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 َوَجَد َمنْ  يْ الَّذِ َوَما  َوَجَدك اَذا فَ َقَد َمنْ . مَ .هلل. بَِقيَّة ا.َياءيِه يَ َتوجَّه  اأَلْولِ  ِإليْ الَّذِ  ك يَا َوْجه اهللَسََلم  َعَليْ 
 !.؟.فَ َقَدك

 . .أَبْ َناِئي بَ َناِتي يْ َواتِ َأخَ  يْ َوتِ خْ ك م إِ َسََلم  َعليْ 

 

ليه عَ  َلمه  سَ و  اهللِ  لوات  سن صَ لحَ ا بن  اة جَّ ا الح  نَ مانِ زَ  إمام  ) :يف نفِس العنوان املتقدِّمال زال كالمي 
 .؟!(.رِّبونغَ اً م  عَ ي ْ مِ جَ  ،الشِّيعة  حن  نَ  ،ونحن   م شرِّق  

بتوقيع املعروف  التوقيعُ وهي  ،لشَّريفاِه الَّيت َكَتبها إماُم زماننا خبطِّ  ال زاَل حديثي يف أجواِء الرِّسالةِ 
كم اخلُمِس يف قوٍف عنَد حُ وبني و  وايةِ رٍح عامٍّ للرِّ وقد مرَّت احللقاُت املاضيُة ما بنَي شَ  ،إسحاق ابن يعقوب

 .زماِن الغيبة
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 :ريد  أْن أبدأ من هذه الن قطةفي هذه الحلقة أ   

سرتِه إالَّ أُ  اصَّةِ خَ  نرتك مِ مل يَ  ،داً هيًا شَ ومَ سمُ عليه وآلِه وسلَّم مَ  نا األعظم صلَّى اللُ حني قضى نبي  
  !؟..ة بفاطمة األ مَّ علته  ففما الَّذي  ،فاطمة وبعُلها وبنوها ،وسالمُه عليها لواُت اللِ مة صَ اطِ فَ 

ا ني مجعو مع أطفاهلا ح  بيتهايفها قَ ُُثَّ حاولت إحرا ،هلا اللِ  صبت عطيَّةَ غَ  ،كذَّبتها  ،هاصغَّرت قدرَ 
 أن قال إىل ،شتموهاو ها رفسو و ا ضربوهاإلحراق دخلوا إىل دارها ُعنوًة و  م عمليةُ تُ وَلمَّا مل ت َ  ،احلطب اجَلزل

بعد أْن  (!ت ِمن الضَّْربة َماتَ إنَّ فَاِطمَ ) :ياراتيف كامِل الزِّ  ةُ وسالمُه عليه والرِّواي اللِ  الصَّادُق صلواتُ نا إمامُ 
 .!!.هذا هو الَّذي جرى على فاطمة بعد رسول الل .هاجنينُ  ُأسِقط وقُتلَ 

  !؟..رىعليه ما الَّذي ج وسَلمه   لوات  اهللِ زماننا صَ  إمامِ  بعد غيبةِ و 

  ؟همديثِ حجرى على  الَّذي افم ،نا هو حديثهمزمانِ  ما بقي من إمامِ و  منهمما بقي 

 قوه شرَّ اهرة فمزَّ لطَّ ا رتةِ العِ  يثِ على حدهجموا الشِّيعة لماء أكثر عُ  ،جَم الكثري والكثري والكثريلقد هَ 
 ،البيت هلِ أ حديثِ  زيقُ متَ ئية هي لنهااالنتيجة  لكن ،ال حرجث بِ دِّ جج والرتقيعات حَ احلُ  !خمتلفةٍ  ججٍ ِبُ  متزيقٍ 

ينيَّةُ  ةُ ؤسَّسوهذا الدور قامت بِه امل ،البيت أهلِ  حديثِ  وإعدامُ   ،ة مراجعنا الكرامبرئاس مسيةُ رَّ ال ةُ لشِّيعيَّ ا الدِّ
 .!!. على أحسن وجه وجاءوا بِه بأحسن طريقةقاموا بهِ ف

  .؟!.السؤال هناو  

 الطوسي الشَّيخُ و املفيد مثاًل الشَّيخ  ، أطيل الكالممن دون أنْ و  السؤال هنا ،بغض النظر عن التربيرات
 تبَ أخذ كُ  الشِّيعةِ  ن علماءِ ن مِ مَ  ؟فاهتميف مؤلَّ الشِّيعة لماء ك عُ شكِّ لماذا ال يُ ف ،فاتعندهم مؤل   وغريمها،
لو حَّتَّ  ؟الشِّيعةلماء ن عُ ن مِ مَ  ،إىل يد دٍ لت من يَ الكتب نُقِ  وهذهِ  !؟الطوسي من يده مباشرةً  تبَ املفيد وكُ 

لعوبة حنن هذه أُ  ،ز واجملاز على الكتبيع اجملهذه إجازات من دون أْن يطل   ،ءالمعتقولون هناك إجازات من ال
ال و عندُهم اإلجازات فيما بينهم وضعوا هلم نظاماً  املخالفون ،الفنيلعوبة اإلجازات جاءتنا من املخأُ و  ،هانعرف

ن الَّذي العلماءِ  مًا آخر كتبَ م عالِ  ِ يز العاليُ  ،ةضحوكوأُ بة و لعأُ الشِّيعة اإلجازات عند علماء  ،لنا بهِ  شأنَ 
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 ولو افرتضنا أنَّ الَّذي أجاز !زجيأُ  الَّذيع عليها وال هذا أجاز اطل   الَّذيهذا  ال ،لع عليهاط  سبقوه وهو مل يَ 
جدون الكثريين ستفعلمية ذهبوا وابثوا يف وسط احلوزات الاآلن ا ،ع عليهاجيز مل يطل  أُ  الَّذي ع عليها فإنَّ طل  ا

  .ذلك كثرياً  وأنا قد صادفتُ  ،ال يعرفوهناو  ما رأوا الكتب ا وهم واللِ و جيز ن أُ ِمَّ 

ا من ضحوكة جاءوا هبا اهنَّ ن هبا ألال أؤمفإّن  هذا موقفي  يل سبةبالنِّ  ، هبذه اإلجازاتئُ ستهزِ أل وإّنِّ 
 ،ّنجع الفالجازة من املر اإل ذتُ قد أخ ينجيزك فإنَّ أال أُ  :نياحلوزوي   ات قال يل أحدُ ة من املرَّ رَّ م ،خالفنيامل

 :لهُ  فقلتُ  ،ةلرِّوايايف  ّنال أجازو ق ؟شيء أجازوك سألك بأيِّ أ ينولكنَّ  ،ين ال أؤمن باإلجازاتإنَّ ف ،ال :قلتُ 
 ،ال :قال ؟هُ ل قرأتَ هف ،ازةذه اإلجهكتاب الكايف يف رواية  وأنت ُُماز بإنَّين ال أرى يف مكتبتَك كتاب الكايف 

 ي احلقيقة!هتلك نا؟! أه أَ أقر  حَّتَّ هو ه قرأَ  هلاإلجازة هو الَّذي أعطاّن  :قال ،فكيف عندك اإلجازة :قلتُ 
  .دد احلدو أبع ة إىلبة السخيفو ة اإلجازات وهذه األلعأبث يف قضيَّ  ريد أنْ أنا هنا ال أُ و 

حني يرجعون إىل كتب املفيد  ،الشِّيعةة علماء بقي  ب تُ كُ   ،ب الطوسيتُ كُ   ،ب املفيدتُ كُ   :أقولين لكنَّ 
م  تباً يف علم الكالم ف كُ املفيد ألَّ الشَّيخ  ،هذا الكالم صدر من املفيد أم مل يصدر كون بأنَّ شكِّ ال يُ مثاًل فإهن 

 فها من عندهِ ألَّ الَّيت تب الكُ و  !كون فيهاشكِّ يُ البيت فها يف حديث أهل ألَّ الَّيت  الكتب ،تباً يف احلديثف كُ وألَّ 
الَّيت بنفس الطريقة  تٍب وردت إليهلها من كُ قناملفيد  نقلهاالَّيت ات الرِّواي ؟السؤال ملاذا !كون فيهاشكِّ ال يُ 

فيها حديث أهل الَّيت تب ُك يف الكُ شكَّ فلماذا يُ  ،هذا إىل يومناالشِّيعة ماء لعتب املفيد إىل وردت هبا كُ 
البن  ،ماّنللعُ  ،عت مثل كتب البن اجلنيدأصاًل اآلن هناك كتب مجُِ  ؟تب العلماءيف كُ  كُ شكَّ البيت وال يُ 

 ،أخرىب تجت من كُ خرِ ا استُ سخها األصلية وإّنَّ تب ليست موجودة يف نُ لكُ ا هذهِ  ،غريهمول ،عقيل العماّن
ون يف كتب حديث شك  ون فيها ويتب ال يشك  الكُ  هذه ،مجعوهاُث  تب منتشرة يف الكُ هي يعين أقوال الُعماّن 

يا  ،ريقة منهملماؤنا أخذوا نفس الطَّ وعُ  ،هم همحديثِ  ون يف كتبِ املخالفني يشك   نَّ أل ؟أهل البيت ملاذا
يص ر حاملفيد الشَّيخ يعين  ؟مهِ راثِ هم وتُ ى كتبِ فاظ علحرص من أهل البيت على احلِ لماء أَ العُ  مجاعة هل أنَّ 

هم كي يصل فظوا حديثَ وأهل البيت ما عندهم حرص كي يَ  ،تصل إلينا ساملة وأنْ  على احلفاظ على كتبهِ 
ونا منطقي خَ نطقي أو غريهذا الكالم مَ  ؟ماً إلينا سالِ  يطان يف منطق الشَّ  وأين هومحن أين هو منطق الرَّ  ؟رب 

 ؟ةالقضيَّ  هذهِ 
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ضت رَّ تع ،يفحتصضت لتعرَّ و  ،ضت لتحريفكتب احلديث تعرَّ   بأنَّ  :أنا سآيت معكم وأقول
 بعض نظر اليف العلماء كونل ،علماءكتب ال  وأقبل أنَّ  ؟هلذه األمور تب العلماءض كُ لماذا مل تتعرَّ ف ،ضتوتعرَّ 

فهل  ،يفضت للتحر رَّ عتلبيت اتب أهل كُ بينما   ،هم للتحريفضت كتبُ رَّ عفما ت !معجزةأيضًا وكتبهم  !معجزة
ع ونستطي حلقائقاإلينا  صلٍة تث بطريقينسجوا احلديأْن و  ،همفاظ على حديثِ للحِ  أهل البيت ال ميلكون قدرةً 

 نثو ة يتحدَّ مَّ ئِ األَّ ف ،لواحداالبدائل يف املوضوع  ةمن خالل كثر وذلك  ،لو ُحرَِّفت حَّتَّ  فهاأْن نستكشف
ة القصري  كلماهتم  الكمية اهلائلة منمن خالل و  ،صولعد واألمن خالل وضع القواو  ،أحاديث كثرية

ل أنَّ حديث أهب :نقول مع ذلكو  ،امل ُحَكم وضعوا هذا النسيجو  ،ظاملنِّ ا وضعوا هذا ،لةواملتوسطة واملطو  
ن هذا كا  وإنْ  ،وافقن ؟بعالر   ؟فض للتحريتعرَّ  الَّذيسبة يف هذا احلديث فكم هي النِّ  ،ض للتحريفالبيت تعر  

 م للحفاظِ هدماءَ م و اهبَ مون رقدِّ قيُ و ين مون لنا الدِّ نظِ أهل البيت ينسجون األحاديث ويَ  كن أنَّ ال ميُ ف اً،غريب
ينيَّة نظومة على هذه امل  فهل كثرير  ،قبللك حنن نذمع و  ،راً وربع حديث أهل البيت يكون مكذوبًا ومزوَّ الدِّ

لماء عُ  علمون أنَّ أت ،ويرريف والتز حبع نعطيه للتَّ رُ و  !؟ثالثة أرباعنسبة من حديثهم  فظوايأن على أهل البيت 
 بأنَّ  يقولونو  ، يقبلونال شربالعُ  حَّتَّ  !صحيحعلى أن ه البيت شر من حديث أهل بالعُ حَّتَّ ة ال يقبلون يعالشِّ 
ينة سَّسؤ امل ن  اهتم بأيرفعون أصو  أنا أقول هلؤالء الَّذين !يس صحيحاً لالبيت ب من حديث أهل الغال هي يَّة الدِّ
ينيَّةة ؤسَّسي حفظته لنا املذا الَّ  هذدينٍ  أي   ،نحفظت الديالَّيت  ؟! ..لبيتحديث أهل اقت زَّ مَ يت الَّ وهي  الدِّ

فظ حتة ؤسَّسامل هِ ولون هذويق لةئاوأنا أقول هلؤالء الَّذين يدفعون األموال الط ،احلقائق وأنا سأعرض لكم
 للحظةا هإىل هذو لبداية من ا ،اإزالتهب طالبُ أنا ال أُ  ،الحهابإص طالبُ أنا أُ  ،ةؤسَّسامل دَّ ضِ  أنا لستُ  ،الدين

 ،اجهة وجودهايف مو و اجهتها  يف مو اقفاً و وأنا لست  يَّةنية الدِّ ؤسَّسامل بإزالةِ  أنا ال أُطالبُ  ،وبعد هذه اللحظة
ينيَّة ة ؤسَّسهذه املف ،هابتصحيح أخطائِ و بإصالحها  طالبُ ين أُ إنَّ   !!..قاً مَ لبيت اديث أهل حقت مََ  قدالدِّ

  !!..سينير الحمن عميد المنب ،ةمؤسَّسال هذهِ  سمي باسمِ اطق الرَّ نبدأ من النَّ و  

 أنْ  ة ثانية ألجل التذكرة وألجلِ ضها اآلن مرَّ ر عين أعرضتها عليكم سابقًا لكنَّ  بعض املقاطع هذهِ 
ة ابن جَّ إمام زماننا احلُ  بديثِ  الوائلي وهو يستهزئُ للشَّيخ ل وَّ نستمع إىل التسجيل األ ،يرتابط احلديث
 :سويةً  نستمعُ  (كهيعص) احلسن يف معىن
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 (:ره)للشَّيخ أحمد الوائلي صوتي  مقطع 

العني و  لعرتةاهالك  الكاف كربالء واهلاء ،ك كهيعصل مفس ر يي يقول تلقا لك إنت شخص قد..]
لضخم ء ااطرآن هالعالقُ  ،رآنعن روح القُ هاي تفاسري هواي بعيدة ال  ،مادري شنو ويقوم يسطر لك احلجي

بل الكالم ما يقه ،رفةجوز خمهاي عقلية وحدة عندها مغزل ع ،يعين ،احملاوالت هاي املادري شلونما يي هب
 ..[.هاللون من التفسري ال يقبل بال من األحوال ،أبداً  ،بال من األحوال

  !(؟رآنللق   نحو تفسيٍر علمي  )وهذا كتاب  لشيخنا الوائلي 

 اقرأ عليكم  ريد أنْ  أُ النفس الكالم  ،27منشورات دار سفينة النجاة صفحة  ،الدكتور أمحد الوائلي
مام اإل ،عىن كهيعصنا يف مم زمانإما بديثِ  يستهزئُ فهو  ،ابقةهذا الكالم يف احللقات السَّ  ثريًا فقد مرَّ ك

ين َعَطش  عَ ين وَ سَ ل الح  اتِ قَ و  ينسَ ح  م الالِ يد ظَ زِ اء يَ يَ  ،ةترَ العِ  ك  ََل اء هَ هَ  ،َلءربَ اف كَ كَ ) :احلجة يقول
 َلمكيكون الكاف   اذا الولم-ولقياملنرب احلسيين  ديشيخنا الوائلي عم ،(ينسَ الح   بر  صَ  الح َسين َوَصاد

يبدو أن  ،قيةسو  لمةر ئي كوصفصطا-د صفصطائي وهكذااصالعين عيٌّ والى و روَ راء والياء ي  والهاء ه  
 -:ْن يقولإىل أ-فصطائيصوالصَّاد -سنيلبا (سفسطائي)وهو حيح هلا يهل باللفظ الصَّ الشَّيخ الوائلي 
ه يا أبا وتقول تكتبهُ  ذيالَّ ذا و ههالعبث  واللِ -ثبَ اهلل تعالى عن مثل هذا العَ  صان كتاب  ي   أجل يجب أنْ 

 ،لكالم عبثاً اي هذا سم  و يُ فه ،عليه وسالمهُ  اللِ  استهزاء واضح بكالِم إمام زماننا صلواتُ هذا  ،مسري
 (.ئيصطاصف ،دصا)واستعمل هذا الرتكيب السوقي  ،لرتاكيب واأللفاظ والكلماتا هبذه ويستهزئ

 ال يعرفو بذلك  جاهلر هو و بالة زُ  هُ ادق بأنَّ ُف حديث اإلمام الصَّ صِ الوائلي يَ للشَّيخ نذهب إىل فيديو 
 .يالوائلالشَّيخ ادق نستمع إىل عن إمامنا الصَّ  هذا احلديث حديثر مروي   أنَّ 

 :(ره)للشيخ أحمد الوائلي مرئي  مقطع 

 ،الشِّيعةوها عاكو عندهم احلقيقة شكو زبالة يذب   اش هم   ،إلنا ؟من هذا ينسبوه إل ،ال :] الرأي الثاّن
 ،هذا ظلم ،ليش ،يعينهلم ها مع األسف إأحيانًا زبالتهم  ،أيش تصور أكو زبالة ،يف كل شيء ،شايف
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فإذا فرغت فاْنِصب يعين انصب اإلمام رأسًا مباشرًة  :يقرون اآلية هكذاالشِّيعة شايف هذا الواقع يقول 
رها قلت خل ارجع لتفاسرينا أدو   ،الل يعلم ،قلت خل ارجع لتفاسرينا ،ةالرِّوايين انا قرأت ز  ،انصب اإلمام

أجيت إىل تفاسرينا  ،أرد أشوف هالرأي هذا موجود عندنا ،فراي ولو رأي خمر   هيچیأشوف أكو عندنا 
 ،الطباطبائيالسيِّد ري افرض تفس ،ُممع البيان للطربسي مثالً  ،الطوسيللشَّيخ التبيان  ،دت عندنا أمهاتتفق  

أبداً  ،ر عندي من التفاسرييت مبا تيس  مر  اأُلخرى تفاسري  ،ثةحدَ مُ  مثاًل تفسري الكاشف افرض من التفاسري ال
 .[  ..ما أدري ما أدري ؟منني ،باملرةه احلچاياثر  ها الل وكيلك وال إل

وهناك الكثري والكثري من  ،لاجلزء األوَّ ة موجودة يف الكايف يف الرِّواي ،ك يا شيخنا الوائليجيبُ أنا أُ 
اء مهي لعلالَّيت وتذكر هذه املصادر  لكنَّك جتهل بديث أهل البيت ،ذكرت هذه الرِّواية الشِّيعيَّة نامصادر 

ُممع البيان ) (،الطوسيللشَّيخ التبيان ) (،لبيانا ُممع) (،امليزان) :البيتوهي مصادر خمالفة ألهل يعة شِ 
ية سري سن  اتفالهذه  (،الكاشف لشيخ ممَّد جواد ُمغنيه) (،امليزان للسيِّد الطباطبائي) (،الطربسيللشَّيخ 

 ةُ الرِّواي ،العصمة بيت املخالفِة ألهِل الطريقةِ ب هم كتبوهالكنَّ و  شيعة بها علماءتَ كَ   يحة صحوليست شيعي  
 ،ص على أمري املؤمننية والنَّ يف باب اإلشار  لةر فصَّ ريف وهي مُ ل من كتاب الكايف الشَّ يف اجلزء األوَّ  وجودةر م

 ج  رِ خْ ال  ي  زَ  ي َ اَل وَ -يعين رسول الل-ال  زَ  ي َ اَل وَ -عليه وسالمهُ  اللِ  ادق صلواتُ الث عن إمامنا الصَّ الثَّ  احلديثُ 
يَ َزال  ي ْخِرج   َواَل -ادقابن أيب الديلم عن أيب عبد الل عن إمامنا الصَّ  يدثنا هو عبد احلمحدَّ  الَّذي-اً يئَ م شَ ه  لَ 

 يه نَفس هوتِه ون ِعيَت إلتجَّ َعَليِهم ِحين أ ْعِلَم ِبمَ فَاح ورةالس   هِ ذِ ت هَ لَ زَ ن َ تَّى حَ ه يِّ صِ وَ  لِ ضْ فَ  يفِ  َله م َشيَئاً 

ب صِ انْ غت فَ رَ ا ف َ ول إذَ ق  ي َ  ،{َوِإَلى رَبَِّك فَاْرَغْب  ۞فَِإَذا فَ َرْغَت فَانَصْب  } :هكر  ذِ  لَّ جَ  اهلل   الَ قَ ف َ 

ه واَل مَ  يٌّ لِ عَ ه ف َ واَل مَ  ت  نْ ك    نْ مَ  :وآِله يهِ لَ عَ  ى اهلل  لَّ ال صَ قَ ف َ  ،ةً يَ نِ ََل عَ  ه  ضلَ م فَ ه  مْ لِ أعْ فَ  ،ّيكصِ ن وَ لِ عْ ك وأَ مَ لَ عَ 
الوائلي الشَّيخ كان   ،ة طويلةالرِّواي ،إىل آخر الرِّواية-اترَّ ث مَ ََل اه ثَ ادَ عَ  نْ ي مَ ادِ عَ وَ  هااَل ن وَ ي مَ الِ وَ  مَّ ه  اللَّ 

 اللِ  ادق صلواتُ عن إمامنا الصَّ  ةُ الرِّوايو  ،كايففهذا الرأي املخرف موجود يف ال ،فرِ رأي خمُ  يبحث عن أي  
ينيَّةِ  ةِ ؤسَّساطق باسم املكم من الن  هكذا أنتم تنالون ثقافتَ  ،عليه وسالمهُ  غدقون األموال تُ الَّيت  ،ةيعيَّ شِّ ال الدِّ

إىل أهل البيت وتصف حديث أهل البيت  يءُ قد وهي ُتسنتَ تُ  وترفضون أنْ  ،عليهارصون للحفاظ عليها وحتَ 
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ولكن   ،ئلي قال ذلكاالو  صحيح ؟زُبالةهل هذا من األدب أْن يُقال عن حديث أهل البيت أنَُّه  ،بالةبالز  
 ،يعلم به هُ ث وكأنَّ ث عن الكايف يتحدَّ لوائلي حني يتحدَّ ا يخالشَّ و  ،من جهلِه بديث أهل البيتيعاّن لرَّجل ا

 .الل عليه نستمع إىل الفيديو وإىل التسجيل الثالث لشيخنا الوائلي رمحةُ 

 (:ره)للشَّيخ أحمد الوائلي صوتي  مقطع 

ح حيلصَّ احنا أو امن صح الكايف يعترب ،الكايف زينمثل ما عندنا احنا  ،] وال كل  ما فيِه صحيح
 دأت اآلن بعضيعين ب ،ينتخبون اآلنعاًل بدؤوا وف ،أخذ بيهانريبًا ثلث رواياهتا احنا نطرحها ما تق ،ولاأل
 .[ قداسة لكتاب ان ما عنديل هتنب ،ح من الكايف ويطبعينتخب الصحي تب ُتطبعالكُ 

هو  ،هو ال يعلم ،عيفةلث أحاديث الكايف ضَ ويقول ثُ  ،على الكايف لعُ ط  ه مُ ايف وكأنَّ كث عن اليتحدَّ 
 ،أرباع الكايف ليس صحيحاً لماء فإنَّ ثالثة والعُ  املراجعِ  إذا كان بسِب قواعدِ  ،مسئول غريهذا الكالم كالم 

السيِّد منهجية  بسبِ و  ،درد باقر الصَّ ممَّ السيِّد منهجية  بسبِ و  ،يئو اخلالسيِّد منهجية  بسبِ 
ثالثة  ،قم يف جف أومنهجية بقية املراجع يف النَّ  بسبِ و  ،السيستاّنالسيِّد منهجية  بسبِ و  ،دير الربوج

 ،الوائليالشَّيخ ث تحدَّ  يمنهجيةٍ  ي  فال أدري على أ ،من كتاب الكايفاع أو أكثر من ذلك ليس صحيحاً بأر 
ابق وهو ث يف الفيديو السَّ حتدَّ  هُ بدليل أنَّ  لعًا على الكايفط  الرَّجل ليس مُ  ،ول ثلث أحاديث الكايفيق حني

 ،فما وجد ،{َوِإَلى رَبَِّك فَاْرَغْب  فَِإَذا فَ َرْغَت فَانَصْب  } :ف خبصوص هذه اآليةيبحث عن رأي خمرِّ 

ا ث هنا يتحدَّ حني فهو  ،ل من كتاب الكايفوَّ ة يف اجلزء األالرِّوايلعًا على الكايف لوجد تلك لو كان مط  و  إّن 
ايف ضعيف حني يقول ثلث أحاديث الك !ثكم عن علمدِّ يُ أن ه ل جر  عتربون الوأنتم تَ  ثكم عن جهلٍ دِّ يُ 

ث يدالبهبودي حذف ثالثة أرباع أحاو  ،ث عن البهبوديهو يتحدَّ  ،اآلن يوجد من صنَّف كتاباً  هُ ويقول بأنَّ 
خربة أو معرفة  وليس لهُ  ،ع على كتاب البهبوديطل  مهو وال  ،ع على كتاب الكايفطل  مُ  هوفال  ،الكايف

ا هو هذ ،قال هذا الكالم امَ  لَ ث وإالَّ يداحل العلماء يف تقييمة در أو بقي  الصَّ السيِّد ي أو ئو اخلالسيِّد هجية نمب
 ،م من دون علميتكلَّ فالوائلي  ،هذا هو هراُء القول الَّذي أنتم تستمعون إليه وتتعلَّمون منه ،اهلراء من القول

  !!ذا يكون احلديثكوه ،وثقافتكم هكذا تكون ،م من دون منطٍق علمي  يتكلَّ و  ،من دون أساس لَّمكيتو 
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 ءٍ استهز ما بني ا ،حلسييناملنرب ا ديمه ّناذج من حديث عذه ،الشِّيعةمن منابركم أيها  هذه ّناذج
ث عن يتحدَّ و هو  لهُ  اسال أس وما بني كالم هراء ،البيتبديث أهل  وما بني جهلٍ  ،ةجَّ بديث اإلمام احلُ 

الَّيت ألخرى االكتب ى علال و الع ال على كتاب الكايف االط   نئة من دو معلومات خاطئة مئة يف امل ،الكايف
 .ديثمن احل هراءر و ههذا ف ،األسانيد الُعلماء يف تقييم مبنهجيةِ  ومن دون املعرفةِ  ،أشار إليها

ينيَّ تنا مؤسَّس مقاطع أخرى من داخلِ  ،نأخذ اآلن فيديوات أخرى  د  السيِّ وهو صر جع  معامر  ،ةالدِّ
 .ل من حديثهِ المقطع األوَّ  كمال الحيدري نستمع إلى

 :للسيِّد كمال احليدريمرئي مقطع  

 ؟يينالدِّ  صِ نَّك ال تنظر إىل النَّ هذا يقتضي مساحة السيِّد أ :م] املقدَّ 

قرآن هي خصوصية اله وهذ اىلوتع سبحانه احلق   بهُ رتَّ  أساساً  ينص الديالنَّ  ،ال :السيِّد كمال احليدري
دواته يده من آلياته وأمانه ضِ ز يت يف من يأ لَّ كُ   القابلية أنَّ  النص الُقرآّن فيه منأنَّ  ،ثيدوامتيازه عن احل
وهذا  ،شريةب أراء ،ن تبلىجملتهدياراء ولكن أ ،أبداً  ال يبلى ؟يبلى أو ال يبلى يعين إنَّ الُقرآن ،جديد وال يبلى

اجلواب  ،ةيب واألئمَّ عن النَّ   صدرأيضاً ي قول النص الروائت ،الروائي رآّن وبني النصص القُ هو الفارق بني النَّ 
يعين  ،مبعانيه منه وصل إلينا %99ولكنه  هذه القابلية فيه لو كان وصل إلينا بألفاظه كانأنَّ النص الروائي 

وهذا  يبمن كالم النَّ  ما فهمهُ  ؟اذامإيلَّ  ا نقلَ كالم النَّيب أو اإلمام املعصوم وإّنَّ   ل نصقني ة ملايو للرِّ  يو االرَّ أن 
 ..[.؟.ما يسمى النقُل ماذا

بنسبة  وصلت وصلت إليناالَّيت النصوص و عندنا الَّيت ألحاديث  اأنَّ  ريدد احلييِّ عاء السبسب ادِّ 
كالم   أنَّ ب رتضفإذا أ !؟ثبت ذلكيُ  أنْ  السيِّد احليدري كيف يستطيع  ،عليه ال دليلَ  كالمر وهو   ،باملعىن 99%

السيِّد من مثلي ومن مثل  ،أناس عاديني من أمثالنا فإذًا النصوص وردتنا بألسنةِ  ،احليدري صحيحالسيِّد 
 هل يستطيع أنْ  :يدريلسيِّد احلقول لأنا أ ،اغٍة أخرىالنصوص بصي إذاً هو قادر على صياغة هذه ،احليدري

ألدعية ا هذه ألنَّ  ،والل ال يستطيع ال هو وال غريه ؟األَِئمَّةوردت عن الَّيت عاٍء من األدعية يد لنا صياغة دُ عِ يُ 
 ث بهِ بَ ألدعية وقد عَ ا من هذه دعاءاً  صني لو قرأوامن غري املتخصِّ الشِّيعة عامة حَّتَّ بيث  جت بطريقةٍ ُنسِ 
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م أحد   ،ن يدميون قراءة األدعيةالَّذيخصوصًا  ،حدث يف الدعاءقد يبًا عَ  سوا أنَّ م  لت ييستطيعون أنْ فإهن 
قبل ثالث ف ،احليدريلسيِّد هذا احلديث ليس حديثًا جديدًا ل ،صارلمات القِ كذلك الكَ و  ،ياراتكذلك الزِّ و 

 ،نادَ سيِّ  :قلتُ  ،احليدري يف الربنامجللسيِّد هذا األمر وقلت يف حينها  سنوات يف برنامج من براُمي عرضتُ 
طبة ل يل كلمة واحدة من اخلُ دِّ بَ فقط  ،خدمتككون يف ريد منك شيئًا وسأال أُ  أنا ،احليدريالسيِّد ها أي  

 اخلطبةُ هي هذا هو هنج البالغة وهذه  ،ل يل كلمة واحدةدِّ بَ  ،ت يف هنج البالغةدر و الَّيت اخلطبة  ،الشقشقية
 لدِّ بَ  (ةافَ حَ ي ق  بِ أَ  ن  بْ ا اِ هَ صَ مَّ قَ د ت َ قَ لَ  اهللِ وَ  مَ أَ )الكلمة  ط هذهل يل فقدِّ نا احليدري بَ يا سيدَ  :قلتُ  ،الشقشقية

لت قِ نُ  ،%99البيت أحاديث أهل  بأنَّ  :أنت تقول ،لكلمةا هذه ل  ئين بكلمة مَ جِ و  (اهَ صَ مَّ قَ ت َ ) :كلمة  يل
ها ننقلَ  تطيع أنسنإذاً أنا وأنت  ،ونعادي   ناسر عىن هم أُ لوها باملن نقالَّذيف ،أوافقو  ،أنا آيت معكحسناً  ،باملعىن

 ل يل هذهدِّ بَ  ،شيء إىل آخره يف كلِّ  اجملتهدو  ،اجلامعو  ،احمليطو  ،األعلمد عي أنَّك ُخصوصًا وأنت ت ،املعىنب
ونفس  لصويت  تعطي نفس اجلرس ا ،جلرسبنفس اتكون  ،بكلمة أخرى (تَ َقمََّصَها) :ل يل كلمةدِّ بَ  ،لكلمةا

ل دِّ بَ  ،ويف خدمتك ديكقلِّ عك ومن مُ ابالكلمة وأنا سأكون من أت ل يل هذهدِّ بَ  ،ةوَّ اللة املعنوية ونفس القُ الدِّ 
ريد أنا أقول للسيِّد احليدري ال أُ  ،واآلن أنا أقولهُ  كالممنذ ثالث سنوات أنا قلُت هذا ال ،لكلمةا يل هذه

يف نفس اخلطبة  ؟هلابدِّ تُ  لعبارات هل تستطيع أنْ ا قرأ هذهأنت ا ،فيما بينك وبني نفسك ،منك شيئاً 
ي اثِ رَ ى ت   رَ ى أَ جَ شَ  قِ لْ في الحَ ى وَ ذَ ين قَ ي العَ فِ و  ا أحَجى َفَصَبرت  اتَ هَ ى لَ عَ  رَ ب ْ الصَّ  أنَّ  أيت  رَ ف َ ) :الشقشقية

أن  جلمل تستطيعا هذه ،دنا احليدريلكلمات فيما بينك وبني نفسك يا سيِّ ا ل يل كلمة من هذهدِّ بَ  ،(ابَ هْ ن َ 
َر َعَلى هَ ) :القوةل منها وتبقى على نفس تبد   َفَصَبرت  وِفي الَعين َقَذى َوفي ا أحَجى اتَ فَ َرأيت  أنَّ الصَّب ْ

بل قال  (بينما) لكلمة ما قال اإلمامه اهذحَّتَّ -اهَ يل  قِ تَ سْ و يَ ا ه  ينَ اً بَ بَ جَ ا عَ يَ ف َ  ،الَحْلِق َشَجى َأَرى ت  َراِثي نَ ْهَبا
ل يل هذه دِّ بَ -ايهَ عَ رْ ر ضَ طَّ شَ تَ ا مَ  دِّ شَ ه لَ اتِ فَ وَ  دَ عْ ب َ  رَ خَ ا آِل هَ دَ قَ عَ  إذْ  هاتِ يَ ي حَ فِ  اهَ يل  قِ تَ سْ و يَ ا ه  ينَ بَ -:)بينا(

 ةٍ زَ وْ ي حَ ا فِ هَ رَ ي َّ صَ فَ  ايهَ عَ رْ ر ضَ طَّ شَ ا تَ مَ  دِّ شَ لَ -:ةل هذه اجلملة جبملة بنفس القو  بدِّ تُ  اجلملة كيف تستطيع أن
 قَ نَ شْ  أَ نْ ة إِ بَ عْ الصَّ  بِ اكِ رَ ها كَ ب  احِ صَ ا فَ نهَ مِ  ار  ذَ تِ عْ االِ ا وَ يهَ فِ  ار  ثَ العِ  ر  كث   ا ويَ هَ س  مَ  ن  َيْخش  وَ  اهَ م  لْ ظ كَ ل  غْ اء ي َ نَ شْ خَ 
بالِل عليك يا -اضرَ تِ اعْ ٍن وَ و  لَ ت َ اس وَ مَ شِ ٍط وَ بْ خَ اهلل بِ  ر  مْ عَ لَ  النَّاس  ي نِ م  م فَ حَّ قَ ت َ  َلَها سَ لَ سْ أَ  نْ إِ م وَ رَ ا خَ هَ لَ 

 امَ قَ  نْ لى أَ إِ -؟:بألفاظ وعبارات من عندكاجلمل  ل هذهِ بدِّ تُ  تستطيع أنْ  ،ير دكمال احليسيِّد  يا  ،دناسيِّ 
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-هفِ لَ ت َ عْ م  وَ  هِ يلِ ثِ نَ  ينَ بَ نَاِفَجًا ِحْضَنيِه  مى َأْن قَاَم ثَاِلث  الَقو ِإل-:شري األمري إىل عثمان ابن عفانيُ -ومالقَ  ث  الِ ثَ 
نَاِفَجاً  مِ ى َأْن قَاَم ثَاِلث  الَقو ِإل-:لصياغةا ب عبارات هبذهرتِّ تطيع أن تُ ستسنني ال و والل لو تبقى سنني 

 ثَ كَ تَ ن ْ اِ  لى أنْ يع إِ بِ الرَّ  ةَ بتَ ل نِ بِ ة الِ مَ ضْ خِ  اهللِ  الَ ون مَ م  ضَ خْ يه يَ بِ أَ  ون  ب َ  ه  عَ مَ  امَ قَ وَ  ِحْضَنيِه بَيَن نَِثيِلِه َوم ْعتَ َلِفه
وأنا أحتدَّاَك هنا  ؟لمَ جلُ ا من هذه لةً ل مجُ دِّ بت هل تستطيع أنْ -(هت  نَ طْ بِ  هِ ت بِ بَ كَ ه وَ ل  مَ عَ  يهِ لَ ز عَ هَ جْ أَ ه وَ ل  ت ْ يه ف َ لَ عَ 

ألنَّ  ،لكلمةا لوا يل هذهِ بدِّ يُ  أنْ  لو يستطيعون يَّةنة الدِّيؤسَّسملا ى معك مجيعوأحتدَّ  ،د كمال احليدرييا سيِّ 
ال هم صحيح  ،نانا ومراجعِ لمائِ عهذا الرأي يذهب إليه مجيع ُ  ،ريداحليالسيِّد إليه  هذا الرأي الَّذي يذهبُ 

 .هذا االجتاه سِ نفهم يذهبون يف ولكنَّ  ،حون هبذه الطريقةيصرِّ 

 .معاً ونشاهد ي نستمعدربوجر الالسيِّد لنا رأي  ي يف فيديو آخر وهو ينقلُ نستمع إىل السيِّد احليدر 

 :للسيِّد كمال الحيدريمرئي  مقطع 

أنا ما  :الق ،لهُ  تلث قُ يدأنا قبل مدَّة أعزائي كان أحد الفضالء ميي واألساتذة يف علم احل. .]
 بعض فضالءيل  قلَ نَ  ،كتوريخ الد الشَّ  هو الش يخ يقول ،هلذه اجُلملة ولكنَُّه نقل يل بعضُ  عندي مصدر

قوله نم من رواياتنا % 95 نَّ أذا قلت إال أبالغ  هُ درسه أنَّ لس كان يقول يف ُم  هُ ي أنَّ دالربوجر السيِّد تالمذيت 
 .[ ..99 ،98 هُ عتقد أنَّ أنا م هُ يين وبني الل أنصَفكم ألنَّ ب :قلتُ  ،باملعىنإلينا 

من  %90كثر من أ هُ نَّ أ ،نالمائة عُ الربوجردي ومعروف عن بقيَّ السيِّد عن  وفوهذا الكالم معر 
 ذهِ هب ،غري العرب ائنا منر علم أكثخصوصًا وأنَّ  أنا أقول لعلماء الشِّيعة ،منقول باملعىنحديث أهل البيت 

  :مرينأكم بني ة إنَّ تكم الركيكابالكالم األعجمي وبكتاب تب املشحونةعندكم والكُ الَّيت جمة لعُ ا

  !ألمرهذا ا قونال تتذو   ،األَِئمَّة حديثِ  بالغةَ  قونال تتذوَّ  كمإمَّا أن   -
  !كم بعضاً د بعضُ قلِّ يُ  هكذا الكالمهذا  تقولون كموإمَّا أن   -

ا صادرة بلسان املعصومني.  ،ب هنج البالغةطَ خُ  ،ب الطويلةواخلُطَ  ياراتُ والزِّ  وإالَّ فاألدعيةُ  تشهد بأهن 
ضعون العلماء يَ  أنَّ  :يعين الشِّ هذاآلن املعهود يف ال  على ذلك..تيهم مبثالٍ سآو  ،ميهمضحوكر عل الشِّيعةُ و 
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 كم ال يضعون لنهج البالغةِ لماءَ عُ و  ،الشِّيعةِ  مراجعَ  ،كممراجعَ بأن  أنا أقول لكم  !عتبارًا كبريالنهج البالغِة اِ 
  :عليكم من كتبهم سأقرأُ و  ،مدون عليه يف االستنباط أبداً تال يعفهم ولذلك  ،تبارعأيَّ ا

  !؟دنا الخوئيلسيِّ  (التنقيح  في شرح العروة الوثقى)هذا هو  

 1410قم  ،لمطبوعاتالطبعة دار اهلادي ل ،430صفحة  ،والتقليد ل يف االجتهادِ اجلزء األوَّ 
أي ريد ر نا أُ وأ ا سبقمبق تعلِّ الكالم مُ -التقييد ىبه عل لاستدا مَّ مِ وَ -اهدالشَّ  موطن ،430صفحة  ،هجري
ألشتر الك ان إلى مَ لمؤمنياهد أمير ع ما في التقييد ىبه عل لّ استدا مَّ مِ وَ -:اخلوئي يف هنج البالغةالسيِّد 

 ول هذاعلى القَ د رِ يَ -عليه د  رِ يَ وَ -احلديث يف باب القضاء-تكأفضل رعيَّ النَّاس اختر للحكم بين  :من قولهِ 
أنَّ  ،الً أوَّ  هليعَ  د  رِ يَ وَ -ةالبالغ  هنجاملوجود يفو شرت  عهده ملالك األأمري املؤمنني يف  بكالمِ استدلَّ  هصاحب أنَّ 

يف نظر هو  ك األشرت أساساً الملني ملؤمنال من عهد أمري قِ نُ  الَّذييعين هذا الكالم -ندالسَّ  ابت  ثَ  ير  العهد غَ 
األحكام  في ستدالل بهِ  لَلبلٍ قا لٍ ليدند بابت السَّ ثَ  لعهد غير   اأنَّ -ندغري ثابت السَّ لماء العُ و الفقهاء 

إذا كانت -عنه  دور الص ةر هظا باراته  ع كانت وإنْ -الحظوا هذا التخبط-وإن كانت عباراته   قهيةفال
 ،هات بنفسِ لَ قِ نُ بل اّن ل باملعنقَ تُ  ملاأللفاظ  يعين هذهعليه  وسالمهُ  اللِ  دور عنه صلواتُ العبارات ظاهرة الص  

وجود هذا مو  ،لبني  االل لضَّ اهو  هذاو  ،ب طلتخاهو  هذا ؟به يف الفقه دل  ستَ وال يُ  اً ضعيف دالعهيكون إذاً ملاذا 
زعيم هو هذا و  ،ن به يستدلو الم إهنَّ فعن هنج البالغة  الشِّيعةِ سلوا مراجع  ،يف الوسط العلمي بشكل واضح

انت  كلفقهية وإنْ احكام ي األف قابل لَلستدالل بهِ  ند بدليلٍ ثابت السَّ  غير  العهد  إنَّ -:املراجع هنا
في الفتاوى  ليهح لَلعتماد عصال ر  غي رو  مثل هذا الظه أنَّ َلم إالَّ عليه السَّ  عنه رو دة الص  ر هظا ه  عبارات

ماذا الشِّيعة ما بين ،431 ،430صفحة -أبداً  لفقهيةِ في الفتاوى ا-:قول هكذاي هو-أبداً  الفقهيةِ 
يَّ وزٍن لنهِج ال يُقيمون أ املراجع بينما ،رآنمثل القُ أن ه اجع يعتربون هنج البالغة املر  أنَّ بن و ر يتصوَّ  ؟رونيتصوَّ 

 لَّداجمل (،قىوة الوث شرح العر يفالتنقيح )اخلوئي يف كتابِه السيِّد كالم هو  هذا  ،همالبالغة وهذا هو كالمُ 
 .والتقليداالجتهاد  ،لاألوَّ 

 !(؟جالمن علم الرِّ  قبسات  )هو بين يدي  الَّذيوهذا الكتاب  
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تاريخ صدور  ،اّند الثَّ وهذا هو اجمللَّ  ،ألعلىا د رضا السيستاّن جنل املرجعممَّ للسيِّد هذا الكتاب 
ث عن يتحدَّ  ،ج البالغةاحلديث عن كتاب هن ،142صفحة  ،ءكار دار الو  ،الطبعة األوىل ،2015الكتاب 

ال ميكن التعويل على ما أي -فيه در التعويل على ما و  ال ي مكن ه  أنَّ -هذا القولومن مجلتها لعلماء ا أقوال
 ي وعلى يدئو اخلالسيِّد تتلمذ على يد  هُ نَّ اخلوئي ألالسيِّد شري إىل يُ -األستاذالسيِّد قال -:ورد يف هنج البالغة

 ثباتِ ل-يف هنج البالغة-فيهِ  در ستناد إلى ما و ال يمكن االِ  ه  س سره إنَّ األستاذ قدّ السيِّد قال -هوالد
سيِّد لقال ا-:وال نقبل بالكالم املوجود فيه يعين حنن الفقهاء املراجع ال نعتمد على هنج البالغة-حكٍم فقهي
 (،مصباح الفقاهة)من كتاب  ؟ّند رضا السيستاد ممَّ السيِّ  من أين نقلهُ لكالم ا هذا-س سرهاألستاذ قدّ 

من   اجلزء الثاّن 142والكالم موجود يف صفحة  ،566صفحة  ،اجلزء األوَّل ،كتاب للسيِّد اخلوئيوهو  
السيِّد قال -:اخلوئيالسيِّد ينقل عن استاذه  ،(الجمن علم الرِّ  قبساتر ) كتاب السيِّد ممَّد رضا السي ستاّن

كل ما   ألنّ  لثباِت ح كٍم فقهي-ِج البالغةيف هن-فيه در  يمكن االستناد إلى ما و ال ه  س سره إنَّ األستاذ قدّ 
وبعد ذلك -هاف أسانيد  عرَ ما فيه مراسيل ال ت   كلَّ   ألنَّ -روايات من دون أسانيديعين مراسيل -فيه مراسيل

 -مل يذكر امسه د رضا السيستاّنممَّ السيِّد -عَلم طاب ثراهاألَ  وقال بعض  -:ضًا يأيت بقول لعامٍل آخريأ
الكالم إىل  ،مةعنده كتاب امسه املكاسب احملر  عامِل -لمحرمةا األعَلم طاب ثراه في مكاسبهِ  وقال بعض  

هناك الكثري من  ،عنوان شائع بني العلماءهو  (مةاملكاسب احملرَّ )عنوان  ألنْ  ؟اذمن هو ه ،هنا غري واضح
بعد ذلك نرجع و نقرأ اآلن قوله  ،م ِ العالر إىل اسم هذا شِ  يُ يف احلاشية ملحَّتَّ و  ،مةامسها املكاسب احملر   تبالكُ 

 المكاسب) :وذكر يف احلاشية-مةالمحرَّ  األعَلم طاب ثراه في مكاسبهِ  وقال بعض  -:م ِ إىل اسم العال
 ! هذا مثل أن تقول وقال مرجعر املؤل ف ح من هووضِّ ن هذا ال يُ كل (،320صفحة  لوَّ مة الجزء األالمحرَّ 

 وقال بعض  -!؟ولكْن أي  رسالة عملية هي املقصودة ،املراجع عندهم رسائل عملية كلَّ   ،لعمليةا يف رسالته
هو إنَّما  ثبت في الفقه أيضاً  بالقبول لو ي األصحاب نهج البَلغةِ تلقِّ  إنَّ  األعَلم في مكاسبِه المحرَّمة

اخلوئي د السيِّ كالم   ديِّ هذا كالم مرجع آخر يؤ -الفقرات ثابت في جميع وهو غير  على نحو الجمال 
هذا العال ِم و  ،يف كتابهِ  ّند رضا السيستاممَّ السيِّد  اح الفقاهة بسب ما نقلهُ ذكره يف التنقيح ويف مصب الَّذي
-إنَّ تلقِّي األصحاب-:قال ،د رضا السيستاّن وقال بعض األعالم طاب ثراهممَّ السيِّد رب  عنه عَ  الَّذي
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جمل يقبلون الكتاب مُ  بال هم يعين-البَلغة بالقبول لو ثبت في الفقهنهج -األصحاب يعين فقهاء الشِّيعة
بالقبول  إنَّ تلقِّي األصحاب نهج البَلغةِ -؟يعتمدون عليهيعتمدون عليه فلماذا يقبلونه وملاذا ال ال  همولكنَّ 

 البالغة هنجُ يعين -لو ثبت في الفقه أيضاً إنَّما هو على نحو الجمال وهو غير ثابت في جميع الفقرات
تتصو ر أنَّ هنج  ؟بينما الشِّيعة ماذا تتصو ر ،باط األحكام الشرعيةند عليها يف استعتمَ ال يُ و ليست ثابتة  فقراته

م يسمعون ألهنَّ  ،وأنَّ ُعلماء الشِّيعة يُِل وَن هذا الكتابمباشرًة، رآن يأيت بعد القُ وأن ه  ،رآنللقُ  هو توأمر  البالغة
قول يا مجاعة أن تاحلكومة بإمكان و  ،ملالك األشرت متلتزم بعهد اإلما طالبون احلكومة بأنْ ة اجلمعة يُ مَّ ئِ أَ 

يا  ؟الك األشرتون علينا بعهد مفلماذا تستدل   ،به ل  ستدَ ال يُ و  بأنَّ هذا العهد ليس صحيحاً  مراجعكم يقولون
 !به ونستدل  تَ  الَّذيف هذا العهد ضعِّ تُ  هذه كتب املراجع أصالً  ،ملرجعيةا لونمتث   َمن يايا خطباء ة اجلمعة أئمَّ 

في  اب ثراهعَلم طض األوقال بع)-السيستاّن رضا دممَّ السيِّد ة إىل كالم أعود إىل هذه القضيَّ 
 ؟من هو هذا ،معنيَّ  ٍم واحدٍ  ِ عالل اصشخَّ مُ  واملكاسب احملرَّمة ليس كتاباً  ، من هوومل يبني  -(مةالمحرَّ  مكاسبهِ 

ال يذكرون  راجعلماء وامل العأنَّ ب :لتق ،عاصراً اآلن هذا ليس مُ  ،عاصرةمُ  قدة العن عُ  ثتُ يف احللقة املاضية حتدَّ 
يد أن ال ير أي  ،(اسهر  يكرب   ما يريد)مثل ما نقول باللهجة العراقية  كما قلت  ،ن يعاصروهنمالَّذيلماء آراء العُ 
لماء ياول عُ يأيت بأقوال ف ،رخَ أُ وال تأييده بأق أو لم لتوسعة بثهِ  ِ يان يتاج العاليف بعض األح ،قيمة يضع لهُ 

م عال ِ ال ن يذكر اسمن دون أقول مبال فيأيت ،هم يذكر أمساءَ ريد أنْ ي بتلك األقوال البحث ولكن ال يُ يقو   أنْ 
 ،ينُد اخلُميلسيِّ ذا هو اه ه،اآلن أذكر امسَ -(طاَب ثراه األعَلم وقال بعض)-:يستعمل مثل هذه العباراتو 

ون ال يعرف لكتابا نو ن يقرأالَّذي ،املراجعد املوجودة بني العلماء و قَ العُ من هذه و  ،ال يريد أن يذكر امسههو 
السيِّد و  ،يينماخلُ د السيِّ يد ر يُ  هُ إنَّ  ،ريد أعرف من يُ إّنِّ ف وباألقوال واملصادر تبمن خربيت بالكُ  ولكن ،ذلك
 .نرييثكاء  عند علمد هذا العنوان موجو  أن  كما   (،مةاملكاسب احملرَّ ) :مسهُ  عنده كتاب إييناخلم

صفحة  ،مؤسسة إمساعيليان ،السيِّد اخلُميين ،الثةالطبعة الثَّ  (مةاملكاسب احملرَّ ) صورة من كتابهِ  ههذ
 (،320 الجزء األوَّل صفحة) :هنا يف احلاشية قال هُ ألنَّ  ،لطبعةا نقل الكالم من نفس هذه هُ يبدو أنَّ و  320

ه في جميع لكن ال توجب-اخلميينالسيِّد يقول  ،نقلها موجودة يتنفس العبارة الَّ و  ،320 هي هذه الصفحةو 
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يهم كتلقّ  وتلقِّي أصحابنا إيَّاها بالَقبولفي الفقه   بهال  ستدَ ي   ةً جَّ ح  تكون حتَّى  ةفقراتها واحدة بعد واحد
-لفقراتا غير ثابت في جميعهو على نحو الجمال وهو  املو ثبت في الفقه أيضاً إنَّ نهج البَلغة به 
نقله من  الَّذيلكن هو هذا الكالم نفسُه  ،تصرَّف فيها بعض الشَّيءبل  ،صنقلها بالنَّ ي مل السي د ممد رضا

 .320صفحة  ،اخلميينللسيِّد مة ل من املكاسب احملر  وَّ اجلزء األ

ن الَّذي مهؤالء ه ،كبارال جعار ؤالء امله ،لرموز العلمية الكبريةهذه ا ،اخلوئيالسيِّد و  ،ييناخلمالسيِّد إذاً 
عتمدون على يحني نا لمائعيبر من ر غ ،ريف يف الفتاوىالشَّ  الغةِ بلة االستدالل بنهج اال يعتقدون بصح  

ل ون الشكوك حو ال يثري و  ب  ودَ  بَّ من هَ  ويأخذون من كل   ،تب الغز ايلمدون على كُ افعي ويعتمنهجية الشَّ 
م   هنج البالغةِ ولكن حني يأتون إىل ،كذل ألحكام اباط ناست ألةِ  يف مسه دليالً فون عنده وال يعتربونيتوقَّ فإهن 

 ذاهأنَّ عبارات ب قال ؟رتالك األشأمري املؤمنني مل عهدماذا قال عن بيان و  ئيو اخلالسيِّد  مع أنَّ  !الشرعية
سأل  ون ،عليه مهُ وسال اللِ  تُ دور عنه صلواواضحة الص   عباراتهُ ف ،ماما صدرت عن اإلعلى أهنَّ  لعهد تدل  ا

  !؟امل مع هذا التناقضعكيف ميكن التعايش والت

 :لكلمةا لوا هذهبدِّ تُ  انكم أنْ إذا كان بإمك :راجعنامل ي وأقولر داحليللسيِّد مع ذلك أنا أرجع وأقول 
ات الرِّوايديث و األحا من أنَّ  تقولون فيما صادقونبكلمة أخرى فأنتم  (،ةافَ ح  ي ق  بِ  أَ ن  بْ ا اِ هَ صَ مَّ قَ ت َ  دَ قَ لَ )
 هذا م الشرعية مناألحكا بطنستن نوأ  بهِ نستدلَّ  رقى إىل أنْ هنج البالغة ال يَ  ومن أنَّ  ،لت باملعىنقِ نُ 

الكالم و األصول و  يةار ال والدجرِّ لا يف علم ا بقواعد النواصبِ نبُط منه وتأتوننستَ ال يُ  عليٍّ  كالمُ   ،الكتاب
أنا و  ،قيعاتطعًا هناك تر ق ؟!لي  عيٍّ وآل ند علعِ هي  ينِ الدِّ  وحقائقُ ُمَمَّد وآل ُمَمَّد باسم  سون ديناً سِّ ؤ وتُ 

 ،أن يرقِّعوا طاب هلمون ما ملرقِّعا قِّعميكن أْن يُر  ،هبذه الرتقيعات ريد أن أهتم  ين ال أُ لكنَّ  ،أعرف الرتقيعات
وأنا  واضحة حقائقهي ذه هولكْن  ،عوارقِّ تُ  يدون أنْ عوا ما تر قِّ رَ  !عوناملرقِّ  إالَّ از ما فَ فعوا رقِّ عوا ما شئتم أن تُ ورقِّ 

 .يانها للعَ أطرحُ 

ا مَ لَ  كما قالوا  غلبهِ وصل إلينا يف أَ قد عليهم أمجعني لو مل يكن  وسالمهُ  اللِ  صلواتُ آل ُمَمَّد حديث 
من كالمهم  %99احليدري السيِّد لو كان كما يقول  (،ورم ن  ك  م  ََل كَ ) :تقولعة الكبرية اجلامالزِّيارة اءت جَ 
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 ،أكثرهمفاملراجع  قل مجيع مل أإنْ  من كالمهم وهذا الكالم يقول بهِ  ،%95الربوجردي السيِّد  يقول أو كما
 ،الزِّيارةن و فضعِّ يُ أيضًا هم  واال معىن هلا وإن كاناجلامعة الزِّيارة  كما يقولون إذاً   اً لو كان هذا الكالم حقيقي  و 

خرى ضعيفة ألُ ا هي اسات علم الدرايةسب قذارات علم الرِّجال وأوساخ وجنأيضًا ب فالزِّيارة اجلامعة الكبرية
ا تف (َكََلم ك م ن ور) :الزِّيارةحني تقول  ؟كم نورمفما معىن كال ،ندالسَّ  ث عن كالٍم كثري موجود على تحدَّ إهنَّ

الزِّيارة اجلامعة الكبرية هي  ألنَّ  ،اجلامعة الكبريةالزِّيارة وردت يف لَّيت ااألوصاف  أرض الواقع يتناسب مع كلِّ 
 ةِ م هم أصول النبو  عن أهنَّ  تثفحينما حتدَّ  ،اً لية جدَّ اضامني عثت عن معاٍن ومَ حتدَّ وقد الكامل  غُ البلي القولُ 

 قصدها إذانالَّيت جلهة ا موأهنَّ  ،يف مجيع األحوال  احلقائق معهمنَّ وأ وأصول احللمِ  صول الكرمِ وأ وأصول العلمِ 
 :وتقولالزِّيارة أيت فبقدر ما كانت هذه املعاّن واسعة فحني ت ، الواسعةاملعاّن هذه ،وتعاىل قصدنا الل سبحانهُ 

 :ةالزِّيار وحني تقول  ،ف هبذه الصفةوصَ من الكالٍم يُ  واسعةٍ  ث عن مساحةٍ ا تتحدَّ هنَّ إف (َكََلم ك م ن ور)
ث لو كانت تتحدَّ  ،ث عن املعاّنال تتحدَّ و  ،ىنفظ واملعلباليعين كالمهم   ث عنا تتحد  إهنَّ ف (َكََلم ك م ن ور)

القضية واضحة أن   أعتقد ،معاّن كلكذيعين ألفاظ و  (َكََلم ك م ن ور)ف   ،لقالت معاّن كالمكم نور ّنعن املعا
مثل  ،اً قليلةر جدَّ  نُِقل باملعىن ولكن نسبة ذلكما من كالم أهل البيت  هناكنعم  .كبري  ستداللٍ إىل إتاج الحتو 

من كالم أهل البيت جاءنا كما  ،%90نسبة  :قولأنا أ ،سبةلنِّ ا عطي هذهكمال احليدري ويُ السيِّد  ما يقول 
ا عشرة باملئة أو أقل من ذلك ،قالوا السيِّد ري وحديث دياحلالسيِّد ث يدا حوإّنَّ  ،نقلت إلينا باملعىن رمبَّ

اً  هٍل عميق وواسع عن جة املراجع يكشفُ وحديث بقيَّ  يدالربوجر   اللِ  صلواتُ آل ُمَمَّد حديث  بأسرارِ  جدَّ
 هذا اجلهل ويؤكِّد عدم املعرفة بديِث آِل ُمَمَّد ما يقولُه السيِّد احليدريد يؤكِّ  الَّذيو  ،عليهم أمجعني وسالمهُ 

ثنا عن  ،يقولُه الكثريون الكثريونبِه  وهذا القول ليس خاصاً   املوروثنستمع إىل السيِّد احليدري وهو يدِّ
 يعي.الشِّ 

 :للسيِّد كمال الحيدريمرئي  مقطع 

الروائي  وروثامل ،يعيملوروث أو كثري من املوروث الشِّ  اعي أنَّ أنا أدَّ  ،تساؤاليت. أن ُييبوا على .] 
 ،تفسري القميحَّتَّ  ،وسيةواجمل والنصرانيةِ  من اليهوديةِ  ،كعب األحبارلينا من  إ ومنقولر  سوسر و مديعي هالشِّ 

قلت نُ الَّيت ات الرِّوايسأثبت لكم عدد  ،حَّتَّ تفسري الُقم ي الَّذي هو من أصحِّ الُكتب التفسريية دناتقول سيِّ 
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ا تفسريُ  بعنوان ،اآلخرمن الطرف   ي وما أدراك ما تفسريالقم  علمكم هذا التفسري يف  طبعاً يكون ،الشِّيعة أهنَّ
ولكن مع ذلك هذا  ،يئو تاذ سيدنا اخلدنا األسرواياته سيِّ  كلَّ   هذا الكتاب الوحيد الَّذي صحَّح ،يالقم  

 .[ ..والكذب واالختالق ما شاء الل وِّ والغل والزورِ  فيه من الدسِ  الكتاب 

البيت  أهل يثُ ت أحادإذا كان ؟أهل البيت إذًا ماذا كان يفعلُ  ،إذا كان حديث أهل البيت هكذا
ليهم ع وسالمهُ  اللِ  واتُ ت صلالبي أهلُ  ؟أهل البيت فعلُ ي إذًا ماذا كان ،ل ما شئتسرائيلية وُموسية وقُ إ

د السيِّ  ر أنَّ ض يتصوَّ ول البعين أقولكنَّ  ،يتاج إىل تعليق كثريلكالم ال ا ؟انة حلديثهمصَ أمجعني مل يضعوا حَ 
ينيَّة ة ؤسَّسامل :أنا أقول لكمو  ،لكالما احليدري ينفرد هبذا هناك من  انوإذا ك ،لكالمهبذا ا متتكلَّ  كاملهابالدِّ

ثريوا ن يُ أميكن  كلمةً   هدون عليتصي  يا كانوا وإّنَّ  ،هاجم السيِّد احليدري فما هامجوه حقيقًة ألجِل هذا الكالم
 كماللسيِّد  ا جرميةُ  ،لقضيةاهي ذه ه ،يستاّنالسالسيِّد  انتقد هُ ى للمرجعية وألنَّ تصدَّ  هُ ألنَّ  عليه الشِّيعةة عامَّ 
لكربى اواجلرمية  ،اً عراقي   نهكو أي   تهُ راقي  عهي أواًل تصدَّى للمرجعية وجزءر من هذه اجلرمية  :هي أن ه ير داحلي

السيِّد ء أرا ،ير دياحلالسيِّد  ال آراء ،ي هي هذهر داحليالسيِّد مشكلة  ،السيستاّنالسيِّد نتقد ا هأنَّ هي 
ينيَّة احليدري هذه األراء هي أراء املؤسَّسة اء السيِّد أر  ،راءاأل ذههعن  ةً دييست بعاخلوئي لالسيِّد راء أ ،الدِّ

ذلك وك ،ألراءا ذههدًة عن يست بعيل السيستاّنالسيِّد  أراء ،ممَّد باقر الصَّدر ليست بعيدًة عن هذه األراء
 !!نيَّةلشِّيعي املوجود يف املؤسَّسة الدِّيهو هذا الذوق ا ،بقيَّة املراجع أراء

 .احليدري يف حديٍث آخرالسيِّد نستمع إىل  

 :للسيِّد كمال الحيدريمرئي  مقطع 

 ،هاه ؟م كلمة موالناهاي أوفوا بالعقود چ ،متنيكل  ،رآن مو آيةالقُ  كم كلمتني يفوحقِّ  هُ وهو أنَّ ]... 
نط كبرية مخس جُ  مخس ،اآلن أتكلم بلغة عرفية موالنا ،موالنا تاالرِّوايحقكم يعادل مخس جنطات من و 

 مو ؟واللفظ ما هو ،قطعير  ؟والسنُد ما هو ،ن الكرميرآني يف القُ تال تعادل هالكلم ؟روايات ال تعادل ماذا
ات ويرتك الرِّوايكدرة وهي ال العيون  يذهُب إىلجتد بأنَّهُ  يف احلوزة ةالعقلية احلاكم اآلن عود ،إهلي   ،نبوي  

ومبتالة بألف  ؟أو غري مبتالة ات صحيح فيها روايات معتربة ولكنها مبتالة بالوضعالرِّواي نَّ أل ،العني الصافية
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يف حوزاتنا اآلن الثقافة القائمة  هُ ولكنَّ  ،عيونر كدرة ؟فهي عيونر صافية لو عيونر كدرة ؟وآفة أو غري مبتالةآفة 
الطبطبائي السيِّد  عبريالشجرة الطيبة بت ،لعيون أو العني الصافيةنرتك او  الكدرةالعلمية أنَّ نذهب إىل العيون 

 .رآن [بري القُ وبتع

أو ي أو إىل الطرب  بن عريباود إىل نع ال أن ،نعود إىل العرتة أن دَّ البُ  ؟رآنكيف نفهم القُ   :أوالً أقول، 
 الطوسي ويفعلخ الشَّيل ويفع يزانائي صاحب املبطالطباالسيِّد احليدري ويفعل السيِّد ازي كما يفعل إىل الر  

 .الشِّيعةة مراجع بقيَّ 

 يث  اء  حَ وَ  سَ اَل وَ -؟ألوصياءيُِّد اسماذا يقول  (ريفالكايف الشَّ )األوصياء يف سيِّد ل هناك كلمةر  :وثانياً 
 ،لطربيامثل  ،بن عريبب مثل اصر النَّ إىل مصاد ،النواصب إىل عيون ُيشري-رَةدِ وٍن كَ ي  لى ع  إِ النَّاس  بَ هَ ذَ 

بَعض َها ِفي بَ َعض  يَ ْفر غ   رَةٍن َكدِ ي و ى ع  َواء  َحيث  َذَهَب النَّاس ِإلَواَل سَ -مثل سيِّد ُقطب ،مثل الشافعي
 ،كالمكم نور  ،مهمكال  افية هيلصَّ ا ونيعال ذهه-هابِّ رَ  رِ مْ أَ ي بِ رِ جْ ية تَ افِ وٍن صَ ي  ى ع  لَ ا إِ ينَ لَ إِ  بَ هَ ن ذَ ب مَ هَ ذَ وَ 

 !!الكدرة لبيت بالعيونث أهل اي حديسمِّ يعي يُ شِّ واملرجع الافية ي حديثهم بالعيون الصَّ سمِّ يُ  املؤمنني أمريُ 
 عنونليآل ُمَمَّد  ،جتهادطلح االمثل قضية مص ،ى هبا أمري املؤمنني حديث النواصبمسَّ الَّيت ية بالضبط التسم
هي و  ،اخلط على طولي هالقضية هذه  ،هبذا املصطلحو فون باالجتهاد يتشرَّ الشِّيعة ماء االجتهاد وعل

 !!عليهم أمجعني وسالمهُ  اللِ  صلواتُ ل ُمَمَّد فة آلخالَ مُ  ال

ينيَّةال ةِ سؤسَّ ملاث بلسان حليدري وهو هنا يتحدَّ ا دلنستمع إىل السيِّ  ،وهذا ما هو بغريب ملنطق اهذا  ،دِّ
ينيَّة ة ؤسَّسهو املنطق املاشي يف امل  .ملخالفنين حديث اميعة الشِّ فتخر مبا أخذُه علماء ي وهوالدِّ

 :مقطع مرئي للسيِّد كمال الحيدري 

أعزائي هذا الكالم التفتوا يل جيَّداً  اقروااآلن اّن انتوا هيد الثَّ ل والشَّ د األوَّ يهإىل الشَّ  ؟أعزائي إىل ماذا] 
وقد  :يصل إىل العالمة يقول ،223صفحة  يف لؤلؤة البحرين الشَّيخ البحراّن أو احملدِّث البحراّن أعزائي

العالمة -رعية عند المحقق نجم الدينئر العلوم الشَّ اسو  العربية لِ و واألص والفقهِ  ذ في علم الكَلمِ لمَّ تَ 
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والمطالب العقلية والحكمة عند أستاذ البشر نصير الملة  -:ق احلليقِّ عند احمل ؟احللي تتلمذ عند من
-وعند عليِّ ابن ع مر القزويني ؟التفت جيدًا هذا العالمة وعند من ؟منوعند -والحق والدين الطوسي

أعزائي  استمر  ر هذا الوضعاستم-وغيرهما من علماء العامة-من علماء السنة ؟من علماء ماذا هو اللي
قرن السادس يف ال هُ ر أنَّ أفتخ حوزاتنا واقعًا أنا واحد من النَّاسا يقرأ نسان عندماإلأساسًا واقعًا  ذوالُه أنَّ 

ن عند و ذيتتلم ساطني الطائفة كانواء كبار بل أعلما أنَّ  ،أساسًا كيف كان االنفتاح القرن الرابعوالسابع و 
وا له موالنا يف شيسو   ذ عند سين  مليتت طلبة يف احلوزةواحد بينك وبني الل اآلن لو  ،عند علماء السنة ؟من

 ،ي سياج فكرييسو   ،قغلِ يُ  ؟حاول أن ماذا يفعل وهو أنَّهُ  ،هنا هذي كلها من أثار املنهج األخباري ؟احلوزة
ذ يف يروح يتلم  ك  ،حكم عليه باخللود يف النار ،حكم عليه باخلروج من الدين ،بالكفر حكم عليهُه ألنَّ  ؟اذامل

د األول يهالشَّ  ل استمر الوضع إىلوَّ األ يدهتعالوا إىل الشَّ  ،التفوا هُ ي أنَّ بود   ،جتدون أعزائي اذوهل ؟عنده موالنا
فات العامة مصنَّ ا   وأمَّ -يقول ،59د العاشر صفحة اجمللَّ  ،يف أعيان الشِّيعة ،يف أعياِن الشِّيعة أعزائي ،أعزائي

يها عن نحِو من أربعين شيخاً و ر ي أاتهم فإنِّ ة ومرويفات العامَّ صنَّ ا م  وأمَّ -لوَّ يد األههذا الشَّ -ومروياتهم
كانوا   هُ احلديث ورواية احلديث مو أنَّ هاي إجازة  ؟هاه ؟نيأخذون اإلجازات م  أصاًل كان -ةمن علماء العامّ 

 ا اآلنزاتنا العلمية هس  و ح ،اآلن يف احلوزة العلمية ،لوَّ هيد األمثل الشَّ  ؟نم   ،يأخذوه من علماء العامة
ولكن بيين  ،و إىل غري ذلك و مد الل تعاىل ثورة إسالميةأتكلم عن قم اللي ب ،م عنهاالنَّجف أتركه ما أتكل  

 ؟نقصًا يف احلوزة من عالِ م ُسين يُعد  افتخارًا لو يعد   رواية ذ إجازةخِشيعي يأم  ِ العَ  لل هل يُعد  اآلن وبني
 ،من علماء الُسنة ؟ماذا ءاة أن يروون من علميمن افتخارات علماء اإلمام ؟ااذن كان يف ذاك الزمان مولك

يف أعيان  اّنيد الثَّ هالشَّ  ،اّن أعزائيالثَّ  يدهالشَّ  ،لهيد األوَّ لشَّ ا التفاعل الفكري هذاو  هذا هو التالقح الفكري
أهل ب وامن تسمَّ  مشاخيه من علماءِ  :أيضًا واضحة أعزائي يقول ارتهُ بع ،153صفحة  ،ابعد السَّ لَّ اجمل ،ةالشِّيع

يذكر والشِّيخ فالن والشَّيخ فالن وأجازه  فالنالشَّيخ واحد مشس الدين ابن طولون و  ،شخصاً  19السنة وهم 
 .. [.فالن يخ مشس الدين الشَّ لإىل ا

بدأت  والقضيةُ  ،فكر املخالِ كرعوا يف الفِ   أنَّ علماء الشِّيعة وهيدائمًا  دهايت احلقيقة أردِّ لَّ ا هذه هي
ري مقبولة اآلن ة غالقضيَّ  ،نيقول القضية غري مقبولة اآلاحليدري السيِّد اآلن إذا  ،وإىل يومنا هذا من البداية



 51ق ونحن مغّربون ج ( إمام زماننا مشرّ 60طق / للشيخ الِغّزي           الحلقة )الكتاب النا :3الجزء  –ملّف الكتاب والعترة 
 

- 19 - 
 

ينيَّة سة سَّ اصيب داخل املؤ النَّ  ل الفكرُ وبعد أن حتوَّ  ،ةبت البصرة مليون مرَّ رِ خَ  بعد أنْ  !بعد خراب البصرة الدِّ
يف  هُ ولكنَّ  ،اآلن !!أهل البيت تلط بأفكاِر غريِ إىل فكر أهل البيت وصاروا يافظون عليه من أن خيَ الشِّيعيَّة 

ار إىل هو أش ،ن جلبوه وجاءوا بهالَّذيل هم ائالعلماء األو  ألنَّ  ،تيما هو بفكر أهل البو فكرر ناصيب  ةِ قاحلقي
 إىل كر السين  خال الكثري والكثري من الفِ الشَّهيُد األوَّل والشَّهيُد الثَّاّن أد ،اّنالثَّ  يدهالشَّ و ل هيد األوَّ الشَّ 

ل وقتلوا األوَّ  يدهن قتلوا الشَّ الَّذية هم نَّ السُ  ،ةنَّ تلهم السُ د ذلك قَ الكثري والكثري والكثري وبع ،يعيالوسط الشِّ 
 .يعيلشِّ ا  إىل الواقعينِّ ا الكثري والكثري والكثري من الفكر السُ لو بعد أن أدخوذلك  ،هيد الثاّنالشَّ 

 .احلديثت من جها خرىأ ةٍ احليدري هذا الفيديو القصري وبعد ذلك أنتقل إىل جهالسيِّد مع إىل نست

 :مقطع مرئي للسيِّد كمال الحيدري 

حة حيعليها الصَّ  اجملمع اتوايالرِّ قلنا  ،جند إمجاعاً  أن] تعلمون بأنَُّه حنن حناول بقدر ما نستطيع  
 عمَ وايات ُمُ ر ا كانت هناك نا إذينن مباة حنن مولذا يكون يف علم األعزَّ  ،خاص ازيمة وامتيرية واقعاً هلا قِ الصَّ 

قدِّم نُ  ؟اذدِّم ماقحنن نُ  تعارضة يف مقام الايات خمتص  ورو  ،الشِّيعةو  نةِ عليها بني املدرستني بني أهل الس
اء الل يف تعارض إْن شلا هذا بثر يف ،وايةألن هذا امتياز يعطي للرِّ  ؟ملاذا ،ال ُمجمع  عليها ؟الرِّوايات ماذا

 .[ ..الثالث لبحثُ مله ا

 ،ة السيِّد احليدريعلى منهجي   وليس غريبًا  ،لعلميةا احلوزات بًا على منهجيةليس غري ،الكالم غريب
الَّيت ات الرِّوايم قدِّ ويُ آل ُمَمَّد ة بيرتك األحاديث املختصة اخلاصَّ  هُ أنَّ  !أهل البيتة غريب على منهجي  ولكن ه 

الكايف ) يف ،فها املراجع والفقهاءضعِّ يُ الَّيت لة و ظهذه السطور من رواية عمر ابن حن أقرأ ،الفونخامل ايقبله
أخبار مشهورة بني -ينورَ ه  شْ مَ  امك  نْ عَ  انِ رَ ب َ الخَ  انَ كَ   إنْ فَ -ادقفعمر ابن حنظلة يسأل اإلمام الصَّ  (،ريفالشَّ 

 امَ ر فَ نظ  يَ  :الَ قَ -ألخبار مشهورةا وهذهاألَِئمَّة ثقات رووا أخبار عن -مك  نْ ات عَ قَ ا الث ِّ مَ اه  وَ رَ  دْ قَ -الشِّيعة
اب تَ الكِ  كمَ ه ح  م  كْ ح   فَ الَ ا خَ ك مَ رَ ت ْ ي   ه وَ ذ بِ خَ ؤْ ي   ة ف َ امَّ العَ  فَ الَ خَ ة وَ نَّ س  الوَ  ابِ تَ م الكِ كْ ح   ه  م  كْ ح   قَ افَ وَ 
 ت  لْ عِ ج   :ت  لْ ق   -احليدريالسيِّد ب إليه هذي الَّذيمر عكس األهو بالضبط هذا -مةاَّ العَ  قَ افَ وَ ة وَ نَّ س  الوَ 
 ةامَّ ًا للعَ قَ افِ وَ م   ينِ رَ ب َ الخَ  دَ حَ ا أَ دنَ جَ وَ ة وَ نَّ س  الوَ  ابِ تَ ن الكِ مِ  ه  كمَ ا ح  فَ رَ ان عَ هيَ قِ الفَ  انَ كَ   إنْ  أيتَ رَ أَ  ،اكدَ فِ 
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ن إِ اك فَ دَ فِ  لت  عِ ج   :لت  ق  ف َ  ،ادشَ الرَّ  يهِ فِ فَ  ةامَّ العَ  فَ لَ اا خَ مَ  :الَ قَ  ؟ذخَ ؤْ رين ي   بَ خَ  ال أيِّ ما بِ ه  ًا لَ فَ الِ خَ م  ر اآلخَ و 
 :لت  ق   ،راآلخَ ذ بِ ؤخَ ي  وَ  كتر  يَ م ف َ ه  ات   ضَ ق  م وَ ه  ام  كَّ ل ح  يَ مْ أَ  يهِ لَ م إِ ا ه  ى مَ لَ ر إِ ظ  نْ ي    :الَ قَ  ؟عاً مَ  نِ ار بَ ما الخَ ه  قَ اف َ وَ 
وتوافق الكتاب الشِّيعة ة عند ر و قات ومشهاألخبار يرويها الثِّ  مع أنَّ -؟اً يعَ مرين جَ بَ خَ  م اله  م  اكَّ ح   قَ افَ وَ  إنْ فَ 

 نَّ إِ فَ  كامَ مَ ى إِ قَ لْ ت َ تَّى حَ ه جِ رْ أَ فَ َذِلك  انَ ا كَ إذَ  :الَ قَ -؟:ماذا قال اإلمامفا توافق املخالفني ة لكن ألهنَّ نَّ والسُ 
الشِّيعة الَّيت ي أحاديثهم املشهورة بني اإلمام يسم  -اتكَ لَ هَ ي الْ فِ  امِ حَ تِ قْ ن االِ ير  مِ ات خَ هَ ب   الش   ندَ عِ  وفَ ق  لو  ا

ُشبهات واقتحام يف "ي ذلك سمِّ اإلمام يُ فاملخالفني يقبلوهنا  ألنَّ  ،ةنَّ والسُ  رواها الثقات واملوافقة للكتابِ 
 امِ حَ تِ قْ ن االِ ير  مِ ات خَ هَ ب   الش   ندَ عِ  وفَ ق  نَّ الو  إِ ك فَ امَ مَ ى إِ قَ لْ تَّى ت َ ه حَ جِ رْ أَ فَ َذِلك  انَ ا كَ إذَ  :الَ قَ -"اهللكات

ة يأتون بالكثري يععلماء الشِّ ف ،من عندهجاء به  ؟لكالما هبذا السيِّد احليدري إذاً من أين جاء-اتكَ لَ هَ ي الْ فِ 
لع على كتاِب ال هو مط  ف ،عن كتاِب الكايف قبل قليل الشَّيخ الوائلي تكلَّموالكثري من عندهم مثل ما 

ة ة العلماء يف قضي  منهجي   ىللع عوال هو مط   ،لع على الكتب األخرى الَّيت أشار إليهاوال هو مط   ،الكايف
وهذا الكالم ال ينسجم ال مع  ،ثلث أحاديث الكايف ليست صحيحة :لن عنده فقام وجاء بنسبةٍ  ،األسانيد

 ،خاص ة به ةمنهجي   وال هو الوائلي لهُ  ،ة العلماءمع منهجي   وال ينسجم ،بت هبذا اخلصوصتِ كُ   يتالكتب الَّ 
 لع علىاط  هو قد وال ء اهجية العلميعرف منوال  ةو عنده منهجيال ه ،هبذه القضية لرَّجل ليس خمتصَّاً ا

حثواً السيِّد كمال احليدري  وهذا الكالم أيضاً يثو بهِ  ،عليكم يث حثواً ديثوا احلما يأيت به هو أن ه و  ،الكتب
وهذه هي  ،أهل البيت مئة يف املئة لكن هذا الكالم يتعارض مع حديثِ  ،يل بآرائهِ  ال شأنَ و  ،اتهمن عندي  
 ،كما قلت قبل قليل  ،يطربون على ذلكو  الشِّيعةُ عارضون أهل البيت و والعلماء والفقهاء يُ املراجع  ،املشكلة

ل بَ  وصيانته من قِ ة حلفظهِ آلي  له وضع ان وال تُ ظ وال ُيصَ فَ ديث أهل البيت ال يُ ملعقول أنَّ حَ اهل من 
ستطاع أْن يفظ قوانينُه على اوقد  إىل اليوم مفوظة تهُ  مسلَّ يبيا مجاعة محوار  ؟ل ذلكقبَ هل يُ  ،نيمصو عامل

والرقوم  لوح طيين ويكتبون ذلك يف ون جاموسةً يعأو يب ون مسكًا أو يبيعون بقرةً يبيعكانوا السومريون  و  .حجر
أكثر حرصًا من و أكثر فهمًا و  ءً اأكثر ذكهم يعين السومريون  ،العاملية الطينية إىل اليوم مفوظة يف ال متاحف

الشعر  ،عراءدواوين الش  و  .ها مفوظة يف املتاحفبيعِ  نامهم إىل اليوم عقودُ وأبقارهم وأغهم فأمساك ،آل ُمَمَّد
بدو من الالعرب كانوا  ؟لت باملعىنهل نُقِ  ؟ليوماالقصائد مفوظة إىل هذا  تأليس ،اجلاهلي قبل اإلسالم
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عر الشِّ فومع ذلك  ،اً دَّ ليلة جِ قمنهم كانت اءة والكتابة ن يعرفون القر الَّذينسبة  ،ن شيئاً و فه ال ال يعر اجلُ 
 ةً ملاذا العرب يف اجلاهلية وضعوا آلي   ؟فظال يُ  دمَّ آل مَُ  لماذا حديثُ ف ،ل إىل يومنا هذاو اجلاهلي مفوظ ومنق

يا مجاعة  ،وال تضيعظ فَ حتُ  ألجل أنى الكعبة قوها علوعلَّ  والقصائد الَّيت كانوا يستحسنوهنا قاتا املعلَّ بو كت  أنْ 
لوا ذلك وسج   سو يبيعون السمك واجلامكانوا السومريون  و  ،حلفظ قصائدهم ةً اد األصنام وجدوا آلي  بَّ البدو عُ 

ت والعشرات من الدراسات ت عنها العشراالَّيت ُكِتبَ  "امشة "گلگمملح ،ظت لناة وُحفِ على الرقوم الطيني  
لماذا ف ،تظَ الطويلة العريضة كل ها ُحفِ هذه األشياء و واج ز عقود ال ،ةت على الرقوم الطيني  ظَ فِ تب حُ والكُ 

ملاذا يا علماء  ؟حلفظهِ  دوا وسيلةً  يأنْ آل ُمَمَّد ر فكِّ ر عن تلكم العصور ال يُ خ  وهو متأآل ُمَمَّد حديث 
يف  أكاذيبيف النواصب أحاديثهم أكاذيب  ،اصيبهم يف أحضان الفكر النَّ سَ أوقعوا أنفُ  علماؤنا ؟الشِّيعة

وا فاضطر   ،ال عندهمو ة وال عندهم وال عندهم ة وال عندهم عصمة وال عندهم وصي  مَّ هم أئِ ال عند ،أكاذيب
لماذا أنتم ف ،ومتشيتهامن الوسائل لضبِط أمورهم  ية واحلديث وغري ذلكار مة الرجال والدو دوا منظيوجِ  إىل أنْ 

 ؟ُكون يف حديث أهل البيتكِّ شملاذا تُ و  ؟تركضون وراءهم

كتاب هي  يدي عليها  أضعُ الَّيت اجملموعة  هذهِ  ،داتمن مثانية ُملَّ ف يتألَّ وهو  (الكايف)هذا هو كتاب 
لكم  ين أنقلُ كنَّ ل خيهِ وعن تأر ثكم عن كتاب الكايف حدِّ أُ  ريد أنْ ال أُ  ،األخري زئهِ ل إىل جُ وَّ ه األالكايف من جزئ
الكافي كاٍف ) أنَّ  وهي الكلمة ن هبذهأؤمِ ين إنَّ  ،قبلتموها أو ال ث عن قناعيت سواءً ي أن أحتدَّ قناعيت ومن حقِّ 

الكلمة منقولة  هذهو  ،تابذا الكِ هَ كَ   الشِّيعةِ تب ف هبذا الوصف يف كُ يوصَ  مل أجد كتابًا ميكن أنْ  (،يعةللشِّ 
رين يف تب املتأخ  لت يف كُ ا نُقِ ًا وإّنَّ ميدا مصدرًا قف هلر عا ال نرمبَّ  (،ناتالكافي كاٍف لشيع) :عن إمام زماننا
 أنْ  لو أردتُ حَّتَّ  ينلكنَّ  ،اتيععت التوقمجََ الَّيت تب ي يف الكُ ودصال نعرف هلا مصدرًا مق ،القرون املتأخرَّة

الكايف  نعم  (،الكافي كاٍف لشيعتنا) :سأخرج بنفس النتيجةأعود إىل الكتاب  ين حنيالكلمة فإنَّ  أترك هذهِ 
ز يف الدائرة هو  كر  املهناك دائرة فإنَّ  تلو كان ،ميثل املركزُه أنَّ هي لكتاب ا حول هذا قناعيت ،كاٍف للشِّيعة

ينيَّة ة ؤسَّسذا لو أنَّ املويا حبَّ  ،تب تدور حولهُ كتاب الكايف وبقية الكُ  علت كتاب الكايف هو الكتاب جَ الدِّ
 ،لئساوالرِّ  ،رظفَّ وأصول امل ،م ِ واملعال ،معة واملكاسبوالل   ،بشرائع اإلسالمجانبًا لقي تُ  أنْ و  ،املركزي للدراسة

ى لع للى لغٍو كثري ال فائدة فيه وتشتمتب تشتمل علكُ ا هذهف ،ن تلقي بكلِّ هذا اللغو الكثريأ ،والكفاية
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جعلت من كتاب الكايف كتاباً  ةينيَّ ة الدِّ ؤسَّسامل لو أنَّ  ،تتجاىف مع منطق أهل البيتالَّيت الكثري من املطالب 
أهل  صفُ ما يَ  فقهاء بسبِ  نتجُ ا ستُ فإهنَّ  خدمتهِ  احلديث وبقيَّة كتب املعارف يفوجعلت بقيَّة كتب ًا مركزي  

الَّيت ابقة ال الصفات ا يف احللقات السَّ ذكرهتُ الَّيت ر فيهم صفات املراجع جع تتوفَّ ار دنا موسيكون عن ،البيت
عن كتاب الكايف أكثر  مكثحد  أأخرى ف رمبا أجد فرصةً و  ،توها يف الرسائل العمليةافعي وثبَّ أخذوها من الشَّ 

 .وأكثر

ط سلَّ  ،جاليةعد الرِّ يه القواد باقر البهبودي فسلَّط علممَّ  ،بوديهجاء الب (،الكايف)هذا هو كتاب 
جية منه ط عليهِ سلَّ  ،اجعجية املر منهعليه سلَّط  ،جالوأوساخ علم الرِّ علم الرجال وبعبارة أخرى قذارات عليه 

ء ال أقصد هؤال أنا ،اّنالسيستد السيِّ و  ،درد باقر الصَّ ممَّ السيِّد و  ،الربوجرديالسيِّد و  ،اخلوئيالسيِّد 
د ُمَمَّ  آلِ ث ذبح حديو السيف  اذط هفسلَّ  ،ينهجون نفس املنهجية أيضاً  البقيةُ و  ،أمثلةهم ا تشخيص وأّنَّ بال

 هو لكايفا صحيحُ  (،كايفصحيُح ال) ب   سم يهما يإىل  لهُ فحوَّ  ،كفي شيعتناي هُ إمام زماننا بأنَّ  قال عنهُ  الَّذي
لكتاب اعلى هذا  يعةً ظرًة سر لقي نأُ سَ و  ،تهلِّ موسوعي  لبهبودي كتاب الكايف بكُ ا ختزل فيها الَّذيالكتاب  هذا

 (:الكايف صحيح)اه مَسَّ  الَّذي

  ؟الكافي كتاباألحاديث في   كم هو عدد   :أوالً  

سبب حصاء بيف اإل قد خيتلفونو  ،الستة عشر ألف حديث يتجاوز :عدُد األحاديث يف هذا الكتاب
  .اً حديث ستة عشر ألفالتجاوز ياألحاديث قيناً عدد ي لكن ،داخلةاألحاديث مت بعض أنَّ 

  ؟)صحيح الكافي( في اختارهاالَّتي كم عدد األحاديث   

تنقص أو  ، شيئاً قد تزيدُ  ،من ستة عشر ألف حديث (،4427) :ُمموع األحاديث اليت اختارها
الذي يف كتاب الكايف هو  ثلث احلديثقال بأن   الشَّيخ الوائليرون ماذا قال إذا تتذك   تقريباً! ربعاليعين  ،شيئاً 

الَّذي قال أحاديث غري صحيحة! هذا الكتاب ثالثة أرباع الكايف  يقر ر بأن  من دون علم وهذا  ،غري صحيح
 ،ءالمما عالقيت بالعلكْن فون هذه الكلمة و ضعِّ علماء قطعًا يُ لا هم ،(الكايف كاٍف لشيعتنا) عنه إمام زماننا

 ،(الكافي كاٍف لشيعتنا) :يقولاملعصوم اإلمام  "؟على راسهم ريشة"م يعين هُ  ،هم يقولون وحنن نقول
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أربعة  :حديث يكون عدد األحاديث كما قلت ستة عشر ألففبدل  ،قون هذا الكتابزِّ ميُ الشِّيعة  ومراجعُ 
 :لنلقي نظرة ؟بالتساويهو هذا التقطيع  لكن هل أنَّ  ،اآلف وأربعمية وسبعة وعشرون

ة جَّ اب احلُ ا هو كتهذ ؟ةجَّ هو عدد األحاديث يف كتاب احلُ  كم  (،ةجَّ كتاب احلُ ) :على سبيل املثال
ألحاديث عدد ا ،منهادي بهبو ال كرَ ت َ  ريف وكميت يف الكايف الشَّ وِ رُ الَّيت كم عدد األحاديث   َرىن َ لِ  ،يف الكايف
  .يةروا (1012) :هاما أحصيتُ  ريف بسبِ الكايف الشَّ كتاب احلج ة من املروية يف  

  ؟كم رواية ذكر هنا  

ع الكايف ة أربا ح ثالثلكايف فذبا يف املرجعي علىيعين هو صحيح سلَّط السَّ  ،ُعشرأي ال (،101)
إذا   ؟!..ةجَّ تاب احلُ كهو  ايف اب الكرأس كت ألنَّ  ،ره تكسريايف على الرأس فكسَّ ط السَّ سلَّ  هُ لكنَّ بشكل عام ، 

 رأسُ  .!!.س الكايفوا رأهنا علماؤنا داس !ريفالشَّ  ت رأسهُ اسسني وما داست جسد احلُ كانت اخليول دَ 
 د أنَّ  املقدمة جنهبنا إىللك إذا ذذة ومع جَّ موجودة يف كتاب احلُ البيت أهل  ةُ يدعق ،ةجَّ كتاُب احلُ هو  الكايف 

تاب كِ   َلً ليعنا قَ ووسَّ -وليق ؟وليعتذر الكليين فماذا يق ؟شيٍء يعتذر عن أيِّ  ،مةلكليين يعتذر يف املقدِّ ا
لَّ جَ  ل اهلل  سهِّ أرجوا أن ي  و كلها   هوظَ حظ بخسَ ن ا كرهنا أنألنَّ  ،على استحقاقهِ  له  كمِّ لم ن   وإنْ  ةِ جَّ الح  
ها إن شاء فيه حقوقه كلنو  منه وأكمل أوسعا كتابًا فننّ األجل صر ة إن تأخّ منا من النيّ دَّ قما  إمضاءَ  وعزَّ 
 سبِ ب ء الِكراما األجالراجعنمو  ،ةجَّ ة ما أورد من األحاديث يف كتاب احلُ ذر عن قل  فهو يعت-تعالى اهلل  

 !!ُعشرأي ال (101)فقط  أعطونا ،رواية (1012) :منالروايات و وا بتهم ذمنهجيَّ 

ة اإلمام دالأيام و  ،شعبان أيامُ هي ام أليَّ ا وهذه ،أنت شيعير  ،هبذه األيامق لنذهب إىل موضوع يتعلَّ 
 ،الكايف ذكرها صاحبُ الَّيت ات الرِّوايلنذهب إىل الكايف لنرى كم عدد  ،عليه وسالمهُ  اللِ  ة صلواتُ جَّ احلُ 

رواية واحد وثالثني  ،إىل واحد وثالثني ،ة رقم واحدالرِّوايالكايف من  أوردها صاحبُ الَّيت ات الرِّوايعدد 
صفحة من  ،باب كبريهو يعين  ،600إىل الصفحة  ،587من الصفحة  (باحِ صَّ باب مولد ال)عنواهنا 

الشَّيخ ردها رواية أو واحد وثالثني  ،وثالثني دواحرقم رواية إىل  ،واية رقم واحدمن ر  ،600إىل صفحة  587
قوقه كما قرأت عليكم حُ  ُه ما أعطاه كلَّ يف موضوع والدة صاحب األمر وهو يعتذر عن الكتاب أنَّ  ليينالكُ 
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 !يدالربوجر السيِّد ة منهجي  و  !درر الصَّ قاد بممَّ السيِّد ة منهجي  و  !اخلوئيالسيِّد ة لنرى منهجي   .قبل قليل
  ؟واياتلرِّ ا ة ماذا ذكرت لنا من هذهِ جي  لنرى هذه املنه !جعناة مراة بقيَّ منهجي  و  !السيستاّنالسيِّد ة منهجي  و 

ني روايتالبهبودي  ذكر (،باحصَّ باب مولد ال) ،عليه وسالمهُ  اللِ  واتُ ماننا صلهب إىل مولِد إمام زَ نذ
 اءفج ،يهلع وسالمهُ  اللِ  واتُ ة صلجَّ رواية يف مولد اإلمام احلُ  31يعين الكليين ذكر  ،رواية 31من ُمموع 

سب بفاختار لنا  ،اتوايلرِّ ا ذههاملراجع الكرام يف  ةَ ل منهجي  عمَ بهبودي فأَ د باقر المَّ م ،البهبودي هذا
ات الرِّوايلنرى أي   ،ايةرو  (29)سقط وأفقط  نيروايت (24)رواية رقم و  (،9)منهجية مراجعنا رواية رقم 

 :واإمسع (السَّالمباب مولد الصَّاحب عليه )املوضوع  عنوانو حنن اآلن  ،ختارهاإ

 ََل اء فَ عَ الد   أل  سَ أَ وَ  ب  ت  كْ نت  أَ ك  ين فَ نِ ة بَ دَّ د لي عِ لِ و   :قالَ  ،ءََل العَ  ابن   م  اسِ القَ )-(9)ة رقم الرِّواي 
 دلِ يعين وُ -الَحَسن ِاْبِني ا و ِلد ِليم فلمَّ ل هوا ك  ات  مَ فَ -األَِئمَّة الدعاء من يسأليعين -ءيشَ م بِ ه  ب إليَّ لَ تَ ي كْ 

بوالدة اإلمام املوضوع ة هذا ما عالقف-(هلَّ لِ  د  مْ حَ  الى وَ قَ ب ْ ي َ  َكَتبت  َأْسال  الد َعاء فَأ ِجبت  -عالءالللقاسم ابن 
 دُ لمو  وعنا هوموض ؟!ةجَّ حلُ ا ما عالقة هذا بوالدة اإلمام ،شخٍص آخر ةِ دالعن و  هذا حديثر  ؟!ةجَّ احلُ 

 .ة التاسعةالرِّوايهذه هي  .السَّالم مان عليهصاحب الزَّ 

عين ي-دمَّ حَ ي م  بِ اب أَ تَ كِ   درِ يَ  انَ كَ   :الري قَ شعَ د األَ ين ابن محمَّ سَ الح   نعَ )-(:24رقم )ة الرِّواي
يعين -دمَّ حَ و م  ب  ى أَ ضَ ا مَ لمَّ فَ  ،رن وآخَ َحسَ في اِلْجَراء َعَلى الج َنيد قَاِتل فَاِرس وأَِبي ال-اإلمام العسكري

َوَلم َيِرد ِفي  هِ بِ احِ صَ ن وَ سَ حَ ي البِ أَ  ءِ ارَ جْ ِل -من صاحب األمر-باحِ ن الصَّ مِ  اف  ينَ تِ سْ اِ  دَ رَ وَ -بعد شهادته
ة واية بوالدلرِّ ا ا عالقة هذهم-(كلِ ذَ  عدَ يد بَ نَ لج  ا عي  د نَ رَ وَ ك ف َ لِ ذَ لِ  ت  مْ مَ تَ اغْ فَ  :قَالَ  ،َأمِر الج َنيد ِبَشيء

 عليكم كل   بالل !مولود هُ أنَّ  هذا يعينف ،ورد األمر من الصَّاحب بأنَّهُ  ما يف األمر يقولغاية  ؟ةجَّ اإلمام احلُ 
 ات إالَّ رِّوايالثبت من تلك يًا ومل ت جانبيَ لقِ ها أُ ل  كُ   ،ةجَّ ذكرت تفاصيل ميالد اإلمام احلُ الَّيت ات الرِّوايتلك 

 ؟همااتيبان من خو ستَ ألمور تُ اليس أ !عليه وسالمهُ  اللِ  ة صلوتُ جَّ ن ال عالقة هلما بوالدة اإلمام احلُ تارواي
م دِ تَ  ةر نهجي  مهي  ةُ جي  ملنهاهذه ف ،انبُتثم ال تَ منهجية املراجع الَّذين ذكرهتُ  بسبِ  نتاالرِّواي ناهات وثقوا حَّت

 .؟!.أنتم قولوا ،أنا أسألكم ؟أهل البيت حديثَ  أو تذبحُ البيت أهل  حديثَ 
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يقة الطاهرة د  ولد الصم ء يفما جا :ريفيف الكايف الشَّ  الطاهرةيقة نذهب إىل ما جاء يف مولد الصد  و 
لَّيت اة واء الغيبيديقة ويف األجوردت عشر روايات يف والدة الصِّ  ،524إىل صفحة  ،520من صفحة 

  ؟ماذا ترك لنا مراجعنا الكرامف ،اصاحبت والدهتَ 

بعث مت فاطمة بعد ولد-وايةوال ر  الزهراءباب مولد  !هراء البتول وال روايةالزَّ  وحقِّ  !والل وال رواية
 اأمَّ  ،اترِّوايالقبل  كليينلا ذكرهو م موجود كالهذا ال ،كالم الكليين  هذا ،هذه ليست روايةو -اهلل رسول
هي  هذه ،هل البيتحديث أ مع ونهؤالء هم مراجعنا كيف يتعامل ،هذا هو علم الرِّجال !ات وال روايةالرِّواي

ينيَّة ةُ ؤسَّسامل ارع اطبون الشَّ خيُ  مألهنَّ  ،رعىل الشاإال تظهر  هذه األمورو  عليها. تنفقوهناالَّيت هذه أموالكم و  ،الدِّ
ي ر الباز ا الفقه هناك ،مسيوَم أ ذلك عليكم وقد قرأتُ در د باقر الصَّ ممَّ السيِّد ري كما قال اباز بالفقه ال

م يف ُمالسهم ألهنَّ  ،ةسينيحلُ شعائر امن ال ا شيئاً و قاألمر َلَما أب رك هلملو تُ  واللِ  ،بشكٍل آخر النَّاس ثونفيحدِّ 
 د ث عنأنا أحت ،جلميعا م علىأُعم   قطعًا أنا ال ،اسللنَّ  يقولونهُ  الَّذيثون غري هذا احلديث ة يتحدَّ اخلاصَّ 

قال يُ إن ه قال فيُ  الَّذيم كاللا هذا امَّ أ ،يَّةنة الدِّيؤسَّسة يف املهر العامَّ او الظ ث عنأحتدَّ  ،ةالظاهرة العام  
 !!كاملهابفت ذِ الدته حُ  شؤون و ة ويفجَّ والدة اإلمام احلُ  رواية يف 31 ،احلقائقهي هذه  ،يلالستهالك احملل  

ى يعي من الشور سي الشِّ يالسِّ ار الفكر طو  تَ ) :عنوانه كتاباً   تلومون بعد ذلك أمحد الكاتب حني يكتبُ 
 ،وىلاأل الطبعة ،ىر الشور عة داطب ،على إنكار والدة اإلمام احُلجَّة مبين   وهو أساساً  (،إىل والية الفقيه

الدة ات يف و ايالرِّو ينقل  (،نقد الدليل الروائي النقليالثالث  حثُ بامل) ،193إذا نذهب إىل صفحة  ،1997
د باقر مَّ مالسيِّد ية هجومبن ،ئياخلو  السيِّدة املوجودة يف الكايف وغري الكايف ويناقشها مبنهجية جَّ اإلمام احلُ 

إذًا فإنَّ الضَّعف الكبير -220يف صفحة  ،واياتلرِّ ا يثبت ضعف هذهستاّن و سيالالسيِّد ومبنهجية  ،درالصَّ 
فس نهي و  ،صُل إليهايلَّيت اصة الاخلهي  هذه-ة والوثوقجيَّ لح  ا عًا عنسقطها جميرواية ي   لِّ ك    ندِ سَ  في

 في َسند كلِّ  الكبير لضَّعفاإذًا فإنَّ -..ووصل إليها آخرون كثريونالبهبودي إليها اخلالصة الَّيت وصل 
 .ي سقطها جميعاً عن الح جيَّة والوثوق روايةٍ 
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دة ات والي  عن غيب حديثما الداعي لل :فضل الل حني يقولد حسني ممَّ السيِّد تلومون هل  إذاً 
 ثابتة ت أساسًا غريوايارِّ ل انَّ أل ،اجلانب الغييب  ث عن هذا يدما الداعي للح ،عن غيبيات زواجهاو  ،الزَّهراء

ه ذوه ،جيتني املنهنيهاتل مُيثِّ  در وهومَّد باقر الصَّ وفقًا ملنهجية السيِّد مو  ،وفقًا ملنهجية السيِّد اخلوئي
 ةُ جي  منهو  ،وزةة احلنهجي  مهي  ذهه ،درد باقر الصَّ ممَّ السيِّد اخلوئي أو السيِّد ب ةً اصَّ ة ليست خاملنهجي  

 .قوا من ذلكا وحتقَّ دو كَّ تأ، ودونكم الكتب علمائنا ومراجعنا

من  عليكم الكتاب ْن أقرأأبُدَّ الإْذ  ،ال أستطيع أْن أقرأ شيئًا منه ،احلقيقةهناك كتاب  ،يءنفس الشَّ 
 ،ينمعروف احلساشم هلسيِّد احملقق امة العالَّ  (،عرض ودراسة ارخباألو  ثارِ املوضوعات يف اآل) ،لِه إىل آخرهأو  

 علىشار إليها يُ لَّيت اي الكتب لكتب ها ولكن هذه ،ال معىن لهُ  هزيلر  حديثر  ،ه افرتاءكل    ثر يدحهو  واللِ 
 !!عنيليهم أمجع مهُ وسال اللِ  أهل البيت صلواتُ  ديثَ حل تب تنقيحا كُ وأهنَّ  ،ا كتب حتقيقأهنَّ 

 الكتاب مهم   هذا ،يفن الكامامن وهو اجلزء الثَّ  (،كتاب الروضة) ،ال تقف عند هذا احلد   ةُ القضيَّ و 
 ،ارسر كثري من األثري والكشف الك ويحدثت بعد رسول اللالَّيت فيه احلقائق  عرضُ  هذا الكتاب يألنَّ  ،اً جدَّ 

  أنْ ين أمتىن  ألنَّ  ،فصيل بالتَّ ات كتاب الكايفثكم عن خصوصي  سأحدِّ نحت فرصة شاء الل تعاىل إذا ما سَ  إنْ و 
أمتىن   ،فيها ساسي  ألملنهج االكتاب هو أجعل هذا ا أنْ و  ،ةً ليِّ كُ أو   ،اً معهدأو  ،يف يوٍم من األيام مدرسةً  ئنشأُ 

هذا و  ،اً حديث (597) هاحاديثأعدد  هذه الروضة ،إلجناز هذا األمر اموٍم من األيَّ ييف  اإلمكانات يل رأن تتوف  
  .اء الكايف الشريفهو اجلزء الثامن من أجز 

ب احُلجَّة بكتا ؟ةب الروضلنرى ماذا فعل بكتا (،صحيح الكايف)نذهب إىل اجلزء الثَّالث من أجزاء 
يس لوالذنب  ،بوديعل البهفاذا فم ،بكتاب الرباءة كتاب الروضة ميكن أْن ُتسم يهُ   ؟الَّذي هو كتاب الوالية

اذا م ،حديث (597) ،ملراجعاية من البهبودي تعلَّم هذه املنهجو  ،ةذنب املنهجي  هو الذنب  ،لبهبوديذنب ا
وهي ة لملفصَّ ايلة الرويات الطو  ،اهب ات الطويلة مل يأتِ الرِّوايو  ،فقط رواية (74)ها نمروى  ؟روى لنا منها

  !!لثمناأقل من  أو حَّت   ،منالثُ بنسبة يعين  ،رواية نيجاءنا بأربعة وسبعو  ،تركهاطب األمري خُ 

  .؟!.ةرواي (101) جاءنا (1012) إىل العشر منلوالية ح اسم الوالية ذبي قِ فِ فَ 
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  .؟!.رواية (74) ب  جاءنا( 597)م الرباءة من ويف قس

 !بينما الربع جاء به من الرِّوايات الفقهية

 .اجلانب العقائدي والفكري ،عقائديلا اجلانبهو هذا 

هل ة بأوايات املرتبطلرِّ لهو  كرببح األالذَّ  ؟لون من ألوان احلديث إذًا الذبح األكثر عند العلماء أليِّ 
ننا مام زماصلة بإملت  ولألحاديث ا ألحاديث املعارفهو فأكثر الذبح  ،ةالشرعي  م اكال باألحالبيت 
 .؟!.بالذَّات

جمللَّد ا ،ار األنواربسون من مواخل د احلاديهذا اجمللَّ  (:بار األنوار)هبنا إىل ذ ذايء اآلن إنفس الشَّ و 
 2من صفحة  أديبهذا الباب  ،باب كبريوهو باب مولد اإلمام احُلجَّة  ،ار األنواراحلادي واخلمسون من ب

مرجع من  هذاضًا أي ؟خلوئيماذا يقول تلميذ السيِّد ا ،حدود أربعني رواية يف هذا الباب ،28إىل صفحة 
 وئي وعلى نفساخليِّد ذة السمن تالم (،آية الل الشِّيخ مم د آصف ُمسين) :من مراجع األفغان ،املراجع

ث عن الرِّوايات الَّيت أوردها تحد  ي ،208يف صفحة  ،هذا هو اجلزء الثَّاّن (،بار األنوار عةُ شرَ مَ ) ،املنهجية
ِكرت برقم ة منها ما ذ   م عتبر وال فيِه أكثر من أربعين رواية-يقول ،صاحُب البحار يف والدة اإلمام احُلجَّة

هذه أيضاً ال تكون مقبولة  ،33وبرقم  5وهذه الَّيت ذُكرت برقم  ،ايةمن أربعني رو  ،فقط-(33)وبرقم  (5)
 :33رواية اليف البحار و  5رواية الدعونا نقرأ  ،إالَّ بشروط

ا هو   ،ما هي برواية أبداً  ،رواية مخسة  ان صف من شعبلنِّ افي  ب  احالصَّ  دلِ و  -:لكليينا ذكرهُ  كالموإّن 
هو يقول  ،صلفَ ل الوَّ يف أ كالم ذكرهُ   ،ما فيه روايةو هذا كالم ذكره الكليين -سنة خمس وخمسين ومئتين

ن نة خمس وخمسيسشعبان  ف مند الصَّاحب  في النِّصلِ و  -رواية نيدة من ُمموع أربعيواية الوحلرِّ ا هذه
د يف لِ مام وُ اإل ثني أنَّ دِّ من احملو وهد ابن ممَّ  ين نقلها عن علي  يالكل ،وهي مل تكن منقولة عن األَِئمَّة-ومئتين

 !!وانتيهنا ،هذا التأريخ
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 الَ قَ  ،عفرجَ ي بِ وذ عن أَ و خّرب  أوذ رب  عروف ابن خَ ن مَ اب عَ شَّ عن الخَ -33انية برقم ة الثَّ الرِّوايو 
ا َغاَب َنْجم  ك لَّمَ   اءمَ السَّ  ومِ ج  ن   لِ ثَ مَ ة كَ مَّ أل   اهِ ذِ ي هَ فِ ي يتبَ  لِ هْ أَ  ل  ثَ مَ نَّما إِ  :اهلل ول  س  رَ  الَ قَ  :ولق  ه ي َ عت  مِ سَ 

م يت  قِ بَ ث مَّ   ِبهَء َمَلك  ال َمْوت َفَذَهبَ ألَصاِبع َجاِه بِايِإل َوَأَشرت م مك  بَ جِ اوَ حَ  ليهِ م إِ ت  دْ دَ ا مَ ذَ إِ تَّى حَ  طََلَع َنْجم  
 عَ لَ طْ أَ  َكَذِلك إذْ   طَِّلب فَ َبيَنَما أَنْ ت مال م  و َعبِد ك بَ ن  َذلِ  ِفيى وَ ت َ سْ واَ  يّ ن أَ يًَّا مِ ون أَ ر  دْ  تَ م اَل ك  ِر هْ ن دَ ًا مِ تَ بْ سَ 

هذه  ة يقولالرِّواي هوهذ ،ةجَّ احلُ  اإلمام ةدالو  ال يوجد فيها داللة علىوهذه -وهل  ب َ اق ْ وَ  وهد  مَ احْ م فَ ك  مَ جْ نَ  اهلل  
كان   إن-وذرَّبعن اخلش اب عن معروف ابن خ-ابالخشَّ  كانَ   إنْ -؟ما هو الشرط ،حيحة بشرطصَ 

 (ما نريدهاهم  الروايةه ،اريدها ندخذوها م يعم  أقول )-دسن ابن موسى لكن فيه تردّ هو الحَ الخشَّاب 
د فيه تردّ  ى لكنبن موساو الحسن هاب لخشَّ ا كان  إنْ -ةجَّ ة ليس فيها ذكر لوالدة اإلمام احلُ الرِّوايألن 

 !!زعبالتخلا إىل آخر هذه-وايةلرِّ ا اب في هذهالخشَّ  أنَّ  ابعة والحالمن الطبقة السَّ  ه  ألنَّ 

والدة اإلمام  يف ات املعروفةياالرِّو من هذه -انيةة الثَّ الرِّواي أنَّ ث مَّ -آصف مسينالشَّيخ مة العال   ويستمر  
القائم ة والدة ت كيفيّ د فصلّ غيرها قو انية ثَّ ة الالرِّواي إنَّ ث مَّ -حكيمة ةالسيِّداملنقولة عن و احُلجَّة الرِّواية 

حكيمة السيدة -قوثَّ ًا لم ت  أيض ا اهللوحكيمة رحمه ها مجهولونختلفة متنًا وروات  األسانيد م   ها ضعيفة  لكنَّ 
حكيمة -حكيمةو  ولونتها مجهوروا -؟!حكيمة حتتاج إىل توثيقالسي دة ق و وثَّ مُ  نتأيعين  ؟حتتاج إىل توثيق

هلل ا وحكيمة رحمها-أناس؟! هكذان هذه حتتاج إىل توثيق م ،يت تزوروهنا يف سامراءالَّ هذه بنت اإلمام اجلواد 
هذا ن ومِ -التفاصيل إثبات ها فيماد عليعتبرة ال ينبغي االعتغير م   فهذه الرِّوايات ،أيضًا لم ت وثَّق

 ،املهم   ،يضاً أ ونهم  سماذا ي " وال أادريالعلم رج"ونه ويسم   "حتقيق"ونه يسم   الذي اهلذيانهذا  ،اهلذيان
ينيَّة ة ؤسَّسهكذا تعمل امل  !البيت ديث أهلبمراجعنا  ا يعبثُ ذكوه !البيتيف حديث أهل الدِّ

الث اجلزء الثَّ  (،البحار) هذا هو ،اهرةديقة الطَّ المة الصِّ ا ذهبنا إىل أحاديث ظُ م ة إذانفس العملي  و 
 !م منهملَ ة سَ جَّ ال اإلمام احلُ  !حاديثاألقوا مزَّ  !م منهملَ وال الكايف سَ  !م منهملَ ال البحار سَ يعين  ،نو واألربع
هو هذا  !ما َسَلم واحد منهم !ال حكيمة بنت اإلمام اجلواد سلمت منهم !سلمت منهم الطاهرة ديقةال الصِّ 
ماذا  ،أكثر من مخسني رواية ،218إىل صفحة  ،155ت من صفحة اوايلرِّ ا هذه ،بني أيدينا الَّذي الواقع
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منها ما ذ كرت  المعتبرةو  ين روايةسمفيه أكثر من خ-يقول ؟آصف مسينالشَّيخ الكبري  مةُ يقول العالَّ 
 من ظالماهتا!!..ظالمة  ي  وال أل ،هراءة للزَّ صيبملذكر أي  فيها  وهذه ليس-(24و  ،22 ،14) :بأرقام

ل اهلل و س  رَ  عت  مِ سَ  :بد اهللعَ  بن  ابر اال جَ قَ -14رقم وهو استثناه  الَّذيل ما جاء يف الرقم األوَّ نقرأ 
ا نيَ ن الد  مِ  يَّ تَ ان َ حَ يْ رَ بِ  يكَ صِ وْ أ   ،نيتَ ان َ حَ يْ رَّ ا البَ ا أيَ  يكَ لَ م  عَ ََل سَ  :َلثثَ ه بِ وتِ بل مَ قَ  بالِ ول لعلي  ابن أبي طَ ق  ي َ 
ال قَ  الَّذيي كنَ د ر  حَ ا أَ ذَ هَ  :يٌّ لِ عَ  لَ اول اهلل قَ س  رَ  ضَ بِ ق   امَّ لَ ف َ  ،يكلَ ي عَ تِ يفَ لِ خَ  اك واهلل  نَ كْ ر   د  هَ ن ْ ي َ  يلٍ لِ ن قَ عَ ف َ 
ظالمة لفاطمة  أي  -ول اهللس  ال رَ قَ  لَّذيااني ثَّ كن الذا الر  هَ  :يّ لعَ  الَ مة قَ اطِ فَ ت اتَ ا مَ فلمَّ  ،ول اهللس  ي رَ لِ 

  !مةالمة لفاطفيها ظُ توجد  ال هصحيحة ألن  و هذه ثابتة ولكْن  ؟وايةلرِّ ا يف هذه

  .مةقط عن مصحف فاطفهي  ،ةالرِّوايال ُمال لقراءة  ،احلديث عن مصحف فاطمة ،22رواية رقم و 

ور ب  أتي ق   ة تَ كَ حِ ا ضَ اَل ة وَ رَ اشِ كَ   رَ م ت   لَ  اً ومَ يَ  75ول اهلل س  رَ  عدَ مة بَ اطِ ت فَ اشَ عَ -24رقم  روايةو 
-كونلمشِر ا كان  نااه  هَ هلل وَ سول ارَ  انَ كنا  ه  اهَ  :لو قتَ ف َ في كلِّ ج معة مرَّتين االثنين والخميس اء دَ هَ الش  

ا أيعين -ماتتحتَّى دعو وتَ  كناي ه  صلِّ نت ت  اها كأنَّ -:أخرى ومعها رواية انت كفقط   ،يءشَ ض لِ رَّ ع تتملهن 
  !ماتتحَّتَّ دعو صلي وتتُ 

 ،شيء نكروا كلَّ ألقد  ،مماهتعاىل مقات لمائنا الكبار ومراجعنا األجالء أعلى اللهذا ما ثبت عند عُ 
 .آخر طريقٍ  من تثبُ تميكن أن  هذه الروايات بأن  يقولون و عون لكم قِّ سريُ و  ،توالرِّوايات كل ها أُنِكرَ 

ف ذا كان يضع  إ رِّجاللم العأنا أقول فما فائدة -زنهاة ح  دَّ ا شِ وأمَّ -:شيخ آصف مسينال ويستمر  
ها على بكائِ و ها عِ ها وجز نز حة ا شدَّ وأمَّ -؟إذاً ملاذا تعملون به ،ا تثبت من طريق آخرتقولون بأهنَّ ُث   ،اتالرِّواي

لصبر الجميل اتها لمنافو  ،ات أوالً الرِّوايرسول اهلل كما في روايات ففيها بحث لضعف أسناد تلك 
 .ألجالءاجعنا اة مر وبقيَّ  ينسآصف احملالشَّيخ من جناب مرجعنا الكرمي  هذا اهلذرإىل آخر -ثانياً 

 ،اّنهذا هو اجلزء الثَّ  ،سؤال ه لهُ جِّ ما وُ حين (،جاة يف أجوبة االستفاءاتصراط النَّ )اخلوئي يف السيِّد 
 سرِ اب عن كَ تَّ المنبر وبعض الك   باءطيذكرها خ  الَّتي ت االرِّوايهل -468صفحة  ،1607رقم السؤال 
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 بسب هذهو -ذلك مشهور  معروف-:قالف ؟صحيحة برأيكم َلمدة فاطمة عليها السَّ السيِّ  ر لضلعِ مَ ع  
ذلك مشهور -:قالحني اخلوئي سيِّد لهذه هي قواعد ا ،صحيحة ليستاليت يعملون هبا فهي لقواعد ا
 .م ِ وف واهلل العالر عم

 وسالمهُ  اللِ  لواتُ صمة صحديث أهل بيت الع وذبحِ  هذا هو منطق مراجعنا وعلمائنا يف متزيقِ  
 ،املوضوعاتة ى بقيَّ لضوء علاال أستطيع أن أسلَّط و  ،أمثلة وّناذج بسيطة وأنا هنا أخذتُ  ،نيععليهم أمج

 ،ثت األحاديِب ذُ طريقة لا س هذهبنف ،بيتلق بأهل اما يتعلَّ  وكل   ،ع املعتقدتمجيو وثِقوا بقيَّة املوضوعات 
ة ي  نهجي هذه مه (،نوارمشرعة بار األ)أو كان يف هذا الكتاب  (الكايفح صحي)ن يف هذا الكتاب اكإن  

لسيِّد ل (خبارآلثار واألااملوضوعات يف )أو كان يف هذا الكتاب أيضًا  ،هكذاهي املراجع وبقية الكتب 
د ممَّ لسيِّد او  ،وئياخليِّد السمد منهجية تهذه الكتب تع كل    ،تبة الكُ بقي   ،أو ،أو ،هاشم معروف احلسين

ل أه بح حديثَ ذة تَ نهجي  م ،ألجالءا ة املراجعوبقيَّ  ،السيستاّنالسيِّد و  ،الربوجرديالسيِّد و  ،درر الصَّ قاب
 .البيت من الوريد إىل الوريد

ى  لفقير علا قدمأ جلهِ وأل-!؟ينسيخ آصف مشَّ لا لماذا يقو  (بار األنوار شرعةُ مَ )مة كتابِه قدِّ يف مُ 
مجلسي مة الالعَلَّ  ي بحارف ن أنَّ لعلم المتوسطيا يعلم أهلحتَّى المشرعة  ة وبناء هذهليقكتابة هذه التع

ن م دَّ ة البحيّ غير ص موادو ة لشاربها ضرَّ م   ثيمراعليه مع كونها بحار األنوار فيها جَ  رضوان اهلل
ليجئ إلى فنوراه أحار بف فيها ومن يشرب من وجب التوقّ  االجتناب عنهما وأشياء مشكوكة ومشتبهة

أهل ديث نكر أحانت تُ أي استسقاء هذا وأ-فإنها مناسب  لَلستقساء-املؤل ف كتابأي إىل  -رعةشمال
 :ورّن األعهلمدااملؤمنني حارث ا بيٍت معروف من أبيات خاطب فيها أمريُُثَّ يأيت  ب ،البيت

 م         أٍ أس         قيك م         ن ب         ارٍد عل         ى ظ
 

 ََل العس            ف           ي الح           َلوةِ  َتخال           ه   
عليهم  وسالمهُ  اللِ  صلواتُ البيت اتلة حلديث أهل موم القَ  الس  والل ما جاء يف هذا الكتاب إالَّ  

 يأمنحتَّى يركبها من المشرعة  أنْ  السفينة الجارية في البحار فَلبدَّ من أراد ركوب ى حتَّ -:قولي ،أمجعني
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 من هذه ريكبْ لمتام الضالل ف ويضل   (هْ ظَّ حَ  يحْ طِ يْ ه وِ ربَ دَ  عْ يِّ ضَ يْ  ريدِ ي يْ الل  أقول: )-ماصِ لعَ ا اهللو  ثرةالعَ  من
 .؟!.عليهم أمجعني وسالمهُ  اللِ  صلواتُ د مَّ على هذا املنهج يف تضييع وحتطيم حديث آل مَُ  ملشرعة وليعتمدْ ا

ر يتذكّ ى حتَّ ن ا لكالحديث فيه ومرَّ  ،لقي نظرة على جانب من هذه المنهجية الرجاليةأ  و  
  ؟عتمدي  شيءٍ على أيِّ البيت هذا التحطيم لحديث أهل أّن ي تلقّ  م  شاهد والم   ال

اية الكتاب ي يف بدلبهبودقطعًا هذا ا ،الغضائريرجال ابن  (:على سبيل املثال )رجال ابن الغضائري
من و  ،عريضةويلة طلغضائري ابن ا سطورة عنوضع لنا أُ فقد  -ري اعتماداً كبرياً غضائيعتمد على ابن ال هُ ألنَّ -

من وهي  ،ليلةو ف ليلة أل اتحكاية من حكاي !أكذوبة طويلة عريضةاسطورة و  ،يريد أن يقرأها فلريجع إليها
 إىل أنْ -تابينعمل ك ه  فإنَّ -ابن الغضائري ث عنيتحدَّ  (،الفهرست للطوسي)هو  هذا ،العلماء يبِ أكاذ
وهو  مات يعين-هللا رحمه   هو مرِ واخت   ،من أصحابنا ا أحد  مهنسخهذين الكتابين لم يَ  ير أنَّ غَ -:يقول

ِه ورثت ض  عد بمَ عَ و  اهلل م هو رحمه  رِ واخت  -ذي ميوت يف سن الشباباالخرتام يقال للَّ و  ،شاب صغري السن
بن الملعاصر لطوسي ااهو كالم  هذا ،الكتابني وانتهيناَمن أحرق أحرق -إلى إهَلك هذين الكتابين

قول أحد يإذا و  ،(ما أحدلم ينسخه  ) :هووكما يقول  ،سيو الطمل يَرها تب ابن الغضائري كُ فَ  ،ضائريغال
ذا ه ؟املعاصرين لماء منن العممن رآه  ؟ين هوعلى كتاب ابن الغضائري أ فليدل نات خَ تب ُنسِ هذه الكُ  بأنَّ 
 .دنسخه أحم يو ك للِ هْ أُ و ق حرِ أُ كتاب ابن الغضائري   بأن   يقولو عاصر ابن الغضائري الطوسي يُ هو 

ر شِ لغضائري مل يُ ائري أو ن الغضاهو اآلخر حني ذكر اب !جالينيعند الر   يب املعصومالنَّ جاشي وهذا النَّ 
 ،لطوسي ذكرهاوال  ،هي ذكر جاشال الن   ،هؤالء املعاصرون البن الغضائري ،إىل هذا الكتاب وهو معاصر لهُ 

 (!وال واحد شاف كتابه)

 :لها فيطبع هذا الكتابعرف أصلها من فصتب ال يُ يف هذا الزمان يمع أقوااًل من الكُ  يأتينا عال ِمر و 
 اختالف يفوهناك  ،فاق على امسهال يوجد ات  ف ،الكتاباختالف يف اسم هناك  (.الرجال البن الغضائري)

نقل يا تُرى  ؟من أين نقل املعلوماتف ،صلية غري موجودةالنسخة األو  ،اسم املؤلف هل هو األب أو االبن
 !!نقلوها من أين مُ علَ هم العلماء أيضاً ال يُ  من أي  كتاب؟ ،من ذاك الكتابأو املعلومات من هذا الكتاب 
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 عثر بأنَّهُ  :ليقو  مانن الزَّ مبعد ابن الغضائري بقرنني وقد جاء ابن طاووس  مسهُ ا ءاعلمعندنا أحد ال
طاووس وال  ب ابنكذِّ نا أُ أ ! أحدمل يرهُ  ؟هل رآه أحدالكتاب الَّذي عثر عليه ولكْن  ،على هذا الكتاب

 كذبكن يي  ملنْ إ ؟هل ابن طاووس معصومف ،بن طاووسن يكذب اا كامبر  ،البيتأهل  ف حديثَ ضع  أُ 
العالمة  شتباهِه أنَّ اري على لدليل الكبوا ،هِ خبطأِ و باشتباهه ما استطاع أن يعرتف ُُثَّ شتبه إ ،اً مشتبهكان فإن ه  
فسري اإلمام ود يف تم موجكاللا هذا بأنَّ  :وقال وسنقل الكالم عن ابن طاو  هو تلميذ ابن طاووسو ي احلل  
ان ك  أن هأو  اً هان مشتبكمة  العالَّ أن  مَّا فإ ،ليس موجودًا يف تفسري اإلمام العسكري   والكالم ،كري  سالع

لماء العُ و  ومك هذاية وإىل مومن يوم العالَّ  ،اً مشتبهكان   هأنَّ  طاووس كان يكذب أوابن  أنَّ  أو ،يكذب
 ، وال رآها قرأ التفسريخلوئي مد احَّتَّ السيِّ  ،وال رآه والكثري منهم ما قرأهُ  ام العسكري  يضعفون تفسري اإلم

وئي وهذا بث اخليِّد السكتب وتلك أباث و  ،نقلها عن االحتجاجفإن ه حني نقل ما نقل من روايٍة  هُ ألنَّ 
نقل روايات  ،ها لكمخرجتُ ابق أيف السَّ  ،فحاتج لكم أرقام الصَّ ر خي وقت أما عند ،هنا يئو اخلالسيِّد 

وحني  ؟رصدامل ن ينقل علماذا ملف عنده اً موجودصدر لو كان املو  ،االحتجاج عن تفسري اإلمام العسكري  
 دوقالصَّ و  ،دوقعن الصَّ  انقله موجودة يف تفسري اإلمام العسكري  ألصل  االبيان رواية هي يف نقل يف تفسريهِ 

تابه ي يف كئو اخلد السيِّ أي ر  ألنَّ  ،ا أوردهامَ لَ ذلك لو كان يعلم و  ،نقلها عن تفسري اإلمام العسكريهو 
لروايات ايف ينقل فك ،عموضو  إىل آخره من أوَّلهِ  أنَّ تفسري اإلمام العسكري   هوث يدمعجم رجال احل

م تفسري اإلما اترواي من هية يالرِّواهذه  ري لعرف أنَّ لعًا على التفسفلو كان مط   !؟يف تفسريهِ  املوضوعة
 .العسكري  

مقٌّ  وهو ،الغضائريال يؤمن بوجود رجال ابن  (ل احلديثامعجم رج)يف اخلوئي الغريب أنَّ السيِّد و 
-مة في إجازاتهالعَلَّ  ض له  رَّ عيت لم يثبت ولم بن الغضائري فهوا ا الكتاب المنسوب إلىوأمَّ -يف ذلك

 بل-ن الغضائرياملوجودة عنده ومل يذكر فيها كتاب اب ذكر فيها الكتب ،هرةإجازته لبين زُ  ،اإلجازة الكبرية
إىل أْن -ض له  رَّ عجاشي لم يتالنَّ  وك فيه فإنَّ كشأيضاً مالشَّيخ ي و شاجالنَّ كتاب في زمان إنَّ وجود هذا ال

 ه  أنَّ بالغضائري لم يثبت بل جزم بعضهم   الكتاب المنسوب إلى ابنل من ذلك أنَّ تحصَّ م  وال -:يقول
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ول يعتمد عليه على طاخلوئي السيِّد  ؟يا سي دنا إذًا ملاذا تعتمد عليهِ -المخالفين وضعه  بعض  موضوع 
 !!هُ  وذكرَ إالَّ البِن الغضائري قول  فيه يف الكتب لن جتد مكاناً و  ،الكتاب

سيِّد ال نَّ أب يقول ،الداوريوهو  ،على تصحيح ُمعجم رجال احلديث أشرف الَّذيتلميذه  وأساساً 
من الكتاب  سمٍ قِ  على وقد قفنا-ماذا يقولف ،ريئبسبب ابن الغضا ف تفسري اإلمام العسكري  اخلوئي ضع  

لقول افإنَّ مصدر  ،ة عليهافقمكن المو  جميع الكتاب موضوع ال يالقول بأنَّ  ن لنا أنَّ وحاصل ما تبيَّ 
مة  وتابَ  ئرياضبالوضع هو ابن الغ شري يُ -..األ ستاذ ماد والسيِّدق الداحقِّ خ َلصتِه وغيره  كالم في عه  العَلَّ

 ةً خرب النَّاس ثر أكهو ي و ئو اخليِّد السيخ مسلم الداوري تلميذ شَّ لاهو هذا  ،فهذا تلميذهُ  ،اخلوئيالسيِّد إىل 
مة مذا مذكور يف وه ،ابقةالس رائهآفًا على تصحيح املعجم وتبديل شر مُ  نهُ عيَّ  الَّذيوهو  ،اليةجلرِّ ا بآرائه قدِّ

 .لفسفيما  هُ قرأتُ د وق ،ذلك عليكم ُمال اآلن ألن أقرأال و  ،اجلزء األوَّل من معجم رجال احلديث

يا أنت ل أقو  .ريابن الغضائ السيِّد اخلوئي هو قولعتمد عليها االَّيت مدة العبأن  يقول الداوري ف
تب عن  الكُ ملوجود يفاو ضائري ابن الغوالكالم الَّذي ذكرُه  ،ابن الغضائري ليس موجوداً بأن  تقول سي دنا 

لداوري ايخ مسلم شال لوفوق ذلك يقو  ،كري  تفسري اإلمام العسكري ليس موجودًا يف تفسري اإلمام العس
 البداية يف! يعين أنت !هرأ بعضَ ! تق؟اهذ حتقيق أي  هؤالء و لماء عُ  أي  ف ،فيه هالتفسري وغري  رأيَ  بعضَ  بأن ه قرأ

فسري اإلمام )تلكتابارأمت ق وألَّفتم ُمعجم رجال احلديث ما كنتمأنت وأستاذك بالوضع، عليِه  حني حكمتَ 
 لَّ ك  تاب أو يقرأ من الكبعضاً  قرأيق احملق  تُرى  !! رأيهه فغريَّ نبعضًا م قرأذلك بسنني طويلة  دبع ؟العسكري(

 .أهل البيت ق حديثُ زِّ والل هكذا مُ يا مجاعة  ؟الكتاب

كتاب الرِّجال البن   وجد لناوأ ،خمتلفةٍ  مجع من كتبٍ  الَّذياجلاليل  د رضا احلسيينممَّ السيِّد و 
وأمَّا  -يقول 21صفحة يف  ،عهمجََ مع ذلك  من املؤلف ولكنْ  دمن امسِه وغري متأك   دك  الغضائري وهو غري متأ
 ؟شققبل النَّ العرش  :أال يقولون ؟الكتاب أين ؟هو الكتاب أين هو-رصن كتب الرجالكتابه  هذا فهو من أ

كما   وصار اً كتاب  وصنعتَ  أقواالً  من هنا ومن هناك مجعتَ  ؟نانت مصد ق سيِّدَ يعين أ ؟تاب أين هوالكِ 
اء وااللتزام بمصطلح لقوة وفي الترتيب والتعبير واألدوا في الدقةِ من أرصن كتب الرِّجال  .. -:يقولون
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 ات من هنذَ خِ هذه معلومات أُ  ،مهزلةو  كةهذا مضح ،هذا ما هو بكتاب ؟هو الكتاب أين هو-علماء الفنّ 
 معليه وسالمهُ  اللِ  أهل البيت صلواتُ  ق حديثُ زِّ يقة مُ طر ال هبذهِ و  ،مهزلة أساساً هي من كتب و  كومن هنا

 .أمجعني

السيِّد ذة حد تالمأ بهُ تَ بث كَ وهو  ( يف رجلةر لسيستاّن أمَّ اإلمام ا) كتاب، هذا  األغرب من هذاو 
عند  يعين-مثَلً  رو لمشهابها ف خالِ ي  -ّنالسيستاللسيِّد أي -ةاصَّ راء خَ  أوله  -79صفحة  ،السيستاّن

من  ما اشتهر :ثَلً م ،هورالمش ي خاِلف بها وله  أراء َخاصَّة-ءاأراء خيتلف فيها عن مشهور العلمالسيِّد 
دنا ه فإنَّ سيِّ اب إليلكتنسب ا أو لعدم ثبوت ثرة قدحهِ ا لكعدم االعتماد بقدح ابن الغضائري إمَّ 

ت و ثب"مَّا نقول لَ  ؟ين هوأهو الكتاب -الكتاب بوتَ ك بل يرى ث  ال يرتضي ذل-السيِّد السيستاّن-األ ستاذ
في  دلمعتمَ اري هو ن الغضائالكتاب وإنَّ اب َبل يرى ث بوتَ -؟رآه الَّذيمن  ؟الكتاب أين هو ،"الكتاب

 ،دنايِّ سأقول  ،اّنلسيستالسيِّد اف حلِّ أنا أُ -وأمثالهماالشَّيخ ي و اشجثر من النَّ رح والتعديل أكمقام الجَ 
ين هو  أ تبة مك أي  يفكان  منا يف أي  لَّ دُ  ؟كتاب ابن الغضائري  رأيتَ هل ني نفك بأمري املؤمحلِّ أُ السيِّد حة مسا

هذا  أنَّ ب دنايِّ سول يا تقحَّتَّ نسخة من هذا الكتاب  أنت رأيتَ  ؟من الَّذي رآه ؟كتاب ابن الغضائري
 تتثبُ  ن أنْ السيارات ميكو البيوت موال و يعين اآلن األ ؟نية الرجالي  بقيَّ  مة علىقدَّ أقواله مُ  الكتاب ثابت وأنَّ 

سَّند الو  ،هاف أصلُ عرَ  يُ الوثائق يعين أن نأتيهم بأسانيد و  ،والِل ال يقبل املراجع ذلك ؟هذه الطريقةمبثل 
 لن روايات أهلك ،لون ال يقبوالل ؟ريقةطهبذه البيوهتم  هبذا ويتنازلون عنيقبلون فهل  ،األصل غري موجود

لو  ،ةهم متغريِّ اءَ و أن  أر ههذا  األكثر منو  وهبذه الطريقة! أهل البيت مُيزقوهنا شرَّ مزَّق وأحاديثالبيت 
الَّيت ألراء اال بأنَّ هذه قمن ف ،ءرالت األفإذا تبد   ،لةمتبد  و  ةتغري  هم مولكن  أراءَ  ،أنَّ هذه األراء ثابتةبنفرتض 

 !! ثابتةغريو لة تبد  راء مُ األاألمر الواقع الذي نراه هو أن   ؟ستبقى ثابتة اآلن أنتم عليها

 :لسيستاّنملرجع اللسيِّد ممَّد رضا السيستاّن جنل ا (قبسات من علم الرجال)لنذهب إىل 
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خذ لكم آ ،كتاب جديد  وهو ،2015 هي الطبعة األوىل كما قلت هذه الطبعة  ،لوَّ اجلزء األهو هذا 
بن اليارات الكامل يف الزِّ  د رضا السيستاّن عن موضوع كتابممَّ السيِّد ث يتحدَّ  ،90يف صفحة  ،مثاالً 

  ..قولويه

ن من ما وقع لنا لك)-مةملقدِّ ابن قولويه يف ا يقول ،البن قولويه اراتيزِّ هذا هو كتاب الكامل يف ال
 لكن ما-ندي وقتعا ه ملكالم كلَّ ريد أن أقرا اال أُ  ،هبذه الطريقةأروي أنا  أي-قات من أصحابناجهة الثِّ 
رحمهم  ابنامن أصح قاتمن جهة الثِّ -أرويههو الذي يعين هذا -قات من أصحابناا من جهة الثِّ وقع لن

 .قطفات قلثِّ عن ا وير أ ن يني أأ-(وي عن الش ذَّاذ من الرِّجالاهلل برحمته وال أخرجت  فيه حديثاً ر  

-:راءويذكر األ وهّنتارضا السيس دممَّ السيِّد ماذا يقول وهو الرأي األو ل،  ،رأي لهُ اخلوئي السيِّد و 
وا في جميع من وقع ه وثاقةد منالمستفا أنَّ -من كالم ابن قولويه-المستفاد من هذا الكَلم أنَّ  :لاألوَّ 

 لى المعصومينتهية إالمن ه باألسانيدصَّ ومن خَ  :ب (ب ،أ) :بين سلسلة األسانيد وأصحاب هذا القول
السيِّد -ر هتاذ ق دِّس ساأل س لسيِّداوهذا ما بنى عليه  رهميغمن المامية أو من  يالرَّاو بَل فرق بين كون 

هي  ،بىنَّ هذا القوليتوهو  منمن الزَّ  اً يعين ردح-ردحاً من الزمن كما يظهر من مواضع من المعجم-يئو اخل
ال هي و  ،يةة قُرآنال هي آيف ،يف مقطع زماّن معني  بشكل معني  اخلوئي سيِّد لهمها افعبارة واضحة لكن ال

د السيِّ و  ،اذذَّ لشُ ا عن يو ر ال أو قات أنا أروي عن الثِّ  ، الراوي يقولكالم واضحال ،فلسفي نص   وال هي ،رواية
تهية نسانيد غري مُ ألكانت ا  إذا يعين-المنتهية إلى المعصومين خصَّه  باألسانيد-معني   بفهم فهمها اخلوئي

ل تبد   ذلك بعد-الزَّمن حاً منستاذ ردوهذا ما بنى عليه السيِّد األ  -اخلوئيالسيِّد ها ال يقبلفإىل املعصومني 
م فيها وع غير الماوال وق سالر وال إ ر رفعيغين من مباألسانيد المنتهية إلى المعصو  ه  ومن خصَّ -!الرأي

بعد ُُثَّ  ،اخلوئيلسيِّد ل ل ثانٍ ذا قو ه- يعدل عن أصل القولقبل أنْ  ،األستاذ الحقاً السيِّد  وهذا ما اختاره
-اب بَل واسطةهم الكتى عنن رو الَّذي أنَّ ال م ستفاد منه  وثاقة خصوص مشايخهِ -قول ثالث يتذلك يأ

  .مباركةتِه الحيا وهو الَّذي استقرَّ عليِه رأي  السيِّد األ ستاذ في أواخر-إىل أن يقول



 51ق ونحن مغّربون ج ( إمام زماننا مشرّ 60طق / للشيخ الِغّزي           الحلقة )الكتاب النا :3الجزء  –ملّف الكتاب والعترة 
 

- 36 - 
 

ظر عن تفاصيل النَّ  بغضِّ  نيمملعصو اة إىل ق باألسانيد املنتهيتوثيق يتعلَّ  هذا الأنَّ ب يعين مرًَّة فهم الكالم -
  !ندالسَّ 

وع وقرسال وال وال إ ري رفعٍ غمن األسانيد املنتهية إىل املعصومني مع تفاصيل  ،ال :خرى قالة أُ مرَّ و  -
  !مام فيهاغري اإل

  !اشرشكل مبعنهم ب وىن ر الَّذيق بوثاقة خصوص مشاخيه تعلي هُ بأنَّ  :ة ثالثة جاء فقالمرَّ و  -

 الثالث ا الرأيهذ من قال بأنَّ ف ،رأي فرتة زمانية كل  ويف   يومٍ  إذا كان يف كل  و  !يهناك رأميًا يو يعين 
 رجال جمعمكتاب   ريَّ غَ  ،لداوريل جلنة برئاسة مسلم اكَّ شَ  عجم رجال احلديث بعد أنْ مُ بسببه غري   الَّذيو 

بار أنَّ الرِّوايات باعت !ن فتاواهمو ملية سالة العغريَّ من الرِّ أن ه وحَّتَّ  ، كبريًا وفقًا للرأي الثَّالثتغيرياً  يثداحل
ر أخ  ذا الرأي املتهأنَّ بل من قاف ،مرفوضاً  ،لة بنظرهِ و بكانت مقاليت  ايات و كبري من الرِّ   ارفصار مقد ،تتبدلَّ 
اف ،صحيحالرأي الهو  وهذا  برأيهِ  حصر  يُ  عوه أنْ والد منواأل ةلكن احلاشي ،لوفعاًل تبد   ،ل بعد ذلكيتبد   لرمبَّ

نقله من هذا ا هنا أنوأ (،ينملنرب احلسيا مخسون عامًا مع) :ي يف كتابهري لكشما حسنالسيِّد الكالم ذكره 
طبعاً  ،هِ اته يف آخر حيت أراؤ ي تغري  السيِّد اخلوئ ،هذه املسألة أعرفها ،أعرف هذه املسألة ال ينالكتاب ال أن  

بسهوهم  قدال يعت بق كانايف السَّ  ،باملعصومني مثل ما تغري  رأيُه يف عقيدتهِ  !ليس لألحسنو لألسوأ 
يف   رأيهُ ي تغريَّ وئاخلد السيِّ ضاً فأي !نا ذلكبيَّ قد و  يف آخر أيام عمرهونقصهم وهم عتقد بسهاولكن ه  ،ونقصهم

أنَُّه بية ة العلم نظر احلوز قد يُرى هذا يف ،أكثريكون سات الرِّوايتضعيف أن  يعين  ،وأقضية لألسال هذه
ُيكذِّب هبا  الَّيتات يالرِّوار عدد ما يكثل  كن ه  هو أ يَّةنية الدِّ ؤسَّسيف نظر امل ألنَّ ال ُمحقِّق وألنَّ التحقيق ،أحسن
لكن  ،قينصد  آلن ال يُ ان يسمعين م  البعض  !!حققهو امل  هذا ويُقال يكون هو األعلم ك فيها شكِّ يُ و  العالِ م

  .بعينها هي احلقيقة هذه واللِ 

ونجد نفس -(ملنرب احلسيينا مخسون عامًا مع)ي ري حسن الكشمالسيِّد من كتاب  249يف صفحة 
المام الخوئي  لدي معلومات من ثقات أنَّ ال و والرج رلحالة في عالم الحديث والعقائد وعلم التفسيا

ار أفك وحدثت له  -معجم رجال احلديث-لرجاليةا من عمره تراجع عن موسوعته ينتفي السنتين األخير 
وهذا ليس ِانحرافًا أو ضَلاًل أو -حسنالسيِّد هو يقول -هاتمدكان يع  تية الَّ المهمَّ  جديدة في مصادره
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 اهلل أنْ  ه  ر رحموقرَّ ث والتحقيقات إلى هذه الحقيقة في األبحا مهما أوصله تقد  وإنَّ  ،ِارتدادًا والِعياذ  باهلل
واعتبر األمر  رفض ذلك مهسٍم منها لكن طاقلصياغتها من جديد وإسقاط قِ  نةً جل لوشكَّ يدها يستع

للناس؟  لقو فماذا سن ،يأنت يوميًا عندك رأ قالوا له-ألمرل الستار على اسدِ وأ   لمرجعيتهِ  ي شكِّل ضربةً 
يف صفحة  ،د رضا السيستاّن يف كتابهممَّ السيِّد نها بيَّ الَّيت راء الثالثة غري األوهو  ؟رابعهذا رأي نقول هلم 

 .91و  90

 دِّ رَ  وَ  تارِّوايالقبول  ما هو امليزان إذًا يفف ،ةية عبثي  قضانت القضية هكذا فقد صارت كفإذا  
صادر ن دون مم أحتد ث الأنا ف ،هي هذه الكتب أمامكم ها ؟يوم هناك رأي كل  يف  إذا كان ! ؟اتالرِّواي
 .وأدلَّة

ه  أنَّ -لر رأيًا أوَّ ذك ،91 صفحةد رضا السيستاّن عن والده يف ممَّ السيِّد ونفس الكالم هنا يتحدث 
ات الواردة في يالرِّوالق طن مدو ة ِئمَّ األَ ي و بنَّ اب زيارة الات الواردة في ثو الرِّوايالوثاقة بأسانيد  صَّ خَ 

 درك قبل أنخاتمة المست على ه   لفي تعليقةٍ  الوالد دامت بركاته   ختاره  سيِّدي األستاذوهذا ما ا الكتاب
د والدي األستاذ السيِّ  تاره  وهذا ما أبداه  واخ-فاختار قواًل آخر بعد ذلك-ختار القول الثالث اآلتيي

 كان من  زِّيارات وإنْ الامل يد ك في أسانوثاقة أحد بوقوعهِ ر إثبات تيسَّ ي ال نْ قتضاه أدامت بركاته وم  
وميكن  ،السيستاّن د للسيِّ  رتأخ  هذا هو الرأي امل ،أن يتيسَّر توثيق ذلك ق وال ميكنال يوثَّ -لمؤلفخ امشاي
ني ي عن نفسِه حلربوجرديِّد اويف كل  يوم كما كان يقول الس ،كذايأيت رأي ثالث ورأي رابع وهذلك أن  بعد

حديث أهل  نبذما ف ،ليوم رج أنت يف كلِّ  (،أنا يف كلِّ يوٍم رجل :الق ؟دنا يوميًا رأيسيِّ ) :يقولون له
ديث ح بُ ا ذنم ،ن رجلكن تريليو   ،كن مئة  ،كن رجلنييوم  يف كل  ، كل يوم رجل! أنت براحتك يف؟البيت

 ؟عنيعليهم أمج وسالمهُ  للِ ا أنت يف كل  يوم رجل ويف كل  يوم تعبث بديث أهل البيت صلواتُ  ؟أهل البيت
لو و  كذِّبوّن  ،ّنو بذِّ وكَ  ،تبهذه الك ،املصادرهذه  ،لوثائقا هذه ،ق أمامكمهذه احلقائ ،ما هي هذه القضية

هي هذه  ،جييبن  مبشيءٍ  ئتُ على أحد وال جِ  ذبتُ أنا ال كَ  ،كممأما قادر واحلقائصاملهي  هذهِ  ،بلقمة
 .احلقائق بني أيديكم
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  !؟بحديث ثكمأحدِّ  يندعو  

بني يدي  ذيالَّ اب الكت ،لتعربون عليه دون سؤاو  ا أنتم تسمعون بهِ ورمبَّ  !احلقيقةبحديث مستغرب 
 وال جلنة وبدأكَّ شَ  هِ نمايف زَ  الربوجرديالسيِّد هذا الكتاب  ،بريتاب كَ هو كِ  (،الشِّيعةجامع أحاديث )هو 

ة مقدِّ يف مُ و  ،ةلشرعي  ا حكاميف األالبيت ع أحاديث أهل مجََ  كتابر هو  ،ةصَّ تاب قِ كتاب وللكِ بتصنيف هذا ال
السيِّد -امه بأيَّ ه قبل ارتحالر  سِ  سدِّ ق  ه أنَّ -ي يف أيامه األخريةدالربوجر السيِّد  ة أنَّ لقصَّ ا الكتاب موجودة هذه

ة ف على قلّ ر والتأس  لتأث  اريم وأظهر لكَ ا هِ بّ لى ر ع ه  ر وفودَ ذكَّ تَ  بأيَّام ق دِّس ِسر ه قبل ارتحالهِ  أنَّه  -الربوجردي
 ه  سَلَّ فَ -ن حياتهخرية مام األيَّ األ ،اةلوفا راشعلى فِ -ارضَّ جمع  من الح   اه  عزَّ و  هفر فسَلَّ عد السَّ وب   ادالزَّ 
بناء ء و المعليم الع  ضَلء وتة الف  ن تربية ملعلميا ة وآثارهِ ينيَّ لدِّ ا تهامضَّار بتذكار خدمن الح   جمع   اه  عزَّ و 

-؟مأجاهب اذام-فأجابهم ،باطلال وإماتة في إحياء الحقّ  واجتهادهِ والمدارس العالية المساجد العظيمة 
السيِّد  ره  كّ ذَ ث مَّ  ،ليلق يَّ لَ ة عَ ه الكثير مالجليل ونع إلى عظمة الربِّ  سبةِ م بالنِّ رت  كما ذ  كلَّ   بأنَّ 

أجنز  ،ُأجِنزتاب قد ُكن الكه مل ييف أيَّامو  ،الشِّيعةبكتاب جامع أحاديث  رهُ ذك   ؟بأي شيء ذكره-الكلبيكاني
سيِّد لا رهفذكَّ  ،بن الكتام انبر جز جِن كان قد أُ   ،طُبع وظهر إىل املألفالكتاب  ة مديدةمبدَّ  بعضه بعد وفاته

 إىل-ألكبرا نهورضوا مدلصَّ ا اهلل انأرجوا بهذا الكتاب فقط غفر  ،نعم :فقال -:يكاّن هبذا الكتاببالكل
ن الوجدا ،دقاً اصن فيها سان يكو اإلن ،م األخريةااأليَّ  ،نساناللحظات األخرية من حياة اإليعين  ،آخر كالمه

اّن كيبالكللسيِّد ا رهُ ني ذكَّ حلكن  ،شيئاً  م ما وجد ذلكدَّ ما قَ  روه بكلِّ فحينما ذكَّ  ،اً يكون فيها صادق
لسيِّد ة از بعد وفاا ُأجنِ وإّنَّ  ،عومَت  وطُبِ ل مُ مل يكن قد كَ  الوقت وهو يف ذلكالشِّيعة أحاديث  بكتاب جامع

أنَّ برفون يع ءالمؤالء العه هو أن  رادي مُ  هذه وسيلة عظيمة.ف ،هُ ر نفرجت أساريا ،نعم :قال ،الربوجردي
قولون عنها يلَّيت اث يدحااأل كتاب مجع كلَّ الشِّيعة  وكتاب جامع أحاديث  ،فيها النجاة حديث أهل البيت

ملاذا يا و  ؟عتمجُِ ا اذلمفألحاديث ضعيفة ا فإذا كانت هذه ،لشرعيةا يفة يف باب األحكامعضضعيفة وغري 
ية ؤسَّسأل املستذا ال ملا ؟ملاذا ال يسأل الُعلماء أنفسهم ؟ك فيهاجناتَ  وجدتَ الربوجردي دنا سيِّ   ؟نفَسها نيَّةالدِّ

 ؟!..ب على ذلك أثررتتَّ لماذا ال يَ ف ،رة تتكرَّ لقضيَّ ا هذهو 
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أرادت لَّيت اة ؤسَّسمنع امل :أوالً  عليه اللِ  رمحةُ  السيِّد الربوجردي ،الربوجرديإذا رجعنا إىل حياة السيِّد 
ه وهذ .؟!.لرباءةأجزاء ا وهي ،نطاعفيها املالَّيت يطبعوا األجزاء  منعهم أنْ  ،نوارطبع كتاب بار األ تأنْ 

وكانت أجزاء املطاعن  رلبحااب اواشرتيت كت ،1980إىل إيران سنة  حني ذهبتُ  ،ها بيديتُ سة أنا ملالقضيَّ 
سيِّد ال :لواقا ،تابأشرفوا على طباعة الك نالَّذيص األشخا سألت نفسَ  ،حني سألتو  ،ليست مطبوعة

ن دون أجزاء م رلبحاا عبِ وطُ  ،طاعن يطبعوا أجزاء املم عليهم أنْ حرَّ وهو الذي  ،منع الَّذيهو الربوجردي 
رق و احلجري على  لَّدجملا طبع ،نُت فيه يف إيرانالَّذي كُ  يف ذلك الزمن األثرياء أحدوكان هناك  ،املطاعن

  ،تبةصاحب املكاه عين إيَّ بة وباكتا  من دون أي   اً غامق اً أزرق لونهُ كان ر  كذ ف بغالف إىل اآلن أترديء ومغل  
دري  أاعف ال عف ومضبسعر مضاشيخ حبيُب الل األرومل ي باعين الكتاب ال حبهاكانت هناك مكتبة صا

 ،هل البيتحديث أ كتاب  وهو !راتيت وكأنَّين أمحُل خمد  ت عباءَ ُه حتأن أضعَ  وأوصاّن ،أخذ اً كم ضعف
و يف أوائل أ 1980ت هنايا هل هي يف رال أتذك   ،الكتاب شرتيتُ يف تلك الفرتة ا ،ماتكان قد الربوجردي  و 

 أقرَ يُ  انكوما   ةاشرتيُت الكتاب بأسعار ُمضاعف  تلك الفرتةيف لكن ،ربالضبط ال أتذك   ،1981
ًا ة ئي الطباعة ردة ألنَّ بالعدسة املكربِّ  هُ ت أقرأُ كن،بسهولة ق مسيك ور وهو رقة لزُ ل إىل اان مييكوالورق  جدَّ

من  تابعون كلَّ أتباعه يُ ظمى و لل العاع آية ألنَُّه يف ذلك الوقت كان الشَّيخ ال ُمنتظري املرجًا رَّ ع سِ بِ ورديء وطُ 
 هِ ُل كتابًا فيجُت أمحوخر  سيها بنفة أنا عشتُ صَّ هذه القِ  !هنيسجنو و  دونهليجف هأالكتاب أو يقر  يمل هذا

 من أمحلهُ  ،يءلكتاب شا اهذ هيما ف ،ال أكثر وال أقل   وظالمة عليٍّ  المة فاطمةظُ  هِ فيو  ،البيتأهل  حديثُ 
من  لكتابين ِاشرتيُت ابأنَّ  رب احداً يَّ صاحب املكتبة شروطًا أْن ال ُأخِ َعلَ  واشرتط ،أذهب إىل بييتو املكتبة 

ي دالربوجر السيِّد من بركات ي ههذه و  ،1980هذا أيام اجلمهورية اإلسالمية  ،اف أيضاً ه كان خيألنَّ  تبتهِ كم
هذه  ،جيتهِ مبنه جدَّاً  أثِّرينمن املتو  ،هو من تالمذة السيِّد الربوجرديمنتظري حسني الشَّيخ و  ،عليه اللِ  رمحةُ 

 . الل عليهرمحةُ ي الربوجردالسيِّد من مسرية يسري  هذا جزءر و  ،بنفسيها تُ شعالقضية أنا 

ه يف الفقه اهالعلمية واجت   وآثارهالربوجردي حياة اإلمام )اخلراساّن كتاب  وهذا تلميذُه ممَّد واعظ زداه
جردي( )السيِّد الربو دخل  ،115 ،114ث يف صفحة دِّ هنا يُ  ،عليكم بعضًا منه قرأتُ  (:واحلديث والرجال

أضيفوا  :للجنة وقال هلما دخل على هذه ،الشِّيعةع أحاديث ماجتمع هذا الكتاب جالَّيت على اللجنة 
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الحديث  ةر يومًا لجنضَ ألستاذ المام حَ  اأنَّ -يقول ،الشِّيعةاملخالفني إىل كتاب جامع أحاديث  ثَ يدأحا
ل بكثير من روايات أهل األحكام أقات أهل السنة في باب عدد رواي ه  بأنَّ فبدأ حديثَ  ،كتاب  وبيدهِ 

 ظر فيها جميعًا دخل  في الجمع بينهما فوائد وللنَّ  بنا إذاكت  يل أبوابفأرى إيرادها في ذَ  ،عندناالبيت 
السيِّد  بعد ذلك قال هلمو -ات في مواضعهاالرِّوايبدرج تلك  افبدأن-إىل أن يقول-تنباطسفي اال

 سبابًا النصرافه عن رأيه وحاصلها أنَّ وذكر أ-قت اآلن غري مناسبالو  ألنَّ  ،تركوا هذا األمرا :الربوجردي
وجد ذلك فساداً يف ألن ه  عن القضيَّة يعين هو ما أعرض-وقتنا الحاضر يلون هذا فعندنا ال يتحمَّ النَّاس 

ترجع إىل القضية  وهذه ،النَّاسا من خوف وإّنَّ  ،أْن يمع بني حديث أعداء أهل البيت وحديث أهل البيت
  ..اهيتبنَّ  منطقٍ 

  ؟بنَّاهتي الَّذيما هو هذا المنطق 

لهم بشكل وأقوا مَّةاألَئِ هم روايات مكن فَ ي ه  كان األستاذ يعتقد أنَّ -من الكتاب 91صفحة 
يقول  وكان تيهل البأ ةِ مَّ صر أئعة ألهل السنة في عائات والفتاوى الشَّ الرِّوايَلل مراجعة أفضل من خِ 

 !!جرديالربو د السيِّ  هذا هو منهج ومبدأ-أهل السنة فقهِ  امشِ يعة على هالشِّ  قه  فِ  :أحياناً 

 ،أيضًا تأث روا اجع كثارر مهناك و  !تِه أيضاً نهج وقد تأثَّر مبنهجي  تبىنَّ نفس املالسيستاّن يالسيِّد فك لولذ
ا وأمَّ -:كتبه أحد تالمذته  الَّذيهذا البحث  يف رجل( ةر مَّ اإلمام السيستاّن أُ )كتاب من   80يف صفحة 

ولهذا المنهج  طرحهِ و  يس الفقهر دفي ت-السيستاّنالسيِّد -زيتميَّ  خاصّ  منهج   فيهِ  له  الفقهي فَ  منهجه  
فإنَّ الطَلَع  ،هم من المذاهب السَلمية األخرىوفقه غير  الشِّيعةِ ين فقه ب المقارنة   :مَلمح وهي ة  دَّ عِ 

يوسف بي وخراج أ كلأ ماموطَّ  على َلعص كاالطلنَّ ا المعاصر لزمان يعلى الِفكر الفقهي الس نّ 
الزِّيارة وهذا خالف قول -عليهم أجمعين وسَلمه   اهللِ  ات  صلو األَِئمَّة  ح أمامنا مقاصدَ وأمثالهم يوضّ 

 تيالبالم املخالفني لتوضيح كالم أهل بك يت نأال يتاج إىل أنْ  م نورر هكالمُ ف (،ورم ن  ك  م  ََل كَ ) :اجلامعة
 على حاشية فقههو آل ُمَمَّد فقه  من أنَّ الربوجردي  ديِّ عليهم أمجعني أو كما يقول الس مهُ وسال اللِ  صلواتُ 

 .واصبلنَّ ا
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 ،كاّنايبالكلد السيِّ ره لك حني ذكَّ ولذ ،البيتيف حديث أهل هي جاة لنَّ  اأنَّ بة ضيَّ فون القعرِّ يُ هم إذاً 
وا أرجأنا  ،نعم :قال (،عةالشِّييث جامع أحاد)ع و ر قام  هبذا املشروع العظيم مشبأن ه ي در الربوجالسيِّد ر كَّ ذ 

ُممع ) ل  ن ينجو بطبعهِ أمثاًل   يرجوقطعاً هو ال ،ال قيمَة هلا ألمور األخرىبقيَّة او  ،هبذا الكتاب فقطالنجاَة 
 فيهِ  لهذا العم فهل ، مصريف حسن البنااملسلمني و  واإلخوان بريق دار التقريطونشره عن  (،للطربسي البيان
 ن الوجداألنَّ ذلك و  ،فقط :للذلك هو قا ؟هذا العمل فيِه ثوابفهل  منع طباعة كتاب البحارأن ه أو  ؟ثواب

 !متكل  هو الذي الشِّيعي هنا 

رقم  ،ةمملقدِّ هذا يف او  (،الشِّيعةجامع أحاديث )رأ لكم من كتاب أنا أق ،بنفسهِ هذا هو الكتاب 
رجوا أ ،نعم-؟:ذا قالما-انيلك لبيكافلمَّا ذكَّره  السيِّد -ال ُمقدِّمة رُقِّمت باحلروف (،س)و  (ن)الصفحة 

 دخل عليهمقد هو و  ،لعملاهبذا  للقيام ةل جلنكَّ شَ فقط هو  ،ف الكتابؤلِّ مل يُ  هُ مع أنَّ -بهذا الكتاب فقط
 ،عن اقتنا جع ال عترا ،جعذلك ترا بعدو  ،أدِخلوا روايات النَّواصب :السيِّد حينما قاللهم مَ وأفسد عَ يف يوٍم 

  !مسأ يومَ  هنا ذكرُ علي مرَّ  الَّذيلبازاري ا اهاشتغل هنا االجت  ف ،النَّاستراجع خوفاً من بل 

لسيِّد ا ف أنَّ يكش ؟كشف هذاماذا ي ،سدرَ تُ  بأنْ  ةً ريَّ حَ  تملواقف أليسا مثل هذه :أنا أقول
امع جب ،ذا الكتابهبهي ا جناتُه وإّنَّ  اَم بهِ قبالنَّجاِة يف حياتِه األخروية بكلِّ الَّذي نًا مل يكن متيقِّ الربوجردي 

 ،منه أنا أقرأو الكتاب  نفسُ هو  ذافه! ؟رَب العِ  عند هذهالشِّيعة لماذا ال تقفون يا علماء ف ،الشِّيعةأحاديث 
بني  هوث يدواحل ،ر أو مصد من دون سندٍ حكايةً  لكم مل أروِ  ،كتاب جامع أحاديث الشِّيعةهو  هذا 

س ُكل   الربوجرديالسيِّد كاّن وبني يبالكلالسيِّد املراجع بني  ال  ؟املراجعء هؤالرب تلماذا ال يعف ،هم مراجعواجُلالَّ
 !! أدريال ؟البيتأهل  قون حديثَ زِّ ملاذا يعودون فيم !ريدأ

 ال إسالم املصحف منسلخًا عنقلني ة الثَّ إسالُم معيَّ )هو  بني يدي   الَّذيحادثةر أخرى هذا الكتاب 
الشَّيخ  ،19يف صفحة  ،قدسةقم امل ،املطبعة نينوى ،ملعاصرينمن املراجع ا ،ندد السَّ ممَّ للشَّيخ  : (احلديث

 أكثر من واحد مسعتُ من  ،ومسعت حادثة ماثلة هلا ،هاوهذه احلادثة أنا مسعتُ  ،ند ينقل هذه احلادثةد السَّ ممَّ 
 ةإسالم معيَّ )من كتاب  ،19صفحة  ،ب حني أقولذَّ كَ ين سأُ من الكتاب ألنَّ  ين أقرأكنَّ ل ،احلادثة هذه
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موجود هو -ي حفظه اهللنيفي المازندار العَلمة السّ الشَّيخ  وقد أخبرني-:للشَّيخ ممَّد السَّند (الثَّقلني
الشَّيخ العَلمة الّسيفي المازندارني  وقد أخبرني-املازندراّن حي   ييفوالسَّ  حي   ندد السَّ ممَّ  يخالشَّ  ،حي  و 

رآن تفسير للق  في أواخر عمرِه عن أفضل -طبائيالطباالسيِّد -أل صاحب تفسير الميزانسَ  ه  أنَّ  حفظه اهلل
ي مِّ دري كيف يهاجم تفسري القُ يكمال احلالسيِّد  مسعتم قبل قليل -اشيي والعيَّ مِّ الق   الكريم فأجاب تفسيرا

 !ميشي اجلانب األعوجفى و تُ  لكن هذه احلقائق ،الطباطبائيالسيِّد نفسه يف سلسلة تالمذة  وهو يعد  
ي مِّ الق   افأجاب تفسير -!؟الكرمي رآنلقُ لاحب امليزان عن أفضل تفسري ي املازندارّن يسأل صيففالسَّ 
ما هكذا-اشيوالعيَّ  هذه الكتب  ،اإلمام العسكري وتفسريرآن الُقمِّي والعياشي أفضل تفاسري القُ  !و والِل إهنَّ

 كًا يده كالمستخفّ محرِّ السيِّد  فأجابه   ؟وماذا عن تفسير الميزانالشَّيخ ه فسأل-هي أفضل التفاسري
 درسوها؟قف عندها اجلميع ويَ يَ   يب أنْ هذه احلادثة أاَل -التفاسير بهذه  ومقارنةً اً بكتابه الميزان قياس

ف حديث ضعِّ تفسري يُ  !البيتيستهزئ بديث أهل  تفسرير هو يزان تفسري امل ،ربةٍ خِ  خالصةُ هي أليس هذه 
على التني والزيتون ويذكر  حني مير  و  (!ما هي من التفسري يف شيءو )ات ويقول الرِّواييذكر  !البيتأهل 
يستهزئ تفسري امليزان تفسرير  (!ء يف شيريِ سوما هي من التف) :قعلِّ يُ سني واحلُ سن احلَ ب وهي تفس رمهاات الرِّواي

الل  وخطاب املالئكة من أنَّ  رميدة محني مير على آيات السيِّ و  ،الل رسولَ  بُ كذِّ يُ  تفسرير  ،تيالبأهل ِ  بديثِ 
دة عالمها فقط ال يظهر من ها سيِّ بأنَّ  لو يق الَّذيوقول -يقول ؟ماذا يقول ،اصطفاها على نساء العاملني

يُفضِّلها على الصِّديقة فإن ه  وحني يأيت إىل فضيلة مرمي ،بهُ ُيكذِّ السيِّد رسول الل وجناب ل قو هو -اآلية
على السيِّدة الطاهرة فاطمة يف الرِّوايات الَّيت يُوردها يف ة نساء اجلنَّ  مجيعَ  ،النِّساء مجيعَ  بل يُفضِّل ،الطاهرة
 ما جاء عنيرفض  ،بطيةلسيِّدة مارية القة افك يف قضيَّ يف حادثة اإل ةِ مَّ ئِ ب ما جاء عن األَ ويكذ   ،تفسريهِ 

 ؟لكن ماذا يقول العلماء عنه !ذوقُه ذوقر ناصيبتفسرير وهو  ،يف تفسري امليزان  طويلاحلديثُ و  ،ةمَّ ئِ ألا

 ،كمال احليدريلسيِّد  ل (يالعلم هجهنممالمح من سريته الذاتية و العالمة الطباطبائي )هذا هو كتاب 
صفحة  ،بريوت ،بنانلُ  ،ة اهلدىمؤسَّسطبعة  هذه الطبعة ؟140 ماذا يقول صفحةاحليدري كمال السيِّد  هو 

بعد في  يبيعلم تأخذ موقعها الط-يعين تفسري امليزان-ةر دالمبا هذه أنَّ  دَ يبَ  -:دريياحلالسيِّد يقول   140
بيَد أنَّ هذه المبادرة لم تأخذ موقعها -!هذا الكتاب ُ ف قيمةرَ ع إىل اآلن مل تُ ينيع-رآنيساحة الفكر الق  
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-ّنرآيف الفهم القُ نعطافة يف الفكر و اليعين ا (،امليزان انعطافةُ ) :ًا للمقالع عنوانًا قويَّ ضَ وَ  هو أصالً -الطبيعي
 من ةٍ لَّ برغم احتفاء ث    رآنيالق  في ساحة الفكر  بيَد أنَّ هذه المبادرة لم تأخذ موقعها الطبيعي بعد

 .هم حولهافبها والتفا ءاالعلم

يعين -لهدفأصابت ا-يقول ،عن هذا األمرو  عن كتاب امليزان مم د جواد ُمغنيهوينقل كالم الشِّيخ 
 .لهاوأكما هأتمّ و  من وضعها على أفضل الوجوه طلوبت الغرض الممرماها وأدَّ  يف-اخلطوة هذه

ين ب بتِ فسير ك  تَ أفضل  سير هوهذا التف عاء أنَّ ي االدِّ نيمكن-؟ماذا يقولفري طهَّ م يخا الشَّ أمَّ 
مئة عام  مل تحتاج إلىذا العيات هدَ بأنَّ مَ -وقال أيضاً -اآلنحتَّى نذ صدر السَلم ة م  نَّ والس   الشِّيعةِ 
الف أهل خَ  هُ ى أنَّ و لكتاب سِ ما هي األسرار املوجودة يف هذا او  ؟فعرَ كيف يُ   -لكتاباا ي عرف هذحتَّى 
 ؟!البيت

 ،داصار عندنا مز -تي سنةم رور مئتفسير الطباطبائي بحاجة إلى -يقولفجوداي آملي الشَّيخ ا أمَّ 
 !الطبيعي هعَ أخذ موقن مل يإىل اآل يقول كمال احليدريالسيِّد   !ا سنةجوادي آملي مئت !ري مئة سنةمطهَّ 

ثل م إذا- عامينآن كلَّ ر  القر ينبغي أْن يتغّير تفسي-حيث يقول ،ئياالطباطبالسيِّد عن  اً وينقل كالم
وإذا   ديدة!جموضة ا وعندن ،لعندنا مودي كل سنتني  ،موديالت ت القضي ة يعين صار ينبغي أن يتغري  مليزان ا

 ،يوم كلَّ   تفسرير  نال ن يكونأ إىلحنن باجة  ،دود لهق فيه فهذا ال حُ والتعم  البيت حديث أهل املراد كان 
 موضات!! قضي ةة صارت القضي، إذاً تبالطريقة املخالفة واملعادية ألهل البيكان هذا لكن إذا  

ي مِّ ي أشار إىل تفسري القُ ئابطالطباالسيِّد  أنَّ  ،ندد السَّ ممَّ الشَّيخ نقلها  يتبسب هذه الواقعة الَّ و 
ميشي  الَّذيالكالم األعوج هو أن  يعين  ؟ما معىن هذا الكالمفِه امليزان ك يده مستهزئًا بتفسري وحرَّ  ،اشيوالعيَّ 

أنَّ النتيجة اجلي دة الَّيت  ،لعلماءعلى سوء توفيق ل هذا  يدل  ولكن أال !تبُ ثْ لكالم احلقيقي ال ي َ او  ،يف الواقع
 ،تنتشرالَّيت القضية السيئة هي و  ،تنتشرالَّيت السيئة هي  النتيجةبينما  ،يصلون إليها ليست هي الَّيت تنتشر

أليس  ،اً عليها أثر بون وال يرت  النَّاس معها ل على األلسنة ويسنقَ ة احلسنة واخلالصة الفاضلة تبقى تُ يعين التجرب
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لتفسري هو ا صاحب ألن   هُ رقَ تفسري امليزان من املكتبة وحنُ  نرفعَ  عليها األثر أنْ  احلادثة إذا رتَّبنا املفروض هذهِ 
القضية هذه هي  ؟ةالنتيج لة وصل إىل هذهيو جربة الطالتَّ  وبعد هذه ،رأليس هو املفسِّ  !؟ بهيستهزئُ نفُسه 

إذاً  ،هلا ال قيمةَ و ق إذا خرج اإلمام احُلجَّة والِل هذه كل ها حُترَ و  ،وق أهل البيتتتماشى مع ذالَّيت العملية  و 
هبذا الكالم ق صدِّ أنا أُ و  ،أماَمكم ائيبطالطباالسيِّد كالم هو  هذا  !؟هاها وإتالفِ لون على حرقِ عجِّ تُ  ملاذا ال

نَّين حني أقارن بني تفسري أل .؟!.كالم املطه ري واآلملي واحليدريأسخر من   ،اآلخر من الكالموأسخر 
نعم بسب  ،باملوسوعيةو مق قد يصفونه بالعُ  ،زان مهزلةيامل  تفسريأجد أنَّ  ،امليزان وبني حديث أهل البيت

أنا ال أحتدَّث عن  ،عند أهل البيتاليت  حلقائقا ث عنبأنا أ ؟!لفنيا شأّن باملخاوم ،مقاييس املخالفني
ة العربية بتلك اللغ تفسري امليزان رت يفُحشِ الَّيت ضوعات و ملا غية وهذهبالأباث اجتماعية وفلسفية ومطالب 

قد تكون حسنة  ،يل هبا ال شأنَ و طالب امل هذه ث عنأنا ال أحتدَّ  ،ن العريب الفاشلايبذلك البو الرديئة جدًا 
يقف  نْ وض أحلادثة املفر ا هذه ،ُمَمَّد آلِ سات اقث عن مأنا أحتدَّ  ،ب مقاسات املخالفنيجيِّدة بسو مجيلة و 

ا حَّتَّ الشِّيخ  ،هم يدوسون بأرجلهم ويعربون عليهاولكنَّ  ،قف عندها طالب احلقيقةيَ  لماء وأنْ عندها العُ  رمبَّ
 ون عليها مرورَ ها العلماء ومير  ر ويذكرُ هذه حوادث ُتذكَ  !سوف لن يقف عندها طويالً السَّند الَّذي ذكرها 

بوثه على الكثري  ولبناءِ   بديث أهل البيتهتمامهِ الوذلك آلخرين ند باالسَّ لشَّيخ اين ال أقيس مع أنَّ  !الكرام
 .عليهم أمجعني وسالمهُ  اللِ  لعصمة صلواتُ ا أهل بيت ياتايث ورو دوالكثري من أحا

كون القصيدة ت  أنْ ان يتمىن  ك  رهصاحب اجلوا :ت علينامرَّ الَّيت رنا بنفس احلادثة ذكِّ لقصة تُ ا هذهو 
بعد أن ة و ىل املرجعين وصل إأذا بعد هو  ،احلديثهذا  رَّ مو  ،بداًل من كتاب اجلواهر ن أعمالهِ او ة يف ديزريَّ األُ 
وان زرية يف ديألُ القصيدة ن تكون اأكان يتمىن    اهليلمانهذا  لِّ بعد كُ  ،بتِّ ورُ  وُصحِّحف كتاب اجلواهر رِ عُ 

ل هيبحثون عن أو  ،تيلبل اون أهيب  وهم  ،بالنتيجة علماؤنا شيعة ،يعين الشِّ ادينطق الوجهنا  ،أعماله
 الوجدانِ  حضورِ ند لكن عو  ،ميينًا ومشاالً  املخالفُ  ألحيان يأخذهم هذا الفكرُ ا ولكن يف بعض ،تيلبا

 .قائِ احلقَ  قُ دَّ صَ تُ  الشِّيعيِّ 

فخُر احملققني  ،مة احلليفاة العالَّ و  قني بعدنقلها فخر احملق   اليتو على األلسنة  هذه الكلمة الَّيت ترتددَّ 
 بعد موته يراه يف املنام فخر ،ما َلهُ  من الصيت هُ لَ  الَّذيمة احللي العال   ،يأبو طالب هو ابن العالمة احلل  
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أبيك  مت ظهرَ صَ رة الحسين لقَ األلفين وزيا ب  الوال كت)-قال ؟يديا وال فيسأله ما اخلرب قني ولدهُ حملق  ا
ال  ،ال يقفون عندها لكنْ و وهنا يذكر  املراجعو  ،يف الدروسو د على املنابر هذه الكلمة ترتد   ،(ى نصفينالفتاو 

 ىعل يعدها اجلمة يرد  مالكل لكن هذه ،ة املناماتأنا ال أعتقد بجيَّ  ،تقل يل هذا منام واملنام ليس ُبجَّة
بالفكر  مشحونةفهي ة الكالمية والفقهية المَّ تب العإذا ذهبنا إىل كُ  ،والواقع يشهد بذلك ،سبيل التصديق

  بشكلٍ  اً ب اآلن ليس موجوداوالكت ،إىل ذلك احلد   دٍ جي   بكتابٍ ما هو و  األلفني كتابُ   ،املخالف ألهل البيت
نني وألف دليل الفة أمري املؤملف دليل إلثبات خِ أَ  أورد فيهِ و لعالمة احللي ا فهألَّ  كتاب األلفني كتابر   ،كامل

 ،اً ركيكة جدَّ  األدلةأن  واحلقيقة  ،كتاب يشتمل على ألفي دليلهو هذا كتاب األلفني   ،هئادبطال خالفة أعإل
دلة ك األفكِّ يُ  ،هاهو يعيد صياغتَ  هُ معروفة ولكنَّ هناك عدد قليل من األدلة  ،ة ال تبلغ إىل هذا احلد  دلَّ األ ألنَّ 

ثبات أحقيَّة أمري إلاملوجودة عندنا  املعروفة ةألدل  ا أخذ ،د تالعب باأللفاظرَّ ُمُ فهذا آخر  ويعيد تركيبها بشكلٍ 
ونفس العملية قام هبا بشكل معاكس  ،ب فصنع ألف دليليكك ويعيد الرت وبدأ يفك   ،املؤمنني يف اخلالفة

 ،عليه وسالمهُ  اللِ  صلواتُ  عاكس يثبت فيه بطالن خالفة أعداء عليٍّ مُ  وعكس األدلة فصنع ألف دليلٍ 
 يف والية عليٍّ ويف لكن ألنَّهُ  ،والكتاب ليس مهمَّا ِجدَّا ،يشتمل على ألف ومئة دليلو ود املوجاآلن الكتاب و 

وأن يمع    يف األلِف دليل إلثبات واليتهِ يءٍ شَ  يمع كلَّ  ن أنْ اكل قدر اإلمو حاهو  و من أعداء عليٍّ  الرباءةِ 
 ة لعليٍّ صلواتُ ياحلقيق للكعبةِ  ههِ ولتوج   تهِ إلخالص نيَّ لذا  ،خالفة املخالفني لنقضِ  كلَّ شيٍء يف األلِف دليل

زيارة و  ،(سنياأللفني وزيارة احلُ  تابُ لوال ك) ،هببًا لنجاتِ كان هذا الكتاب سَ   واليًة وبراءةً  عليه وسالمهُ  اللِ 
أبيك الفتاوى  ظهرَ لوال كتاب  األلفين وزيارة الح سين لقصمت ) ،عنها للحديثِ  سني ال حاجةَ احلُ 

 فهيإالَّ الفتاوى الصَّحيحة و  ،خاطئ املنهج ألنَّ  ؟ملاذا خاطئة ،خاطئة فتاوى كانتالأن  يعين  (،نصفين
لو كانت هذه  ،بلو الق ت ييييلبأهل ا حديثُ نعم  ،البيت إىل أهلِ  ب اإلنسانَ قرِّ تُ الَّيت أفضل األعمال 

ويف اجملالس ويف  على املنابر ءا العلمرهُ كرِّ هذا األمر يُ و  ،نصفني هُ ا كادت أن تقصم ظهرَ مَ الفتاوى صحيحة لَ 
هو هذا سوء  ،فيقصها بسوء التو أخلِّ  أنْ  ينميكن ،وجفوةٍ  وقسوةٍ  غفلةٍ  هذه ظاهرةُ و  ،ون عليهعربُ ويَ  الدروس
بكتابه كاّن يبالكلالسيِّد  رهُ حينما ذكَّ الربوجردي السيِّد تأخذوهنا من موقف الَّيت  ما هي العربة وإالَّ  !التوفيق
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هذا هو   ،ألنَُّه مربوط هبم ؟ملاذا ،ينجيين الَّذيهذا هو فقط  ،اذه ،نعم :قال (،ةيعالشِّ  جامع أحايدث)
 .صلوات الل عليهم كالمهم

وط بمر  هُ ألنَّ  ؟ملاذا العياشيو ي مِّ قُ ري إىل الشاطبائي وهو يستهزئ بتفسريِه ويُ الطبالسيِّد عن ماذا تقولون 
 .عليهم السالم هبم

لكاظم  ،زريم األُ ظاكلشيخ  لزرية  تكون القصيدة األُ نْ  أاجلواهر حني يتمىنَّ ماذا تقولون عن صاحب و 
شوارب  صاحب ،ادة بغدكان من بلطجي  رجل  هو  ،شيخاللقب هم بعد ذلك ألصقوا بِه هذا  ،زرياألُ 

ون  أفضل من ملي يم األزر رية كاظز حرف واحد من أُ  ولكن واللِ  ،ترقيعات عوا لهُ رق  ذلك بعد  ولكن هم ،مفتولة
مة احللي عالَّ وقولة ال ،دل ُمَمَّ آ و دٍ مَّ ألزرية يف مَُ ا صاحب اجلواهر يرى هذه ألنَّ  ؟ملاذا ،كتاب مثل اجلواهر

لَّيت  اكلِّ الكتب   وجودة يفمهي و  هناو لقوهنا ويقو هم يصد  كلَّ   ،ة على العلماءجَّ حملققني هذه حُ ا لولده فخر
حلديُث اطال  (.سنيحلُ ارة ايز فني و األلكما يف مقولة )  طت بعلي  بِ  القضية رُ أيضًا ألنَّ  ،ترمجت للعالمة احللي

 :ينيَّةالدِّ م لعلو اطب طلبة اوخيُ  ءاب العلمالبهائي أختم هبا احلديث خياط خيأبيات للشَّ  ،بنا

 (!!...تُ قُل قُلتَ  وإنْ  ،قال فالن وقال فالن). .وقال يف قيلٍ  رَ مقد صرفنا العُ 

 وق     الق     د ص     رفنا الع م     ر ف     ي قي     ٍل 
   

 ي    ا ن    ديمي ق     م فق    د ض    اق المج    ال 
 دام السلس       بيلم        واس      قني تل       ك الْ  

 
 إنه        ا ته        دي إل        ى خي        ر الس        بيل 

 الهم       وم ق       م أزل عن       ي به       ا رس       مَ  
   

 إن عم     ري ض     اع ف     ي عل     م الرس     وم 
 ..ةالعلوم الرمسي  الرسوم هي  

 أي ه       ا الق       وم الَّ       ذي ف       ي المدرس       ة  
   

 ةَس            وَ سْ ك            ل  م            ا حصَّ            لتموه وَ  
 الحبي     ب كم إن ك     ان ف     ي غي     رِ فك     ر   

 
 م ف   ي النش   أة األخ   رى نص   يبك    ا لَ َم    

 ..مريف غري صاحب األفكرُكم إن كان  

 الف      ؤاد ع      ن ل      وحِ  احِ فاغس      لوا ب      الرّ 
 

 ع     ادك     لَّ ه     م  ل     يس ي نج     ي ف     ي المَ  
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 أيه       ا الق       وم الَّ       ذي ف       ي المدرس       ة
 

 ك            ل م            ا حص            لتموه وسوس            ة 
  

ي ب كما يللقلو يلي ا (بقلو لل حديثنا جَلء   إنَّ  ،القلوب حيينا ي  ديثَ حَ  إنَّ ) :هم هكذا قالوا
ى ذا كانت فتاو إ ،لقلوبا ين عنإن حديثنا يزيل الر فالرين عن السيف  زيل الصيقلُ كما ي  ،يفالسَّ  لُ يقالصَّ 

 نْ مَ ) :لقو ات تالرِّواي ،والل أبداً  !؟ا تقصم ظهره نصفنيه بأهنَّ او هل يقول عن فتافاملستوى  عالمة احللي هبذاال
  فإذا ،اً ثيديفظ أربعني ح الَّذي (،اً مَ الِ ة عَ مَ ايَ لقِ ا ومَ يَ  ر  ي حشَ  يثهمدِ حَ  نْ مِ ًا ثَ ي ْ دِ حَ ين عِ ربَ ي أَ تِ مَّ ى أ  لَ عَ  ظَ فِ حَ 

 أنتم ،ربونتعيء ال امان العلإذا ك ،! اعتربوا أنتم؟اهل يقول هذفهم من حديثِ هي  هيفتاوى الفق كل    تكان
 .؟!.او ن تتابعون هذا الربنامج اعترب الَّذيأنتم  ،اعتربوا أنتم

 ..مرعاىل على شاشة القَ ت شاء اللُ  ألقاكم غداً إنْ و ة وبقي   ةلَ صِ  للحديثِ 

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

َعن وَ  ،لَهاِشميينار مَ ا قَ يَ  ،اج وِهنَعن و   ْكِشف الَكربَ إ َعن َوْجِه َأِخيَك الح َسين يَا َكاِشَف الَكربِ 
 ..َسين الح  ِخيكَ نْ َترِنت ِبَحقِّ أَ يَنا َوم َتاِبِعيَنا َعَلى الو ج وِه م َشاِهدِ 

ام األسود يَّ تذكرون أت !(وراتبقايا عصر الديناصمن ي مثلي الل   )الِعتَّگخاطب أُ  ،عكمأودِّ  قبل أنْ 
 .نتظروّنإ ..هرةلم السَّ يفِ تكون سيوم غد  حلقةُ و  ،لسهرةا لميى بفسمَّ كان هناك ما يُ   ؟واألبيض يف التلفزيون

  ..في أماِن اهلل. .عاء جميعاً أسألكم الد   
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