب
ث عن علي  ورة علي  ليتحدَّ هو صُ الَّذي ف الكتاب الصَّامت حرِّ جس يأيت فيُ النَّ  اصبُ وهذا النَّ  ،اطقالنَّ 
مرتضى سيِّد و  ،عداء علي  لِ  أتريدون أكثر من هذا عالمةً  .؟!.ي وهو سكرانصلِّ ويُ  ،لثمُ ي  حّتَّ  شرب اخلمرة ي  
احلكومة املصرية حكمت  حني مسع بأنَّ و  ،بدور احلبيب يقوم فقط بل هوصديقًا سكري هنا ليس عال

هل يفعل هذا األمر ف ،ورفيق دربهِ  صديقه وزميلههو هذا ألن   !ينم تلك الليلةقطب مل سيِّد باإلعدام على 
يف أيِّ و ودائمًا للحافظ رجب الربسي!  عداءً النَّاس من أكثر هو  العسكري مرتضىسيِّد ال ؟مع أولياء علي  

ولؤه هي  !؟سيجرمية احلافظ رجب الربُ يا تُرى ما هي ف ه!يهامجفهو  ،إن  كان يف كتبِه أو يف أحاديثهِ  ،موطن
نام ل ي هُ ولكنَّ  ،لياء علي  هاجم أو يُ  أن   هُ وظيفت  مرتضى العسكري ل عج  فقد  ،عليه صلواُت اهلِل وسالُمهلعلي  
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نده ان عِ سن؟! هذا إ..هذا املنطق منطق شيعيفهل  !علي   يلحق بعدوِّ س   األرق واحلزن ألجِل أذىً  يصيبهُ و 
ه ادق يعد  اإلمام الصَّ  علي   إذا كان صديق عدوِّ  !ل واضح وبشكل كبريكبش إنسان متل  إن ه  !خلل عقائدي  

ع خبرب تدخله  !قطبسيِّد ل فهذا حبيبٌ  !ك حببيبهِ فما بالُ  عدوًا لعليِّ  لكن  ،األذيةبسببه الصَّديق ينام لو مسِ 
حبيٌب هو هذا ف ،ديقوأقوى من الصَّ  أشد  هو واحلبيب  ،يف هذا الظرف ينام ل يستطيع أن  الَّذي ب هو يباحل

حنن  !ةيدائه العقائلعتماد على آر ال ميكن فإن ه ان هبذا املستوى من التفكري سنما يكون اإلحينو  ،لعدوِّ علي  
ه وفقًا لقواعد الختبار ري جتاربيدخل إىل املخترب ويُ  ،هندوسي عالِـٌم يف الكيمياءعن مثاًل  هنا ل نتحدَّث

ة ُيسب القضيَّ  ،يكتب النتائج ،ثدُ تالَّيت ت يرصد التفاعال ،يستعمل أجهزة معينة ،ئي يف املختربالكيميا
على مالحظة  ،على املوازين ،على القياسات ،زةاعتمادًا على األجه ،يصل إىل نتيجة ،حبسبة رياضية

ل تأثري لديانتِه و  ،جتري وفقًا لقياسات وملنطق املخترب الكيميائيالَّيت  اآلخرى ت وسائر التفاصيلالعالتفا
 ،ن الوجوديتُه الفسلفية ع يكتب رؤ أن   ولكن لو طلبنا منهُ  ،اهلندوسية هنا على هذه النتيجة العلمية الكيميائية

ناً لو مل يكن متديِّ حّتَّ  كرُه اهلندوسي هنا سيظهر فِ  ،ليس مسوساً  غيّبٍ  أمرٍ  و عنمستقبل احلياة أ أو عن
ث يف جمال تحدَّ ي حني يكتب أوف   ،اصّبعبَّأ بفكٍر ن  ٌم شيعٌي مُ ِـ عالوهنا  ،ملتزمًا بأحكام دينه اهلندوسيو 

 نمخسو ) :مة كتابهقدِّ ه يف مُ ث عن نفستحدَّ خصوصًا وهو ي ،نَّاصّب سيرتك آثارهُ كر الهذا الفِ فإن  الدين 
داية مبسألة نذ البِ مهووسًا مُ  فيبدو أنَُّه كان !؟يتحدَّث ملاذا ألَّف هذه الكتب هو (،ومائة صحايب متلق

فهو  !!امل يستطيع أن  ينالَّذي ب يف قلبه إىل هذا احلد شرِ أُ  ،قطبسيِّد  بُّ ب حُ تشرَّ ُُثَّ  !ة اإلسالميةالوحد
وشهُد شاهٌد  الر فاعي طالبسيِّد  ثأليس هذا هو معىن حدي ،اهلم   أخذهُ قد النجوم  بٌّ ساهٌر يعدُّ مُِ  عاشقٌ 

كيف يكون مأمونًا على فه التوجُّ احلال وهذا حينما يكون اإلنسان هبذا و  ،كالميما هو بهذا و  ،من أهلها
 ؟! ..العقائدية اآلراء

تب مدرسة اخللفاء ومدرسة حديث الكساء يف كُ ) :مرتضى العسكريولذلك حني نذهب إىل كتاب 
إذا نذهب إىل آخر  ،سكريمرتضى العسيِّد تابع لل هوو  ،لعلمي اإلسالميا عمإصدار اجمل (،أهل البيت

 ؟مرتضى العسكريسيِّد الماذا يذكر فيه  ،إىل آخره لهِ وَّ أ ون هذا الكتاب منحني تقرأ ،صفحة من الكتاب
ت ثبِّ يُ يريد أن  ،مجع أهل بيته يف بيت أم سلمةالنَّّب  أنَّ ما جاء ب ،ةنَّ كتب السُ   ما جاء يف كتبنا ويفت فيه ثبِّ يُ 
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 ،مجع أهل بيته يف بيت أم سلمةالنَّّب  أنَّ يف كتبنا ما يشبه ذلك احلديث ب وما جاء ،نيةاألحاديث السُ  لَّ كُ 
ل  إنَّهُ فهراء حديث الكساء يف بيت الزَّ وهو الشِّيعة ه يقرأُ الَّذي عندنا و  وفحني يصل إىل احلديث املعر  هُ لكنَّ 

مرتضى سيِّد ملاذا يا  ،ةينمثل ما أوردت األحاديث السُ  ،لو كان ضعيفاً حّتَّ   !؟ملاذا ،يُورد هذا احلديث
ر هذا نعم تكرَّ  ،بينما حديث الكساء األصل أنَُّه جرى يف بيت فاطمة !؟العسكري مل تورد حديث الزَّهراء

الكساء  حديثُ  !يف بيت فاطمةكان   ؟كان  ل أينالنزول األوَّ  ،ة نزلت اآلينَّ لك ،األمر يف بيت أم سلمة
ر يف هذا الكتاب ول يذكُ  مرتضى العسكري يُثبِّت ُكلَّ األحاديث الُسنيَّةبينما  ،حقيقته يف بيت فاطمة

تت عنوان  ،15يف صفحة  ى العسكريضأنا أقرأ لكم ماذا ذكر مرت ؟ماذا يذكرو بل  ،فاطمة حديث  
الة نا اقرتبنا من وقت األذاِن والصَّ يبدو أنَّ -الر واياتت قتفا-؟ أخرى ماذا يقولحديث الكساء يف روايةٍ 

 .بعدها أعود إليكم إلكماِل حديثيو الة نذهب إىل فاصل األذان والصَّ 

 مكُ ب  ُ     ج   اِ ن أَ ِم     مِ ال   رَّ  يَّ ِص   قَ  بُّ ِ    أُ 
 

 ياتِ نَ          ب َ ي وَ تِ رَ ْس          م أُ يكُ ِف           رُ ُج          هْ أَ وَ  
 :بقية اهلل ،ة دعبل اخلزاعي رضوان اهلل تعاىل عليهأبيات مجيلة من تائيَّ  

 مكُ ب  ُ     ج   اِ ن أَ ِم     مِ ال   رَّ  يَّ ِص   قَ  بُّ ِ    أُ 
 

 ياتِ نَ          ب َ ي وَ تِ رَ ْس          م أُ يكُ ِف           رُ ُج          هْ أَ وَ  
 اهَ عيِ َس    ام يَّ   أَ ا وَ يَ ن ْ ي ال   دُّ ِف    ف   تُ د خِ َق   لَ  

 
 ياتِ فَ       وَ  ع       دَ بَ  نَ ْم       و األَ ُج       رْ ي أَلَ ن        إِ وَ  

  

الكساء يف كتب مدرسة  حديثُ )مرتضى العسكري سيِّد لل كان احلديُث قبل الفاصل خبصوِص كتابٍ 
 ضموَّنا فقط أنَّ م  الَّيت لُت لقد ثبَّت مجيع روايات املخالفني و قُ  (،المل البيت عليهم السَّ هومدرسة أ اخللفاء
-15ته بل قال عنه يف صفحة ثبِ هراء فلم يُ ا حديث الزَّ أمَّ  ،سلمة مِّ ساٍء يف بيت أُ ت كِ مجع أهل بيتِه ت  النَّّب 

 التطهير نزلت ةآي أنَّ  تب الفريقين عل ابقة في كُ ت السَّ اوايفقت الرّ تَّ ا ،أخرى  ديث الكساء في رواية  
عارضت و  اهم بالكساءوإيَّ  هُ ا نفسأها بيته وجلَّ  د أجلس  ولهُ م  سلمة وقعل  رسول اهلل في بيت أُ 

نفس الطَّريقة الَّيت وهي  ،جالرجعنا إىل قذارات علم الرِّ -ندوا دة غير معروفة السَّ  روايةٌ الر وايات تلكم 
ث حديمن فجعل  ،الطَّريقةنفس هذه  ،ة ل وجود هلاومهي   ةشخصي جعل من شخصية عبد اهلل ابن سبأ
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ة صَّ القِ ند تذكر أنَّ السَّ  وا دة غير معروفةالر وايات وعارضت تلكم -الكساء عن فاطمة حديثًا ومهياً 
الكثيرة الر وايات ض تلك اهِ نَ ل ت ُ  خرى غير أنَّ هذه الر واية الوا دةبكيفيَّة  أُ  هراءدار الزَّ  وقعت في

وانته  ، وآخُر دعوانا أْن الحمُد له رب  العالمين ،ومناقشتهالذكرها للتعرُّض   اجةً  سندًا ومتنًا ولم نرَ 
أيضًا بعض أسانيدها الرِّوايات وتلك  ،ني روايات املخالفلَّ أنت ذكرت كُ -مرتض  العسكري ،الكتاب

يث الكساء األصل يذكر احلديث عن فاطمة وهو حد مل ملاذا ،فيها أقوالو  ،ها معتربةضعيفة وبعض أسانيد
صار حديث فقد  ، ابن سبأ ومهيةجعل شخصية عبد اهللالَّذي بنفس املنطق هذا هو  !؟احلديث احلقيقي

أيُّ كتاٍب هذا وأيُّ منطٍق  !الكساء وهو ينفي حديث   (حديُث الكساء)والكتاب امسُه  ،ومهياً  حديثاً ة فاطم
وأنتم عندكم  ،كمه واضححُ ف عن املختل   يأخذُ الَّذي و  ،اً يجل متل عقائدهذا الرَّ  قلت قبل قليل إنَّ  !؟هذا

 نوا هذهزِ فكم املوازين د عن ،الطَّريقة البطائنية والطَّريقة الزَّهرائيَّة ،يطايناملنطق الشَّ و  ،محايناملنطق الرَّ  ،ازينو امل
 .بأنفسكم ملطالبا

العسكري سيِّد ابعة لليف املدارس التَّ  ،نيبتدئِ مُ ـس للطلبة الدرَّ ناسبة هذا الكتاب يُ مُ ـبال ،كتاب آخرو 
نفس اجلهة الَّيت أصدرت  ،يالعلمي اإلسالمادر عن اجملمع أيضاً ص   وهو ،العسكريسيِّد ابعة للوللجهات التَّ 

 لهُ  لعسكري وكتب  ا رتضىمُ د السي  بإشراف  يالعلمي اإلسالمهذا الكتاب أصدرُه الـم جم ع  ،الكتاب األو ل
ما عندي  ،نانينتقد كتاب مفاتيح اجلِ  مة بعد أن  قدِّ مُ ـيف ال ،نتخب األدعيةكتاب مُ   الكتاب امسهُ  ،مةقدِّ مُ 

تب بصدد تهيئة كُ -ابع لهُ التَّ -وكان المجمع العلمي اإلسالمي بطهران-يقول ،ءشي وقت أقرأ كلَّ 
 ،حديث ومهيهو عن فاطمة ساء يُعلِّموَّنم أنَّ حديث الكِ -دئين من طالب العلوم اإلسالميةتبللم

َلمَّا   (:نتخب األدعيةمُ ) ؟هو عنوان الكتاب ما !يعطوَّنم هذا الكتاب ليعيشوا أجواء روحانية مع أهل البيتو 
 يماجملمع العل ،يعن بعد أن  ذكر نقدًا ملفاتيِح اجلِنان-تِب األدعية والز يارات كما ذكرناكان األمر في كُ 

 ،ندالضعيفة السَّ  واألدعية والزياراتالرِّوايات نان مشحون بفاتيح اجلِ م   بار أنَّ اعتِ لل بِ اخل   دَّ سُ ي   اآلن يريد أن  
تب للمبتدئين من الَمجمع العلمي اإلسالمي بطهران بصدد تهيئة كُ وكان -حبسب قذارات علم الرِّجال
ب العلوم اإلسالمية ب تب الدراسية لطالَّ امت لجنة إعداد الكُ قَ -حوزاتكم وهنيئًا لكم هبا هذهِ -ُطالَّ
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ينيَّة العلوم  اكتفت في في هذا ال ُمختصر و  والز يارات ذات السَّند ع بجمع بعض األدعيةمفي المجالد 
مروية عن أ د  هيرةمن كتب الحديث الشَّ  بة في وا د  يارة المنتخعاء أو الز  جد الدُّ تَ  األمر بأنْ هذا 

بار في علم تند الحديث ودرجته من العفي سَ  المعصومين عليهم السَّالم دون أْن تنظر بعد ذلك
التسامح يف -أدلة السننبالتسامح في كت في ذلك تمسَّ إنَّما ذلك ليس بمقدروها فعاًل و  فإنَّ  ،يةرادال

د يف املندوبات رِ ت  الَّيت الرِّوايات  أنَّ هي  ،عرف مضموَّناي ملن لوهذه القاعدة  ،قاعدة أصولية هو ،أدلَّة الُسنن
فق ل يت  و  ،فهناك تسامح فيها ها ضعيفةديلو كانت أسانحّتَّ  دعية مثل األو يارات يف املستحبات مثل الزِّ و 

ا و  ،الً يوتفص مجلةً   السيِّد اخلوئي يرفضهاعليها مجيُع العلماء مثالً  العلماء من يذهب إىل هذا  هناك منإمنَّ
 16ه مرتض  العسكري موكر  هِ واب بمن  لصَّ ق لفاب بمنتخب األدعية واهلل هو المو ت الكتسمَّ و-القول

الكثري من   فيهنان وأنَّ مفاتيح اجل مرتضى العسكري يعن هذا الكتاب بعد أن  انتقد-1403 /رجب  /
 :وقال ،فيه أدعية وزياراتاحلوزة املبتدئني  لصحيحة فهو بصدد تأليف كتاب لطالبيارات غري ازِّ دعية والاأل

آخذاً بنظر العتبار  ق يف سندهاقِّ  ُيدون أن   بأنَّ الـم جمع العلمي الت ابع له قام جبمع هذه األدعية والزِّيارات
 تكون أسانيدها أن   يعن الزِّيارات واألدعية املوجودة ليس بالضَّرورة ،ننالسُّ ة ح يف أدلَّ امسالقاعدة األصولية الت

  .جالت علم الرِّ اذار صحيحة وفقاً لق

اهلِل ول و  ةجَّ إلمام احلُ اذكر عن مل ي هلكنَّ  ،ةمَّ كر زيارات لألئِ ه ذ  أنَّ ب أتدرون ؟ماذا ذكر يف هذا الكتاب
يارة زِ  ،193 ،192 صفحة ،عليه صلواُت اهلِل وسالُمهسكري الع  يارات إىل زيارة اإلمام ز  صل الت   ،سطر

م كر لإلماذِ  ل يوجد أي  و  ،عاجلامعة الصغرية وينتهي املوضو الزِّيارة  ،194صفحة  ،سكرينياإلمامني الع  
قط س  ا ُرمبَّ  ،لعسكريالسيِّد امبكتب  داً متعمِّ  تليف وقتها اتص ،قممدينة يف  ،راننت يف إيويف وقتها كُ  ،ةجَّ احلُ 

ت اإلمام زيارااب يف الكت كرذ مل نوبإشراف السيِّد  السيِّدنا بأمر وإنَّ  ،مل يسقط شيء ،ل :قالوا ،شيء
 ن  كيف ميكن أدي  العقائ اخللل إنسان هبذاولكن  ،هذا السؤال أنتم أجيبوا عليه !!ل أدري ؟ملاذا ،ةجَّ احلُ 

  !؟على الدِّينيكون مأموناً 
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لرِّجال علم ح علم اصحي ،ينما هو من علوم الدِّ و تأريخ  جال هذا علمعلم الرِّ  بأنَّ  :لئقد يقول قا
ات وضوعمبربوطة مبن سبأ عبد اهلل ا قضيةأن  ة هنا ولكن القضيَّ  ،تأريخ سفاهات ؟ريخ تأوأيُّ  ،تأريخ

 لفيةٍ خب طةالقضية مرتب لكنَّ  ،س دينياً جال علماً ليالر   كان علمُ   وإن   ،ة عقائديةهذه القضية هلا خلفيف ،عقائدية
أحاديث عن و ايات و ر بة مرتبطة والقضي ،قضية مرتبطة بأهل البيتالوهذه  ،الُغالةو الغُُلو وضوع مب ،ةعقائدي

 ! ؟ينلدِّ ا جال مرتبطاً بالواقعكيف ل يكون علم الرِّ ف ،املعصومني

ومرجع ! ؟يقدم التوثوعيق ن على التوثإنسان ُيمل هذا اخللل العقائدي والفكري كيف ميكن أن  يؤمت
لٌل يس هذا خ  أل ،ذا املديحه لِّ كُ   ري بعدالعسكالسيِّد  رأي  رأيه ويرفض روايات أهل البيت ويتبىنَّ غريِّ يُ  ةمَّ األُ 

طريقة بما هي و  !طائنيةبطريقة الطريقة هي هذه و  !أيضاً  هو متل  ف ختل  مُ ـيعن من ينقل عن ال !واضح
 !ةيَّ ئزهرا

! أنا ؟الةغُ الو لُغُلو اث عن وجد حديإىل اآلن ل يو  ،ةضت يف هذه القضيَّ لت وعرَّ طوَّ  :يقول قائل قد
 إن الغُُلوعن و لُغالة ايث عن كيف يتم احلدوإل    ،طو لت وعرَّضت يف هذه القضية حّتَّ تتضح عندكم الفكرة

ى سمَّ يُ الَّذي ذا ه ،اضحةالو  ةيانئتب وهذه األساليب وهذه املنهجية البطهذه الكُ  ؟!الطَّريقةهبذه  مل يكن
 اذهك .؟!.ال ذلكول وأمثمعق وجامع لألصول وجامع للمعقول والال   ق ورجايل  ق ومدقِّ قِّ لم ومُ قيق وعِ ت  

 لقىف وتُ ضعَّ تُ  ،جالالرِّ  تدخل هنا مفردات وقذارات علم ،ستشرقنيأفكار يؤتى هبا من امل ،جتري األمور
تضى يقوده مر لَّذي ااحلزب و  ،مية هذا الرأي زعيم احلوزة العلويتبىنَّ  !أهل البيت يف سلة املهمالت ثُ يدأحا

ل هذا حالُه الرَّجُ و  ،لكتاباتبليغ إعالمي عن هذا وهو  !ملعاجزامن  ل من هذا الكتاب معجزةً العسكري يع
 سيِّدع حبيبه مذا حاله وه !ةجَّ وهذا موقفه من زيارات اإلمام احلُ  !هذا موقفه من حديث الكساءو  !العقائدي

 ،طويلة جداً و ة معه ضية طويلالق ،تقف عند هذا احلد لو سيِّد مرتضى العسكري الوالقضيَّة طويلة مع  !قطب
  ؟قيقةإىل احل ونلتصسُتم هذا املنهج عبتَّ افهل إذا  ،هكذا تسري األمورو هكذا جتري األمور 

غايل ما هي هذا مُ أن  هذه فكرة غلو وأن  عن  ،ءاالعلم د عندرِ ت  الَّيت قييمات التَّ  من هنا تعرفون أنَّ 
 ،ل يوجد شيء ؟يف هذه األحاديث نقلوه عن ُكُتب الُغالةو شيئًا يف هذه الُكُتب  أنتم هل رأيتم ،صحيحة
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ما فيه ول سطر واحد عن  وهذا  ،كتاب الشَّيخ السَّندهو  قلت لكم أفضل كتاب أنا رأيته  ،وجئتكم مبثال
 .ةورة باتت واضحة وجلي  الصُّ أن  أعتقد  .أنفسهمالُغالة ومن الُغالة كتب 

ائفة ند مراجع الطَّ عة همَّ در املوهو أحد املصا ،اآلن هث عنأتدَّ  ل أريد أن   :أما كتاب ابن الغضائري
رى ي ملعاصرين منا املراجع منو  !اةصار مصدراً لتقييم الرو ولكن ه  كتاٌب مل ي رُه أحد  وهو ،الُغالةخيص شيف ت
من  ؟!..ل الكتبه أفضنَّ تكم عليه بأحّتَّ أيته أنت ر  فهل ،تبكتاب ابن الغضائري هو أفضل الكُ أن   

  يًا أنَّ  رأيتبىنَّ  !؟ذا منطقيكم هباهلل عل ،نأيت على ذكر رأيه يف الوقت املناسبو مراجعنا املعاصرين األحياء 
الكتب  أفضل هو يكون حّتَّ هو هذا الكتاب أين  ،جاليةالر  الكتب ئري هو أفضل كتاب ابن الغضا

 ،طرل سلكتاب و هذا ا أحٌد منهم كلمة من مل ير   ؟هل رآه صاحب هذا الرأي ؟هل رآه أحد! ؟الرجالية
ب خترج ا الكتامن هذو  ،جاليةن صار يف عصرنا احلاضر هو أفضل الكتب الرِّ ولك ،الكتاب ل وجود له

أليست هذه  ،يجتر  اكذألمور ها ،وهكذا لحظتم ،غايلغايل أو غري مُ وي مُ اهذا الرَّ أن  التقييمات لتشخيص 
هذه  ،قباملنط ه سخريةهذ ،هذه سخرية باحلقيقة ،هذه سخرية! ؟ايهذا حبث علمي أم هذه كوميد! ؟مهزلة

لى ع ، جتري هكذاألمور لا ،دُ ورد اإلبل يا سعما هكذا تُ  ،األمور ل جتري هكذا ،يلةصاأل ةسخرية باملعرف
 .أيِّ حاٍل نذهب إىل فاصل وأعود إليكم

هم ن أوضاعِ ع  و  لُغالة اث عن ل مصدراً فيه أحاديث عن أهل البيت تتحدَّ شكِّ تُ الَّيت تب من أفضل الكُ 
تطيع أن سل أ ،م منهمليهصلواُت اهلِل عمني وعن موقف املعصو البيت عن موقفهم من أهل و ن أحواهلم وع  

 :من األحاديث ن سآيت بأمثلةٍ لكنَّ  كتابمن هذا ال شيءٍ  لَّ أقرأ كُ 

هذه الطبعة مركز نشر  ،اتة املتوفرة اآلن يف املكتبفو ر عالطبعة امل ،يف رجال الكشِّي ،170احلديث 
-وهو شخصية معروفة-نناسِ  اهلل ابنِ  بدِ ن عَ عَ -170احلديث  ،إيران ،سةقم املقد   ،مصطفوي مهآثار عال

 يرَ مِ أَ  م أنَّ ة ويزعُ وَّ ب ُ ي النُ عِ دَّ ان يَ أ كَ بَ سَ  ابنَ  اهلل بدَ عَ  أنَّ -عن إمامنا الباقر-رعفَ ي جَ أبِ  نْ ي عَ ني أبثَ دَّ  َ  :القَ 
ان د كَ قَ وَ  ،وهُ  نتَ م أَ عَ ن َ  :القَ ك وَ لِ ذَ بِ  أقرَّ فَ  ،لهأَ سَ اه وَ عَ دَ فَ  ،نينؤمِ مُ  ال يرَ مِ أَ  كلِ ذَ  غَ لَ ب َ ف َ  ،و اهللنين هُ المؤمِ 

ان يطَ الشَّ  نكَ ر م  خَ د سَ قَ لَ  ،كيلَ وَ  :نينؤمِ مُ  ال يرُ مِ أَ  هُ ال لَ قَ ف َ  ،بيي نَ ن  أَ وَ  ت اهللنَ ك أَ نَّ ي أَ عِ و ي رُ ي فِ لقِ أُ 
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يتوب  استتابه يعن طلب منه أن  -اميَّ ثة أَ اَل ُه ثَ ابَ تَ تَ واسْ  هُ سَ بَ حَ فَ  ، أبَ فَ  ،بْ ك وتُ مَّ ك أُ تلَ كَ ثَ ذا ن هَ ع عَ ارجِ فَ 
ي لقِ يُ يه وَ أتِ ان يَ كَ اه فَ هوَ تَ سْ ان اِ يطَ الشَّ  نَّ إِ  :الَ قَ وَ  ،ارالنَّ ه بِ قَ رَ  ْ أَ ب فَ تُ ي َ  ملَ ف َ  اميَّ ثة أَ اَل ُه ثَ ابَ تَ تَ واسْ -وأعطاه مهلة

فحني عشقه  ،أرادهو ه أحبَّ و ه ق  شِ ان ع  طشيالأن  أي  ،أي لعب به ،شيطان استهواهال إنَّ -كلِ ِه ذَ وعِ ي رُ فِ 
 .عب بهبث به ول  ع   ن عشقاً شيطانياً يطاالشَّ 

ة مَّ ئِ أل  ا وأقوالوايات الرِّ هذه  ل  كُ   ،174 ،الرِّواياتهذه  ،173 ،172 ،171 :هناك عدة روايات
 ،واضح واياتالرِّ سان لِ و  ،بأتتحدَّث عن وجود شخصية عبد اهلل ابن س عليهم أمجعني صلواُت اهلِل وسالُمه
ا شخصية ومهية هذا ُهر بالقول و  ،موجودةحقيقي ة شخصية فهي تتحد ث عن  أتون إىل يهم  ،ولاٌء من القأَّنَّ

السيِّد و  ،ذا فعلكهسكري لعمرتضى او  ،ندالسَّ  ةفون هي ضعيفيقول ،يبحثون يف أسانيدها هذه الرِّوايات
 يكشُف عن علمٍ ه يف نظر  فذلك ،من جهة سندها ت روايةً ط  سقِ ما أُ لَّ طربه كُ يُ  ،سلوبطربه هذا األاخلوئي يُ 
 !! وعمقوفقاهةٍ وتقيٍق 

سب قذارات حبضعيفة  واياتالرِّ  جال فنقول هذهِ ا نقبل قذارات علم الر  نأنا أقول لو افرتضنا أنَّ 
أن ه  هوجال هنا رِّ ر علم الدو ا إمنَّ و  ،ا مل تصدر عن املعصومنيل يعن أَّنَّ  كلذولكن  ،جالوجناسات علم الرِّ 

حتها بتقوية حتمال صسقط اأ جالعلم الرِّ  !ا صحيحةئة أَّنَّ املفهناك احتمال بنسبة مخسني يف  ،فهاضعَّ 
ى ا يسمَّ ملتكنيك ا ،ذهجال هي هعلم الرِّ  آليةُ  ؟ما هي آلية علم الرِّجال ،ذا قامكاحتمال ضعفها ه

الرِّواية ة أسقط صح هُ نَّ أ جالالرِّ  تقنية علم ؟تقنية علم الرِّجال ما هي ؟ما هو تكنيك علم الرِّجال ،بالتكنيك
 مخسون باملئة ،ضعيفة وايةالرِّ حة سوف يبقى موجودًا مخسون باملئة لصَّ فاحتمال ا !حتمال ضعفهاية او بتق

  .حبسب ذوق األصويل والرِّجايل ،فتسقط عن العتبار ،صحيحةالرِّواية 

إنَّن أأخذ به وأُقدِّمُه ف ،هذا هو كالم املعصومأن  ئة ان هناك احتمال بنسبة مخسني باملإذا ك :أنا أقول
ي فيه احتمال أيضًا كالم مرتضى العسكر  .؟!.اخلوئيالسيِّد جاء هبا مرتضى العسكري و الَّيت  على التـُرَّهات

السيِّد اخلوئي ُمقلِّد للسيِّد مرتضى  ،د اخلوئيوكذاك السيِّ باملئة خطأ  نمخسو و  ،مخسون باملئة صحيح
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صحيح ل   كالمهُ نَّ مخسني باملئة يف كالم مرتضى العسكري أ فاحتمال أنَّ  ،بعهُ ت  ويدُه قلِّ يُ  ،العسكري هنا
  .هذا الكالم كالم املعصوم ئة أنَّ سني باملمع احتمال مخ ،اً يساوي عندي شيئ

 ؟ة ماذا يقولمَّ ئِ لأل  سليم التَّ  ،ةرائيَّ الزَّهالطَّريقة  ،يعياملنطق العقائدي املنطق الشِّ  ؟املنطق ماذا يقول
د مَّ سليم آلل ُم  ة والتَّ يَّ رائهالزَّ قة لطَّريا ،دعن من الطريقة البطائنية احلمارية ،هاترَّ التُـ القذارات و  ذههدعن من 

دت دة وأنا اعتقموجو  ةً شخصي اهلل ابن سبأ حّتَّ لو مل يكن عبدُ  ،ئةهناك احتمال مخسني بامل ؟ا يقولاذم
نا أ ووجدانياً  ،ئف اخلاطوقامل ذاه منم سل  عقائديًا أنا أ   ،ئة صحة هذا الكالملحتمال مخسني بامل بوجودهِ 

يث ستمر يف احلدنحينما  ابن سبأ مع أنَّ عبد اهلل ،عليهم أمجعني صلواُت اهلِل وسالُمهالبيت أقرب إىل أهل 
 زال لهلل ابن سبأ اهج عبد  منوأنَّ  ،جودًة إىل يومنا هذا أفكار عبد اهلل بن سبأ ل زالت مو تعلمون بأنَّ س

ي، أنا لكشِّ اال جر  س فقط يفموجودة يف مصادر أخرى ليوايات ر و  ! يومنا هذاول زال مسلوكًا إىلمنهوجًا 
د خصية عبشث عن تتحدَّ البيت ث عن أهل يدوأحا فيها روايات أنا جئت مبصادر أخرى ،ما عندي وقت

 املصادرو الرِّوايات  مرأ عليك ألن أقى وقتًا كافياً ر لكنَّن ل أ ،حقيقيةو شخصية موجودة على أن ه اهلل ابن سبأ 
 ،دةاحو  روايةً  لكم قرأتو على سبيل املثال  املصادر مصدر منهو هذا و  ،روايات أخرىفهناك  وإلَّ 

 .الرِّوايات األخرى من أحبَّ منكم أن  يُراجعها فلرُياجعهاو 

ينقل الَّذي من -هُ لَ أَ نا سَ ابِ صحَ أَ  عضَ بَ  أنَّ  ، منبد الرَّ عَ  ونس ابنِ ن يُ عَ -401أذهب إىل احلديث 
ا أنَ وَ  هلَ أَ نا سَ ابِ صحَ أَ  عضَ بَ  أنَّ  ، منبد الرَّ عَ  ونس ابنِ ن يُ عَ -د ابن عيسى ابن عبيد يقولمَّ مُ  ؟الرِّواية
 امَ فَ  ناابُ حَ يه َأصروِ ارك ِلَما يَ كَ نْ ر إِ كثَ أَ وَ  يثدِ الحَ  يْ ك فِ دَّ سَ ا أَ مَ -كنية يونس-دحمَّ ا مُ بَ ا أَ يَ  :هُ ال لَ قَ ف َ  ،راضِ  َ 
 ماذا يعن-بد اهللا عَ بَ ع أمِ سَ  هُ نَّ أَ  ،مكَ ابن الحَ  امُ شَ ي هِ نِ ثَ  دَّ  :القَ ف َ  ؟ثيدِ ا َ د  األَ ر ل  ك عَ لُ حمِ يَ لَّذي ا

فما  ،ثيدقون يف احلواة كانوا يدقِّ الرُّ  ،ق فيهادقَّ  فهو قد ،األحاديث الَّيت جاءتنا عن يونسأن   يعن ؟هذا 
الطَّريقة ا َّنَّ إِ  ،اريةمِح و  قق مح   تدقيق املدقَّ ف ،ة أخرىل حاجة لتدقيقه مرَّ  ،صحيحق مدقَّ  حديثٌ هو وصلنا 
ل  ك عَ لُ حمِ لَّذي يَ ا امَ نا فَ ابُ حَ يه َأصروِ ارك ِلَما يَ كَ نْ ر إِ كثَ أَ يث وَ دِ ي الحَ ك فِ دَّ سَ ا أَ مَ  دحمَّ ا مُ بَ ا أَ يَ -البطائنية
ثَِني ِهَشامُ  :القَ ف َ  ؟يثادِ  َ رد  األَ  ما -اً يثَ دِ ا  َ ينَ لَ ا عَ لو قبَ  تَ َل  :يَ َقول َسِمع أبَا َعبد اهلل أَنَّهُ  ،ابن الَحَكم  دَّ
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-ةمَ د  قَ ت َ مُ ا الْ يثنَ ادِ  َ ن أَ دًا مِ اهِ سَ  هُ عَ دون مَ جِ ة أو تَ نَّ ن والسُ رآق القُ فَ اا وَ  مَ لَّ إِ -جالالرِّ  رجعوا إىل علمقال ا
 ،(م عنَّاهِ تِ ايَ وَ ن رِ ون مِ نُ ا ُيحسِ دِر مَ قَ نا بِ ندَ نا عِ تِ يعَ ل سِ ازِ نَ مَ  وافُ أعرِ ) :يدنا إىل قانون أهل البيتهذا سيع

 عندهم قواعد لفهم احلديث وعرضهِ و  (،انَّ م مِ هِ همِ فَ وَ )ات يعرضون األحاديث عليها علومعندهم قاعدة من امل
ثَِني ِهَشامُ  :القَ ف َ -املنهج الزهرائيهذا هو و  ،هذا هو منهج أهل البيت ،على الكتاب ل أ  -ابن الَحَكم  دَّ
 !ة الطريقة احلمارية البطائنيةقباح لكم بوضوح يتجل ىالبيت حديث أهل منا بطرح ما تقدَّ لَّ نا كُ تالحظون أنَّ 

الحظون هذه احلقائق واضحة أل ت ،بعد حديث ثٌ يددها حاألحاديث تؤكِّ  ألنَّ  !ومجال الط ريقة الزَّهرائية
لَّذي ا امَ نا فَ ابُ حَ يه َأصروِ ارك ِلَما يَ كَ نْ ر إِ كثَ أَ يث وَ دِ الحَ ي ك فِ دَّ سَ ا أَ مَ  دحمَّ ا مُ بَ ا أَ يَ  :هُ ال لَ قَ ف َ -وجلية

-ديسانليس تدقيقًا يف األكال    ،يف األسانيدهذا تدقيق  :يقول قائل دق   هُ ألنَّ -؟يثادِ  َ ل  رد  األَ ك عَ لُ حمِ يَ 
ثَِني ِهَشامُ  :القَ ف َ  رآن ق القُ افَ ا وَ  مَ لَّ إِ  َل َتقَبلوا َعَليَنا َ ِديثَاً  :يَ َقول َسِمع أبَا َعبد اهلل أَنَّهُ  ،ابن الَحَكم  دَّ

إنَّ فَ -باألسانيد ل عالقة لهُ و املنت  لالكالم حو -ةمَ د  قَ ت َ مُ ا الْ يثنَ ادِ  َ ن أَ دًا مِ اهِ سَ  هُ عَ دون مَ جِ ة أو تَ نَّ والسُ 
 ل أريد أن   هنا أنا ،سبأ اآلن عندنا هذا السم عبد اهلل ابن ،ة أيضاً الهذا من الغُ -يدَسعِ  ة ابنَ يرَ غِ مُ  ال
ا  ،مساءستقصي األأ ي فِ  سَّ اهلل دَ  هُ نَ عَ لَ  يدَسعِ  ة ابنَ يرَ غِ مُ  إنَّ الفَ -اذج من الُغالةومنالرِّوايات أأخذ مناذج من وإمن 
 ُكُتبِ َلَعَنُه اهلل َدسَّ ِفي   يدَسعِ  ة ابنَ يرَ غِ مُ  إنَّ الفَ -اإلمام الصَّادق ؟من الَّذي يقول-يبِ اب أَ حَ صْ ب أَ تُ كُ 

ا ينا مَ لَ ا عَ ُلو ب َ قْ  ت َ َل وا اهلل وَ قُ ات َّ فَ -الُغالةتلك هي أحاديث -بيها أَ ث بِ د  حَ م يُ ث لَ يدِ ا َ أَ  َأْصَحاب أَِبي
 ،نيمعصو واملالنَّّب ة نَّ رآن وعلى سُ د على القُ يؤكِّ -هوآلِ  يهِ لَ عَ  اهللُ لَّ  صَ نا ي  بِ ة نَ نَّ سُ ال  وَ عَ نا ت َ ب  ول رَ لف قَ اَ خَ 
ثون يتحدَّ ول مرَّة األ ِئمَّة ما شاهدنا أن نا الحظون تُ  ،ما قال العرض على علِم الرِّجال ،رآنعلى القُ هو العرض ف

ا الُغالة  حّتَّ أحاديثُ  ،جالعلم الر   قضيَّة عن جال يف لماذا نعود إىل كتب الرِّ ف ،ض كبقيَّة األحاديثتُعر  فإَّن 
فَات َُّقوا اهلل َوَل تَ ْقبَ ُلوا َعَلينا َما َخاَلف َقول رَب نا تَ َعال  َوُسنَّة -يثن واحلدرآالقُ هو التمييز هنا  ؟الُغالةمتييز 
الرِّواية  هذهِ  .الكالم واضحو  ،فمنطقنا ومنطق اهلل واحد-ول اهللسُ ال رَ قَ اهلل وَ  الَ ا قَ لنَ قُ  اثنَ دَّ ا  َ ا إذَ نَّ إفَ نَِبي نا 

  ؟تفيدنا اذما
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قاً دقَّ مُ قلوه لنا كان نفما  ،ننقلو قون فيما يرواة احلديث أمثال يونس وأمثال هشام كانوا يدقِّ  أنَّ -أولً 
 األخذ برواية واد أجاز لنامام اجلعن اإلاية الرِّو و  ،ألخذ بهاأجازوا لنا األ ِئمَّة  خصوصاً وأنَّ  ،فال حاجة لتدقيقهِ 
ثوا  :حني سألوه عن كتبهم أولئك الرَّواة وقال يف اجلزء  ريفلكايف الشَّ يف اية الرِّواو  ،ا حديث حق  فإَّنِّ  هباحدِّ

 .هذا أولً  ،األول

 دام يؤكِّ اإلمو  ،جاللرِّ اد لعلم وجو  ث وليد العرض على الكتاب وعلى احلة أنَّ مَّ ئِ التأكيد من األ  -وثانياً 
 .الرِّوايةعلى هذا املوضوع يف هذه  مر تني

 ،آخرين صتخَّ وروايات أخرى ش   ،غرية ابن سعيدخص املفشَّ  ،بونكذِ ي  الَّذين ص خَّ اإلمام ش  -وثالثاً 
لك رتك تِ ي اإلمام أنَّ بعد ذلك أفُيعقل  ،ث هبا الباقردِّ وضعها املغرية مل ُيُ الَّيت يث األحاد  هذهِ وذكر بأنَّ 
 املنطقي أنَّ  من هل! ؟منتشرة يف كتبناالُغالة أحاديث  يقال بأنَّ حّتَّ تبقى موجودة يف الكتب  األحاديث

هل  ،ادقبقيها اإلمام الصَّ أحاديث يف كتب أصحاب اإلمام الباقر ويُ  املغرية ابن سعيد دسَّ  نَّ م يعلم بأاإلما
هل يُعقل أنَّ أمثال يونس وهشام يرتكون هذه  ،لو مل يفعل اإلمام شيءحّتَّ  !؟هذا الكالم منطقي

رة وفالن وفالن لضاعت رالول زُ أن ه قال  قُلت دق قبل قليلاواإلمام الصَّ  ت!!وايايرتكون هذه الرِّ ! ؟ديثاحال
وإلَّ ل م ا قال  ،ورقومون هبذا الدَّ هؤلء سيفإن  م اإلمام بدور التنقية والتنظيف قُ ي مل هؤلء إن   ،أحاديث أيب

م هنا  وتالحظون  ،عنُهم لولهم لضاعت أحاديث أيب ي ك فِ دَّ سَ ا أَ مَ  ؟ماذا يقول له ،قونيدق  كيف أَّن 
من الَّذين كذلك األ ِئمَّة  ى الكتب و نقَّ الَّذي ادق هو اإلمام الصَّ  ،إىل آخر الكالم ..ارككَ نْ ر إِ كثَ أَ يث وَ دِ الحَ 

ماذا يربنا  ،ا أحاديث حق  وا هبا فإَّنَّ ثُ حدِّ  اإلمام اجلواد قالو  ،داإىل زمان اإلمام اجلو الشِّيعة كتب   واقُّ بعده نـ  
ا صارت معروفة وصارت أحاديثها  ،يف تلك الكتب س أحدٌ بعد اإلمام اجلواد مل يدُّ  هُ ربنا أنَّ يُ  ؟هذا ألَّنَّ

م حبيث لو دخل حديث  ،الشِّيعةبني علماء معروفة فصارت األحاديث  ،تق  قِـّ ت ودُ ق  قِّ وحُ  معروفة فإَّن 
وا دسُّ  الةلغُ ا إنَّ  :قالواة مَّ ئِ األ  هل ف ،الُغالةطبيعة أحاديث خصوصًا وأنَّ األ ِئمَّة بيَّنوا لنا  ،ومييِّزونه ونهصيشخ  
فيها  سنجدُ الُغالة لكن لو ذهبننا إىل كتب  ،ث زندقة وإباحةيدما عندنا أحا واهللِ  ،اإلباحةو  ندقةث الزَّ يدأحا

 مون عليهم من دون أن  كُيفهم  ،الُغالةلعوا على كتب ما اط   ولكنَّ علماء الشِّيعة ،ندقة واإلباحةأحاديث الزَّ 
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ة منتشرة ندقة واإلباحث الزَّ يدلو رجعنا إىل كتِب الُغالة لوجدنا أحاو  ،لةثمواهد واألأنا جئتكم بالشَّ و  ،يقرأوها
م  ،ونل يقرأالشِّيعة علماء  ولكنَّ  ،يف كتبهم يا مجاعة واهلل يعيشون اجلهل  ،بركَّ مُ لـيعيشون اجلهل اإَّن 
 احلقائق أضعُ فقط  ،من عندي يت بشيءٍ أأنا ل أ ،احلقائق أمامكم هذهِ  ،طريقهم العلمي لِ و على طالـُمركَّب 

  .بني أيديكم

اب حَ صْ ن أَ مِ  ةً طعَ ها قِ بِ  دتُ جَ وَ اق ف َ رَ العِ  يتُ افَ وَ  :قَال يُوُنس-اً مر  ث مستيدل زال احل-سونُ ال يُ قَ 
ا هَ ت ُ ضر عَ هم ف َ بَ تُ كُ   ذتُ خْ أَ م وَ هُ ن ْ م   عتُ مِ سَ فَ  ،ينرِ افِ وَ ت ُ اهلل مُ  بدِ ي عَ بِ اب أَ حَ صْ أَ  دتُ جَ وَ وَ -مجاعة-رعفَ ي جَ بِ أَ 
املغرية ابن سعيد  ص بأنَّ ادق شخَّ اإلمام الصَّ  ،لحظ القضية مستمرة-اضَ ن الر  سَ ي الحَ بِ أَ   لَ عد عَ ن بَ مِ 

 ،ةمستمرَّ  س  صحابه ولكن عملية الدَّ مل يكن من أ فإن ،قطعاً  لهب  حتماً حدثت عملية تقيق وتنقية من قِ  ،دس  
 بدِ ي عَ بِ اب أَ حَ صْ أَ  دتُ جَ وَ وَ  رعفَ ي جَ بِ اب أَ حَ صْ ن أَ مِ  ةً طعَ ها قِ بِ  دتُ جَ وَ اق ف َ رَ العِ  يتُ افَ وَ -؟يونس ماذا يقول

ا نهَ م   رَ نكَ أَ فَ  ،اضَ ن الر  سَ ي الحَ بِ   أَ لَ عد عَ ن بَ ا مِ هَ رضت ُ عَ م ف َ هَ ب َ تُ كُ   ذتُ خْ أَ م وَ هُ ن ْ م   عتُ مِ سَ فَ  ،ينرِ افِ وَ ت ُ اهلل مُ 
هذا رمز كبري من رموز -ابطَّ ا الخَ بَ  أنَّ إِ  :يال لِ قَ وَ  ،اهلل بدِ ي عَ بِ ث أَ يدِ ا َ ن أَ ون مِ كُ  يَ يرة أنْ ثِ ث كَ يادِ  َ أَ 

 بدِ بي عَ أَ   لَ ب عَ ذِ كَ اب  طَّ ا الخَ بَ  أنَّ إِ -وأبو اخلط اب ،ملغرية ابن سعيدا ،اآلن عندنا عبد اهلل ابن سبأالُغالة 
إىل -اذَ ا هَ نَ مِ و يَ ث إل  يدِ ا َ ه األَ ذِ ون هَ دسُّ يَ  ،طَّابي الخَ بِ أَ  ابُ حَ صْ أَ ك لِ ذَ كَ وَ  ابطَّ ا الخَ بَ اهلل أَ  نَ عَ لَ  ،اهلل

يا  ،رآنالقُ هو امليزان -ِف الُقرآنا ِخاَل ينَ لَ وا عَ لُ ب َ قْ  ت َ اَل فَ اهلل  بدِ ي عَ بِ أَ  ابِ حَ صْ ب أَ تُ ي كُ فِ -ضازمان اإلمام الرِّ 
 سببُ  ،سيقولون بالعجز عن ذلك !؟رآنيزان القُ مبو البيت ملاذا ل تزنوا احلديث مبيزان أهل  علماء الشِّيعة

حديثِ أهل البيت ألنَّكم سلَّطُتم الرِّجال على األحاديث  رآن من خاللكم ل تفهمون القُ العجز أنَّ 
م تيألق ،فسرييةتث اليدم هذه األحاديث على األحالقيتُ أ ،جال فألقيُتموهاجئُتم بقذارات علِم الرِّ  ،رييةالتفس

رآن فصار القُ  ،سفتم األحاديث التفسرييةتفسريية فنال على األحاديث الجعلم الرِّ قذارات ألقيتم  ،القذارات
فكيف تفهمون  ،من كتب النواصبوما جئتم به  ففسرمتوه بآرائكم اخلرقاء ،ليس مفسَّرًا حبديِث أهل البيت

 ضُ عر  كيف يُ ت عليكم الش واهد  وقد مرَّ  ؟رآنتعرضوا حديث أهل البيت على القُ  طيعون أن  تن حينئٍذ وتسالقرآ
مرَّت عليكم الشَّواهد ِقصَُّة  ،رآنها على القُ عرضتُ  واهد التأرييةحّتَّ الشَّ ت عليكم مرَّ  !؟نرآاحلديث على القُ 
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 ةِ قَ واف َ مُ ثنا بِ دَّ ا  َ ثنَ حدَّ تَ  نْ ا إِ إنَّ فَ  ِف الُقرآنا ِخاَل ينَ لَ وا عَ لُ ب َ قْ  ت َ اَل فَ -ضافماذا قال اإلمام الرِّ  ،األسِد يف كربالء
 إنَّ  ،نامُ اَل ض كَ اقَ نَ ت َ يَ ن ف َ فاُل الن وَ ال فُ ول قَ قُ  ن َ َل ث وَ حد  وله نُ سُ ن رَ عَ و  ن اهللا عَ نَّ إِ  ،ةنَّ ة السُ قَ واف َ مُ رآن وَ القُ 
أولئك املخالفون  ،الن وفالنهم مل ينقلوا عن فُ  ،جالييس علم الرِّ اقلذلك ل يوزن كالمهم مب-رنام آخِ اَل كَ 

ثون يتحدَّ  حني يتحدَّثون وأهل البيت ،إىل علم الرِّجال الَّذي هو علمهم ُيتاجونهم الن وفالن فنقلوا عن فُ 
ا َعن اهلل وَعن َرُسوله ُنحد ث َوَل نَ ُقول َقال ِإنَّ -عرفة حديثهمع إىل كتاِب اهلل ملمن الرجو  دَّ عن اهلل فالبُ 

ا إذَ نا فَ رِ الم آخِ كَ لِ  قٌ ادِ صَ ا مُ نَ لِ وَّ الم أَ كَ نا وَ لِ وَّ أَ   َكاَلمِ مثاُ  آِخرناإنَّ َكاَلم  ،ُفالن َوفاُلن فَ َيتَ َناَقض َكاَلُمنا
 ةً يقَ قِ  َ  فَإنَّ َمع ُكا  َقول  ِمنَّاه بِ  ئتَ ا جِ مَ وَ  ت أْعَلمنْ وا أَ ولُ قُ يه وَ لَ وهِ عَ دُّ رُ ك ف َ لَ ف ذَ اَل خِ كم بِ ثُ د  حن يُ م مَ اكُ تَ أَ 
األشياء تمل قيمتها يف  يعن أنَّ -انيطَ الشَّ  ولِ ن قَ ك مِ لِ ذَ يه فَ لَ ور عَ  نُ َل وَ  هُ عَ ة مَ يقَ قِ  َ  ا لمَ فَ  ،اً ور نُ  يهِ لَ عَ وَ 

فنأيت بقذارات علِم  من شيء من خارجها ب األشياء قيمةً كسِ نا نُ ل أنَّ  ،بيتلهذا هو منطق أهل ا ،نفسها
َفَما ل َ ِقيَقة  ،ُكا  َقول  ِمنَّا َ ِقيَقًة َوَعَليِه نُورَاً   فَإنَّ َمعَ -مصلواُت اهلِل عليهبيت لم حديث أهل اقيِّ نُ فـ  الرِّجال 

  .َفَذِلك ِمن َقوِل الشَّيطَان-أهل البيتتور سد (ورم نُ كُ مُ اَل كَ )اجلامعة الزِّيارة -يهَمَعُه َوَل نُور َعلَ 

بد اهلل ا عَ بَ ع أَ مِ سَ  هُ نَّ م أَ كَ الحَ  ام ابنِ شَ ن هِ عَ  ،ونسن يُ عَ -يشِّ من رجال الك   يضاً أ ،402احلديث 
 ابهُ صحَ ان أكَ ه وَ ابِ حَ صْ ب أَ تُ كُ   ذُ أخُ يَ وَ -على الباقر-يبِ   أَ لَ ب عَ ذِ الكَ  دُ مَّ عَ ت َ يد ي َ عِ سَ  ة ابنُ يرَ غِ مُ  ان الكَ   :ولقُ ي َ 
 ايهَ فِ  دسُّ ان يَ كَ ة فَ يرَ غِ مُ    اللَ ها إِ ونَ عُ ف َ دْ يَ ف َ ي بِ أَ  ابِ حَ صْ ن أَ ب مِ تُ ون الكُ ذُ أخُ ي يَ بِ أَ  ابِ حَ صْ أَ ون بِ رُ تِ تَ سْ مُ  ال

ان ا كَ َفُكاَّ مَ  الش يعةي وها فِ تُ بِ ثْ ي ُ  هم أنْ رُ أمُ يَ ه ف َ ابِ حَ صْ ل  أَ عها إِ دفَ يَ ثُمَّ  بيل  أَ ا إِ سندهَ يُ قة وَ دَ نْ الزَّ وَ  فرَ الكُ 
هذا -مهِ بِ تُ ي كُ د فِ يعِ سَ  يرة ابنُ غِ مُ  ال هُ سَّ ا دَ مَ  اكَ ذَ فَ -ندقةيعن الكفر والزَّ -الغُُلو نْ مِ  بياِب أَ حَ صْ ب أَ تُ ي كُ فِ 

هل  ،دنا يف الكايف مثالً تب احلديث عنفهل يف كُ  ،األ ِئمَّةهذا كالم و  ،ندقةالكفر والزَّ فهو  ،الغُُلوريف هو تع
يا و  يا ُعلماء الشِّيعة فلماذا هذه احلملة الشعواء !توجد كلمة واحدة ل واهللِ  !؟وزندقة هناك من حديث كفرٍ 

 ،رتهِّ طُ و  تف  ظِّ نُ قد تب تلك الكُ  !؟على تقطيع حديث أهل البيت حُبجَّة الغُلو والُغالة الشِّيعةمراجع 
 ،تهاايد أمر برو ااإلمام اجلو و  ،صحاب إىل زمن اإلمام اجلواداألو  ،ضارِّ اإلمام الإىل  ،ادقاإلمام الصَّ منتالحظون 

وجود أتباع أيب واحنسر ف عُ وض   ،ت احلقائقضحاتَّ  بعد تلكم الفرتة وبعد أن   مل يكن هناك جمال للدسِّ  هُ ألنَّ 
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واملغريية موجودة إىل اخلطابية و  املدرسة السبأيةف ،منا هذاو يبقوا إىل  هملكن   ،اب وأتباع املغرية ابن سعيداخلطَّ 
 .يومنا هذا

 الَّذييطان ا الشَّ يبدأ احلديث عن أيب اخلطاب هذ ،509حديث  ،290صفحة  ،295يف صفحة 
 ق وكان إميانهُ ادإلمام الصَّ ا ولياءأان من ك  ،عارمُ ـصحاب اإلميان المن أ هُ ثنا أنَّ دِّ تُ الرِّوايات و  ،أدخل ما أدخل

ن مه مقالص اباس ،ينبأبي ز  نمحمد اب-آخر محاٌر بشريٌّ فهو ن يف الطريق ر  أيضًا ح  وهو  ،راً اعنًا مُ اإمي
 ،من الباطنية هُ ألمساء ألنَّ ا ثرةُ ك  و-الخطاب   أبا إسماعيا ويكن  أبادي يكنَّ األس اد األجدعالبرَّ  باالخطَّ 

يت الَّ البلدان  اسية يفضة السيحركات املعار  مع هو احلالدة مثل ما وأصحاب الفرق الباطنية أمساؤهم متعدَّ 
  ءألمساد يف االتعدُّ ىن و كُ لد يف االتعدُّ  معروف عنهم رق الباطنيةالفِ و  ،مساءة أناك عد  هكون تفملعارضة ا تقمع

د األجدع لبرَّااب اطَّ اسمه مقالص ابن الخ ،محمد ابن أبي زينب-ني يف زماننا هذايكحال السياس
 !محار آخر من احلمري البشرية-الخطاب أبا إسماعيا أبو األسدي

 :ولقُ ي َ  بد اهللا عَ عُت أبَ مِ سَ  :القَ  ،ليّ ابن عَ  مرانيه عِ بِ ن أعَ  ،بيلَ   الحَ حيَ ن يَ عَ -520حديث 
 لتِ وقُ  ،ةعى النبوَّ ادَّ أن ه  بارتطاب قتلته احلكومة العباسية باعأبو اخل-هعَ ا مَ قُتِ  نْ ن مَ عَ لَ اب وَ طَّ ا الخَ بَ أَ  اهللُ  نَ عَ لَ 

لذلك ل مَّا وصل اخلرب إىل اإلمام  ، قُتلوا معهر من أصحابهِ باالك ،مل يُقتل اجلميعو  هجمموعة معه من أصحاب
ن مَ  ن اهللُ عَ لَ م وَ نهُ مِ  يَ قِ بَ ن مَ  نَ عَ لَ وَ  هعَ ا مَ ن قُتِ ن مَ عَ لَ اب وَ طَّ الخَ  ابَ أَ  اهللُ  نَ عَ لَ -قال هذا الكالم الصَّادق 

عطي  يريد البعض أن  خرى كما يُ للة أُ ليس فيه دِ و  ،فيه تورية وهذا الكالم ليس-مهُ لَ  ةٌ مَ  ْ رَ  هُ لبَ ا قَ خَ دَ 
ا هو عن وهذا التكرار لل   واضحم كالم اإلماف ،يفعل ذلك مبن يريد أن  يل ل شأن  ،خرىدللت أُ  لتأكيد إمن 
ا  ،صريح واضح و بشكلٍ املنطوق  ارج يجدون هلا مف (ابطَّ ا الخَ بَ اهلل أَ  نَ عَ لَ )دها لو كانت الكلمة لوحُرمبَّ
اً هذ لكن ،ومدارج ا بَ اهلل أَ  نَ عَ لَ -اباإلمام يف لعن أيب اخلطَّ  حلنُ  ،اللحن واضح !ا التأكيد والرتكيز واضح جدَّ
 هُ لبَ ا قَ خَ ن دَ مَ  ن اهللُ عَ لَ وَ -يوموبقاياهم موجودة إىل ال-منهُ ي مِ قِ ن بَ مَ  نَ عَ لَ وَ  هعَ ا مَ ن قُتِ ن مَ عَ لَ وَ  ابطَّ الخَ 
لقد  ،فاسد يف الوضِع الشِّيعيو  قوي ريٍ من تأث ا كان لهُ م  ًا لِ يب اخلطاب كثرية جدَّ عن أالرِّوايات -مهُ لَ  ةٌ مَ  ْ رَ 
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ره يف إىل زمان الغيبة الصغرى وورد ذك ،ىل زمان غيبة اإلمامإ مشكلتهُ وبقيت  ،آذى اإلمام الصَّادق كثرياً 
 .تعاىل وسيأيت ذكرُه يف بعض التوقيعات يف حلقاٍت قادمة إن  شاء اهللُ  ،سةة املقد  توقيعات الناحي

  اإلمام يذكر الَّذين ،549رقم  ،بعضهشري إىل ادق أُ حديث مفصَّل عن اإلمام الصَّ  ،305 يف صفحة
خرى مثل األمساء األ ،ةن الُغالعنا حديث ،هؤلء الُغالة-ثُمَّ ذكر ال ُمغيرة ابن َسعيد-ى أهل البيتكذبوا عل

رة ابن ذكر ال ُمغي مَّ ثُ -ةالُغالن حديثنا ع ،الُغالةكذب على رسول اهلل فهو ليس من    ناب ِمَّ مة الكذَّ ليسمُ 
غيرة ابن َسعيد مَّ ذكر ال مُ ثُ -ُغالةن المهذا أيضًا -والسَّري-أيضاً  الُغالةهذا أيضًا من  بُزيع-َزيَعاً َسعيد وب ُ 

هنا  يس األشعر هو لي-ألسعرياار شَّ ر وبعمَّ مُ اب وَ ا الخطَّ ري وأبَ والسَّ -أيضاً الُغالة وهذا من رموز -َزيَعاً وب ُ 
 ،ءخطاباألونة لية مشح النسخة األصفضاًل عن أنَّ فيه أخطاء مطبعية كثرية خطأ مطبعي وهذا الكتاب 

أن يل شولكن ل  شعري،يبيع ال كانال  كما يقومسِّي بالشَّعريي ألنَّه   ،هو بشَّار الشعريي ،اإلمالئيةباألخطاء 
 محريٌ و الة غُ  نو لعونمء كلهم ؤله-هديري و مزة البربري وصايد النَّ يعار الشَّ شَّ وبَ -هبذه املعلومة اآلن

عيري ار الشَّ شَّ معمَّر وبَ وَ خطَّاب ا الوأبَ  ريزيعًا والسَّ ذكر المغيرة ابن سعيد وبُ ُثمَّ -رنت يف وسط الطريقح  
 ا اهللُ انَ فَ أي كَ ز الرَّ اجِ عَ  اب أوَ ذَّ ن كَ مِ و خلُ  نَ ا َل نَّ إِ  ،م اهللهُ ن َ عَ لَ  :القَ ف َ  ،هديو مزة البربري وصايد النَّ 

 ،النَّاسنشروها بني يت الَّ  ادعاءاهتمب قتل بسبا للتعرضو  هؤلءو -يددِ الحَ  رَّ م اهلل  َ هُ اق َ أذَ اب وَ ذَّ كَ   اَّ ة كُ ونَ ؤُ مَ 
 .وا قتلهمن تولَّ ذيسيون هم الَّ العباو 

 :القَ ف َ  ،اقُتِ  :هلت لَ قُ ف َ  ؟عبُزيَ  اعَ ا ف َ مَ  :لاقَ ف َ  ،اهلل بدِ ي عَ بِ   ألَ عَ  لتُ خَ دَ  :الَ ور قَ عفُ يبي  أن ابنِ عَ 
رية ابن املغن من املغريية من أتباع بُزيع كا-اتَ ن القَ مِ  اً ير خَ  يءة سَ يريَّ غِ مُ  لء الؤُ هَ لِ  يسَ ه لَ ا أنَّ مَ أَ  ،هلل دُ مْ حَ الْ 

فاصيل ى تروايات أخر و -بُون أَبداً ُهم ل يَ ُتو ألن َّ  اتَ ن القَ مِ  اً ير خَ  يءة سَ يريَّ غِ مُ  لء الؤُ هَ لِ  يسَ لَ  ا أنَّهُ مَ أَ -سعيد
 .هتاأخرى ل أجد وقتاً لقراء

 :رييعِ ار الشَّ شَّ بَ لِ  اهلل بدِ و عَ بُ ال أَ قَ  ،قال ارمَّ عَ  اق ابنِ سحَ ن اِ عَ -476وأكتفي الرِّواية أقرأ هذه 
ت الَ ا قَ مَ بِ  الَ  قَ َل يله أَ وَ  الَ ج قَ رَ خَ  مَّالَ ف َ  ،داً بَ أَ  يت  بَ  فُ قْ اك سَ يَّ إِ ي وَ نِ لُّ ظ يُ اهلل َل  وَ َل  ،ك اهللنَ عَ ي لَ ن  ج عَ رُ خْ أُ 
ر اهلل غَّ ا صَ ة واهلل مَ ئَ باصَّ ت الالَ ما قَ وس أو بِ جُ ت المَ الَ قَ  مابِ  الَ قَ  أَل  ،ارىصَ ت النَّ الَ ما قَ بِ  الَ  قَ َل أَ  ،ودهُ الي َ 
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وه رُ ذَ ا ْ فَ  يتِ يعَ سِ ابي وَ حَ صْ يغوي أَ ر لِ حَ ن البَ ج مِ رَ خَ  انيطَ سَ  اٌن ابنُ يطَ سَ  هُ ُد إنَّ  َ ر أَ اجِ ا الفَ ذَ ير هَ صغِ تَ 
 .عليه صلواُت اهلِل وسالُمهخر كالمه إىل آ-بدعَ  بٌد ابنُ ي عَ ن  ب أَ ائِ الغَ  دُ اهِ لشَّ ا غبل  يُ لْ وَ 

بد ع ،الُغالةموز مساء ور أ هذهِ  ،أذًى كثرياً  ادقآذت اإلمام الصَّ الَّيت خصيات من الشَّ  :بشار الشعيري
و بما جاء به أ ،اب هلمح البذي فتلَّ وعبد اهلل ابن سبأ هو ا ،تالحظون هذه شخصيات موجودة ،اهلل ابن سبأ
قل  ألبن سبأ على اا أنَّ  ةُغالتب الع كُ ويبدو من خالل تتبُّ  ،أخذوه عن ابن سبأ ة ابن سعيدري غاخلطاب وامل

 جاءت عن عبد تباك كُ هن ،ةفكيف يكون شخصية ومهي ،ويت عن عبد اهلل ابن سبأتبًا رُ كُ   أنَّ  ،باً كتب كت
 ،نيي هذا اللعري عششار اللنهدي وباسعيد وأمثاهلم من صائد  وتناقلها أبو اخلطاب واملغرية ابنُ  ،سبأابن اهلل 

ولو  ،يف لعن هؤلء واضحةة ِئمَّ األ  كلمات   أعتقد أنَّ و  ،ا هذاومنيموجودٌة إىل  وآثارهُ  ،كرهذا الفِ  واستمر  
هو القضية  ه يف هذهأمتلك الَّذيح و الوضف ،أكثر جليةً  واضحةً  الصورة ث تكونيدة األحالكم بقيَّ  قرأتُ 

وردها لكم أ ستطيع أن   أنَّن للك ،وضوعث هبا األ ِئمَّة يف هذا املتدَّ الَّيت ث يداألحا لِّ سبب اطالعي على كُ ب
ة أهل البيت دى أذي  حة عن مماذج تعطيكم صورة واضأعتقد أنَّ هذه النَّ و  ،ومع ذلك أوردت مناذج ،مجيعاً 

  .الغُُلومن  وعن مدى أذيَّتهم ،من هذه الشخصيات الـُمغالية

 :الُغالةك صفتان واضحتان عند هنا يث المعصوميندعنا أ اوإذا تتبَّ  

 !الزندقة -
  !واإلبا ة -

ليس املراد من اإلباحة املعىن الذي و  ،اإلباحة هي هذه ،عدم اللتزام بالشريعة هواملراد من اإلباحة 
هو عدم املراد من اإلباحة هنا  هذه اإلباحة، ولكن اً جزء قد تكون املعاين اجلنسية ،تبادر منه املعاين اجلنسيةيُ 

فني هبذه مكلَّ ا لسن ،الشريعة ليست لنا بأنَّ  يقولونة، فعدم احرتام الشريع وهو  لتزام بأحكام الشريعةال
لو كانوا محريًا فعاًل من محري  !ريعةفني هبذه الشَّ لَّ كا هم احلمري فليسوا مأمَّ  ،الهَّ ريعة للجُ هذه الشَّ  ،ريعةالشَّ 

أنت  ،محري هؤلء بشرٌ  ،أيضاً  فٌ لَّ كاحلمار البشري مو  ،محري بشرية هم اأمَّ  ،فنيم ليسوا مكلَّ احليوانات فإَّنَّ 



 1 ج الغلّو والُغالة( 63ة )الحلق                                   الِغّزي للشيخ / الكتاب الناطق :3 الجزء –والعترة ملّف الكتاب 
 

-39 - 

احلمري من جهة  هؤلء أشباهُ  ،صحابك أشباه احلمري وهؤلء أيضاً كما يقول باب احلوائج وأ  نها البطائأيُّ 
  .عليهم أمجعني صلواُت اهلِل وسالُمهادق بل هؤلء شياطني كما قال الصَّ  ،ياطنيالشَّ  وأشباهُ 

 .إىل فاصل وأعود إليكم بعد ذلك نذهب

ا كوَّنت صورة ل أستطيع أن  أقول تقد أعتقد اآلن  ت لديكم نتكوَّ  ملة ولكنيلية كاصورة تفصأَّن 
ينيَّة ًل عن كيفية دراسة صورة أوَّ  الواضح يف  تخبُّطولحظتم ال !؟الُغالةو لغُُلو ااهرة ظاهرة لظَّ ا هلذهاملؤسَّسة الدِّ

وال التقليدية  نفس األقجرتَّ أ   ن  ريد أوكذلك ل أ ،صغريٍة وكبرية لَّ كُ   ى أتقص  وأنا هنا ل أريد أن   ،لقضيةا هذه
ة لقميَّ واملدرسة ا ،مقعرة يف ية األشاويبدأ الكالم من قضالُغالة و ظاهرة الُغلو ثوا عن تحدَّ  ييريدون أن   امحين

 ،الكامل يقة يف عمقهامس احلقتال ن أن دائمًا من دو رتُّ باتت جتُ الَّيت األحباث و واملطالب  ،يةدواملدرسة البغدا
لسبأية بعون منهج ان يتَّ لبشر ِمَّ هي ماليني وماليني من ابل  ،ويف احلقيقة ليس بقايا ،لذلك سأذهب إىل بقايا

يف و يف سوريا  ،نيالعلويِّ بفون عر يُ ذين الَّ ية صري النُّ  ،صرييةم الجتاهات املغالية هم النُّ لكُ بقايا تِ  ،واخلطابية واملغريية
ة كبرية مَّ أُ هم ننا صريية يف زماة النُّ تيجبالنَّ  ،ال العراق ويف تركيا ماليني ومالينيم شيء يف ِش نهُ وجد مِّ يُ و لبنان 

 ريية يفصالنُّ  ان يوجديف إير  ،نيف إيراحّتَّ  ق أخرى طابني تركيا وكذلك يف لبنان ويف منريا وما و سما بني 
  .دراستلكم امل تباعألء هم بشر هؤ ماليني وماليني من ال ،فالنُّصريية أُمًَّة كبرية يف زماننا ،بعض املناطق

ك لذل ،بأيةائد السار للعقي استمر بية هاائد اخلطَّ والعق ،ابيةرار للعقائد اخلطَّ ستمصريية هي اِ  النُّ ائدُ قعو 
م كطالب ما يعطيمن امل لكم  سأعرضنن ل أجد وقتًا كافيًا لكنَّ القضية وبشكل متصر ألنَّ  سأدرس هذهِ 

حاول الرجوع ن سأفإنَّ  ،همأنفسِ ة لُغالاتب م مل يرجعوا إىل كُ أَّنَّ ب املراجعو  العلماء متُ ن لُ فألنَّ  ،صورة كافية
 :قسامالكتب إىل ثالثة أ   مت هذهِ سَّ ق  و  ،الُغالةتب إىل كُ 

 وِّ رج اجلها من خاعقائدهم ولكنَّ يل صاعن تفو عن أحواهلم و ثت عن تأريهم تدَّ  :هناك كتبٌ  -
ا سأشري إليها  ،املتخصص اك فهنلقة يوم غد حها يف ري إلين سأشل أجد وقتًا يف هذه احللقة لكنَّ ُرمبَّ

 .جمموعة من الكتب سأعرُض لكم مناذج منها
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 رمزاً  ذوسأخ اً  دينياً لمائيعخذ رمزًا فسآ ،زماننا هذاكتبها رموز العلويني يف   :هناك جمموعة ثانيةو  -
 .ملم بشكل جمُ ث عن كتهوأتدَّ  اً يدميأكا

ج رأ عليكم مناذ ا وسأقض هلرَّ عتأيضاً سأ ،مل عقائدهم السريةت  الَّيت وهي كتبهم  :جمموعة ثالثةوهناك  -
 املسألة كامل طي هذهعن  أُ إذا أردت أو  ،فأنا يف برنامج تلفزيوين ،ل الختصارقطعًا على سبي ،منها

الوقت  لكنَّ  ،فاصيلالت لِّ كُ   أدخل يفحّتَّ  كامل   ف  لإىل مو  خاص   إىل برنامجٍ  حباجةفأنا  ،تفاصيلها
سبة ليس هذا بالنِّ  ،صرييةالنُّ  ث عن تأريخأتدَّ  ل أريد أن   أنا هنا ،ل يكفي وليس ذلك من اهتمامايت

فيما ف ،ملناشئة بينهات ختالفاوال أدخل يف أغوار عقائدهم السرية ريد كذلك أن  ول أُ  ،اً همَّ يل أمراً مُ 
 الَّيتتب الكُ  ضحة يفثار واآ يف كتبهم ولهُ  موجودٌ  اختالفات شديدة وكبرية جدًَّا وذلكهناك بينهم 

 .خت هلمأرَّ 

ابقتني   احللقتني السيف ،ُغالةالو ُلو الغُ  معىن بنيَّ أُ  أن  هو ريد غاية ما أُ  ،أنا لست مهووسًا هبذه األمورو 
تنا ديأين عق ؟بيتلن أهل اُن مأين حن  :ول زال هذا السؤال يستمر على طول الربنامج ،عناكان العنوان تشيُّ 

ينيَّة عقيدة ف ؟لبيتمن أهل ا  ك هباسُّ ملتلدعو مراجعنا  ييتلَّ ا قيدةُ الع !جداً عن أهل البيت بعيدةاملؤسَّسة الدِّ
 تألهل بي افرةٌ من قيدةٌ عهي  ،قادمةيف احللقات الالـُمثبتة يف كتب علم الكالم وسأتعرَُّض هلا يف وقتها و 

لو لغُ لض رَّ عتذلك حني أل ،ن عقيدة أهل البيتبقايا رسوم مو فيها أشباح  ،جداً عنهم  بعيدةٌ و  ،العصمة
  .ليس للرتف الفكري هذا من جهةفع و وضوهلذا املالُغالة و 

الكثري من  ألنَّ  ،ثن عشريةالِ الشِّيعة ُب إىل شباب يتسرَّ  صرييُ كُر النُّ بدأ الفِ فقد  ،ثانية ومن جهةٍ 
طحية سوا السَّ تلمَّ  ،تبهممراجعنا يف كُ  فاهة يف عقائدطحية والتَّ سوا السَّ الثن عشرية تلمَّ الشِّيعة شباب 

 ضه الفضائيات أو يفر ع كان فيما تإن   ،هناك سطحية وتفاهة واضحة ،واضحالالتسطيح و ضحة االو فاهة والتَّ 
يت هذه يأ ،بعد سنة حبيث أنَّ النَّاس يعرفون ماذا سيقول اخلطيبسينية نابر احلُ على امل قرفمُ ـهذا الجرتار ال

السنة  يف ويأيت ،نفس احلديث الَّذي قالُه هذه السنة ،لو قسيعرفون بعد سنة ماذا سيوهم  ،ذهبيالسنة و 
يعرفون ماذا سيقول تعودوا وأدمنوا حضور اجملالس الَّذين أن  قبل سنتني حبيث  قالهُ الَّذي  الثالثة نفس احلديث
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ون هم اجلالسو  ،قبله فال يكون حفظه دقيقاً الَّذي د هذا قلِّ وخطيب آخر يُ  ،وأيُّ أبيات شعٍر سيكرِّر
وهم  ،قبلهالَّذي د و يقلِّ هف ،حني ُيطئ فيها املعلومات ون لهُ لُ كمِ طئ فيها ويُ األبيات حني يُ  يصححون لهُ 

خصوصاً  ،قبلِه أيضاً  أحاديث الَّذي قبل   وهم قد ح ِفظوا ،ه وهو يُقلِّد الَّذي قبلهقبلالَّذي ث يدقد حفظوا أحا
دفع بالكثري الـُمركَّب واجلهل التفاهة والسَّفاهة والسَّخافة والتَّسطيح والجرتار  هذهِ و  ،الشَّي ب ة والكبار يف السِّن

بات يُطرح   بعد أن  اً صخصو  !صرييكر النُّ إىل اللجوء إىل الفِ مق ن الباحث عن العُ ف املتدي  ثق  ملا من الشباب
 صرييةالعقيدة النُّ أن  بحسب عقيدهتم ف ،ين رجال الدِّ  ل يعلم به إلَّ كان مفيا    على شبكة النرتنت بعد أن  

 نسِّ ال كبارُ فقط   ،ن ذلكو فباب ل يعر الشَّ  ،اء ل تعرفهاسنِّ ال ،تبقى يف رؤوس رجال الدين فقطأن  يب
ا ري منها  الكثأنَّ  حّتَّ  ،تبقى مفوظةو  خ ل ُتستنس  و ُتطبع  الُكتب  ل ،يعرفون بعض الشيء ض رَّ عيتلف ويتُرمبَّ

 وصارت احلقائق مان تغريَّ الزَّ  لكن اآلن ،افظون عليهان بسبب طول الفرتة وبسبب الرطوبة ويبقون ُيُ للتعفُّ 
فعالً و تبهم وإىل طبع كُ  تنشر فكرهم على النرتنظهر اجتاه يف النُّصريية يدعو إىل وفعاًل  ،طبعنشر وتُ تُ 

ا  ،رتشِ كتبهم ونُ   عتبِ طُ   وبدأ البحث عن ،وُنشرت عتبِ طُ  ،ُنِشرت هالكنَّ  ،واسع طاقٍ مل تنشر على نِ ُرمبَّ
وبريطانيا  وأملانيا است فرنيف مكتبا ،خصوصًا يف أوربا ،ة يف متلف دول العاملمطوطاهتم يف املكتبات العامَّ 

ما بقيت األشياء و  ،ةهذا العصر ليس عصراً للكتمان والسريَّ ف ،صرييةة للنُّ تب السري  للكُ  توجد مطوطات قدمية
يروَّنا عميقة بالقياس الَّيت إىل هذه األفكار العميقة  ،ة اجلامعات باملناسبةاتذسأ همومن ،ه العديدفتوجَّ  ،مفية
ألنَّك لن  جتد أتفه من  ،يعي الثن عشريقافية يف الوسط الشِّ احة الثَّ السَّ  يف فاهة املوجودةطحية والتَّ سَّ لإىل ا

عن تفاهة  شاء اهلل تعاىل قات القادمة إن  لعن هذا املطلب يف احل وسأتدَّث ،تب علِم الكالم يف العقائدكُ 
  .ام من األموات أو من األحياءر لكااجعنا تب علم الكالم الَّيت يتبن اها مر العقائد املذكورة يف كُ 

ت أنا قل ،صرييةة بالنُّ ئد اخلاصتمل العقاالَّيت ها من الكتب تتبعتُّ الَّيت عليكم أمساء الكتب  سأتلو
صريية ز النُّ بها رمو تتب ك  وهناك جمموعة من الك ،ث عنها يف يوم غدهذه سأتدَّ و  ،هناك جمموعة تأريية

على عقائد  تشتمليت الَّ ب توهناك جمموعة الكُ  ،أيضًا يف حلقة يوم غد عنها ثسأتدَّ  هذهِ و  ،ونر املعاص
 :هاعليكم أمساء ط أقرأُ ن فقلكنَّ  ،يلها يف يوم غداصث عن تفدَّ ريية وهي جمموعة كبرية أيضاً سأتصالنُّ 
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ب تالكتاب هو الكُ اهذا ا ُرمبَّ و  هذا من كتبهم األصول (،و انيةاألكوار النُّورانية واألدوار الر )-1
ا  ،سبأ يُنسب إىل عبد اهللالَّذي   اذن هريد احلديث عأُ آلن ل ا ،سبأ ابن عبد اهلل يعود هذا الكتاب إىلُرمبَّ

 .هذا كتاب (األكوار النُّورانية واألدوار الروحانية)املوضوع 

 (.المثال والُصورة)-2

م و ين تأريها يف عما ئًا ث شيسأتدَّ و صريية س النُّ و مؤسِّ هذا هو  ،صريد ابن نُ حمَّ مُ ن لِ هذان الكتابا
 .غد

  .همةم املهتشخصيا مبالين وهو منهذا للجُ  (،إيضاُح المصباح الدال عل  سبيا النجاح)-3

 (.باسيةالرسالة الرست)-4

 .للخصيّب (ىالهداية الكبر )-5

 (. اوي األسرار)-6

 (.باطُن الصَّالة)-7

 (.ذهانبيان ألها العقول واألرسالة ال)-8

 (.المسيحية الرسالة)-9

 (.الرسالة النعمانية)-10

 (.رسالة الفتق والرتق)-11

 (.ةرسالة األندية أو رسالة األنديَّ )-12

 (.رسالة الحروف)-13
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 .ياجللِّ  د ابن عليِّ محمَّ ها لِ وهذه كلُّ 

 :د ميمون الطرباين وهو من رموزهم املهمةعيسأما كتب أبو  

 (.رسالة الظهور والبطون)-14

 .(الكلبيةالجوهرة )-15

 (.وصيَُّة الجل ي ألبي سعيد) – 16

 (.الحاوي في علم الفتاوي)-17

 (.في المسائا اُ الدلئ) -18

 .(المرسدة الرسالةُ )-19

 (.رسالة المنصفة في  قيقة المعرفةال) – 20

 (.ئا الخاصةالمسا) -21

 (.مسائا بيروت)-22

 (.مجموع األعياد)-23

 .شعبةللحسن ابن  ( قائق أسرار الدين)-24

 .احلسن ابن شعبة (ارحة لحقائق األسر رسالة موض  )-25

 (.مسائا ألبي محمد الحسن ابن سعبة)-26

 (.يبمسائا ابن هارون للشيخ الخصي)-27
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 .ِلُمحمَّد ابن ُسعبة (األصيفر)-28

 .زةمحعلي  ابن  (ُ جَّة العارف في إثبات الحق عل  المباين والمخالف)-29

 .ممد ابن شعبة (العالمينرسالة اختالف )-30

 .أمحد ابن ممد العبدي (انيةة الحرَّ السالر ) -31

 .نُّصرييةمن الو هعبة شُ هو أيضاً من كتبهم فاحلسن ابن  لدينا الكتاب املعروف (ولتحف العق)-32

  .تحدث عن هذه املضامنيسنو أيضاً من الكتب املوجودة عندنا  (التمحيص)-33

 . (لتمحيصا) ،(ُتف العقول) ،(اهلداية الكربى) :عندناموجودة وهي من كتبهم هناك 

 :عمر حبسب ما هم يقولون ل ابنكتب املفض    

 (.الرسالة المفضلية)-34

 (.الحجب واألنوار)-35

 (.األنوار والحجب)-36

 . (األنوار واحُلُجب)وهناك  (احُلُجب واألنوار)هناك مالحظة: 

 .(راطالص  )-37

 .(و يدالتَّ )-38

 .يضاً التَّوحيد أكذلك موجود عندنا و وهو  هذا أيضاً من كتبنا (جهاإلهليل)-39

 .وهذا من كتب اإلمساعيلية أيضاً  (ريفالهفت الشَّ )-40
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 !مفضَّل ابن ُعمر حبسب ما يقولونهذه لل

 .جلعفر ابن ممَّد ابن املفضَّل (آداب ابن عبد المطلب)-41

 (.حسين ابن هارونلالبدو واإلعادة ل) -42

 .فه جمهوللِّ مؤ  (َمجَمُع األخبار)-43

 .أبو صاحل الديلمي (دج المو   هداية المسترسد وسرا )-44

 .أبو الطاهر سابور (الجوهرة الطالقانية)-45

 .اً مخسة وأربعني كتابواجملموع هو 

 :هناك كتب مل يُعرف من هو مؤلِّفها ولكنَّها من كتبهمو  

 .(الدستور)-46

 (.القمري الفقه)-47

 (.س أو األسوساألس)-48

 (.سةقعة المقدّ الرُّ )-49

 .(المشيخة)-50

 (.اليونان)-51

 (.الطاعة مت  تقوم الساعة)-52

ل تكون حّتَّ هم ل يذكرون أمساءهم فها لكنَّ هذه الكتب يعرفون من ألَّ  البعض منهم يقولون أنَّ 
 .نقاشات طويلة موجودة فيما بينهمهناك باعتبار أنَّ  خاضعة للنقاش
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 .ريازيحلسن ابن محزة الش (عقائد العلويةالفرائد العلوية في قواعد ال)-53

ح ي معرفة الرو ف سناألوح و الرَّ  ُتحفة رسالة ،الروح واألنس أو الرَّوح واألنسرسالة تحفة )-54
 .(والنفس

 (.ة لحضرة نور األنوارسالة األذكار الموصلِ ر )-55

 .الشريازيمحزة ابن  نحلسهي هذه الكتب و 

 .لعلي ابن عيسى اجلسري (رسالة التو يد)وهناك رسالة مهم ة -56

ء مها هؤل ( مرالمجالس النميرية بين محمد ابن ُنصير الُنميري و بين اسحاق األ)-57
حاق سإوالسبب أنَّ  ،صرييةقية ونُ العلوية ينقسمان إىل إسحا ،إسحاُق األمحر وُممَّد ابن ُنصري ،ساناملؤسِّ 

اء فانقسموا بينهم والعد ف فيمااخلال وقعو ذلك ادَّعى صري أيضًا د ابن نُ مَّ لإلمام ومُ  الباب هُ عى أنَّ ادَّ األمحر 
 .د ذلكهم اخُلصيّب صاحب اهلداية الكربى بعع  مج   ولكن   ،إىل نصريية وإىل اسحاقية

 .أليب سعيد ميمون الطرباين (الرد عل  المرتد)-58

 .للطرباينأيضاً  (الجواهر في معرفة العلي القادر)-59

 (.الرسالة البغدادية لمحمد ابن محّمد المهلهلي)-60

 .أبو اخلري سالمة ابن أمحد (الرساد رسالة مهديةُ )-61

 .(جيش ابن محّمد ورسالة األمير ناصح الدولة)-62

 ،ت قليلةتصل إىل صفحا لة ومنها رسائل قدصَّ كتاب ورسالة منها كتب مف  62 ،عنوان 62إذاً هناك 
 .بذه الكتة يف هموجود عقائدهمو  ،يعتقدون هبا يتصريية الَّ تب النُّ العناوين هي أهم كُ هذه و 
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 ياحالصِّ  يكِ من الدِّ  ح وعالبا ولكن طلع الصَّ  ،ويف اخلرج عندي كالٌم كثريوقت الربنامج جاز كثريًا 
ا  ،اً غد ديثاحل ةُ بقيَّ  ،صص ألف ليلة وليلةكما يقولون يف قِ   ،لكالم املباحاوسكتت شهرزاُد عن  ردت أو إمنَّ

ة ألف صَّ ن قِ ع مملقطات هذا ذلك أوردلِ  ،يف هذه الكتب أساطري كأساطري ألف ليلة وليلة ألنَّ الكالم هذا 
 !يلة وليلةل

لوضوح ى اتقصَّ يالَّذي  ذلك ،الربنامج هو هو (،الُغالةو الغُُلو ) العنوان ألقاكم غدًا تت نفس
 جل وعيٍ من أو أصيلة  شيعيةٍ  جل ثقافةٍ من أ :شعارهاالَّيت اشة اشة هي الشَّ والشَّ  (،اطقالكتاُب النَّ ) :واحلقيقة

 .مر الفضائيةا الق  إَّنَّ  ،راق ي  و مهد

 ..رمَ اية القَ عَ م في رِ كُ أتركُ 

  لَ ا عَ ينَ عِ ابِ ُمتِ ا وَ ينَ دِ اهِ ُمشَ  وهِ جُ وُ ا وَ نَ وهِ جَ وُ  نْ عَ  ربَ ف الكَ شِ ين اِكْ الُحسَ  يكَ خِ ِه أَ جْ ن وَ عَ  بِ رْ الكَ  فَ اسِ كَ يَا  
 ..ينيَك الُحسَ خِ ت ِبحق  أَ رنِ تَ ن ْ الِ 

 ... وُلْطفاً يا َقَمر.َساَلماً يَا َقَمر

 ... في أماِن اهلل.أسألكم الدعاء جميعاً 
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