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 َوَجَد َمنْ  يْ الَّذِ َما وَ َوَجَدك  اَذا فَ َقَد َمنْ . مَ .هلل. بَِقيَّة ا.َياءيِه يَ َتوجَّه  اأَلْولِ ِإل يْ الَّذِ  ك يَا َوْجه اهللَسََلٌم َعَليْ 
 !.؟.فَ َقَدك

 . .بَ َناِتيْ  أَبْ َناِئيْ  يْ َواتِ َأخَ  يْ َوتِ خْ ك م إِ َسََلٌم َعليْ 

 

شرٌق يه مُ عل الله  لواتُ سن صلَ بن اا ةُ ج  زماننا الُ  إمامُ ) :ال زاَل الكالُم حتت نفس العنوان املتقدِّم
 (.بونغرِّ يعاً مُ جَ  الشِّيعةُ  نُ نَ  ،نُ ونَ 

ا نَ تِ يعَ شِ لِ  يحَ بِ د أ  قَ ف َ  وأمَّا الخمس  ) :إسحاق ابن يعقوب وعند الفقرةه  وال زال كالمي يف رسالةه 
املاضيتني مر   يف اللقتني ،(خب ثْ ال تَ هم وَ تَ الدَ يب وِ طِ تَ ا لِ نَ رِ مْ أَ  ورِ ه  ِت ظ  قْ لٍّ إلى وَ حِ  يْ فِ  ه  نْ مِ  لواْ عِ ج  وَ 

 بعد ذلك وقفتُ  ُث   ،الغيبة الكربى وإىل يومنا هذا منُذ بدايةه الشِّيعة فقهاء  وفتاوى وكتاباته  استعراٌض ألقواله 
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  والسببُ  ،تاباألضواء على كواليس هذا الكه  طتُ شرائع اإلسالم وسل   عند كتابه جواهر الكالم يف شرحه 
من  ،اتهه ة وفتح بابًا من عندي  ي لك الَ ته  لِّ تاب اجلواهر مث ل نقلًة وقفزًة على كُ ُه ألن  كه نتُ بي  وقد كان واضحًا 

 لواخوتراكض الفقهاء فد ،يبةيف زمان الغ كمه اخلمسه حُ  فتح باباً يف قضيةه  ،اخلاص من حسابهه  ،خلاصا جيبه
  .كتاب جواهر الكالم  اته بعض الشيء عند كواليس وخلفي   لذلك وقفتُ  ،من ذلك الباب

 من جهة ،اللتهه دن جهةه مقطع ملحول هذا ا يثيوهناال يت الضوء على اإلثارات  طُ سل  يف هذه اللقة أُ 
  :ة أخرىبعبار و  ،تثارال يت ثارات اإلهذه  ،قل ما شئت ،تهمن جهة صح   ،فمه

 .؟!.صذا النَّ هم هَ فَ  ولَ ثار حَ تي ت  الَّ المَلبسات  

ا َوَأمَّ )-الم واضحالكفأه و قر أيفهم العربية إذا ما مسع هذا الكالم  إنسان   أي   ابتداًء أعتقد أن  
-(َواَل َتْخب ثْ  ا لَِتِطيَب ِواَلَدت  ه موِر َأْمرِنَ ِت ظ ه  َوقْ  ِمنه  ِفي ِحلٍّ إَلى الخ ْمس فَ َقد أ بِيَح ِلِشيَعِتنا وج ِعل واْ 

اً ة واضحة قضي   :من اإلشكاالت نولكن هناك نوعا ،جد 

 وكثرت ماهُ له  طالتت عمائمهم و كربُ   اجُله ال وإن   إشكاالتُ  :بها الجهلهناك إشكاالت سب  
توضع  ال يتاأللقاب  بكثرةه  جه والالشعر يف الو  القماش على الرأس وال بكثرةه  بكثرةه علم ما هو الف ،مألقابُ 

لبنايات و على افطات أعن كتب سابقة أو على اليا نسخةلكتب اليت هي  ا،و على اليافطاتعلى الكتب أ
ك تَ يُ  شعرٌ وس وال لى الرؤ ع ف  لَ ة ت ُ شم هو ألقاب فارغة احملتوى وال أقالعلم ال ،واملكاتب أو يف الفضائيات

 كاالتُ إشت هي ثاراإو لذلك هناك إشكاالت  ،ةبراهني وأدل  ق و العلم حقائ ،ليطول يف وجه اإلنسان
  .اجُله الوإثارات 

جٌع وهو قي عيب عراش لحٌ الواوية مصط :ةالواوي ها بإشكاالتسميَّ ن أ  وهناك إشكاالت يمكن أَ 
بنات  فُيقالة العرب ع يف لغمَ يُ ال ذي و  ،العراقية هو ابن آوى اليوان املعروف والواوي يف اللهجةه  ،لواوي
 ،العربية دباءه ف بني أُ و معرو خاطئ حبسب ما ه هذا جعٌ ف (وىأبناء آ)  العربيةه أوى ال يمع يف ابنُ  ،أوى

  .ويلواٌع جة الواوي  و  ،بنات أوىهم ة فالواوي   ،تقول يف جع ابن آوى بنات آوى العربُ و 

 !ت الموجودة بين يدّي منها إشكاالت ج ّهالفاإلشكاال -
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 !ةواويّ  ومنها إشكاالت -

ا و ة الواوي   التني إشكاوب اله  اجلُ  وا بني اإلشكاالت بني إشكاالتز لقضية راجعة إليكم أنتم مي  وا رّب 
  .هاو ثار ال فأه  فها اجلُ وتلق   ةت من الواوي  جاءحىت إشكاالت اجُله ال هي يف األساس 

إلى  لٍّ ي حِ فِ  ه  نْ مِ  علواج  ا وَ نَ تِ يعَ شِ لِ  يحَ بِ د أ  قَ مس ف َ ا الخ  وأمَّ ) :صار حول هذا الن  تُثال يت من اإلثارات 
ورة سجاءت يف ل يت امس خلُ اع آية م ،بأن  هذا النص يتعارض مع الكتابه الكرمي :يقولون (مرناأَ  هورِ وقِت ظ  
اْلق ْرَبى  ِلِذيْ خ م َسه  َولِلرَّس وِل وَ  َأنَّ لِّلهِ ْيٍء فَ ن شَ مِّ اْعَلم وْا أَنََّما َغِنْمت م و  ﴿-األربعونو  الاديةُ  اآليةُ  ،األنفال

يَ ْوَم اْلتَ َقى  ْرقَانْوَم اْلف  ْلَنا َعَلى َعْبِدنَا ي َ  َوَما أَنزَ الّلهِ بِ ت ْم َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَِّبيِل ِإن ك نت ْم آَمن
اخلمس  ن  وأ ،خلُمساحية يف تشريع ضحة وصر اة و ن بأن  اآلييقولو -﴾ َوالّله  َعَلى ك لِّ َشْيٍء َقِديرٌ  اناْلَجْمعَ 

ال شأن لنا ف ملخالفنيا يه  تفسال حبسبه  ،أهل البيت لآلية تفسيه  قطعًا حبسبه  ،واجٌب بصريح هذه اآلية
 آلية الكرمية وهي اآليةُ  آخر اإىل ،﴾ م َسه  ِه خ   لِلّ َشْيٍء فََأنَّ اْعَلم وْا أَنََّما َغِنْمت م مِّن و  ﴿ :بتفسي املخالفني

 ِشيَعِتنا وج ِعل وا ِمنه  د أ بِيَح لِ س فَ قَ خ مْ َوَأمَّا ال)-هذا النص إن   :نلو فيقو  ،ون من سورة األنفالربعألاو  الاديةُ 
هبون هم عادة يذ ،آنر ى القُ علايات الرِّو هم ال يعرضون فة وحبسب تعاليم األئم   ،يتعارض مع اآلية-(ِفي ِحلٍّ 

فعرضوا  عوافرج !لوسقضية ف هيهذه القضية أن  وصًا ا خصولكن حينما حيتاجون أمرًا م   ،جالإىل علم الرِّ 
مس رآن يوجب اخللقُ خلمس واا ط وجوبَ سقالتوقيع يُ حيث أن  هنا الرِّواية بأن   :افقالو  ،رآنعلى القُ الرِّواية 

على  الديث عرضوااعلى قاعدة  ،هو باطلخرف و رآن فهو زُ يتعارض مع القُ  فهذا تعارض وأيُّ شيء  
  .الل فارموا به عرض اجلدار كتاب فإذا مل يكن موافقاً لكتابال

 !كتاب الكرميى العل حاديثواألالرِّوايات  هذه الطريقة أن نعرض ا نتبن  الكالم منطقي إذا كن  هذا 
ن يضًا ميء وهم أت فيه شلبيد عن أهل اره م يَ جال فلعلى علم الرِّ  ا العرضأم   ،أهل البيت وهذا هو منهجُ 

 ةج  إلمام الُ اال حكم ل إبطيف سبي شيء   ك بأيِّ سُّ مهم حياولون الت ،لكالما ارات سيعرضون هذاجلة اإلث
اخلمس يوجب  ب الكرميالكتا ،التوقيع على الكتاب الكرمينعرض  :فقالوا.؟! .أباح اخلمس لشيعته هُ من أن  

  .!!.ال نعمُل بهه و اً لقي بالتوقيع جانبنُ  فإذاً  ،والتوقيع يبيح اخلمس
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تفعلونه  الذيهذا و  ،يحصح ه بشكل  رضو عولكن أن ت ،التوقيع على كتاب اللضوا ر عأن ت جي د :أقول
ذا ل جاهل هرج ،جهل عن هذا ينم  فالطريقة  يعرض الديث بذهال ذي  ،قرفعن جهل مُ  ينم   عرضٌ هو 

يع التوق بأن   ولنعم أق خلمسا يف ينفي وجوبَ ر لو كان التوقيع الش ،العرض ال يكون هكذا ،شيئاً  يفهمُ  الو 
ماذا  لذلك ،مان الغيبةز يف مس خلُ يعة اللشِّ  ا يبيحُ اخلمس وإن   د وجوبَ لكن التوقيع يؤكِّ  !يتعارض مع اآلية

  ؟النص قال

أن  يعين  (انَ رِ مْ ر أَ هو ظ   قتِ ى وَ إل لٍّ حِ  يْ فِ  ه  نْ مِ  لواْ عِ ج  ا وَ تنَ عَ ي ْ يح لشِ بِ د أ  قَ ف َ  مسا الخ  وأمّ ) :قال
 ،مسجوب اخللى و د عبالعكس التوقيع أك   ،اخلمس سقط وجوبَ يكن قد أ فالتوقيع مل !اخلمس واجب

 د! ال يوج؟ضار التع فأين ،يعةالشِّ مس عن عليه أسقط اخل وسالمهُ  الله  صلواتُ  لكن يف زمان الغيبة اإلمام
  .تعارض

 ،اآلية تشرحُ ال يت ص ة النصو  جليففيأيت هذا التوقيع  ،إن  اآلية هي يف تفاصيلها حتتاج إىل نصوص ُث  
جئُت  أناو  قلتم هكذا أنتم ،ممعك أنا جئتُ .؟! .لطريقةا ل معها بذهتعامَ إىل أن  آيات األحكام ال يُ  إضافةً 
 يف ثُ تتحد  ل يت احاديث ت واألين ال نأيت للروايايع ،الطريقة ل معها بذهتعامَ آيات األحكام ال يُ  ،معكم

يكم ّبثال آتو  ،كنمي هذا ال ،على آيات األحكام رضهُ ع جاء يف آية من آيات األحكام ونتفاصيل حكم  
  :توضيحي

ه َما ِمَئَة لزَّانَِية  َوالزَّاِني فَاْجِلد وا ك لَّ َواِحٍد ا ﴿-اآلية الثانية بعد البسملة ،سورة النور إىلإذا ذهبنا  مِّن ْ
 د  جم البُ الر  ب وردتال يت الرِّوايات  على اآليات إذاً الرِّوايات  إذا كان القرار مثل ما تقولون نعرض-﴾ َجْلَدةٍ 

ا تتعارض رفض باعتبار أهن  إذًا هذه تُ االغتصاب يت وردت بالقتله بالسيف يف حاالت ال  الرِّوايات  ،رفضتُ  أن  
ه َما ِمَئَة َجْلَدةٍ ا ﴿ :طلقةاآلية م ألن   ،اآلية هذه مع هذه من ف ،﴾ لزَّانَِية  َوالزَّاِني فَاْجِلد وا ك لَّ َواِحٍد مِّن ْ

نا نعرُض األحاديث إذا صار القرار أن   آية اخلمس من آيات األحكام وبالتايلأن  مثل ما  ،محكاآيات األ
يف  األحاديث تأيت ألن   ؟ملاذا ،سقطسوف تاألحكام فإن  أكثر األحاديث  آياتاملرتبطة باألحكام على 

بيان تفاصيل األحكام تكون هي وحينما تكون األحاديث قد جاءت يف  ،بيان تفاصيل آيات األحكام
  .آيات األحكام يف كلِّ  وهذا يري ،ية حاكمة على األحاديثوليست اآل ،رةهي املفس  و  يةاكمة على اآلال
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نا نعرض ن  نقول أ ن أيضاً ميك ،الةحينما نأيت إىل تفاصيل الص   :َلةالصَّ  أوجبتالَّتي اآليات 
وجد يف ال تولكن   ،ةالالص   إقامة الة على آيات وجوبهي باملئات وباملئات يف تفاصيل الص  ال يت الرِّوايات 

  هكذايُة ليست القضذًا إ ،تمتتعارض كما أنتم فعلستايل هذه األحاديث الة وباللص  تلكم اآليات تفاصيل ل
يع التوق ،مساخلُ  مع آية تعارضالتوقيع ال يأبداً،  ،رون بأن  هذا التوقيع يتعارض مع آية اخلمسكما تتصو  

 .مسل أحكام اخلُ صيتفصيالً من تفا يبنيُ 

ارض مع ال تتعي فه :مات هذا الحكتتحدث عن الرجم وخصوصيّ الَّتي الرِّوايات مثل ما تأتي 
فاصيل وتخر، ه حكم آلحملصن وا ،يف غي احملصنهي بأن  هذه اآلية  :عندنا أحاديث تقول اآلية ألن هُ  هذه

  .آخرى موجودة يف كتب الفقه

 :كم حني تقولون ذلكفإن   ،آيات األحكام نُ هذا هو شأ

 !يات األحكامآال تعرفون شؤون أنتم  -أوالا 

 !ال تعرفون أحاديث األحكام -وثانياا 

  !رآنعلى الق   العرضِ  تعرفون طريقةَ ال -ثاا وثال

بل  ،مساخلُ وجوب ه  يةه عارضًا آلفالتوقيع ليس مُ  ،جهل  فوقَ جهل   فوقَ  هذا جهلٌ  ؟جهل  هذا فأيُ 
 يف هُ وهو أن   ،مساخلُ  حكم ته  من تفصيالث عن تفصيل  يتحد   هُ لكن   ،د وجوب اخلمسبالعكس التوقيع يؤكِّ 
  .باح اخلمس لشيعتهعليه أ وسالمهُ  الله  املعصوم صلواتُ زمان الغيبة اإلمام 

ال ذي من - لِّلِه خ م َسه  َولِلرَّس ولِ اْعَلم وْا أَنََّما َغِنْمت م مِّن َشْيٍء فََأنَّ و  ﴿-!؟قول اآلية ماذا تث إن  
 ،وللرسوللل هي السلطة و  ،تهُ هؤالء رعي  -﴾ َوالْمَساِكين َوِلِذي اْلق ْرَبى َواْلَيَتاَمى-؟ل الرسولالل وميث   لُ ث  مي
 ،هُ أباحَ هو قد و  ،مسهو صاحب اخلُ  ،سنابن الَ  ةُ ج  اإلمام املعصوم الُ هو  ؟الل والرسول ميثلُ ال ذي من ف

وعن  !جد اً عن جهل  عميق  مُّ ينه الذي تقولونه هذا الكالم  ؟التوقيع الشريف ض بني اآلية وبنير اعالت فأينَ 
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فال يوجد  ،عليهم أجعني وسالمهُ  الله  صلواتُ العصمة بيت  معرفة  بآيات الكتاب وبأحاديث أهله  عدمه 
 .ل معها بذه الطريقةعامَ تَ آيات األحكام ال ي ُ و  ،تعارضهناك 

عن  ،ة عن الباقرينذه منقولهو لشريف الكايف ايف الرِّواية هذه  :الرِّوايةعليكم هذه ني أقرأ إنَّ  مَّ ث  
 يهِ ا فِ مَ  دَّ شَ أَ  نَّ إِ  :الَ قَ )-ادقلص  عن الباقر أو اأي عن أحدمها  ،ابن مسلم عن أحدمهاحمم د عن  ..ادقنيالص  

 أنْ ة يامَ وم القِ اس يَ النَّ  يهِ ا فِ دَّ مَ شَ  أَ نَّ إِ -؟مةيايف يوم القالن اس شيء على  شد  ما هو أ-ةيامَ وم القِ يَ النَّاس 
ماننا ز  إمامُ اآلن هو و  ،تهه م  أل إمام   وكلُّ  ،الوصي   ،يبالن   ؟من هو صاحب اخلمس-سب  الخ مْ احِ قوَم صَ يَ 

-ننازما أن يقوم إمامُ -سالخ مْ  ب  احِ قوَم صَ يَ  أنْ  ةمَ ياوم القِ يَ  النَّاس   يهِ ا فِ دَّ مَ شَ نَّ أَ إِ -ه يف ركابه رُ شَ نُ  وننُ 
-(مه  ت   دَ اَل وا وِ ك  ْز ت َ لِ م وَ ه  ت   دَ اَل يب وِ طِ تَ ا لِ نتِ يعَ شِ ك لِ لِ ا ذَ نَ ب ْ يَّ د طَ قَ وَ -لههو  اخلمسُ ف-مسيخ   يبِّ ا رَ يَ  :ولق  ي َ ف َ 

وتشمل نفس  واضحةة لرِّواياو  ،القضية راجعة إليهفل يريد أن ال حيل  أو ل له وهو يريد أن حيل   فاخلمسُ 
ى ِعل وا ِمنه  ِفي ِحلٍّ إلَ يَعِتنا وج  َح ِلشِ بِيأ  فَ َقد  َوَأمَّا الخ ْمس  )-؟يف التوقيع ماذا قال التوقيعاملضمون املوجود 

َنا َذِلك )-والصادق لباقرُ يقول ا اذاوم-(َوْقِت ظ ه وِر َأْمرِنَا لَِتِطيَب ِواَلَدت  ه م َواَل َتْخب ثْ  ِشيَعِتنا لِ َوَقد طَيَّب ْ
 معليه وسالمهُ  الله  صلواتُ  األئمة فإن   ،لرِّوايةا ذهه نعود إىلو   أيتسن-(لَِتِطيب ِواَلَدت  ه م َولِتَ زْك وا ِواَلَدت  ه م

 يف بعض املقاطعو  ،خلمسعوا اأن يدف الشِّيعةه يف بعض املقاطع أوجبوا على  ،أجعني يف سيهتم ويف حياهتم
  .الرِّوايةهذه  يعة يف قضية اخلمس كما يفلوا للشِّ حل  

د ظهوره سيعو  عدب هُ أن  و يبدذي ال  و  ،لشيعتهبة أباح يغ من أيام إمامته وهو الع  قطمزماننا يف  فإمامُ 
بعد ظهور أمرنا  يعين-(رِنَاِر َأمْ ه و وج ِعل وا ِمنه  ِفي ِحلٍّ إَلى َوْقِت ظ  )-يقول التوقيع وجوب اخلمس كما

لشريف اهتا من الكايف قرأيت ال  و ة الرِّوايت علينا وهذا األمر فعله آباؤه من قبل كما مر   ،سيعود وجوب اخلمس
  .ثانية من حديثي يف هذا الربنامج وسأعود إليها يف ناحية   ،األو لزء جلا

التوقيع  بل إن   ،يوجد تعارض بني التوقيع وبني الكتاب الكرمي الفأن  القضية صارت واضحة  فأعتقد
 الغيبةن اممس يف ز أحكام اخلُ  التوقيع يشرُح تفصياًل من تفاصيلهو أن   غاية ما يف األمر ،د الوجوبيؤكِّ 

 ال تتعارض مع اآليةه ال يت هلا تفاصيلها و ال يت جم يف أحاديث الر   مثل ما مر   ،اإلمام يبيح اخلمسحيث أن  
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ه َما ِمَئَة َجْلَدةٍ ا ﴿-بعد البسملة يف سورة النور الثانيةه  إىل آخر  ،﴾ لزَّانَِية  َوالزَّاِني فَاْجِلد وا ك لَّ َواِحٍد مِّن ْ
  .اآلية الكرمية

  :!!مئة في المئة ناصبيةٌ  وهي إثارةٌ  ةانياإلثارة الثَّ  

جلواب اوجاءه  لرسالةتب اكال ذي  اسحاق ابن يعقوب  ألن   ، هذا التوقيع ضعيف السندأن   وهي
 ،ءي  سهل هو  ،حسنهو  هل ،هل هو موثوق ،ف حالهعرَ ال يُ و جال مذكوراً يف كتب الر   ليسو  لو رجٌل جمه
ها يف ستكثر أن ألقيين أن  إ ،جالعلم الر   لقذراته  بالنسبةه  يتأنتم تعرفون منهجي   ،كإىل غي ذل ؟ابكذ  هل هو  

ةه دل  شكل واضح باألبالعلم  هذا بطالنَ  وقد أثبتُّ  ،ضعة املراحيو ا ستنجس بالألهن   ؟ملاذا ،ضبالوعة املراحي
رِّواية الطالبتم بعرض  أنتمول قأ كومع ذل ،األوىل من هذا الربنامج يف اللقات بالرباهني وبالقائق احملسوسةو 

لى عإثارة إشكال  ألجله ف !الواوية هنا يتضح منهج ؟نآر القُ على جال الرِّ  ن علمَ ال تعرضو  لماذاف ،رآنقُ على ال
اذا ال مل !جالم الرِّ على عل وقيعض التعرَ آخر يُ  إشكال   إثارة وألجله  !رآنض التوقيع على القُ عرَ يُ  ،التوقيع

 :ن الكرميرآالقُ  جال القذر علىالر   علمَ لكم  أنا سأعرضُ  ،نرآلى القُ جال عتعرضون علم الرِّ 

-﴾ بيّنوافت اسٌق بنبأٍ فم اءك  ج إنْ  نواآمَ  الَّذينَ ها يا أي   ﴿-ادسةالس   آليةُ ا هذهو  هذه سورة الجرات
ن ال رآالقُ  يقول اسقالف ،اسقاً اجملهول ليس فو  ،وإسحاق ابن يعقوب جمهول ،رآن قال إذا جاءكم فاسقالقُ 
عليهم  المهُ وس الله  لواتُ صنا تُ م  أئ ماذا يقول ؟علم الرجال ما قيمةُ  ،لعلم الرجال ال قيمةَ  إذاً  ،هوا خربَ ترد  

 :صريح شكل  بو  ،قواعد علم الرجالبطالن ون لنا ني  ثوننا ويبوهم حيد  أجعني 

 ةِ األخذ بالس نّ  باب  ) ،2لديث ا رقم ،89صفحة  ،األو لاجلزء  ،(فير الكايف الش  )يف الرِّواية 
يث دِ الحَ  فِ ََل ختِ ن اِ اهلل عَ  بدِ ا عَ بَ أَ  لت  أَ ال سَ قَ )-ابن أيب يعفور وهو شخصية معروفة ،(وشواهد الكتاب

 هلا وال وجودَ  ع إىل كتب الرجالرجا :لهُ  اإلمام يقولأن  هنا  توق عامل-اَل نَِثق  ِبه َمنْ و م نه  مِ  هِ بِ  ق  ثِ نَ  نْ مَ  رويهِ يَ 
ا جاءتنا هذه املصيبة من الن   ،ةبعد األئم  حىت  وال  ةيف زمان األئم   ال ا ا علماؤنا وفقهاؤنجاءنا ب ،واصبوإن 

َسأَلت  أَبَا َعبِد اهلل َعن ِاخِتََلِف -يب يعفور يقول لإلمامابن أ ،من املخالفني الكربى يف بدايات عصر الغيبةه 
 نْ داا مِ اهِ شَ  ه  م لَ دت  جَ وَ ف َ  ديثم حَ يك  لَ عَ  دَ رَ وَ  اإذَ  :الَ قَ  ؟م َمن اَل نَِثق  ِبهالَحِديث َيرويِه َمن نَِثق  ِبه وِمنه  
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 اذه ،أو ليس ّبوثوق اً كان موثوق  واءَ س-(هى بِ لَ وْ أَ  هِ م بِ ك  اءَ جَ الَّذي فَ  الَّ وإِ  اهلل ولِ س  رَ  ولِ ن قَ اهلل أو مِ  ابِ تَ كِ 
لو  و  ،جالالرجوع إىل علم الر  باإلمام فيها  برواية واحدة يأمرتوين أن تأجيعاً اكم وأحتد   ،البيت أهلُ  هو منطقُ 

كتب    ألمروهم بكتابةه  ،مثل ما أمروهم بكتابة الديثبا م أصحابَ  ةُ ة ألمر األئم  كانت هذه القضية مهم  
 هذا األمرُ لو كان ، و وسفاهةٌ  محاقةٌ و   وجهالةٌ جهلٌ إن ه  ،وما هو بعلم ن ُه جهالةٌ إ ،تزعمونجال كما يف علم الرِّ 

مثل ما  ،للحديثالث اين الشطر  املفروض هذا ،ا أمروهم بكتابة الديثمثل مبه م أصحابَ  ةُ ألمر األئم   مهماً 
بعد ُكتبت   وقد جالال متلك كتبًا يف الرِّ  لشيعةُ او  ،جاليف الرِّ  كتب    أمروهم بكتابة الديث أمروهم بكتابةه 

وقد -رونة مثل ما أنتم تتصو  بالغة األمهي   لو كانت هذه القضيةُ  ،ثمتلك فقط كتبًا يف الدي الشِّيعةُ  ،ذلك
 !؟معرفةً  أم أكثرُ  ،حكمةً  ة أم أكثرُ من األئم   درايةً  أفأنتم أكثرُ  ،با ةُ م  ئه األَ  الهتم  -جئتمونا با من النواصب

 .املعصوم وعلى الديث على الكتابه  بالعرضه وهي هذه هي ة األئم   موازينُ 

ذي س ول اهلل َوِإالَّ فَالَّ رَ و ِمن َقوِل أاهلل  َتابَوَرَد َعَلّيك م َحِدّيث فَ َوَجدت م َله  َشاِهَداا ِمن كِ ِإَذا 

 َجاءك مْ  ِإن َمن واآ الَِّذينَ  َهاأَي    ايَ } :والقرآن واضح ،سواء كان موثوقًا أم ليس ّبوثوق-هى بِ ولَ أَ  َجاءَك م ِبه

ولكن  أن  ،فهو فاسق معرو  بالنبأ الذي جاءف ؟لرجال علم انتبني  هل  ؟نوا ماذاي  تب-{فَ َتبَ ي َّن وا بَِنَبأٍ  فَاِسقٌ 

 !؟رآنعلى القُ  هُ نعرضَ ف املنت نتبني  

سحاق ابن او  ،بأيديكمة َ ج  فإذًا ال ح ،مسة اخلُ ال يتعارض مع آيفهو رآن نن عرضنا املنت على القُ 
ال ذي اسق رجة الفاسقًا بدف فلن يكونَ  ،الن اس نظريف اق وأفسق الفس   اً ولو كان فاسق ،جمهولهو يعقوب 
 يتحد ث اآلية  هنا يفالل ،فاسقبحقيقًة فاسق وما هو  هُ نكم على شخص بأن  قد نا ألن   ،اً فاسقالل يسم يه 

  ؟الرجال علمه  يمةُ قإذاً ما  ،خربه واآلية ال ترد  ا تقول ومع ذلك ،فاسق حبكم اللهو  فاسق  عن 

 ؟ةاألم   علماءُ و قد تقول  ،لكتاب الل ولديث أهل البيت ومعارضٌ  معاندٌ هو علٌم لرجال ا فعلمُ إذًا 
 ،ةلعلماء األم   ال قيمةَ  ؟قيمتهم ما ؟رضون الكتاب ويعارضون املعصومة إذا كانوا يعااألم   علماءه  وما قيمةُ 

شيعتهم  ،(مونالعلماء وشيعتنا المتعلّ نحن ) :هم يقولون ،حمم دوآل حمم د هم يون ة القيقاألم   علماءُ 
 رآنه يف القُ هي ة واليقيني ة اآلراء القطعي   ،ة واليقيني ةم ال يصل إىل اآلراء القطعي  املتعل  و  ،مونمتعل  فهم بلغوا  مهما
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والديُث حديُث  ،اسخون يف العلمهم الر  و  ،رآنتأويل القُ  يعلمونال ذين هؤالء هم علماء األمة  ،وعند العتة
  .أضحوكةأكذوبة وألعوبة و ما هي إال  د ة السنَ فهذه قضي   ،هموهذا حديثُ  العتة

من  ون هذا املقطعتستعمل اذاملإذاً ! !ضعيفاً  هه أن يكون الكالم بكل   م معكم فالبد  ولو أردت أن أسلِّ 
أَنَا ح جَّة  اهلِل وَ ن َّه م ح جَِّتي َعَليك م يِثَنا فَإِ َواة َحدِ رِ ى َوَأمَّا الَحَواِدث  الَواِقَعة فَارِجع وا ِفيَها ِإلَ )-الرسالةنفس 
ملرجعية اث عن ويتحد  قيه الفية ؤمن بوالال يال ذي و  !بذا يؤمن بوالية الفقيه يستدل  ال ذي ونرى أن  -(َعَليِهم
 ..ال ذيو  ل ذياو  !اذبون دل  يست ة وحججنو اب لألئم  هم ال ذي يتحد ث عن أن  الفقهاء و  !بذا يستدل  

ا فحينم ،س صحيحاً ليكل ه بتوقيع لا صحيح أو أن   التوقيع بكاملهه  ا أن  هو إم   !ال أكثر ةواوي  وهؤالء هم 
املرجعية  واتثبت ن أنريدو لكن حينما تُ  ،اسحاق ابن يعقوب جمهول مس يكون أن  يكون الديث عن اخلُ 

ص هذا الن   أن   والال !ا النصتون بذتأ ة للمراجعن اإلمام وتثبتوا الجي  تثبتوا النيابة عو  وتثبتوا والية الفقيه
بح النص لفلوس يصامع و  ةوحينما يتعارض مع اخلرد اً!يصبح صحيح حينما حتتاجونهُ  ،من نفس الرسالةهو 
  ،ةلواوي  اشكاالت حد من إهذا واو  ،ةهناك إشكاالت واوي  بأن  ! كما قلت .؟.هذا منطق   أيُّ  !صحيح غيَ 
 .وقوف عندها طويالً للال حتتاج و جد اً قضية تافهة هي هذه القضية إذاً 

ة توجب مَّ ن األئوردت ع لشريف يتعارض مع رواياتٍ أنَّ التوقيع ا وهي :اَك إثارٌة أخرىوهن 
  .؟!.الخ مس

 ،مسجوب اخلُ ر و نكوالتوقيع ال ي ،مسة توجب اخلُ ذا صحيٌح هناك روايات وردت عن األئم  وه
 .مسخلُ ون ابة يوجيف مقطع  من املقاطع األئم   ،ةوهذه الالة جرت يف زمان األئم  

 ،والنشر ةه دار األسوة للطباع ،624صفحة  ،األو لاجلزء  ،لكايف الشريفا على سبيل املثال وهذا
 له  أَ سَ ا يَ ضَ ن الرِّ سَ الحَ ي بِ ي أَ الِ وَ مَ  ضِ عْ ب َ  َكَتَب رَجٌل ِمن ت ّجاِر فَاِرس ِمن)-1438 رقم الديث ،،إيران

 ح لهُ يأن يبو أن ييزه  منهُ  ضا يطلبتجار يكتب إىل اإلمام الرِّ د من الواح-هيْ لَ إِ  بَ تَ كَ س فَ مْ ي الخ  فِ  نَ ذْ إلِ ا
 لِ مَ لعَ ى الَ عَ  نَ مِ م ضَ  اهلل َواِسٌع َكرِيّ إنَّ  ،ميحِ الرَّ  نِ مَ حْ الرَّ  اهللِ  مِ سْ بِ -؟م الرضافماذا كتب اإلما ،مساخلُ 
وَعلى  انَ نِ يْ ى دِ لَ ا عَ نَ ون   عَ  سَ مْ الخ   نَّ إِ اهلل وَ  ه  لَ حَ أَ  هٍ جْ وَ  نْ  مِ الَّ إِ  الٌ مَ  ل  حِ  يَ اَل  مّ ق الهَ يْ ى الضِ لَ عَ وَ  ابوَ الث َ 
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وا م  رِّ حَ  ت  اَل ا وَ نَّ عَ  ووه  زْ  ت َ ََل فَ  ه  تَ وَ طْ سَ  اف  خَ ن نَ مَ ا مِ نَ اضِ رَ عْ ن أَ ي مِ رِ تَ شْ نَ وَ  تِنا وَعلى َمَوالِيَنا وَما نَ ْبِذل ه  ِعيااَل 
ا مَ  نَااَل َتْحرِم وا أنْ ف َسك م د َعاءَ و -أو-وارِّم  حَ  ت  اَل وَ  (انَ اءَ عَ م د  ك  سَ ف  ن ْ وا أَ م  رِ حْ تَ  اَل و )-أو-انَ اءَ عَ م د  ك  سَ ف  ن ْ أَ 
 م  لَ سْ م   الم وَ ك  تِ اقَ فَ  ومِ يَ م لِ ك  سِ ف  ن ْ أِلَ  ونَ د  هِّ مَ ا ت  مَ م وَ ك  وبِ ن  ذ   ص  يّ حِ مْ تَ م وَ ك  قِ زْ رِ  اح  تَ فْ مِ  ه  اجَ رَ خْ إِ  نَّ إِ ه فَ يْ لَ م عَ ت  رْ دَ قَ 
 وفيه واضحالكالم -مََل السَّ وَ   َمن أَجاَب بالِلسان وَخاَلَف بِالَقْلبم  لِ سْ الم   سَ يْ لَ ه وَ يْ لَ إِ  دَ هِ ا عَ مَ ي هلل بِ فِ ن يَ مَ 

 .تأكيد شديد على وجوب اخلمس

ِق ادِ لصَ ن ار عَ اقِ لبَ ان عَ )-ليلققبل  الرِّوايةُ ت علينا ويف نفس الوقت مر   ،الرِّواياتيف  هذا كثيٌ  ومثلَ  
 كَ لِ ا ذَ نَ ب ْ يّ د طَ قَ وَ  ،يسِ مْ خ  ي برَ  ايَ  :ولق  ي َ س ف َ مْ لخ   اب  احِ صَ  وم  ق  ي َ  نْ ة أامَ يَ وم القِ يَ النَّاس  يهِ ا فِ مَ  دَّ شَ أَ  نَّ إِ 
يف و  ،ةمس وبشد  يوجبون اخلُ  ةاألئم   ي ة،نازم َففي مقاطع-(م َولِتَ زْك َوا ِواَلَدت  ه مه  ت   دَ اَل وِ  بَ يْ طِ تَ لِ َنا تِ عَ ي ْ شِ لِ 

ومن  ،مساخلُ  أحاديث ر وبشكل واضح يفوهذا متكر   ،مس ألشياعهمون اخلُ يحة يباألئم  أخرى، مقاطع 
 مستدرك حىت  و  ،(يعةلشِّ اوسائل )مس من كتاب لع أكثر فليجع إىل اجلزء اخلاص ّبوضوع اخلُ أراد أن يط  

ل يت احاديث الكثية واألات رِّوايال كر ويف املستدسيجد يف كتاب الوسائل  هُ فإن   ،وريث النُّ محدِّ للوسائل لا
حيان  يف بعض األهُ نَ و ة يبيحئم  ولكن  األ ،يهيف األصل واجب ال شك  ف مسَ اخلُ   هذه املسألة من أن  تبني  

  .مل بالكاهُ ويف بعض األحيان يوجبونَ  ،هُ ون بعضَ ويف بعض األحيان يبيح ،بالكامل

 ،لشريفةاسيهتم لتمرار بل هو اس ،ةومع سية األئم  الرِّوايات  هنا ال يتعارض مع هذه فالديث
يف و  ،هيعل مهُ وسال الله  اخلمس واجب حني يظهر صلواتُ  إن   :بل قال ،اإلمام مل يسقط وجوب اخلمس

ا وج ِعل وا ِمنه  َح ِلِشيَعِتنأ بِي فَ َقد َوَأمَّا الخ ْمس)-هذا هو التوقيع ،شيعتهعن  اإلمام ذلك أسقط زمان الغيبة
 ،رميرآن الكقيع ال يتعارض مع القُ إذًا التو -(ْخب ثْ اَل تَ ِفي ِحلٍّ إَلى َوْقِت ظ ه وِر َأْمرِنَا لَِتِطيَب ِواَلَدت  ه م وَ 

ن هذا عيغمضون و  ،وايةالرِّ ون بشطر  من وكيف أن  الفقهاء يستدل  ،واضحة  صارت لعوبة السندوهذه أ
وقيع هو فالت ،ردة عنهمة الوالكثي االرِّوايات لتوقيع وبني فيما بني ا وال تعارضَ  ،جاً خمر  و يدون لهُ الشطر أ

  .عليهم أجعني وسالمهُ  الله  صلواتُ السية السابقة للمعصومني  ار لنفساستمر 

اسحاق سألها الَّتي األسئلة  إنَّ  :يقولونحيث شكاالت الواوية هناك إشكال آخر أيضاا من إو  
فحين قال  ،سؤاله  ندري بالضبط ما هو  نا الفإنَّ  ،ةبفقط األجو والمجود  ،ب غير موجودةابن يعقو 
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ال  ونحن   ،سحاق ابن يعقوبإ سأل عنه  الَّذي ث عن الخمس مام يتحدَّ  اإلفإنَّ  ،اإلمام وأمَّا الخ مس
نة حالة معيّ  عن بن يعقوبربما كان سؤال اسحاق ا ،ما هو سؤاله  و سأل  خمسمن ال نوعٍ  ندري عن أيِّ 

  !؟سحاق ابن يعقوبسؤال اما هي وجهة ال نعرف فنحن  ،من الخمس نعن نوع معيّ و مس من الخ  

وأجاب  ن يعقوبسحاق ابمثاًل حني سأل ا ،هكذايضًا أهي ة املطالب إذا كان الكالم هكذا فبقي  
ْلَماَأمَّا الف قَّاع َفش رب ه  َحَرام َواَل بَأَس )-اإلمام اع رب الفق  الكالم حرمة شُ  اهذ نا ال نفهم منإذاً هف-(بْ بِالشِّ

ا    ملو  ،ع بكل أشكالهه ن الفقا  همو فتفلماذا هنا  ،نواع الفقاع سألمن أ نوع   نا ال ندري عن أيِّ ألن   ،بشكل عام
  ..امن هذ مكو دع ؟!غي معروفو  معلوم اخلمس غي نصل إىل اخلمس يصي الكالم أن  

يف أن  هذه نون كوتبي  ون ل  وتفص ان فيهتشرحو -(َوَأمَّا الَحَواِدث  الَواِقَعة)-يأيت التوقيع ويقولحينما 
ال و عروفة مي األخرى غي هعة هذه واقالوادث ال ملاذا ال تقولون بأن   ،التفاصيل كلُّها يُعاد با إىل الفقهاء

  ؟!ندري عن أي  حوادث سأل اسحاق ابن يعقوب

ن سحاق اباأل س مخس   ما نصل إىل اخلمس تصبح القضية نن ال ندري عن أيِّ ملاذا فقط حين
 ،اوية واضحو إشكال  هذا ؟ل جه الشكاهذا إشكال واوية أو إ :املشاهدين بالل عليكم أنا أسأل !؟يعقوب

-الكالم ن هذاو لال يقو -(الَواِقَعة اِدث  لَحوَ اَوَأمَّا )-هذا الكالم ال يقولون-(َأمَّا الف قَّاعو )-ونيقرأألن ُه حني 
ال  يصي ننُ -(ا الخ ْمسَوَأمَّ )-الديث يصل ان َلم  لك ،ال يقولون هذا الكالم-(َوَأمَّا اْلم تَ َلبِّس ون بَِأْمَوالَِنا)

 !!اسحاق ابن يعقوب  سألمخس   ندري عن أيِّ 

ية هلا يف كتب العرب موالال أللفباعتبار أن  ا ؟ويأيت الكالم هنا أن  األلف والالم هذه من أيِّ نوع
  :أنواع

  .هناك ألف والم القيقة -
  .االستيعابهناك ألف والم و  -
  .هناك ألف والم العهد الذكريو  -
  .لف والم العهد الذهينهناك أو  -
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م الكالقطعًا لكن و يعابية است رّبا تكون ،قطعًا هذه األلف والالم ال هي القيقية وال هي االستيعابية
ري انت للعهد الذككفإذا   ،لذهيناالذكري أو للعهد  ا للعهدهذه إم   ،ستيعابيةاالة وال يالقيق ليس عنها ال

  ؟لعهد الذكريما املقصود من ألف والم ا نن ال ندرييعين  ،كالمهم صحيحف

ا  فيه فتُ عر  يت ال  م الف والهذه األل ،وانتظرين يف البيت يد  ز ذهب إىل بيت إ :أقول على سبيل املثال
معهود  ذكرٌ ك عين هناي ،ديثيعين ُتشي إىل البيت املذكور يف ال ،هي ألف والم للعهد الذكريكلمة بيت 
  .يف الديث

ود تعهذه ف والالم األلف ،لكتابتنيب واقرأ ايوان املكتاب املتنيب يعين د  خذ من املكتبةه  :أقول مثالً 
  .قال هلا العهد الذكريهذه يُ  ،على كتاب املتنيب

ا اإلمام فلرّب   ،ال نعرفها سحاق ابن يعقوب وننُ أن  اإلمام ييب على أسئلة اب حبسب قوهلمو 
فيكون األلف والالم للعهد  ،ال ندري وننُ  وبقعملذكور يف رسالة اسحاق ابن ياخلمس ا ث عنيتحد  

 على كل   يري هذاأن  ولكن البد   ،هذا االحتمال يقبلُه العقلبه و كالم منطقي ال بأس هذا   ،الذكري
-الرِّواية سم املرجع مأخوذ من هذهرجعية واامل ألن   ،ىلغَ سم املرجع يب أن يُ إذاً موضوع املرجعية وا ،الرسالة

 ولجي ةه  س ملنظومة املرجعيةعندنا رواية أخرى تؤسِّ  د ال توجوإال  -(َوَأمَّا الَحَواِدث  الَواِقَعة فَارِجع وا ِفيَها)
م ينوبون عن اإلمام الج ة وهي  ،ساس هي هذهاألصل واألالرِّواية  ،خرىال توجد روايات أُ  ،قول املرجع وأهن 

يعين  ،مسيف اخلُ  الم للعهد الذكري مثل ما يقولونف واللفإذا كان األ ،ومنظومة املرجعيةلنظام ة سَ املؤسِّ 
ا الكالم نقبلُه ولكن هذ ،ذا الكالمبنقبل  ال بأس ننُ  ،املذكور يف سؤال اسحاق ابن يعقوبمس  اخلُ 

 ونلوهنا تقو  ،قولون هذا للعهد الذهينة تهنا يف الوادث الواقع ملاذا ،قوه على طول الرسالةطبِّ عليكم أن تُ 
وإذا  ،ُن نريد أن نلعبإذا أنتم تلعبون نَ  ،نحُن نلعب أيضاً فلعب تلعبون  !؟ أساسعلى أيِّ  ؟ريللعهد الذك
للعهد الذهين والقضية واضحة هنا هي األلف والالم ف ؟هذا الكالملون يف ئق فكيف تفصِّ اقتريدون ال

اً وظاهرة  للعهد الذهين وإال  لو كانت األلف هي  األلف والالم ألن   ؟ملاذا ؟شر إىل األسئلةواإلمام مل يُ  ،جد 
هذه الرسالة ستصل إىل  ن  يعلم أ ماإلما ألن   ،نقص يف جواب اإلمام والالم للعهد الذكري لكان هناك

فإذا كانت األلف والالم للعهد الذكري  ،ام هلم البيان الت  أن يبني   البد  ففإذا كانت ستصل إىل شيعته  ،شيعتهه 
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 ،نا حباجة إىل معرفة نصوص أسئلة اسحاق ابن يعقوبألن   ،البيانات ناقصةتكون إذًا  وليس للعهد الذهين
فقط هو أو الشِّيعة ه لعموم هذا موج  ف (اء بتعجيل الفرجوأكثروا الدع) أمراً ه اإلمام هنا حني يوج   وبالتايل

َوَأْكِثروا الد َعاء بِتَ ْعِجيِل الَفَرج فَِإنَّ َذِلك )-؟أنتم ماذا تفهمون من هذه الفقرة ؟سحاق ابن يعقوبإل
بعون اهلدى خماطبون يت  ال ذين -(َبَع اْله َدىَوالسَََّلم  َعَليَك يَا ِإْسَحاق ابَن يَ ْعق وب َوَعَلى َمْن ِات َّ  ،فَ َرَجك م
ه هلم ويوجِّ  وا اهلدىاتبع نال ذيعليه خياطب  وسالمهُ  الله  واتُ اإلمام املعصوم صلأن  قيع فكيف يعقل بذا التو 

عن مسائل هي خصوصًا وأن  األسئلة  ؟هذا الكالم منطقي  هل  !.؟.ل هذا الكالمكيف يُعقَ   ؟خطابًا ناقصاً 
منها أمور و  ،ةمنها أمور عقائدي  و  ،ةمنها أمور سياسي  و  ،ةمنها أمور فقهي   ،وأمور مهم ةًا حساسة جد  

توقيع وأهم  بل هو أهم   ،اً ة جد  هم  م مشحون ّبطالبفهو عليكم  الحظتم التوقيع حني قرأتهُ  ،ةاجتماعي  
 األلف والالم إذا  ألن  ! ؟اإلمام بيانًا ناقصاً  بيانُ  فهل من املنطقي أن يكونَ  ،ةوصلت من اإلمام الج   رسالة

م فهو امن اإلمهو البيان  فبما أن   ،البيان ناقصفكانت للعهد الذكري يعين للمطالب املذكورة يف األسئلة 
يَك يَا ِإْسَحاق َوالسَََّلم  َعلَ  ،َوَأْكِثروا الد َعاء بِتَ ْعِجيِل الَفَرج فَِإنَّ َذِلك فَ َرَجك م)-ه للشيعةبيان كامل وموج  

 .ألوليائه ،لشيعته ،لجميعه لاخلطاب موج  -(ابَن يَ ْعق وب َوَعَلى َمْن ِات ََّبَع اْله َدى

د من األلف والالم و صقد تقول ما املق ،هي للعهد الذهيناأللف والالم هنا  أن  أن نقول ب إذًا البد  
 :املرأة أن تقولللعهد الذهين مثل فعبارة  ،صونات رّبا يعرفها املتخصِّ حلاملصط هذه ألن   ؟للعهد الذهينهي 

ا ،جلجاء الر   أو  ،رجل أي   ىلأن ُتطلق عكلمة الرجل ميكن   مع أن   ،هازوجَ تقصد  اجلميع سيفهمون بأهن 
لكن اجلميع يفهمون أنثى  ميكن أن تنطبق على أي   ةاملرا ،ة اليوم مريضةملرأا :الرجل فيقول حينما يتحد ث 

أي املعن  ،تستعمل للعهد الذهينال يت  أللف والالمه استعمل األن   ؟ملاذا ،زوجتههو  ة هنااملرا أن  املراد منب
هنا  ،دخرج السي   ،دجاء السي   :فيقولون هامشي   سي د مثل ما يف املسجد وإمام اجلماعة، املعهود يف األذهان

يف يوجد  قد هُ مع أن   ،هو إمام اجلماعة فالن الفالين العامل املوجود يف املسجد ؟اجلميع يفهمون من هو
مثل  ،املعهود يف األذهاناملعن  ،مستعملة للعهد الذهيناأللف والالم هنا  ألن   ؟ملاذا ،املسجد سادة كثيون

ها نفهم ن حينما نقرأُ كول ،ى الكثيينلالشيخ ميكن أن تطلق ع ،قال الشيخ :ل مثاًل يف كتب الفقهاءما يقا
املراد فون عبارة الشيخ حني يستعملالشِّيعة صار معهوداً يف أذهان العلماء  هُ ألن   ،الطوسي الشيخهو املراد أن  
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ويف ب قضية طبيعية مستعملة يف لغة العر وهي  ،ا يف كل مكانوهذه القضية معمول ب ،يخ الطوسيمنها الش  
ا تكون عندنا األلف والالم يف أحد معانيها أهن   يف لغة العربو  ،هينالذ لعهدوسائل لهناك  ،العرب غي لغة

  .للعهد الذهين

ال و نعرفه  ال ذي مساخلهو  اخلمس ؟يفهمُه الشيعيال ذي ما ف (ا الخمسوأمَّ ) :اإلمام نما يقولفحي
  .هذا هو املعهود يف األذهان ،يوجد شيء آخر

نت كاو وهو البية،  ،هانذألاود يف املعه الشرابهو هذا ق اع الفُ  ،أَم ا الُفق اعو  :مثل ما قال اإلمام
 .اعق  العرب تسميه الفُ 

 ىاث علدما يقع من أح ،انألذهادة يف الوادث املعهو  (َوَأمَّا الَحَواِدث  الَواِقَعة) :ومثل ما يقول 
 .اة الديثد إىل رو فتعو  أو تفسياً هلا  حال   ةُ األم   ة ال تعرفُ ة أو معنوي  اختالف أشكاهلا مادي  

 (ربن مهزيان علي اابحمَّد ما وأمَّ ) ،صفهو مشخ   (ابن عثمان العمريمحمَّد ا أمَّ ) :فحينما يقول
أمساء فهذه  ،صاً مشخ  أيض (طابالخ ابوا وأمَّ ) ،صضاً مشخ  أي (ابن شاذانمحمَّد وأمَّا ) ،صأيضاً مشخ  

 ،صه وواضحةا متشخِّ قضايا كلهالهذه  ،(وأمَّا الخمس) ،(بأموالناسون وأمَّا المتلبّ )وكذلك:  ،مشخ صة
 عنه ثُ حد  يتل ذي امس اخلمس املعهود يف األذهان هو هذا اخلو  ،هنا هي للعهد الذهين فاأللف والالم

 !ءاالعلم

ميق عوجهل  ،لعربيةعن جهل عميق با مل تكن تنم   إن إشكاالت وهذه ،القضية واضحةأن  أعتقد 
-يا شيعَتنا-منكم لرجلا وإنَّ ) :كالمهم وحديثهم  هل عميق ّبعاريضه وج ،يف الديث بيتهل اللوب أبأس

 يقرأ َلم ا الشيعي غيحىت  و نص هذا ال  شيعي اآلن يقرأأي   ،(كَلمنا  يعرف معاريضَ  ال يكون فقيهاا حتَّى
يع وذلك هو دى اجلملعروف والعناوين يراد منها شيء م األلفاظ واملصطلحاتيعرف بأن  هذه  هذا الكالم

 ابعن االستيعممل على ن أن يشتوميك-(َوَأمَّا الخ ْمس)-للعهد الذهينهي والالم فاأللف  ،املعهود ذهنياً 
 .وعن ليس لنوع  دونَ و جلميع أنواع اخلمس  اً هو استيعايبي ي  ألن  املعهود ذهن
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َوَأمَّا   (:ي نفس الوقتف اويةوو  هالٍ ج   ها إثارة  ويمكنني أن أقول بأنّ ثار ت  الَّتي األخرى  اإلثارة  و  
ماذا  ،(اَل َتْخب ثْ لَِتِطيَب ِواَلَدت  ه م وَ  ِر َأْمرِنَاظ ه و  ْقتِ ى وَ نا وج ِعل وا ِمنه  ِفي ِحلٍّ إلالخ ْمس فَ َقد أ بِيَح ِلِشيَعتِ 

ة بطيب دخليّ م ه  ا لَ مَ أي  ،دةط بطيب الوالالمرتبهو يعة لشِّ لمس المباح الخ   بأنَّ  يقولون ؟يقولون
 ة في طيبِ مدخليّ  له  الَّذي  للخمسإنّما هو  مسحكم اإلباحة للخ  ف !قالحكم معلّ أّن يعني  ،هموالدتِ 

 .؟! .الوالدة

 عملية يفو ملية الزواج يف ع ،هنائيف والدة أب ،ة يف والدتهه ا مدخلي  يعين هناك أموال يف حياة اإلنسان هل
 يحون اخلمسة يباألئم  ف ،سمخُ  والدة اإلنسان ويكون فيها تكوين ة يفهلا مدخلي  ال هناك أمو  ،النطفةتكوين 

نا إلى خل الزِّ دلم من أين أتع) :تقول الرِّواياتألن   ،يعةتطيب والدة الشِّ كي بالذات  ألموال ايف هذه 
 ، سمِّ دمقي   أو ،قعل  مكم هنا ن  البأ نفيقولو  ،الرِّواياتا املضمون واضح يف ذه ،(نامسِ من جهة خ   ؟ناأعدائِ 

 يرتبط بوالدةي ال ذس مللخُ  يمس هأن  اإلباحة يف اخلُ  ،بذا االجتاهو ة ليثي  ا مأخوذ بذهفهو  ،ما شئت
لتطيب  :ذا قالتوقيع هكال ن  أل لونيقو  ،ذلك اإلنسان إىل الدنيا خيرج وبعد ،حمبتكوينه يف الر  و  ،اإلنسان

فلماذا  ،وهلمعاريض قّب هلٌ جو  ،بيتحبديث أهل ال جهلٌ  ،األحوال جهل وهذا يف أحسن ،ثبُ وال تَ م والدهتُ 
معاريض   ىت تعرفواهاء حونوا فق تكة يقولون الاألئم  و ! ؟الديث وهنم فقهاء إذا كانوا ال يعرفون معاريضَ تعدُّ 

إذاً  ،لطريقةا م بذههَ فيُ ه فإن  غة الصي بذهحينما يأيت أن ه القرار هكذا يف حديث أهل البيت  كان  إذا ،كالمنا
 :ثالً م ،بنماذج آتيكمسو  ،تأهل البي ثقية أحادي أن تسري على بد  هذه القاعدة البُ 

ان يمَ اإلِ  ل اهلل  عَ جَ فَ )-الكمة من التشريع عنو التشريع  ث عن عللحد  وهي تتهراء يف خطبة الز  
تسقط  اً إنسان ليس متكربِّ ك كان هناإذا   هلف-(ربْ لكِ ان م عَ ك  اا لَ هَ يزِ نْ َة ت َ ََل الصَّ ن الشِِّرك وَ م مِ ك  اا لَ يرَ هِ طْ تَ 

 هل ،ليبساين  أمعاريض يع ؟هكذاهي ت أهل البي حديث يضُ ار هل مع ؟هذا منطقهل  ؟الة عنهالص  
اا هَ ََلَة تَ ْنزِيَوالصَّ لشِِّرك ِمن ا  َلك مِهيَراا طْ ان تَ يمَ اإلِ  ل اهلل  عَ جَ فَ )-يعين اآلن ،هكذاهو أهل البيت  حديث

وال  أوليائهه   علىال يتكرب  و الل   علىال يتكرب   ،ن ليس عنده تكربُّ نساميكن أن يكون هناك إ-(ربْ ن الكِ م عَ ك  لَ 
 ! ؟قيطنلكالم مهذا ا ،الةط عنه الص  قإنسان بذه الصفة تسهناك فإذا كان  ، على خلق الليتكرب  
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م للمحدث لو امل العن عو ا مهراء قرأهتُ تلك خطبة الز   ،هذا كتاب علل الشرائع ،نأخذ مثااًل آخر
الديث  ،الن اسام على يالصِّ  عللها جُ من أجال يت  لةُ العه  ،دوقلص  ايخ لش  ل (رائعلل الش  عه )واآلن  ،البحراين
 هِ بِ  يوِ تَ سْ يَ يام لِ ي الصِّ فِ  ة  لَّ العِ  :لَ اقَ  ؟مايَ ة الصِّ لَّ ن عِ اهلل عَ  بدِ ا عَ بَ لت  أَ أَ سَ )-لهشام ابن الكم قاالث اين 

 رَ دَ اا قَ يئَ شَ  ادَ رَ ا أَ مَ لَّ ك    يّ نِ لغَ ا نّ ير أِل قِ الفَ  مَ رحَ يَ وع ف َ الج   سَّ د مَ جِ يَ ن لِ ك  م يَ ي لَ نِ الغَ  نَّ ك أِل لِ ذَ وَ  ،ينِ الغَ ير وَ قِ الفَ 
م رحَ يَ يف وَ عِ ى الضَّ لَ  عَ قَّ رِ يَ م لِ لَ األَ وع وَ الج   سَّ مَ  يَّ نِ يق الغَ ذِ ي   ه وأنْ قِ لْ خَ  ينَ ي بَ وِّ سَ ي   اهلل أنْ  دَ ارَ أَ يه فَ لَ عَ 
الغين  أن   فلنفتض ،لصيامة ال  ع قق  حيكون قد باجلوع فحينئذ   هذا الكالم يعين لو أن  الغين أحس  -(عائِ لجَ ا

 طُ قتس عين هناي !؟لكذ فهل يصحُّ  ،كمُيسه فقط  ،عام ولكن من دون صيامالط باجلوع وينقطع عن حيسُّ 
حم وير آلن باجلوع ايشعر  هُ ن  م وحدودهه ألط الصيائال يب عليه أن يصوم بشرا أي أن ه تشريع الصيام  حكمةُ 

ن وجوه م  وجهاً تبني  و  ،لكمةا جانبًا من تبني  الرِّوايات هذه  .؟!.أيُّ منطق  هذا ؟ط الكمقسالفقي في
جوه و هذا وجه من  ،(لِكبرو من اأ الكبر لنا عن ها تنزيهٌ نوأ) :الةعن الص   تهراء حني حتدثالز   ،القيقة

ي كي  الغين والفقاواة بنيملسا يف قضيةه -كالم اإلمام الصادق وكالم اإلمام الباقر-الصالة وهذا الكالم هنا
 ر أن نفهمان القراكإذا   و  ،وهو يف حاشية الصيامهذا وجه من الوجوه  ،رحم الفقيي يستشعَر باجلوع وكي

م فهَ تُ كانت ذا  إ ،قاهةفهناك هناك سفاهة و  ،فقاهة وما هيالطريقة فوالل هذه سفاهة  األحاديث بذه
 .فقاهةبهي  ماو هذه سفاهة فاألحاديث بذه الطريقة 

َلم أبا عبد اهلل عليه السَّ  سألت   :كم قالحهشام ابن ال)-باحترمي الرِّ  ةعل  وهو خذ مثااًل آخر وآ
ما ات وَ ارَ جَ التِّ النَّاس  كَ رَ ت َ الا لَ ََل با حَ الرِّ  انَ لو كَ  نّه  إِ  القَ ف َ -من علل الشرائعالرِّواية -تحريم الربا عن علةِ 

لك ذَ  ل  يفض  فَ اء رَ الشِّ و  يعِ وإلى البَ  جاراترام إلى التِّ لحَ ا نعِ النَّاس  تفرَّ با لِ الرِّ  م اهلل  ه فحرَّ ليَ جون إِ اتحيَ 
ت وال تعتمد على عملية جاراتتجه إىل التِّ حىت  الن اس هي: با رمي الرِّ حتة من ل  فإذًا العه -(رضم في القَ ينه  بَ 

مد النظام تعتهي جارات يف العامل و اآلن البنوك هي أساس التِّ  ،هل األرباح من خاللتحصِّ بوي فالقرض الر  
إذا   ،راتجاالتِّ  أساسُ هي أساسًا البنوك  عتبار أن  با ؟ي إىل نظام صحيحبو الر   ظامل النِّ سيتحو  هل ف ،بويالر  

 اآلن نفس ،اس تتوج ه للتِّجارةالن  أن  حىت  و  جارةللتِّ الن اس هو عدم ترك كانت العل ة والكمة من حترمي الرِّبا 
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أيُّ منطق و  ؟أيُّ كالم هذا ؟باحترمي الرِّ هنا يسقط  فهل ،تجاراساهم يف انتشار التِّ يُ ال ذي بوي هو ظام الر  النِّ 
 ! ؟هذا

 أن   نعرفو ي ما أهن  فإم   ،ةإشكال ُجه ال وواوي   ،ُمرك بهو إشكال هذا اإلشكال  :لذلك قلت
 ،لقائقالغبار حول ا وإثارةُ  اسلن  ا تشويشثيون هذا األمر ألجل هم يُ ولكن   ،يقةر طال بذه تُفَهم ث اليداألحا

م ُجه ال م ُجه ال ،وإم ا أهن  ل ن أو  متالحظون  ،طريقطول ال دة علىالقضي ة موجو هذه و  ،وال ذي يبدو أهن 
 بام األلقوضع هلتُ  نذيال  عند  يف َفهمه حديث أهل البيت طبقهناك جهل مُ  ،اللحظة الربنامج إىل هذه
وعشرات  عشرات ،نامجيا جاعة هناك جهل ُمطبق وأنتم الحظُتم ذلك على طول الرب  ،الطويلة العريضة

وله أهل ج على ما يقرِّ أع ُث  لون رأ لكم ما يقو أق ،ى بني أيديكموالقائق تتجل   انمن الكالم والبي الساعات
م  ،اسعالو  الفرق الكبي البيت ويتبني    .!!.ناس ذهبوا يف طريق آخرأُ إهن 

 ،باحةن أسباب اإله م اً انب جَ بنيِّ يُ فهو -(ثْ لَِتِطيَب ِواَلَدت  ه م َواَل َتْخب  )-وقيع حني يقولفإذًا هذا الت  
كن أصاًل هذا مي ،ةالقضي هى هذقًا عليس معل  ل كم هنافالُ  ،رمنحصرة بذا األباحة مُ أسباب اإله  وليس كل  

ه وِر ِفي ِحلٍّ إَلى َوْقِت ظ   ِعل وا ِمنه  نا وج  يَعتِ َوَأمَّا الخ ْمس فَ َقد أ بِيَح ِلشِ )-كذانقول ه أن  و أن ال ُنشي إليه 
بني  مثل ما - َتْخب ثْ َدت  ه م َواَل  ِواَل ِطيبَ لِتَ -جهًا من وجوه الكمة وَ بنيِّ لديث هنا يُ اولكن   ،وانتهينا-(َأْمرِنَا

ن ٍد مِ حَ ن أِلَ ك  م يَ ه لَ نَّ إِ -وجوهجهاً من ال وَ بنيِّ يُ  ُث  -ةيبَ ن الغَ مِ  عَ قَ ا وَ مَ  ة  لَّ ا عِ مَّ أَ وَ )-اإلمام بنفس هذا األسلوب:
يِت اغِ وَ ن الطَ ٍد مِ حَ ة أِلَ يعَ  بَ اَل ج وَ ر  خْ أَ  نَ يج  حِ ر  خْ أَ  ّنيإِ وَ نِه امَ ة زَ يَ اغِ طَ ٌة لِ يعَ بَ  هِ قِ ن  ي ع  ت فِ عَ ق َ د وَ قَ الَّ وَ إِ  يائِ آبَ 
،   ؟لغيبةل املطلقة هذه الكمة هي هلف-(يقِ ن  ي ع  فِ  أو  ةل  لعه ان وجوه ما وجه هذ ،هذا جانب منهاكال 

نفس  وجودة يفم ،اخلط لى طولموجودة ع هذهه و  ،يان هي هذهه يف البَ أهل البيت  طريقةُ ف ،كمة من الغيبةاله 
 د  إنَّا ال نَع)-القول لن وذلك هوبيت وتلك هي معاريض القول ة أحاديث أهل الالتوقيع وموجودة يف بقي  

 .و لن القولهذا ه-(وللقَ ا نَ حْ ف لَ رِ عْ ي َ تَّى حَ َلا اقِ اا عَ يبَ بِ لَ  الرَّج َل ِمن َأْصَحابَِنا َفِقيَهاا 

بشكل  بيحَ نعرفه وأُ ال ذي مس مس هو اخلُ اخلُ  ،لكالما واضح-ْمس فَ َقد أ بِيَح ِلِشيَعِتناَوَأمَّا الخ  
هذه -لَِتِطيَب ِواَلَدت  ه م َواَل َتْخب ثْ  وج ِعل وا ِمنه  ِفي ِحلٍّ إَلى َوْقِت ظ ه وِر َأْمرِنَاا نَ تِ يعَ شِ لِ  فقد أبيح-واضح

م لدفع رِّ با حُ الرِّ  أن   قضية مثلو  ،فال صالَة مع انتفاء الكرب الكربعت تنزيهًا عن رِّ الة شُ الص   مثل قضية أن  
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هذا  ؟هكذاهو الكالم هل  ،با حالالً الرِّ  يصبحُ  الن اس إىل التِّجارات اندفعت إذاف ،جاراتإىل التِّ الن اس 
 .عليهم أجعني وسالمهُ  الله  حبديث أهل بيت العصمة صلواتُ  هذا جهلٌ  ،الكالم ليس منطقيا  

الكم  ن أن  ون با مقولتَ  ال يتاجلهالة  وأذهب معكم إىل نفس هذه أجتاوز هذا أن   لو أردتُ حىت  و 
  :يب الوالدةطه   علىقٌ عل  مُ 

ال  ؟دةالو يب اليف ط هلا مدخليةال يت صوا األموال شخِّ تُ  ون أن  عأسألكم كيف تستطي-الً أو  
دخل فيه يَ  الً ة أو  لوالديب األن  طه  ،لِّ األموالكُ   يف ذه القضية داخلةهو كيف تستطيعون   ؟تطيعونتس

 كنالس مصاريفُ و  ،ملعيشةا يفُ ومصار  ،ملصاريفاوجة إىل سائر من مهر الز   ،املصاريف واج كل  الز   مصاريفُ 
 ،هه مِّ ن أُ الوليد من بط خيرج ن  أىل طفة إالشؤونات املختلفة من بداية تكوين النُّ  ومصاريفُ  ،رابوالش   والطعام

يت هلا املوارد ال   صشخِّ يُ  أن  ط بالضب اإلنسان لشؤونات كيف يستطيعا جيع هذه ،رابالش   ،عامالط   ،كنالس  
  .ال يستطيعقطعاً  ؟مدخلية يف طيبه الوالدة من غيها

  ؟ماذا قالوا !او لاقهاء قفال :سيقول قائل

  .؟!.وجةلز  ع إىل ار املدفو أو املهد من اجلارية ول  الولد تَ  ارية إذا كاناجلاملراد مثن  :قالوا

 نع وجد نصين ال إذا كا ،أعطونا ؟عن املعصوم يوجد نص  هل  ؟وا بههذا الكالم من أين جاءُ 
ون عي  أنتم شافف ،يب عليكمغر ب ا هومو  !شافعي  ومنهج  !ناصيب  منهج ستحسان ستحسان وااله اه هذا فعصوم امل

ومنا يبل املفيد إىل قحىت  و ملفيد الفقهاء من زمان الينا أقوال ت عومر   ،وتستعملون طريقة االستحسان دائماً 
 وقية كل  ذة هكذا ا القضيوإن   ،جاعاتال او  ال نصوصَ  الغيبة يقولونفهم يف قضية حكم اخلمس يف  ،هذا

ن بإمام الظ   نسن نن :الفق ،ك الفقهاء بهمتس  و  هُ مثل ما أعطى صاحب اجلواهر رأيَ  ،عطي رأيهُ واحد يُ 
دار ني دلد حسلسيِّ ا رسلهايت أال   اً مثل ما صرف الثمانني ألف ،أن نصرف األمخاس يرضى علينا هُ أن  زماننا 

مثل ما  ،والفت األمره صُ  وال ندري كيف ،جف وفشل املشروعإيصال املاء إىل الن  اللكنوي اهلندي لقضية 
 .تفشل املشاريع اآلن يف العراق ويف غي العراق
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 ىلهبت إولو ذَ  ،اً جد  حة واض ةوال حتتاج إىل شرح  كثي أو إىل بيانات كثية القضي  واضحة  فالقضيةُ 
سة مؤس   ،ابعالس   اجلزء ،لوسائلاك ر هذا هو مستد ،فلَ سَ  قرأهتا عليكم فيماالرِّواية وهذه  (لوسائلا مستدرك)

 اهلل ولِ س  رَ  بنَ اا يَ  :ه  يل لَ قِ فَ  مََل السَّ  هِ يلَ عَ  ادق  الصَّ  لَ ئِ س  )-8272رقم الديث  ،303صفحة  ،آل البيت
ا مَ  :مََل السَّ  يهِ لَ ال عَ قَ ف َ  ؟كمم  ائِ ر قَ تَ تَ اسْ م وَ ك  ب  ائِ غَ  ابَ ا غَ ذَ ه إِ بِ  كم اهلل  صَّ ا خَ يمَ م فِ ك  تِ يعَ شِ  ال  ا حَ مَ 
عليها  ال يتنفس الطريقة  بالض بطي هذه األخية هو -مه  انَ ب ْ اق َ عَ  نْ م إِ اه  نَ ب ْ بَ حْ  أَ اَل م وَ اه  نَ ذْ اخَ وَ  نْ م إِ اه  نَ فْ صَ نْ أَ 
رعية يل القوق الش  جل حتصة ألو  ند واإلجبار والقاجلبلمة و االستعانة بالظ  وهي  ،ر كاشف الغطاءفيخ جعشَ ال

 حَّ ص  تَ لِ  ناكِ سَ مَ م الْ ه  يح لَ بِ ل ن  بَ  ماه  نَ ب ْ ق َ اعَ  نْ إِ م ه  انَ ب ْ بَ حْ  أَ اَل م وَ اه  نَ ذْ اخَ وَ  نْ م إِ اه  نَ فْ صَ نْ ا أَ مَ -ةالشِّيعمن 
هناك  ،ة واضحةقضي  ال-(مه  ال  وَ مْ وا أَ ك  ْز ت َ ر لِ اجِ تَ مَ م الْ ه  يح لَ بِ ن  هم وَ ت  دَ اَل يب وِ طِ تَ ح لِ كِ ا نَ مَ م الْ ه  يح لَ بِ ن  و  مه  ت   ادَ بَ عِ 

ة قط يف قضي  والدة فطيب الق با يتعل  متصيص ذلك فيو  !إباحة للمتاجر !إباحة للمناكح !اكنإباحة للمسَ 
 (!الصفحة يبجمن )هذا كالم  ،خاسةالن   شتى من سوقتُ ال يت املهر ويف قيمة اجلارية 

 ومَ يَ  النَّاس   يهِ ا فِ مَ  دَّ شَ  أإنَّ )-(الكايف الش ريف)يف الرِّواية عليكم قبل قليل  ه قرأتهُ فسُ هذا املضمون نَ 
 ال كما مر   ،هُ لَ هو مس اخلُ  أن  يف صرحية الرِّواية -يسِ مْ خ   يبِّ رَ  اول يَ ق  ي َ س ف َ مْ الخ   ب  احِ وم صَ ق  ي َ  ة أنْ يامَ القِ 

هو ال ذي لك للمنصب مه  هو الكًا لإلمام وإن  مس ليس مه اخلُ  من أن   يمسن الكد حمُ علينا مثل ما قال السيِّ 
-مس لهاخلُ -سمْ الخ   ب  احِ صَ  مَ و ق  ي َ  أنْ -فلذلك ينتقل للفقيه ألن  الفقيه سيكون يف نفس املنصب ،فيه

أْن -؟الرِّواية ماذا قالت ،ث عن كل اخلمسيتحد  فهو مخسي  حني يقول يا ريب  -خ ْمِسي يفَ يَ ق ول يَا رَبِّ 
م ه  ت   دَ اَل وِ  يبَ طِ تَ نا لِ تِ يعَ شِ ك لِ لِ ا ذَ نَ ب ْ يَّ د طَ قَ وَ خ ْمِسي  يفَ يَ ق ول يَا رَبِّ -مساخلُ  كل  -يَ ق وم َصاِحب  الخ ْمس

 يفَ يَ ق ول يَا رَبِّ  أْن يَ ق وَم َصاِحب  الخ ْمس-واضحةالرِّواية و  بكلِّهه  طي بنا ذلك اخلُمس-ِوالَدت هم واك  ْز ت َ لِ وَ 
أْن يَ ق وَم َصاِحب  )-(َوَأمَّا الخ ْمس)-ر هنامس املذكو نفس اخلُ  ،اخلمس صاحب اخلمس كل  -خ ْمِسي
ِفيِه النَّاس  إنَّ أَشدَّ َما -تقولالرِّواية  ،الن اسهذا يف يوم القيامة عن جيع -(خ ْمِسي يفَ يَ ق ول يَا رَبِّ  الخ ْمس

فَ يَ ق ول يَا -مساخلُ  ث عن كلِّ يتحد  -أْن يَ ق وَم َصاِحب  الخ ْمس-الشِّيعةوغي الشِّيعة اجلميع -َيوَم الِقياَمة
َنا َذِلك ِلِشيَعِتنا لَِتِطيَب ِواَلَدت  ه م يرَبِّ   ،جزء من املوضوع قضية الوالدةو  ،التطييب ُمطلق-(خ ْمِسي َوَقد طَيَّب ْ

م سُيطالبون شيعتهم ،ب ُمطلقيوالتطي ،اخلمس ث عن كل  اإلمام يتحد   طُيِّب ذلك  ،مل يتحد ث اإلمام أهن 
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واضحة الرِّوايات  ،إباحة اخلُمسووجه من وجوه الكمة يف  العهلل ىحدهي إهذه  ،هلم لتطيب والدهتم
تطييب  بأن  هذه تُبنيِّ ات الرِّوايبأن  حىت  لو جئنا وقلنا  ،حتديد ذلك بذا املوضوع ليس سليماً و  ،وصرحية

فَ يَ ق ول يَا َربِّ  أْن يَ ق وَم َصاِحب  الخ ْمس)-هذهالرِّواية كما يف   ،الوالدة سيدخل يف جيع أجزاء اخلُمس
َنا َذِلك ِلِشيَعِتنا لَِتِطيَب ِواَلَدت  ه م َولِتَ زْك وا ِوالَدت هم خ ْمِسي املسألة صارت واضحة  أن   أعتقدو -(َوَقد طَيَّب ْ

  !ال  هذا ال ذي يريد أن يُعاندإ نةوبي

اه العهناد ميكن أن  يكون يف أيِّ جهة ويف أي  و   يفا مر  علينا ممثل  ،ةواضح مع أن  القضية ،اجتِّ
لرِّوايات اأكثر  (لش رائعاعهلل ) لكتاببل ميكن أن  أقول هذا ا ،يف قضية الص الة والصِّيام والرِّباالرِّوايات 

لعهل ة سقطت أو الو أن  هذه  لفه ،ل ةالع اإلمام يُبني   ؟ملاذا كان التشريع الفالين ،بذا اللسان املوجودة فيه هي
ما ف ،ن الكمةانبًا مجبنيِّ تُ ألن  هذه العهلل  ؟ملاذا ، ال يسقطال  ك  ؟يسقط الكم رت من جهة  أخرىتوف  

جودة فيه املو لرِّوايات اب أكثر لكتا هذا اوإال   ،ل جانبًا من الكمةثِّ أحاديث أهل البيت ميُ  لل يفيأيت من عه 
فهل  ،ذاكلسبب   فيقول ؟عالتشري ان هذايسألون األَئهم ة ملاذا ك ،(عهلُل الش رائع)هو اهمسُه  ،للسانا هي بذا
بب سقط لو أن  الس   يعين ،ابب كذلس مرُ حيَ  هُ كم أن  ر حبسب الُ سقط أو توف   ولبب ذا الس  ه أن   ينذلك يع

أن  اإلنسان  لوف ،ذاتحصيل كيب لأو مثاًل حني يقول عن األمر الفالين بأن ه  ،ال  ك  ؟رمة تسقطالُ فإن  
َكُم لُل الش رائعه  ؟رائعالشِّ  إذًا ما معن عهللُ  ،ال  ك  ؟حص ل هذا األمر من غي هذه اجلهة يسقط الوجوب ع وحه

ا واألحاديث رِّوايات الما جاء يف يف الش رائع  ُ جانباً مهي أهن   .الوجوهن وجهاً مو  ن القيقةتُبنيِّ

هذا و  ،ون األموالملوا يستب كاناوَّ وقيعات الن   ن بأنَّه في التَّ و وليق :ى أيضاا أخر  هناك إثارةٌ و  
فنحن   ،طويلة فارتهة سِ دَّ مِ ثَّاني اللنائب ولكن ا ،الثَّانيائب النَّ أو السَّفير الثَّاني التوقيع صدر في حياة 

  .؟!.من حياته في أخر يومٍ  صدر ا التوقيع هذدليَلا على أنَّ  ملك  ال نَ 

  :فراء األربعةفارة السُ كانت فيها سه ال يت  د دَ مُ  لا دعوين أخربكم عن

  .فارته مخس سنواتة سه د  مري مُ عيد العَ ثمان ابن سَ عُ  الس في األو ل -
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 اء بالتوقيع منجل ذي اهو  ،هه نايف زمصدر ابن عثمان العمري والتوقيع حمم د  الس في الث اين ولدهُ  -
ة د  مُ وهي   عاماً نيهه أربعفارتوكانت ُمد ة سه  ، الش ريف إىل إسحاق ابن يعقوبخبطهه  اإلمام اُلج ة

 .الألمو يستلم ا الذي هو الَعمري انكو  ،التوقيع صدر من اإلمام اذدري مىت كان هفال نَ  ،طويلة
عندنا و  ،ستلم األموالان يَ كو  ،سنة 21فارته ة سه د  يت ومُ خبو سني ابن روح النالُ  من بعدهه حىت  و  -

 .موجودة نصوص
  .سنوات 3 فارتهسه ة د  مري كذلك ومالس  حمم د ابن  وعلي   -

ا رّب  أليس هذه األموال ال يت يستلمها السفراء  :يقولونولذا هؤالء  ،ون األموالفالسُّفراء كانوا يستلم
ما عندنا وال واجلواب  ،السفراء يستلمونرجع بعد ذلك و  نةمعي   ةيزمان هذا التوقيع كان لفتة مس وأن  هي اخلُ 

حمم د ابن  ح أو علي  و ر سني ابن ستالم مثاًل الُ شي إىل اه رب وال إشارة تُ واحد وال خَ  واحد وال توقيع ص  نَ 
 كونفهذه قطعًا ستفي األو ل والث اين سبة للس  وإذا كان هناك إشارات بالنِّ  ،ما عندناأبدًا  !مري أمخاسالس  
الس في األو ل  ،األو لفإذا كان بالنسبة للسفي  ،بعد صدور التوقيععم ا ث نن نتحد  و  ،صدور التوقيع قبل

ا كان تويف   قطعاً  ويف حياة الس في الث اين  حياة لتوقيع صدر يف األن   ،يستلم األمخاس قبل صدور التوقيع فلرّب 
فما  ،لكن بعد صدور التوقيع قطعاً ال يستلم األمخاس ،األمخاس ملالس في الث اين قبل صدور التوقيع كان يست

واألموال  ،الر ابعو الث الث في لس  ا حياة بزمانيتعلق  ستلموا األمخاس خصوصاً فيمام اه عندنا نصوص تقول بأهن  
َوَأمَّا -؟ماذا جاء يف التوقيع ،ث عنهاونفس التوقيع حتد   ،صلة اإلمام كانوا يستلموهنا كانت بعنوانال يت  

لو كانت هذه األموال  ،رواطه   لتُ نن ال نريد منكم أموااًل فال نقبلها إال  -َأْمَوال ك م َفََل نَ ْقبَ ل ها ِإالَّ لِت َطهَّر وا
علينا قبل قليل يف  كما مر    ،لن يقول ذلك قطعاً  ،نقبلها إال  لتطه رواجب هل يقول اإلمام فال س واس ومخُ مخُ 

َوَأمَّا َأْمَوال ك م َفََل نَ ْقبَ ل ها ِإالَّ لِت َطهَّر وا َفَمن َشاَء فَ ْلَيِصل َوَمَن )-ضا لذلك التاجر الفارسيرسالة اإلمام الرِّ 
 ،مسهذا غي اخلُ و  ،أهل البيت بصلة اإلمام  فقهه هذا ما يسمى يف ،إذاً القضية ليست واجبة-(َشاَء فَ ْليَ ْقَطع

 ى بصلة اإلمامسم  آخر من األموال يُ  ث عن نوع  اإلمام هنا يتحد  ف ،ةج  إلمام الُ ا أسقطهُ قد و  مس واجبٌ اخلُ 
َفَمن َشاَء فَ ْلَيِصل َوَمَن َشاَء -كما يقول اإلمام  ،ةُمستحب  فهي  ،وهي تدخل يف دائرة املندوبات املؤك دة

َوَأمَّا َأْمَوال ك م َفََل نَ ْقبَ ل ها ِإالَّ لِت َطهَّر وا َفَمن َشاَء فَ ْلَيِصل -الشِّيعة يهها ألجل تطواإلمام يأخذُ -فَ ْليَ ْقَطع
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من -َوَأمَّا َما َوَصْلتَ َنا ِبهِ -عقوبي سحاق ابنإليقول  ُث  -َوَمَن َشاَء فَ ْليَ ْقَطع َفَما آتَاِني اهلل َخيٌر ِممَّا آتَاك م
َفََل قب ول ِعْنَدنَا ِإالَّ ِلَما  َوَأمَّا َما َوَصْلتَ َنا ِبهِ -مل يكن قد دفع مخساً  بو ن يعقإسحاق ابإذًا  ،صلة األموال
َوَأمَّا اْلم تَ َلبِّس ون بَِأْمَوالَِنا َفَمن ِاْسَتَحلَّ - بأمواهلمنيسشي إىل املتلب  يُ  بعد ذلك يقول بعد أن ُث  -طَاَب َوَطه ر

َها  شيء آخر غي هو مس هنا فاخلُ -َوَأمَّا الخ ْمس فَ َقد أ بِيَح ِلِشيَعِتنا ،َشيَئاا فََأَكَله  فَِإنَّما يِأك ل  النِّيرانِمن ْ
موهنا لويست ،راءفإىل السُّ  ،ابع إىل النو  فدكانت تُ ال يت  فتلك األموال  .؟!.ماملة اإله بعنوان صه  تأيتال يت األموال 

صلة اإلمام أو عناوين أخرى ال بعنوان  كانتتلك   رتهذه التفاصيل ال يت ذُكه وتأيت يف األكياس وأمثال 
  .غي ذلكيشي إىل  واحد يف التوقيعات عندنا وال نص  وال يوجد  ،مسهلا باخلُ  ةَ عالق

بني اب ال ذي الكت ذات هو هعت فيه التوقيعاتاب جُه أقدم كو  ،عندناة وفكتب التوقيعات الرئيسة معر 
غيبة ) ات هويعن التوقآخر يشتمل على طائفة م ويأيت بعده كتابٌ  ،(الدين ومتام النعمةكمال ) :يدي

وبعد  (سيج للطرب حتجا كتاب اال) :على جمموعة من التوقعيات يشتمل أيضاً  آخر ويأيت كتابٌ  ،(وسيطال
ب أم ا الُكت ،يةالديثع اجلوامه فالتوقيعات جمموعة يف هذ ،(العوامل) ،(البحار)ة يالديث جاءت اجلوامع ذلك

ج االحتجا ) و (سييبة الطو غ) ،(عمةلنِّ ا متامو  ينكمال الدِّ ) :الثةلكتب الث  ا هي هذه األصلية للتوقيعات
مس اخلُ  ،ذلكغي  شي إىليُ ت ما ايعيف اجلوامع الديثية ال يوجد يف التوقحىت  الكتب و  يف هذهه و  ،(للطربسي

ت نَ نوه ا ما عُ هلكن   ين أخرىا عناو ا هلاإلمام أو رّب   ةبعنوان صل ااإلمام إم   وأمواٌل تصُل إىليعة باٌح للشِّ مُ 
ل وا ِمنه  ِفي ِحلٍّ َعِتنا وج عِ ِلِشي بِيحَ َوَأمَّا الخ ْمس فَ َقد أ  -صريحو  ات واضحٌ يعجاء يف التوقال ذي و  ،باخلمس

 .عليهم أجمعين وسَلمه   اهللِ  صلوات   إَلى َوْقِت ظ ه وِر َأْمرِنَا

ب تاخريات كه أُ  يف ألخيةراق ايف األو  ،تاب الكايفمن كه األو ل وهذا هو اجلزء  ،يف الكايف بٌ اهناك ب
باُب صلة  ،إيران ،ألسوةاحبسب طبعة دار  ،613صفحة  ،(باُب صلة اإلمام) :هباٌب عنوانُ هناك  ،الكايف
 :أقرأ لكم بعضاً من أحاديثهه  ،اإلمام
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 َسأَلَت ه  َعن َقولِ  :الَ قَ -يهلَ عَ  لله ا اتُ و لَ ر صَ ُموَسى ابنه َجعفَ -َعن أَِبي ِإبراِهيم ،َعن ِإسَحاق ابِن َعمَّار

ي ت فِ لَ زَ ن َ  :لَ اقَ  { َله  َأْجٌر َكرِيمٌ وَ ِعَفه  َله  ي َضاناا ف َ َمن َذا الَِّذي ي  ْقِرض  اللََّه قَ ْرضاا َحسَ  } :اهلِل َعزَّ وَجلَّ 

  .اممَ اإلِ  ةِ لَ صِ 

اح يَّ ا مَ يَ  :اهلل بدِ و عَ ب  ي أَ لِ  لَ اقَ  :الَ قَ  ،يهِ بِ ن أَ عَ -احسني ابن مي  الُ الرِّواية يروي ال ذي و -احيَّ ن مَ عَ 
 .دح  ن أ  ناا مِ زْ م وَ ظَ عْ ام أَ مَ ه اإلِ بِ  ل  وصَ ٌم ي  رهَ دِ 

 وهِ ج  ن و  اه مِ وَ ا سِ يمَ م فِ هَ رْ ف دِ لْ ي أَ فَ لْ أَ  نْ مِ  ل  ضَ فْ ام أَ مَ اإلِ  هِ بِ  ل  وصَ ي   مٌ هَ رْ دِ  :ادقنا الصَّ امِ مَ ن إِ عَ 
 .رّ البِ 

 رِ ثَ كْ أَ  نمِ ي لَ إنِّ م وِ رهَ م الدِّ ك  دِ حَ ن أَ مِ  ذ  خ  آَل ي نِّ إِ  :ولق  اهلل ي َ  بدِ ا عَ بَ أَ  ت  عْ مِ سَ  :الَ قَ  ،يرب كَ  بنِ ن اِ عَ 
 .وار  هَّ طَ تَ   أنْ الَّ إِ  كَ لِ ذَ بِ  يد  رِ ا أ  مَ  ،ااَلا مَ  ةِ ينَ المدِ  لِ هْ أَ 

مر  علينا قبل قليل ال ذي نفس املضمون  ،املوجودة يف التوقيع نيامضنفس املهي املضامني  ونالحظتُ 
َوَأمَّا َأْمَوال ك م َفََل نَ ْقبَ ل ها ِإالَّ لِت َطهَّر وا َفَمن َشاَء فَ ْلَيِصل َوَمَن َشاَء فَ ْليَ ْقَطع َفَما آتَاِني )-فرييف التوقيع الش  

 ،عليه وسالمهُ  الله  ادق صلواتُ ااًل كما يقول اإلمام الص  م (وإني ألكثر أهل المدينة)-(اهلل َخيٌر ِممَّا آتَاك م
 ،لن القول هذا هو منهجُ و  ،ها بعضاً شرح بعضُ واألحاديث يَ  ،سقالن   فسه على نَ هي الرِّوايات تالحظون 

 :همهم حبديثه ونفهم حديثَ  ،همهم من فقهه هَ قنا نستخرج فأن  وهي  ،مهممعاريض كال ،لك هي املعاريضته 
من داخل هو الفهم  ،(انَّ م مِ هِ مِ هْ ف َ ا وَ نَّ م عَ هِ تِ ايَ وَ ن رِ ون مِ ن  سِ ا ي حْ مَ  رِ دْ قَ ا بِ نَ دَ نْ نا عِ تِ يعَ ل شِ ازِ نَ ا مَ و ف  رِ عْ اِ )

ع اللي يطل  )الفقيه و  ،من الفقهاء (جيب الصفحة)جال وال من علم األصول وال من ال من علم الر   ،حديثهم
الذي ال يكون فهمه هذا  ،(ِمنَّاَوفَ ْهِمِهم ) :ة يريدوناألئم  بينما  ،نفسه من( هذا يفهم من جيب الصفحة

خلفاء هم اخللفاء أن  مثل ما  ،يعةهذا فقيه للشِّ  ،يِّ شيءهذا فقيه أل ،ما هو بفقيه ألهل البيتمنهم 
 ،حمم دفقهاء جلعفر ابن بما هم و يعة فقهاء للشِّ هم هؤالء الفقهاء  ،ما هم خلفاء لرسول اللو للمسلمني 

م هِ تِ ايَ وَ ن رِ ون مِ ن  سِ ا ي حْ مَ  رِ دْ قَ ا بِ نَ دَ نْ نا عِ تِ يعَ ل شِ ازِ نَ وا مَ ف  رِ عْ اِ ) :يقول عنهمال ذين هم حمم د قهاء جعفر ابن فُ 
  (.انَّ م مِ هِ مِ هْ ف َ ا وَ نَّ عَ 
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 الله من خ تيالب ن أنكم تفهمون حديث أهلون مع هذا العرض املوجز تالحظو أنتم اآلن تالحظ
 ةرعيحكام الش  نباط األيف استها أهل البيت يف فهم الديث و ديير ال يت يقة ر طهذه هي ال ،حديث أهل البيت

مات أعلى الل مقاو ملاضني لى اعطريقة الش افعي ال يت يستعملها فقهاؤنا رضوان الل تعاىل  ال باستعماله 
 .فأعتقد أن  الصورة باتت واضحة ،الباقني

َأمَّا وَ ) :العبارة ذهحول ه تابالذ  قيع الشريف و و ثار حول هذا التتُ يت ال  إلثارات  اأهمُّ هي  هذهتقريبًا 
 (.اَل َتْخب ثْ لَِتِطيَب ِواَلَدت  ه م وَ  ِر َأْمرِنَاظ ه و  ْقتِ ى وَ وا ِمنه  ِفي ِحلٍّ إلالخ ْمس فَ َقد أ بِيَح ِلِشيَعِتنا وج ِعل  

 :نحوينيكون على  يمكن أنْ و يضاا هناك كَلم إنشائي ي طرح أو  

م دين يتهد  وس ،ي ةنلد ياؤس سة املو ة يمالعل م الوزةُ ستتهد   ؟فماذا نصنع هُ أن  تساؤالت..  :لوَّ النحو األ
 الكالم! ومثُل هذا ؟ئذ  وجوه حينال أين نعطي ؟بعة للمرجعيةسات التاواملؤس   زاك املر ماذا نصنع بذهه  ،الن اس

ق ّبا طب  ة تُ م  ئه رعية وتعاليم األَ األحكام الش   ،حملي  استهالك و  هذا تسويق ،شائي  نهذا الكالم كالم إ
 أن تالفوا اإلمام املعصوم وتأخذوا لكم ن قالمَ  ،خلارجيا بة يف الواقعثار املتت  ظر عن اآلالن   هي هي بغض  

وتصنعون لكم هذا  ،حبسن ني ة ،بسوء نية ،عرفةمعدم  ،جهالً  ،زوراً  ،كذباً   ،ةج  األموال باسم اإلمام الُ 
فعلوا من قال لكم ا ؟ناين نعطي وجوهَ  القائق تقولون فأوبعد ذلك حني تُبني   ،اهليلمان وهذه املؤس سات

 املناقشة بذه صح  هل تَ فة ج  كم من اإلمام الُ هو الُ  اذه يعين إذا كان ،يبقى خطأعلى اخلطأ  املبين   ؟ذلك
ى َوْقِت ظ ه وِر  إلا الخ ْمس فَ َقد أ بِيَح ِلِشيَعِتنا وج ِعل وا ِمنه  ِفي ِحلٍّ َوَأمَّ ) :اً إذا كان الكم واضح ؟لطريقةا

ال بد  أن ف ، على اخلطأنظامًا مبنيا   يعةه بتم لكم وللشِّ فعلتم ما فعلتم ورت  و اشتبهتم و أخطأمت ألن كم ف ،(َأْمرِنَا
عات هذه التجم   ُث   ؟أي  منطق هذا ؟أيُّ كالم هذا ؟ظام اخلاطئال يرتبك هذا الن   نبقى على اخلطأ ألجل أن  

سات بنايات ومؤس  عندهم  ؟ألمخاسا جتمعهي ة هل الطرق الصوفي   ،الصوفية يف العاملاملؤس سة  ،الصوفية
 ال ذاافلم ،اريمثستاال اعتمدت على الوقف ؟اعتمدت ء   شيعلى أيِّ ف ،دارستب ومت وبرامج وكُ الواحتفا

هي كثرة  وىلمن مشاكل الفاتيكان األ اآلن الفاتيكان أتعلمون إن   ؟ستثماريف االلوقا تعتمدون على
ما هي مصادر  ،هتماار واستثموعندهم بنوكهم اخلاصة  ،فون باون كيف يتصر  ال يدر  ،األموال عندهم
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يمعوا  يعة بإمكاهنم أن  لشِّ ا ومراجع ،عاتماري والترب  ثالوقف االستهي يكان تامصادر الف ؟الفاتيكان
باب  ،فتحوا هذا البابي هم ال يريدون أنلكن   ،مخاسة بقدر األيعالشِّ عام ة ومن الشِّيعة ار تربعات من جُت  

لكن حينما يقال  ،ستسألالن اس ف تطوعي   العملأن  هذا باعتبار  ،عاتالتربعات وإنشاء جعيات جلمع الترب  
 ،املرجع هو األعرف بالتصرُّف ،موا اخلُمس إىل املرجعيب أن  ُتسلِّ و س ماس يب عليكم أن تدفعوا اخلللن  
حني و  ،ع اإلنسانلكن حني يترب   ،األموال وال تسأل أين ُتصرف تعطي األموال ن  أل تكون جمربةسالن اس ف

ح تدخل ا بثمار وأر سات وحماسبة ومتابعة واستمؤس   هناك أن تكون البد  ف ،وقف استثماريهناك يكون 
د املايل اسعملية الفوحينئذ   ،وضرائب وأمثال ذلك فتكون القضايا واضحةوخسارة وحسابات مع البنوك 

نلجأ إىل الوقف  حينما هُ ألن   ،فة واسعة يف التصرُّ ري  وال تكون هناك حُ  ،شف بسهولةكتَ ميكن أن تُ 
من وجود مؤس سات حينئذ  بُد  ال ستثماريعلى الوقف االالن اس ع شجِّ ر األوقاف ونُ مثاالستثماري ونست

د رييُ عملية التصرُّف باألموال حبسب ما ال تكون يف ظلِّ هذه األوضاع و  ،وعمل وإدارة حماسبة ومتابعة
 ميف املراجع مع أهن   اآلن ال ُيسأل كما هو الالسأل و يَ  ،من دون ضوابطو  ،شرط اإلنسان من دون قيد أو

 الشِّيعي يف الش ريعة ،يعةلنفس الشِّ تكون الُسلطة على األمخاس أن املفروض  !ال ميلكون هذه السلطة أساساً 
ف أن مكل  و  ،مسإذا قلنا بوجوب اخلُ  هُ سَ يصرف مخُ  أن  بف كل  مُ فهو  ف بصالتهه كل  مُ هو ف مثل ما كل  مُ 

اجع وعلى ح على املر ال يت ُتطرَ  اتهبت والشالاإلشكا ل هذهاملكان الصحيح مع وجود كُ  سه يفيصرف مخُ 
أصهار وعلى  ،أوالد املراجع علىو  ،ص املراجعاشخهات على أبُ طرح شُ  أأن   ريدأنا ال أُ  ،طريقة الصرف

 همأكثر و  ،مفسدون همأكثرُ و  ،ابثونعَ  همأكثرُ هار املراجع أصو جع ملراا أوالد ،دونفسه يُ و  يعبثون ،املراجع
 يعرفوهنا ال ذين يعيشون يف املؤس سةه  ظواهر واضحةهذه  ،أخالق وال أدب الو هلم  ال دينَ و هلم  ال ال علمَ ه  جُ 

يني ة ون لة ال يستحق  فَ ناس سَ أُ هم رباء املراجع هار املراجع وأحفاد املراجع وأقجع وأصاالكثي من أوالد املر  ،الدِّ
يف عباريت   دقيقاً ين كنتُ ال أقصد اجلميع ولكن  أنا ف ،قلت الكثي ،الن اسعلى  ونطل  سيُ  هملكن  و االحتام 

يني ةاملؤس سة  نا ماذا نصنع معمن أن   اً د  إشكال تافه جه هو لذلك هذا اإلشكال  ،قلت الكثيف  معو  ،الدِّ
ما ُبين على ما هو فاسد و هذا كالم فاسد  ؟والنشاطات تاوالفعالي   ز وبقية التفريعاتراكامل معو  ،الوزة

 .النتائج ستكون فاسدةف
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ضد هم هو  ذي يُقالالالم هذا الك ،رموزنا ،مراجعنا ،علماؤنا هتويالت!..-الثَّانيا النحو أمَّ 
أو الً  ،له ذي ال قيمةَ ئي ال  إلنشاومثل هذا الكالم ا ،ةي  عأحس باخلطر من املرج االستعمار ،ةاملرجعي   لتحطيم

طعاً قو  ،اق العلماءفبات   انمل  سلو حىت  وال تصويت وال باألكثرية  ،ة والعلم ليس انتخاباتقضايا علمي   هذه
فقوا ات  قد يعة  ُعلماء الشِّ أن  بنا ل مسولكن لو  ،ختلفةاملومرت اآلراء  فقوا على هذه القضيةة مل يت  يععلماء الشِّ 

فالبد  من  ةاألدل  و ئق وبالقا ويُثبت خطأهم  شخصزيد أو بكر أو أي   جر وخي ،جيعًا على هذه القضية
 اء نيوتن فغي  ج ىل أن  إه نانييعين علم الفيزياء بقواعده وقو  ،انتخابات القضية ليست قضيةف ،ترتيب األثر

وبعد  ؟على خطأ كانواهم  كلُّ ل  ه ؟كيف  لماء الفيزياء قبل نيوتنعُ  قال بأن  أيضًا يُ فهل  ،ومة الفيزياءمنظ
ضة عر  هي مأيضًا  نياة اينشتنظري واآلن ،د نيوتن كانوا على خطأعبيُثبت أن  نيوتن وما لنيوتن جاء اينشتاين 

ولكن  ،ينتات نظرية اينشتطبيقا ي منهاآلن  التكنولوجيا املوجودةف ،مع أن  الكثي منها طُبِّق عملياً  ،قدللن  
  . ذلكوغي والتجريح ةوالبحث والدراس قدللن   اآلن ضهناك جوانب يف هذه النظرية تتعر  

 ،قةر القير مدايدو العلم  ،األشخاص وال هو حمصور بشخص منالعلم ليس هو انتخابات إذًا ف
ن ع الدين بتعدا اإذ !لةصار مهز  لمين إذا ابتعد عن العه الدِّ و  ،هكذاهو العلم  ،براهنيو أدل ة و هناك حقائق 

بعلمهه  ،لعلمربوط بامالدين ف ،حيدث خلل ،علم من العلوم عن أي  أو القيقي  مليين أو عن العلم الدِّ العه 
عد العقلية وال عن القوا ن العلمال ع الدين ال ينفك ،القيقية الصحيحة الث ابتة ألخرىا مبالعلو حىت  و  ينلديا

اء سو  العلم صل عنين وانفالد إذا ابتعدو  ،العلم والعقلو  ض فيما بني الدينر اال يوجد تع ،الثابتة الصحيحة
تحو ل الدين الواضحة ي ابتةلية الثلعقاوابط ابتة أو عن الض  عن العلم الديين القيقي أو عن العلوم القيقة الث  

عتمد على ت ة ليستالقضيف ،إذا كانت هناك حقائق واضحة .إىل سفاهات ،رافاتل إىل خُ يتحو   ،إىل مهزلة
ذهبوا  ال ذينلعلماء اأتناول ية سوسأعود إىل هذه القض ،ذا القولب قالوا ءا أكرب قدر من العلمتصويت أن  ال

ألة سأتناوله ذه املسف عن همن حوزة الن جهناك سؤال وردين و أتناول هذه القضية س ،إىل القول باإلباحة
ا يف اللقات القادمة  .(؟سبإباحة الخم من هم العلماء الذين قالوا) :وهو رّب 

ذكرت  تفي ّباها وأكلذا ال أطيل الوقوف علي ،إشكاالت واهيةهي هذه اإلشكاالت  فأعتقد أن  
 .ليكم بعد الفاصل إلكمال الديثونذهب إىل فاصل وأعود إ
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اَلَدت  ه م َواَل وِ وِر َأْمرِنَا لَِتِطيَب ى َوْقِت ظ ه  لٍّ إلي حِ نا وج ِعل وا ِمنه  فِ فَ َقد أ بِيَح ِلِشيَعتِ  َوَأمَّا الخ ْمس  
اً -َتْخب ثْ  ا هناك ،يفق مع وات  على األقل لل ذي تابعين ،أعتقد أن  القضية صارت واضحًة جد  كثيون ال   رّب 

ًا لل ذي تابعين وات   ،فقون معي يف هذايت   ذا ه تنسابقًا وبي   كما قلتُ و  ،فق معيلكن ها صارت واضحًة جد 
عتبار با ،ذا التوقيعه حكمَ  تُزيل صدرت بعد هذا التوقيعبرواية  إذا ما جئتمونا ،ُه مر ة أخرىدسأعيو  ،األمر
ر بالقول املتأخ  و ر مام املتأخ  ر لإلخ  ملتأا مأمورون أن  نعمل بالقوله  وننُ  ،مام زماننار إلهذا هو القول املتأخ  أن  

بقول  بعد  جيئونا ،إلينا ذي وصلال   خي وهذا القول منه هو القول األخيفإمامنا هو اإلمام األ ،لِّ إماممن كُ 
و على األقل أهكذا ي ه ية  جيئونا بروا ،حينئذ  سيكون األمر بشكل  آخرإذا ما جئتمونا به، هذا القول و 

  !ا بروايةجيئون ،تقليدإىل مرجع الكل ٌف أن يدفع األمخاس يعي مُ بأن  الشِّ  جيئونا برواية  تقول

صالً أ ،ةج  م الُ مااإل قيعا من تو دعون ،لنا با  ضعيفة وال شأنَ الرِّواية هذه  ،الرِّوايةدعونا من هذه 
  :وأنتم ننُ  ،بهه  ن لناال شأ ةج  دعونا من اإلمام الُ 

صف ن ،ولو واحدة ،ةروايب ائونجي ،لتقليدا رجع يدفع األمخاس مليعي أن  الشِّ  ىلتوجب ع جيئونا برواية  
 !ا العجلعلسه ،لسهاالباقي علسها من عو  جيئونا بكلمة من رواية ،شر واحدةعُ  ،ربع واحدة ،واحدة

  !علسها الداجن

 صرف على شؤونيُ  ألهم  رب أو اصرف منها املقدار األكيُ ال ذي بأن  األمخاس  :تقول يئونا برواية  جه 
صف لث أو النِّ ي للوكالء الثُّ عطيُ  ن   أيُز للمرجعه جتُ  جيئونا برواية   ،جيئونا برواية ،ون الوزةوعلى شؤ  املرجعيةه 
  !ن غنياً لو كا ىت  حة رعيمن األمخاس والقوق الش  الوكيل يأخذ  ،عند املرجع منزلة الوكيله  حبسبه 

 !سألهُ يَ  يعي أن  الشِّ  ف يف األمخاس وليس من حقِّ يتصر  أن لق ا بأن  املرجع لهُ  :تقول جيئونا برواية  
ما  وإذا ،هو هه سأمخا يعي أن يكون مسئواًل عن صرفه الواجب على الشِّ  رعية أن  اعد الش  و قأليس األصل يف ال

إذا اد عى ذلك فليأتنا برواية  على أن  املرجع  ،ةج  املرجع ليس وكياًل لإلمام الُ  ع فإن  جر مها للمسلِّ يُ  أراد أن  
 فهذه (َعةاقِ الوَ  ثِ ادِ وَ ي الحَ ا فِ مَّ وأَ ) :بذه الرواية إذا يريد أن  يستدلو  !؟كيل لإلمام اُلج ة يف األموالو هو 

وَأمَّا ِفي ) :ولكن ،بزعمكم ضعيفهو  (سمْ ا الخ  مَّ أَ وَ ) :هذا التوقيعأن  مثل ما  ،هي ضعيفة عندكمالرواية 
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إذاً ! ؟مسث اإلمام هنا عن اخلُ لماذا حتد  ف ،ترتبط باخلمسهذه العبارة لو كانت  ،(الَحَواِدِث الَواِقَعة
فَ َقد  سمْ ا الخ  مَّ أَ وَ )ولكن ه قال بعدها:  ،وانتهى الكالم (وَأمَّا ِفي الَحَواِدِث الَواِقَعة) :لالكتفى بالقو 

هذه فمن أين جاءتكم  ،هلم باخلمس ال من قريب وال من بعيد رواة الديث ال عالقةَ أن   ينيع ،(أ بِيح
  .؟!.جيئونا برواية ،النِّيابة

د يِّ لسة لبالنسبث دَ ا حَ ممثل  ،دهه مواله ألوالث أَ ر وِّ  يأن   املرجع بإمكانهه  تدل على أن   برواية   جيئونا
  !هورةمشهي قضية د اخلوئي لكن قضية السيِّ  ،يئو د اخلاخلوئي وغي السيِّ 

وكما  ،ذاهن قويل جع عملضامني وأنا سأسكت وأعتذر وأتراا ث عن هذهتتحد   رواية   جيئونا بأي  
اعرضوا لنا  ،يةمس الفضائاخلُ  قناة ىلمر إمن قناة الق القناة غي هذهأُ  ، هذه القناة الفضائيةغيِّ ين سأُ لت بأن  قُ 

 :كةمس الفضائية املبار ناه لقناة اخلُ هيأال ذي  (Logoالشعار )ول رجاًء الكنت 

 
واية ي ره ا يا جاعة اخلتم لنلرسما أ ذاها إننوي افتتاحال يت مس الفضائية املباركة و لقناة اخلُ اللوقهو  اذه

  !شر روايةع ،ةايبع رو رُ  ،صف روايةن ،الرِّوايات من هذه ةواحد

ًا واضحة  ،ة واضحةالقضي   ِمنه  ِفي  واْ ِتنا وج ِعل  ِشيعَ لِ بِيَح أ  َوَأمَّا الخ ْمس فَ َقد )-الكم واضحو جد 
  .(ثْ ْخب  ى َوْقِت ظ ه وِر َأْمرِنَا لَِتِطيَب ِواَلَدت  ه م َواَل تَ ِحلٍّ إل

 :ةجَّ وردت في توقيعات اإلمام الح  الَّتي الرِّوايات من و نقرأ بعضاا من األحاديث  
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َوَأمَّا اْلم تَ َلبِّس ون -اق ابن يعقوبقيع اسحفس تو نيف -َوَأمَّا اْلم تَ َلبِّس ون بَِأْمَوالَِنا) :مر  علينا-أوالا 
َها َشيَئاا فََأَكَله  فَِإنَّ   .(النِّيران أك ل  يِ ما بَِأْمَوالَِنا َفَمن ِاْسَتَحلَّ ِمن ْ

أيضًا من جلة  ،قيعاتالتو يف باب  ،هاوما بعد 547صفحة  ،عمةمتام النِّ و  ينيف نفس كمال الدِّ 
-لتهارسالة يف جُ  ،لة أسئلةيف ج ،الس في الث اين انمصدرت يف ز ال يت ات يعهذا من جلة التوقو  ،التوقيعات

 يرِ غَ  نْ ه مِ الِ ي مَ فِ  فه  رّ صَ يِه تَ فِ  ف  رَّ صَ تَ ي َ ا وَ نَ الِ وَ مْ ن أَ مِ  هِ دِ ي يَ ا فِ ل  مَ حِ تَ سْ يَ  نْ مَ  رِ مْ ن أَ مِ  وأمَّا َما َسأََلَت َعنه  )
موجود يف و  الوزوي لواقعجود يف امو هو فلكالم تعرفونه ا يا طلبة الوزة هذا-امَّ أَ وَ -بهون للكالمتتن-انَ رِ مْ أَ 

ي فِ  فه  رّ صَ ِه تَ يفِ  ف  رَّ صَ تَ ي َ ا وَ نَ الِ وَ مْ ن أَ مِ  هِ دِ ي يَ ا فِ ل  مَ حِ تَ سْ ن يَ مَ  رِ مْ ن أَ مِ  وأمَّا َما َسأََلَت َعنه  -املراجع بتمكا
قة أو بتلك الطري اله بذهفوا يف متتصر   حىت  اإلمام إي اه أعطاكم ال ذي أين األمر ف-انَ رِ مْ أَ  يرِ ن غَ ه مِ الِ مَ 

 ،بأمواله نما يتصر فونحي مامضا اإلر ط شتَ ال يُ  هُ يخ األنصاري بأن  علينا كالم الش   مر  فقد وال عجب  ،الطريقة
فقد لذلك ولة املالك و هجم أموال هذه :الل عليه يقول اخلوئي رمحةُ وسيِّدنا  ،رضا اإلمام النَ أن ي ُ  اً ليس مهم  و 

ي فِ  فه  رّ صَ ِه تَ يفِ  ف  رَّ صَ تَ ي َ ا وَ نَ الِ وَ مْ ن أَ مِ  هِ دِ ي يَ ا فِ ل  مَ حِ تَ سْ ن يَ مَ  رِ مْ ن أَ مِ  وأمَّا َما َسأََلَت َعنه  -مها لولدهه سل  
 ى اهلل  لَّ صَ  بي  النَّ  الَ د قَ قَ ف َ  ،ةيامَ القِ  ومَ ه يَ ؤ  امَ صَ خ   حن  نَ ون وَ ع  لْ و مَ ه  ك ف َ لِ ذَ  لَ عَ ن ف َ مَ فَ  انَ رِ مْ أَ  يرِ غَ  نْ ه مِ الِ مَ 
 : َعَليِه َوآلِه َصلَّى اهلل  لنَّبي  اَل اقَ فَ َقد -؟كمأين تعطون وجوهَ فاإلمام اُلج ة  كالمُ هو  هذا -هآلِ وَ  يهِ لَ عَ 

َرِتي َما َحرَّم اهلل  ةِ لَ مْ ن ج  ان مِ ا كَ نَ مَ لَ ن ظَ مَ ي فَ بِ نَ  لِّ ك    نِ اسَ لِ وَ ي انِ سَ ى لِ لَ عَ  ونٌ ع  لْ مَ  ال م ْسَتِحل  ِمْن ِعت ْ
إلمام افسي ا يف تَ ت علينمر  يت ال  واية لرِّ ارون أال تتذك   ،ملشاهدينا حديثي مع ،الرِّوايةن و ر أال تتذك  -نيمِ الِ الظَّ 
ادق مام الص  اإلو  ،لشِّيعةل قليدلت  ا اجعمن مر أي -ابصَّ ن   ومٌ م قَ نه  مِ وَ ) :عليه وسالمهُ  الله  صلواتُ  سكري  العَ 

 مَّ نا ث  تِ عَ يشِ  ندَ ك عِ لِ ذَ بِ  ونَ ه  وجَّ تَ يَ ة ف َ يحَ حِ ا الصَّ نَ ومِ ل  ع   عضَ بَ  ونَ م  لَّ عَ ت َ ي َ  ابصَّ ن   ومٌ م قَ نه  مِ وَ -ثيتحد  هو الذي 
كاذيب هي األ-ِمنَها ب  َراءٌ  َنحن   الَّتي اينَ لَ عَ  يبِ اذِ كَ ن األَ ك مِ لِ ذَ   َأْضَعافافَ عَ ضْ أَ افها وَ عَ ضَ ا أَ يهَ لَ ون إِ يف  ضِ ي  

عد ذلك ب ،كاذيبلك األتمصداق من مصاديق  هذه ،قبل قليل نَقلُتهاثارات ال يت هذه اإلشكاالت واإل
ن يسَ ى الح  لَ عَ يد يش يَزِ ا ِمن جَ َأضرَّ على ض َعَفاء ِشيَعِتن-شمرالألعن من هم بأن  هؤالء اإلمام يقول 

  !!ألعن من حرملةو شمر الألعن من أي -(ابهحَ صْ أَ وَ 
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َأالَ  } :ىالَ عَ ه ت َ ولِ قَ يه لِ لَ عَ  اهللِ  ة  نَ عْ لَ  نَ اكَ وَ  ينمِ الِ الظَّ  ةِ لَ مْ ن ج  ان مِ ا كَ نَ مَ لَ ن ظَ مَ فَ -نفس املنطق هناو 

رى قُ أو  نيتضياع يعين بسا-اعيَ الضِّ  مرِ ن أَ مِ  نه  عَ  لتَ أَ ا سَ ا مَ مَّ أَ وَ -يقول إىل أن  -{ َلْعَنة  الّلِه َعَلى الظَّاِلِمينَ 

ام يَ قِ وز الج  ل يَ هَ -سةاحية املقد  للن  -انَ تِ يَ احِ نَ لِ ي تِ الَّ  َوَأمَّا َما َسأَلَت َعنه  ِمن َأمِر الضَِّياع-عقاراتأو ي اضأر أو 
اا بَ ر  قَ ت َ ر وَ جْ ْلَ اا لِ ابَ سَ تِ حْ ة اِ يَ حِ اى النَّ ا إلَ هلِ خْ دَ ن ل مِ ض  فْ ا ي َ مَ  رف  صَ وَ -للدولة-وَأَداء  الَخَراِج ِمَنها هاتِ ارَ عمَ بِ 
 ل  حِ يَ  يفَ كَ ه فَ نِ ذْ ر إِ يِ غَ بِ  يرهِ غَ  الِ مَ  نْ مِ  فَ رَّ صتَ  ي َ نْ أَ  َفََل َيِحل  أِلََحد-لاإلمام يقو -دحَ ل  أِلَ حِ  يَ ََل فَ  ،الينَ إِ 
ست ملكاً ليأ ه األمخاسهي هذ !؟الناإذا كان يف أموال اآلخرين ال يوز فكيف يوز يف أمو -انَ الِ ي مَ ك فِ لِ ذَ 

ا لإلمام)املراجع( هؤالء و  ؟يعةا للشِّ اإلمام أباحهو لإلمام  م بون على أهن  م حُياسولكن ه يفتضون أهن  ا لإلمام ألهن 
مام اإل -يهلَ م عَ ا ح رِّ ا مَ نَّ مِ  لَّ حَ تَ ساِ د قَ ف َ نا رِ مْ أَ  يرِ غَ  ِمن كلِ ذَ  ناا مِ يئَ شَ  لَ عَ ف َ  نْ مَ -يستلموهنا باسم اإلمام
ئَاا يَمن فَ َعَل شَ -!مر  مر حمُ أبأن ه ي هذا سمِّ األموال إلصالحها من دون إذنهه يُ رف صيسمي عمارة الضياع و 

راا ناَ َما يَأك ل  ِفي َبطَنِه مَوالِنا َشْيَئاا فَإنَّ َأَكَل ِمن أَ  وَمنْ  َليهَغير َأْمرِنا فَ َقد ِاسَتَحلَّ ِمنَّا َما ح رِّم عَ  ِمنْ  ِمن َذِلك
 .اا يرَ عِ ى سَ لَ صْ يَ وسَ 

ا مَ  ر  سَ يْ أَ ا مَ  ،اهلل كَ حَ لَ صْ أَ  :مََل سَّ ال يهِ لَ ر عَ عفَ ي جَ بِ أل ت  لق   :الَ قَ  ،صيربَ  أَب ي َعن-روايةهذه و 
 ؟النَّار بِه الَعْبد   َما َيْدخ ل ْيَسر  أَ َما -سالن اأبسط شيء يف نظر و سر شيء ما هو أي-؟النَّار ِه الَعْبد  ل بخ  دْ يَ 

َما  ا أَْيَسر  َأْصَلَحَك اهلل مَ -يمتِ يَ ال ن  حْ نَ وَ -لكمه مام يُ واإل الرِّواية مل تنتهه -اا مَ هَ رْ دِ  يمِ تِ اليَ  الِ ن مَ مِ  لَ كَ ن أَ مَ  :قَالَ 
 .ِتيمَوَنْحن  اليَ  َهَماا  ِدرْ َمن َأَكل ِمن َماِل الَيِتيمِ  :قَالَ  ؟النَّار َيْدخ ل بِه الَعْبد  

ر فَ عْ ي جَ بِ يخ أَ الشَّ  نْ يٌع مِ قِ وْ ت َ  يَّ لَ عَ  دَ رَ وَ  :الَ قَ  ،يهبِ ن أَ عَ  ،يدِ سَ ألَ ين اسَ ي الح  بِ أَ  ليٍّ ابن  و عَ ب  ا أَ نَ حّدث َ 
تعبي ال يوجد عند الهذا ف ،إضافةهذه  "قدس الل روحه" -هوحَ ر   س اهلل  دَّ قَ  ،ريمْ ان العَ مَ ثْ ابن ع  حمَّد م  

م  لَ ءا ادَ تِ بْ اِ -"س الل روحهد  قَ " هذه إضافة أضيفت ،ةم  ئه أصحاب األَ  دلتعبي ال يوجد عنا هذاو  ،ةم  ئه األَ 
 نِ مَ حْ الرَّ  اهللِ  مِ سْ بِ -هذه الرِّسالة جاءت من اإلمام اُلج ة إىل األسدي من دون سؤال يعين-الؤَ س   مه  دَّ قَ ت َ ي َ 

ين سَ و الح  ب  أَ  الَ قَ  ،اا مَ هَ رْ ا دِ نَ الِ مَ ِاسَتَحلَّ ِمن  والنَّاِس َأْجَمعين على َمنْ  َلْعَنة  اهلِل وال َمََلِئَكةِ  ،يمحِ الرَّ 
 يرَ نه غَ ل مِ كَ أَ  نْ مَ  ونَ ماا د  هَ رْ ة دِ يَ احِ النَّ  الِ ن مَ مِ  لَّ حَ تَ سْ ن اِ يمَ فِ  كَ لِ ذَ  نَّ ي أَ سِ فْ ي ن َ ع فِ قَ وَ ف َ  :يدِ سَ األَ 
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جاء يف انتبهوا للكالم ماذا  ،هو نفُي الرمة ؟االستحالل ما هو ،اعتربه حالالً أن ه يعين  استحل-هلٍّ لَ حِ تَ سْ م  
والنَّاِس َأْجَمعين على َمن ِاسَتَحلَّ ِمن َمالَِنا  َلْعَنة  اهلِل وال َمََلِئَكةِ  ،الرَّْحَمِن الرَِّحيمِبْسِم اهلِل -!؟التوقيع
يقول  يعين ؟كيف يستحل هذا املال  ،ولكن هناك من يستحل  هذا املال ،غيهم حرام م كماله ماهلُ -اا ِدْرَهمَ 

فَ َوَقع ِفي نَ ْفِسي  :قَاَل أَب و الح َسين اأَلَسِدي-أمواهلم يستحل  ال ذي خص الش  هذا اإلمام يلعن  ،ماً ليس حمر  
يأكل من ال ذي يعين -ِدْرَهماا د وَن َمن َأَكل ِمنه َغيَر م ْسَتِحلٍّ َله َأنَّ َذِلَك ِفيَمن ِاْسَتَحلَّ ِمن َماِل النَّاِحَيةِ 

 :فيقول فهمت أنا هكذا ،ومع ذلك يأكليعتقد حبرمتها هلا، هو  ال ً حه  ليس مستهُ ف لكن  يتصر  و  احيةوال الن  مأ
 لت  ق  وَ -ستحال ً يأكل وهو ليس مُ يأكل وهو يعلم بالرمة، ال ذي ال على  ،يستحلال ذي  على هذا اللعن أن  
السََّلم َعَلى  َعَليهِ ة جَّ ح  لْ ك لِ لِ في ذَ ٍل ِ ضْ فَ  أي  ماا فَ رَّ حَ م   لَّ حَ تَ سْ ن اِ يع مَ مِ ي جَ فِ  كَ لِ ذَ  نَّ ي إِ سِ فْ ي ن َ فِ 

َفوالَّذي بَ َعَث  :قَال-اس فهذا األمر يري مع البقي ةكحال بقي ة الن    يعين إذًا حالُه وحال أموالهه -!؟َغيرهِ 
ِبْسِم  :نَ ْفِسي يفِ  عَ قَ ا وَ لى مَ ب إِ لَ قَ ن ْ د اِ ه قَ دت  جَ وَ يع ف َ وقِ ي التَّ فِ  َذِلكَ  عدبَ  رت  ظَ د نَ قَ لَ  اا ير شِ بَ  قّ الحَ بِ  م َحمَّداا 

قَاَل أب و  ،لعنة  اهلِل والمَلِئَكِة والنَّاِس َأْجَمِعين َعَلى َمْن َأَكَل ِمن َمالَِنا ِدْرَهَماا َحَراماا  ،اهلِل الرَّْحَمِن الرِِّحيم
ى  ِإلَينا أبو َعِلي ابن  أبي الح َسين اأَلَسِدي َهَذا الَتوِقيع َحتَّ َأخرجَ  :الخ َزاِعيمحمَّد ابن محمَّد َجْعَفر 

 .َنَظْرنَا ِإلَيِه وَقرأناه

لدين اكماُل ) :تابهه كدوق يف  لص  هذه ناذج واضحة من التوقيعات الش ريفة ال يت جعها ورواها شيخنا ا
 (.ومتاُم النِّعمة

حيث  ،ىت األخر ايعتوقالحىت  الشريف و  عيترتبط بالتوقال يت ثارات املالبسات واإل هذه أهم  
ُر ُه ُيشعه لُّ هذا كُ  ،من أمواهله قتب ممن يَ  لعن على كلِّ ال  و  هذا التهديد والوعيد ،واضحةاملضامني أن  تالحظون 

ث أكثر د  أن  أحت ريدال أُ و  ،ريفع الش  وقيالت   فس املضمون املوجود يفمن نَ  ريبةه احة القَ هن إىل الس  الذِّ  يدفعُ وَ 
 .!!.(وهذي فوق البيعة)لك ولكن ين أقول من ذ
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 نينَّ لصورة واضحة ألتكون ا حتَّى شير إليهما أ  ريد أنْ ني أ  حادثتان ال ي شيرون إليهما ولكنَّ هناك  
لمعطيات ا ميعر على جَ ظالنَّ  لقيأ   الب دَّ أنْ  ،أْن أغشَّ نفسي قبل ذلكريد وال أ   ،كمريد أن أغشّ ال أ  

 .؟!.المطالب عيجمو 

 سة اإلماممؤس  حتقيق ونشر  ،اجلزء األو ل ،يوندالقطب الدين الر   (:اخلرائج واجلرائح)هذا هو كتاب 
 أقرأ الادثة بكلِّ  ريد أن  أنا ال أُ  ،17لديث ا رقم ،472صفحة  ،هجري 1409 ،قم املقدسة ،ملهدي  ا

ة ج  من رأى اإلمام الُ  اجمللسي يف مورده  يخُ ذكرها الش   (ارحبار األنو ) يفكنكم أيضًا أن  جتدوها تفاصيلها ميُ 
  (اخلرائج واجلرائح) :كتابُ   ،لادثة هو هذا الكتابا لكن املصدر األصل هلذهه  ،عليه وسالمهُ  الله  صلواتُ 

 كنت يوماا في مجلس  ،ريرسترق الضَّ م   ن السَ الحَ  عن أبي-الراوندي طب الدينقُ  ،للمحدِّث الر اوندي
والدولة المدانية دولٌة  ،من رجاالت الدولة المدانية-ناصر الدولة الحسن ابن عبدا هلل ابن حمدان

المدانية دولٌة  الدولةُ  ،ال شأَن لنا بقوهلم ، ُنصييةانية دولةٌ يقولون بأن  الدولة المد نعم الُنصييةُ  ،شيعية
  ن ابن عبد اهلل ابن حمدان ناصر الدولةسجلس الحَ وماا في مَ يَ  نت  ك  -شيعية والقرائن كثية على ذلك

والسني ابن  ،عن عم هه اُلسني ابن محدان قصةً  أورد لهُ  ُث  -عليِه السََّلمة جَّ كروا أمر اإلمام الح  ا ذوت
السلطة العباسية والياً  نتهُ فعي   ،أنا أذهب إىل موطن الاجة ،تراجعوها ميكنكم أن  و فيها تفصيل  تهُ ص  قه  محدان

 إذ-إىل أن يقول-فاتبعتهاني طريدة تلى الصيد ففاتإ خرجت  -رج يف يوم من األيام يف صيدوخَ  ،على قم
يضرب لوهنا ال يت هي الفرس الشهباء  ،فرس شهباء ينيع ،شهباء-موهو متعمّ  طلَع َعَليَّ فارٌس تحته  َشهباء

- حالعلى أيِّ  ،يُقال لوٌن أشهبو  ،شهباء :اسواد يقال هل خالطهُ  ضٌ ابيفرس لوهنا  ،وادياض إىل الس  من البَ 
 وه-فقال لي يا حسين ،ان أحمرانفّ  عينيه وفي رجليِه خ  إالَّ  ال أرى منهاء ر  خضعمامة خزّ ب مٌ وهو متعمّ 

 :قال ؟فقلت ماذا تريد-يهكن  تُ و  ،رهتؤم  الن اس  ،هو أمي-ال كّنانيفَل هو أّمرني و -السني ابن محدان امسهُ 
 ذامايعين له -؟على النَّاحيةِلَما ت زري -ألن ُه كان ُيشكِّك يف وجود اإلمام اُلج ة-؟احيةي على النَّ زرِ ا ت  مَ لِ 

 نت  وك   ،مالك مسَ منع أصحابي خ  ا تَ مَ ولِ -؟سةحية املقد  فيما بينك وبني نفسك بالناو يف جمالسك  تستهزئ
 تستمر  و -به أفعل يا سيِّدي ما تأمر   :وقلت له   بته  وتهيّ  منهدت   رعِ اا فأ  ف  شيئاال يخالَّذي جل الوقور الرَّ 

-ابن عثمان العمريحمَّد م   منزلي وجاءني فيمن جاءني إلى وأتيت  -بغدادإىل أن  يذهب إىل القصة 
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 ت من ذلكاتكأ على تكأتي فاغتظالنَّاس حتَّى فتخطى -يف زمانه كان هذا التوقيعال ذي  ،الس في الث اين
المجلس دنا  وخَلالنَّاس م صرَّ اا فلمَّا تَ يظغَ  زداد  وأنا أَ ح والنَّاس داخلون وخارجون ولم يزل قاعداا ما يبر  

والنهر يقول قد وفينا بما  صاحب الشهباء :فقال ،ق ل :فقلت   ،فاسمعه سرّ وبينك  يبين :إليَّ وقال
ستكون  لهُ  سبةواألوضاع املالية بالنِّ  سيحصِّل على األموال ألن ُه قد وعدُه بأن هُ قد وفينا ّبا وعدنا -وعدنا
الطاعة السمع و  :تلفق ،الحديث وارتعت من ذلك فذكرت  -القصة موجود يف تفصيلالهذا  ،جيدة

لى أن سها إخمِّ زل ي  يَ  ففتحت  الخزائن فلم-ابن عثمان العمريحمم د أخذ بيد -فقمت فأخذت بيدهِ 
يعين -قت األمربعد ذلك وتحقَّ  ولم أشكّ  ،نصرفمما كنت قد جمعته واِ  قد أ نِسيته نت  اا ك  س شيئمَّ خَ 

هذه الادثة حدثت  ،عليه وسالمهُ  الله  مان صلواتُ وجود صاحب الز  يف  ،املعصوم وجود اإلمام يف ومل أشك  
 ا أشار إليها إشارة خاطفة صاحبُ رّب   ،لادثةا بذه مل أجد أحدًا يهتم  و  ،ابن عثمان العمريحمم د يف زمان 

 من اإلمام بأمر   س أموالهه خص مخ  هذا الش   شي إىل أن  الادثة تُ  ،الادثة ال يوجد اهتمام بذهولكن   ،جلواهرا
هذا الكالم   ،الشِّيعةه إىل كلِّ ة التوقيع املوج  و  إىل ق ُ  ةه ها ال ترقى يف القو  لكن   ،عليه وسالمهُ  الله  ة صلواتُ ج  الُ 

رة ئًا يف وجود اإلمام ومل يكن على صلة قريبة من دائرة الغيبة وداوكان شاك   ،ه لشخص بعينهه كالم موج  
يني ة لو كان فعاًل يف الدائرة  ،فييًا من الس  كان متأذ    هُ ء حبيث أن  رافالسُّ   ًا من دائرة الغيبةبية وكان قر يعي  شِّ الالدِّ

ى اتكأ على تكأتي حتَّ -وجلس اىل جنبه الن اسى عثمان العمري تط   ابنحمم د َلَما أصابه األذى بسبب أن  
لو كان على صلة -يبرح والنَّاس داخلون وخارجون وأنا أزداد  غيظاا ولم يزل قاعداا ما من ذلك  ت  فاغتظ

 وعلى صلة جبوِّ الغيبة َلَما كان هذا حالُه مع َسفيه اإلمام ةج  اب اإلمام الُ لة بنو  على صه و  ةج  باإلمام الُ 
ته م  ذقًا يف تعلِّ مس مُ خلُ ا كان هذا اولرّب   ،اخلاصةالشِّيعي ة يف األجواء هي فلذلك هذه القضية ليست  ،ةج  الُ 

سحاق ابن سالة على إتفاصيلها كانت قبل ورود الرِّ  ا الادثة بكلِّ ولرّب   ،مساخلُ  يعةه بيح اإلمام للشِّ يُ  قبل أن  
عارضًة تكون مُ  ليثيات ال ميكن أن  ا هذه لكلِّ  ،هذه اخلصوصيات رت لكن ها لكلِّ كه فهذه الادثة ُذ  ،يعقوب
  .لواضح الصريح البني  ا التوقيع ،ريفوقيع الش  يف طريقه التَ  اقفةً تكون وَ  أو أن  

وجود اإلمام   ابن محدان ألجل إثباتسنيالُ وهو جل ة بذا الر  ة قضية خاص  ورّبا تكون هذه القضي  
يع على ج العهُ اط    لهُ يت العمري ويبنيِّ حني يأحىت  مس طالبة باخلُ وامل ،عليه وسالمهُ  الله  املعصوم صلواتُ 
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من الرِّجال املهم ني سواء على مستوى  خصوصًا وأن هُ املسألة  ثبت عندهُ قتنع ولكي تَ لكي يَ  تفاصيل أموالهه 
-؟ت هذه القضية ماذا يقوللذلك بعد أن مت   ،امالدولة المدانية يف الش   الُسلطة العباسية أو على مستوى

 قت  بعد ذلك وتحقّ  ه وانصرف ولم أشكّ جمعت  نت قد مما ك   يته  سنقد أ  نت س شيئاا ك  مَّ خَ  إلى أنْ 
أو واقفًة يف  ضةً عاره مُ هذه القضي ة ال ترقى إىل أن تكون فإن  لذا  ،ًا عنديًا واضححق   أي صار األمرُ -مراأل
 سياق يف وهذه الادثة وهي ل م تأته الرِّواية  مت هذهكم لو قرأوأعتقد أن   ،ريفريق ذلك التوقيع الش  طَ 

 ثت مع شخص  لهُ دَ فهي حادثة حَ  ،ةج  سائل الواصلة من اإلمام الُ يف سياق الر   لوم تأته  ،ريفةات الش  يعالتوق
 سالةبينما تلكم الرِّ  ،جميئهه  نمى ذ  تأ هُ بنائب اإلمام بدليل أن   ومل يكن على صلة   ،ة بهوشؤوناته اخلاص   أوضاعهُ 

دوق يخ الص  الش  و  ،يخ الكليينالش   عقوب ورواها لناجاءت من طريق الن ائبه الث اين ووردت إىل إسحاق ابن ي
كبار هم  هؤالء و  ،راريبن قولويه وعن أيب غالب الزُّ الطوسي رواها عن ا يخوالش   ،يخ الكليينرواها عن الش  
 ة ما جاء فيها مني  وأمه البمع قوة املنت وقوة املط ،ذلك الوقتيف الشِّيعي ة موز الر  و الشِّيعي ة الشخصيات 

هذا التوقيع ما وصل  أن   ،عليه وسالمهُ  الله  ة صلواتُ ج  توقيع اإلمام الُ  ،يع هذا التوقلو نفتض أن   ،طالبامل
على  ،الشِّيعي ةاحة هذا التوقيع مأل فراغاً كبياً يف الس   ؟كم من الفراغ سيتك هذا التوقيعف موجوداً  ينا وليسإل

املستويات مأل فراغاً  على جيع  ،املستوى السياسي وعلى ،تماعيعلى املستوى االج ،املستوى العقائدي
هي لتوقيع ا أجاب عليهاال يت ألسئلة ا فهذهه  ،ذا التوقيعهر عدم وجود أتصو   ستطيع أن  ال أو  ،كبياً 

 لماءعُ  ولذا جند أن   ،مسوأحد هذه األسئلة هو اخلُ  ،د هلا جواباً جن ويب علينا أن وضروريةٌ  اسةٌ حس  أسئلة ٌ 
إىل يومك و ًا باملفيد مرور  نيدجلمنذ زمان ابن ا الشِّيعة حني أعرضوا عن توقيعه اإلمام وقعوا يف تلكم الية

م حني أعرضوا ألهن   ،ة هذا التوقيععلى صح   دليل وهذا أدل   ،طهم وحيهتمورأيتم تب   همم آراءَ وقد مسعت ،هذا
حني أعرضوا عن التوقيع  ،أو قل ما شئت ،تباهًا أو عناداً توقيع جهاًل أو اشوا عن الضقيع سواء أعر عن التو 

وذلك كان واضحاً  ،وعدم الوضوحى اجلهل والية وقعوا يف تلكم الية وذلك التخبط وكانت فتاواهم فتاو 
توقيع صحيح وواضح هو  دليل على أن  هذا التوقيع  هذا أدل  و  ،ها عليكما وعرضتُ قرأهتُ ال يت واهلم يف أق

لعلمي ا لفتوائي والوضع الفكري والوضعا كان الوضعدونه  من و  ،وواضحة وهو حيلُّ مشكلًة كبية ،وصريح
 .يف حيةوضعاً يغط  يف هذه القضية  يعةللشِّ 
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 الله  اتُ ة صلو ج  م الُ م اإلماخذ باستؤ ال يت ألموال ا ساد  كبي يف هذهمن فَ  ما نراهُ  :انيةقضية الث  وال
من دون ي ههنا مس ة اخلُ منظومف ،من دون رواياتو ة من دون أدل  و عة اده بطريقة خمُ  ذختؤ  ،عليه وسالمهُ 
 الوكالء هلم ،ءناك وكاله ،اتبهناك مك ،هناك مرجع ،يقةر طال حينما جتىب األموال إىل املرجع بذهو  ،روايات

ات خصي  وهناك ش ،عني  م نظام فقَ ة وه على الوز ما  م بطريقة  قس  تُ و  هذه األموال ُتؤخذ ،الثُّلث أو هلم النِّصف
عادي ال ذي لعلم الاالب ط أضعاف ال ذي يستلمهُ ة يستلم الواحد منهم عشرات عشرات ة خاص  وَ ب   م حَ هل

طاء الغ لونم ميث   ألهن  ائماً داألموال  ق عليهمغدَ ات تُ هناك شخصي  و  ،ة ّبكتب املرجعخاص   عالقة ليست لهُ 
ر من خالل مظاه مالقاد ملرجعلون يف تنصيب ادة ويتدخ  عات الشِّ يف سا ون املرجعديؤي   ،ةاخللفي للمرجعي  
ة ذه القص  هو  ،لكيقال عنهم أصحاب خربة وأمثال ذ ،دون حمتوى منو  ،ات من دون علموصور وشخصي  

يني ة وتفاصيلها تظهر بعد وفاة  هُ فسدُ يال ذي الفساد و  !ائماً دعلى األ املرجع جتري يف كواليس املؤس سة الدِّ
ذه ه ،القضية بذه م خربةهلن ملراجع فساد واضح ومعروف لكثيين م  ا وأحفاد أوالد املراجع وأصهار املراجع

 اجعُ الن   هو اللُّ  ريفلش  التوقيع دليل على أن  ا دلُّ أهي  تفاصيلها هذه املنظومة بكلِّ  ،الفاسدةاملنظومة 
ى لإج ِعل وا ِمنه  ِفي ِحلٍّ نا و ِشيَعتِ لِ بِيَح َقد أ  ف َ َوَأمَّا الخ ْمس )-التوقيعق هذا لو طُبِّ  إذ   ،يف زمان الغيبة يعةللشِّ 

لصِّراع اجزٌء كبي من  أو ،بيكراٌع  صمع هذه املشكلة  وألنتهى هذه املشكلة النتهت-(َوْقِت ظ ه وِر َأْمرِنَا
يق فتاوى التفس راصدىل إي إدِّ ويؤ  ،واهدالش  ت علينا ي إىل سفك الدماء ومر  بني املراجع ال ذي قد يؤد  

ق يتعل  منه  بيٌ ك  جانبٌ  دثال زال حيَ و  وما حدث من املشاكل الكبية ،والتكفي وإىل غي ذلك من التشهي
لل اف هو قيع الشريذا التو  ه على أن  وهذا دليل آخر أيضًا يدل   ،ق ّبسألة األمواليتعل  و  ّبسألة األمخاس

  :التوقيع الش ريفهذا  رفضه  بسببه و  !حيحالص  

  !حية ة ويفتخطبِّ اواهم مُ فتإذ أن   ،الُعلماء وقعوا يف جهل الفتوى -أو الً 

  !اً دليل عليها شرع ال فاسدةً  سوا منظومةً أس   -وثانياً 

 !لاألموا ب هذهس الشديد بسبفإىل التناو  وإىل التكالب عرا أدى ذلك إىل الصِّ  -وثالثاً 
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تأريخ لكثيون يف الاع مه قُ ف َ  ،قيقولوا ال ريدون أن  ذين يلكثيين من ال  لم اى ذلك إىل ظُ وأيضًا أد  
ث  يتحد  حني ،ألموالا ذهه قليله تىل ي إتؤد   الق   قولةَ  ألن   ،قول الق   عون بسببه الوزوي وال يزالوا يُقمَ 

ض من دون عوار عي طبي شكل  بن اس الإىل ووصل الن اس ل به ي إذا ما قَ ذلك سيؤد   والقيقة فإن   أصحاب القِّ 
 لوسائل وبشىت  ابأقسى  ربممن قمعهم وض د  البُ  يؤدي إىل تقليل األمخاس ولذلك ،من دون تكفي وتفسيقو 

 .!!.ملقد سةا ن الن احيةه مص ادر ع الهو يف هذا التوقي اجعالل الن   شي إىل أن  هذه األمور تُ  كل    ،األساليب

ألن   ،(بر  عمُ  ال ح اجلنانمفاتي) :بني يدي هوال ذي  بُ االكت ،اجلنانهناك قصة مذكورة يف مفاتيح 
ة النسخ ،(لي  البغداديعالاج  قهص ة)ا عنواهنال يت  ،الفارسية باللغةه مفاتيح اجلهنان يف ُنسختهه األصلية كان 

تخرجوها تس كنكم أن  ميُ  ،484فحة ص ،رة يف أكثر البيوتة املتوف  فو بني يدي هي النسخة املعر بة املعر ال يت 
 ،اديالبغد علي   اجة الص  قه  يتتأ اعليهم الله  إلمامني الكاظمني صلواتُ بعد زيارة ا ،ت مباشرةمن الفهرس

في لصَّالح الصّ اعيد ة السَّ قصَّ  مما يناسب المقام :أقول-يقولالش يخ عب اس الُقمِّي صاحب املفاتيح 
ث دِّ شي إىل احمليُ -ثاقبال نجمشيخنا في جنة المأوى والقي الحاج علّي البغدادي الَّتي أوردها المتّ 

ث حدِّ ا للمُ والكتابان مه ،عليه الله  تلميذًا ُمالصقًا للمحدِّث النوري رمحةُ  س القمي كانايخ عب  ش  الو  ،النوري
نان اتيح اجله ملوجودة يف مفا لقص ةاهذه  يعين-اقبفي جنَّة المأوى والنَّجِم الثَّ  أوردها شيخناالَّتي -النوري
غة بالل (جم الثاقبالن  ) و عربية باللغة ال (ة املأوىجن  )ث النوري تب احملده من كُ الشيخ عباس القم ي نقلها 

 .الفارسية

هي  ني يدي  بل يت النسخة الكن  ،نوار، ومطبوعة على حدةفهي ملحقة يف حبار األ (جنة املأوى)ا أم  
اسعة ي الكاية التهبغدادي ال لي  الادثة حادثة الاج ع ،واخلمسنيالث الث لحقة ببحار األنوار يف اجلزء مُ 

 .لعربيةاابُه باللغة هذا كتو  ،واخلمسني من حبار األنوارالث الث من اجلزء  ،312صفحة  ،نسو واخلم

لطبعة انتشارات مسجد مقدس ا هذه ،الث اينيف اجلزء  ،(اقبنجم الث  ال)باللغة الفارسية هذا هو 
 :والثالثون الكاية الادية ،يكمو  سي حكايت ،573صفحة  ،الث اينيف اجلزء  ،الث ايناجلزء   ،جكران

وهي  ،الفارسية للغةه ابفهنا يذكر القصة باعتبار الكتاب  ،(آن جناب خدمت يف حاج علي بغدادتشرُّ )
د ترجة السيِّ  ،اقبجم الث  سخة املتجة للن  لنُّ اهي  هذهو  ،متجَ والكتاب مُ  ،585إىل  573تبدأ من صفحة 
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جلزء اوهذا هو  ،سةقد  قم ال مُ  ،ءاملطبعة وفا ،ميالدي 2007وهذه الطبعة الطبعة األوىل  ،يياسني املوسو 
 ،أحكي لكم الكاية ريد أن  أنا ال أُ  ،150رقم الصفحة  ،الكاية الادية والثالثون ،اقبمن النجم الث  الث اين 
 تقرأها من قد تقولون ملاذا مل ،إليها ر ال يت أشرتُ دموجودة لديكم أو يف املصا ،اجلنانوها يف مفاتيح قرأُ اأنتم 

 ،جع املصادرراأُ فأنا لذا  ،حيدث فيها تغيي وتبديلفغالبًا ما ل نقَ الكايات حني تُ  خلربيت بأن  أقول  ؟املفاتيح
 ،اجلرائحإىل املصدر األصلي اخلرائج و  هبتُ ذبل  ،ا لكم من حبار األنوار ما قرأهتُ ألوىلولذلك حىت  القص ة ا

 أن  الاج علي   :القصةُ و  ،(اقبلث  ا النجمى و جنة املأو )إىل كتاب  ،األصلي وهنا أيضًا أذهب إىل املصدر
يف املدرسة األصولية والرأي الشائع  شيعي   هو بالنتيجة ،سمالبغدادي حبسب التفصيل دفع مقدارًا من اخلُ 

 من خالل يتبني   ة يلتقي بشخص  ص  يف القه  هُ ال عالقة هلا باملوضوع ولكن   فهذه القضية ،وجوب اخلُمسهو 
يدور ال ذي فمن جلة الديث  ،يهلع وسالمهُ  الله  ة صلواتُ ج  هو اإلمام الُ  هُ حبسب اعتقاده أن  و ت ماالالع

عليه وهو  وسالمهُ  الله  صلواتُ  ةج  اإلمام الُ  هُ عتقد فيه أن  اه ال ذي خص والش   يالبغداد فيما بني الاج علي  
من جلة و-أسود كبير ه المبارك خالٌ دِّ زهرة وفي خَ ضيئة م  مامة خضراء م  عِ  وكان على رأسهِ -يقول

من  :قلت ،ه إىل وكيليأوصلتَ ال ذي وقال ذلك  ،دفعهُ ال ذي  ث معُه عن قضية اخلُمسحتد   ،قالال ذي الكالم 
يف القص ة هو  ملوجود اسب املفتض أن  حبو  ،مس إىل وكيل اإلمامالبغدادي أوصل اخلُ  يعين علي   ؟كيلكو هو 

ذكره يوم أمس يف الربنامج  ومر   ،آل ياسني حسنحمم د يقصد الش يخ -حسنمحمَّد الشِّيخ  :قال-اإلمام
ي ما كتبت الكتاب دي إنِّ لو  واهلل يا)-له صاحب اجلواهر قال نقل عن صاحب اجلواهر من أن  ال ذي 

 :قال ؟ق لت  وكيلك  -حسنحمم د شيخ الهو هذا نفسُه -(لنفسي كتبته    ن يكون كتابا وإنماألجل أ
إلى وكَلئنا في  نابعضاا من حقّ  نعم قد أوصلتَ -اإلمامهو ث يتحد  الذي كان و  هوأيضًا جاء في-وكيلي

  ؟شيء   قصة تشتمل على أيِّ الأن  يعين -جف األشرفالنَّ 

-هو يقول ،همجف نقرأ أمساءَ يف الن   ءالبعض العلم اً دفع أمخاس ،الاج علي  البغدادي عنده أمخاس
توماناا من مال اإلمام عليه السََّلم فذهبت  إلى النَّجِف األشرف فأعطيت   اجتمع في ذّمتي ثمانون

حسين الكاظميني وعشرين محمَّد يخ شرين تومان للشَّ نصاري وعخ مرتضى األيمنها للشَّ  عشرين توماناا 
 يى األنصار ضتشيخ مر اليقصد  ،ماءلعيعين أعطى جملموعة من ال-الشروقي حسنمحمَّد شيخ  تومان
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نعم قد  :وجهي وقال م فيفتبسَّ -م وكالء لهُ ة أهن  ص  حبسب القه  ءا عن هؤالء العلممام عرب  إلفا ،وفاملعر 
-جف األشرفإلى وكَلئنا في النَّ -ساً مخُ  أوصل ؟الاج علي   لهُ وصما ال ذي أ-بعضاا من حقِّنا أوصلتَ 

 حسن آل ياسني يف الكاظمية بأن هُ حمم د ومس ى الش يخ  ،م وكالؤهجف األشرف بأهن  ى العلماء يف الن  فسم  
  .البغدادي الاج علي   جاء يف قصةال ذي هذا هو و  ،كان الديث عن أمخاس وعن وكيلف ،وكيلهُ 

 ريد أن  أُ  وأنا هنا ال ،لبغداديا لي  اج عال فألن   ،إىل معارضة التوقيع ةه ى يف القو  قة ال تر ص  القه هذه 
البغدادي  ي  ال الاج عل ،صالن  لة بة أيضًا مل تكن منقو ص  والقه  ،نيِّ وب َ  ريح وجلي  التوقيع واضح وص ،عرقِّ أُ 

 ..كمنا سأقرأُ عليأ ،يتضحذا ما سهو ص الن  بالبغدادي نقل لنا  ل عن الاج علي  قَ ن َ ال ذي ص وال فظ الن  حيَ 

د سيِّ د أمحد اللسيِّ ا ؟نوريث الدِّ ة إىل احملص  نقل القه ال ذي من  ،(ة املأوىجن  )لنذهب إىل ما جاء يف 
ابن م د حمد السيِّ  :مسهانا ذكر هقال  هو ،ةص  ل القه قَ ن َ  ،د حيدر الكاظميد أمحد من آل السيِّ بن السيِّ ا حمم د 

ث النوري حدِّ مُ  أله السَ ي ال ذا و هذفه ،روفنيعادة اليدرية املمن الس   ،ظميد حيدر الكاد أمحد ابن سيِّ سيِّ ال
ل  شيء أقرأ فقط مواطن ك  ما عندي وقت أقرأ ،312 لكالم جتدونه صفحةا هذا ،البغدادي ة علي  ص  عن قه 

 ،ةلقص  اوكتب -داديالبغ والتقى بحاج عليّ -حمم دهذا السيد -لك ذهب هذا الرجلوبعد ذ-الاجة
م د حمد لنوري السيِّ ث ادِّ ذكره احملي ال ذوهو ة كتب القص  ال ذي   ؟قعل  ال ذي ن هو مَ  ،ق يف آخر الكتابوعل  
  .حيدر دد أمحد ابن السيِّ سيِّ الابن 

ث ا احملدِّ بينم ،(سكنةسيين الكاظمي مابن السن الُ  ابن أمحدحمم د ) :هو الغريب هنا مكتوب
ية سادٌة حسنهم  ،يدريةدة الاس  ال ،(در الكاظمييد حد أمحد ابن سيِّ سيِّ البن احمم د السيد ) :النوري قال

 هُ لكتب ال ذي  أن ب :ا قالي هكذث النور احملدِّ  ألن   ؟أدري هذا اخلبط كيف صار ال أدريال  ،نيةيسحُ  واوليس
ن  أهو  أعرفهُ ذي ال   ،عروفاملعامله سيِّد حيدر الكاظمي الالسيِّد أمحد ابن الابن حمم د سيِّد الهو  الواقعة

ا هذا سيٌِّد آخر ،ونادة اليدرية حسني  الس   ث النوري احملدِّ  تهايت ثب  ال  و لواقعة تب اكولكن ال ذي   ،ال أدري رّب 
ا م لكن   ،هذااً هم  س مُ لي ،السماختالل يف ا هناك ،ن اُلسيين الكاظميسالابن أمحد ابن حمم د سيِّد الهو 

  ؟53من اجلزء  317 قاله يف صفحةال ذي 
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ة ثانية ص  ل قه نق هُ ألن  -هقدم ذكر متلا لجوالرَّ - البغداديقصد علي  ي-ينبغي أْن ي عَلم أنَّ هذا الرَّج لو 
ن هما م-الفصحى ةالعربي للغةاعد او قكالمهم ليس منضبطًا بيعين  -وقةس  ما من اله  -ابقةة الس  ص  يف القه 

ذا ههي لسان أهل  الَّتي-اميةيعين اللغة الع-فةمصحَّ  ثاني بهذين الحديثين باللغة الالسوقة وقد حدّ 
   !ىلمعنبا ة على المعنى فهو حديثٌ ة التامّ ظفالمحا ي معمنِّ  ظ  فمان فاللالزَّ 

 ،دارجةال لهجةه بالو لقنئك أولأن  وكيف  ،باملعن حديثٌ بل هي نصوصًا  فإذاً هذه املضامني ليست
ىل إائمًا يتبادر عهود ودمهذا  !لماء هم وكالءالعُ  ن  ود يف أذهان رجال الدين أهاملعو  ،وكيف هو عرب  عنه

 .األذهان

ي البغدادج علي  ى بالا ه التقال ُمحدِّث النوري بنفس ،(اقبجم الث  الن  )ما جاء يف  إضافة إىل ذلك
عن لقص ة نقله ا ف يفكان اختال-وكان االختَلف في الج ملة في موضعين أو ثَلثة-يقول ،هو يقول

-عتذر عن ذلكوقد ا أو ثَلثة الج ملة في موضعينوكان االختَلف في -حمم دسيِّد النقلها ال يت القصة 
يق قف يف طر ألن  ت اياتالك فهل مُيكن أن  ترقى مثل هذه-الم دَّة بسبب طول-الاج علي  البغدادي

  .؟!.للجميعمن صاحب الزمان  صادر   واضح   ثابت   توقيع  

ها ملة نقبلُ باجلُ نن و  ،تبديلضت للتغيي والتعر  فقد  ،ل بشكل دقيقنقَ تُ  شخصية خاص ة ملهذه وقائع 
فرض رأيي يل وال أ سبةه بالنِّ  ،اً ن أن تقف أمام ذلك التوقيع الص ادر الواضح جد  ولكن ها ليست حقائق تتمك  

 ،امجُه يف الربنضتُ ذي عر ا ال  البحث الطويل وال تتوقعوا أن  البحث الطويل هو هذ من خالله  ،على اآلخرين
اإلمام  عن توقيع صادرٌ هذا ال أن  بإينِّ أقطع فطويلة يف حديث أهل البيت  وخربة   طويل   ع  من خالل تتب   ،أبداً 

 ادر عنهذا التوقيع ص أن   قنيع اليأقطع بقط ،يل باآلخرين ال شأنَ و ليقني بالنِّسبة يل أقطع بقطعه ا ،اُلج ة
ملضمون اأن  ني أيضًا عه اليققطع بقطوأ ،هذا التوقيع موج ه لنا جيعاً أن  وأقطع بقطع اليقني  ،إلمام اُلج ةا

الواقع خرى فالتفاصيله األو وايات الرِّ ع وباجلمهعه م ،(...وأمَّا الخ ْمس)ض لتحريف املوجود يف التوقيع مل يتعر  
 وقته مس لشيعتهه إىلباَح اخلُ أقد ه علي  وسالمهُ الله  أن  اإلمام اُلج ة صلواتُ وهو الكالم صريح وواضح أن  

 .عليه وسالمهُ  الله  ظهوره أمرهه الش ريف صلواتُ 
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ذا الربنامج هتابعون يُ ذين ال  ه نب  أُ  وأنا ،شاء الل تعاىل يف اللقات القادمة املطالب املتبقية تأتينا إن  
ًا ة هم  مُ  اللقات ال ،ون ألمرهه ويهتم   ًا واللقات األساسية جد  ا لفهم تاجوهنحتَ ل يت او نامج ذا الرب هيف جد 

  تكفه مل ولحىت  معكم  ونن ،ةادمام القابعوها يف األي  بوها وتَ ترق   ،كم ال زالت مل تأته بعدنيدعقيدتكم و 
فيما  بعد ذلك أشرعُ و  للقاتايه ل فكمه أُ  ،فإن نا سنأخذ أي امًا من شهر رمضان املبارك ر شعبان شهامُ ي  أ

مىت )مج عنوانًا لربنا ليسو ًة  حقيقومىت تراك عيين ،(الل ةَ مىت تراك عيين بقي  ) :كم من برنامج  عنوانهوعدتُ 
 .!!.(ة اللتراك عيين بقي  

  ..رمَ القَ  ةِ ايَ عَ ي رِ م فِ ك  أترك  

 َعن و ج وِهنا ْكِشف الَكربَ إ ،مشِ اي هَ نِ ر بَ مَ ا قَ يَ  ،َعن َوْجِه َأِخيَك الح َسين يَا َكاِشَف الَكربِ 
 ..ح َسينيَك الَأخِ  نْ َترِنت ِبَحقِّ اِبِعيَنا َعَلى اإلَوو ج وِه م َشاِهِديَنا َوم تَ 

 ..في أماِن اهلل. .عاء جميعاا أسألكم الد  
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