
1 
 

ة
ّ
 قناة القمر الفضائي

م
ِّ
قد

ُ
 ت

 الساعة ..
َ
 برنامج

 بِصراحة ...

ي
ِّ
د احلليم الغِز

ْ
ب
َ
 ع

َ
 مع

 يف

دة
ِّ
د
َ
تع

ُ
 عناوين م

 العنوان األول

 مع
ٌ
 وقفة

د كمال احليدري
ِّ
 املرجع الديني املعاصر السي

 ال
ُ
ة
َ
ق
َ
ل
َ
 م9/2/2018  رابعةاحل

www.alqamar.tv 

***          ***          *** 

 
َ
 ي

َ
 ا ز

ْ
 راءـــــه

 
ْ
حِيمبِس

َّ
نِ الر

َ
م

ْ
ح

َّ
 مِ اهللاِ الر

 قــــــــــــــــــــــــــــــالوا غــــــــــــــــــــــــــــــداً �يت د�ر احلمــــــــــــــــــــــــــــــى
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزُل الرَّكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُب مبغنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُهم   وين
 فُكــــــــــــــــــــلُّ مــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــان ُمطيعــــــــــــــــــــاً هلــــــــــــــــــــم 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُهم   أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــبح مســــــــــــــــــــــــــــــــــــروراً بُلقي

ــــــــــــــــــيت  ــــــــــــــــــٌب فمــــــــــــــــــا حيل ــــــــــــــــــي ذن ــــــــــــــــــُت فل  قُل
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُهمأبيِّ    وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍه أتلّق
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 قـــــــــــــــــالوا ألـــــــــــــــــيس العفـــــــــــــــــُو مـــــــــــــــــن شــــــــــــــــــأ�م
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُهم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ترجَّ  ال ســــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّما عمَّ
 عفوَك � بقّية هللا .. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــُت أســــــــــــــــــــــــــــــــــعى إىل ابهبــــــــــــــــــــــــــــــــــم  فجئ
 

 أرجــــــــــــــــــــــــــــــــــوُهم طــــــــــــــــــــــــــــــــــوراً وأخشــــــــــــــــــــــــــــــــــاُهم 
 َسالٌم على ُحمَمٍَّد وآِل ُحمَمَّد .. 

 تـََوّجه إِلَيُكم َصلواُت ِهللا َعَليُكم ..َمن أَراَد هللا َبدأ ِبُكم َوَمن َوحََّدُه قَِبل َعْنُكم َوَمن َقَصَدُه 

 َسالٌم عليُكم مجيعاً ..
  الرب�مج : بصراحة ..بني أيديكم هذا 

 يشتمُل على عدَّة عناوين :

 كمال احليدري .. سيِّد  املعاصر ال الديين: وقفٌة مع املرجع  لاألوَّ  العنوانُ 

 ..احللقُة الرَّابعة 

بعد متاِم  أنَّهُ  كمال احليدري ، أعتقدُ سيِّد  املعاصر الالدِّيّين ابعة من وقفيت على املرجع هذه هي احللقُة الرَّ 
 احليدري .سيِّد ى عندي حلقتان من وقفيت مع المقاصد هذه احللقة يتبقّ 

ًا ال ، قطعاحليدري سيِّد ن منها العقُل العلمي للتكوَّ الَّيت وء على املنابع ط الضَّ سلِّ يف هذه احللقة أحاوُل أن أُ 
لِّ إنساٍن هذا ال شأن يل به ، لكُ  شخصيٌّ  ناك عقٌل عمليٌّ خصية ، هُ صوصياته الشَّ ث عن خُ أن أحتدَّ  أريدُ 

ُث عن ين أحتدَّ ة ال شأن يل هبذا املوضوع ، إنَّ ديُر أمورُه الشخصيَّ ُر بِه شؤون حياتِه ويُ يتدبـَّ  الَّذيعقلُه العملي 
وأعتقد ، ويطرُح ما يطرح ُث على ضوئِه يتحدَّ  الَّذين منها عقلُه العلمي و تكوَّ الَّيت العلمي عن املنابع  العقل

عقلي العلمي وعقول  منها نتكوَّ الَّيت املنابع  ملِة هي نفسُ العلمي ابجلُ  ن منها عقلهُ تكوَّ الَّيت  املنابع أنَّ 
نذ ة مُ احة الشيعيَّ صوصاً أن السَّ حدة وحنُن يف جوٍّ واحد ، خُ يعي ، فنحُن يف سفينٍة وااآلخرين يف الوسط الشِّ 

تلف البلدان ويف خمتلف املناطق ، العاُمل بعد احلرب اخلمسينات وإىل يومنا هذا عاشت نفس الظروف يف خمُ 
ة يف بالد يَّ اجلهة ، وحنُن يف بالد� الشيع ث عن هذهِ أن أحتدّ  ت أوضاعُه كثريًا وال أريدُ انية تغريَّ العاملية الثَّ 

يومنا هذا هناك حزمٌة ىل اخلمسينات وإ ات ، فمنذُ نا التغريُّ فشملت د املسلمني جزٌء من هذا العاملالعرب يف بال
ن وتكوَّ , اجلمعي بشكٍل عام  يعيُّ ن منها العقُل الشِّ تكوَّ الَّيت رات أو فلنقل من املنابع من العوامل أو من املؤثِّ 

كل خاص يف وبش الديينن دخلوا يف الوسط الَّذيولئك أل صوصاً ا وخُ واحٍد منَّ  لِّ لكُ  الفرديُ  منها العقلُ 
 . يينالدالوسط العلمي 
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عنوٌن الرب�مج هو مُ  فيه ولكن ألنَّ  ةٍ احليدري فليست خلصوصيَّ سيِّد ُث عن العقِل العلمي للنا حني أحتدَّ ومن هُ 
 أتناوهلا يف هذهِ الَّيت واملطالب  كمال احليدري )  سيِّداملعاصر ال الديينوقفٌة مع املرجع  (:  هبذا العنوان

وء ط الضَّ سلِّ لن يكتمل املقصد من هذه احللقات من دون أن أُ  أعتقدُ  ينعقلِه العلمي ، وإنَّ  تاجُ لقات هي نِ احل
 احليدري .سيِّد على منابِع العقل العلمي لل

يف الوسط  الديينعقول املشتغلني يف حقل العلم  لُ شكِّ عقلي وتُ  لُ شكِّ هذه املنابع ابجململ تُ : لت وكما قُ 
 العراقي . يعيخاص يف الوسط الشِّ  يعي العريب وبشكلٍ صوصاً يف الوسط الشِّ يعي خُ الشِّ 

هو ما اكتسبُه : احليدري سيِّد منبٍع من منابِع العقل العلمي لل لُ شري إليها أو أوَّ قطٍة أُ ل نُ أوَّ  •
 .الكربالئي  حينما كان يف اجلوُّ 

الكربالئي  ي رمحُة هللا عليه ، واجلوُّ رياز د الشِّ حممَّ سيِّد ة الحيُث مرجعيَّ ريازي , ًا يف اجلو الكربالئي الشِّ دديوحت
 نُ أجواؤ� يف العراق حن قطيب ، وهذهِ افعي والشبٌع ابلفكر الشَّ ة مُ ة األجواء الشيعيَّ شيعٌي كبقيَّ  ريازي جوٌّ الشِّ 

  .املنابع  مجيعاً أخذ� من هذهِ 

 .الكربالئي  اجلوُّ : ل املنبع األوَّ 

وحني أقول ، افعي شبعة ابلفكر الشَّ وهذه األجواء مُ , ريازي الشِّ  دقيقة هو اجلوُّ  الكربالئي هو بعبارةٍ  واجلوُّ 
من دون , من دون قشور  مُ ين أتكلَّ هو فكٌر شافعي ، إنَّ  يعيُّ احلوزوي الشِّ  افعي الفكرُ شبعة ابلفكر الشِّ مُ 

ويف بعض األحيان قد ، زعجة مُ  بصراحةٍ و ,  دائماً بصراحة مُ الرب�مج بصراحة وأ� أتكلَّ ، بصراحة  ,جمامالت 
   طبيعيت .هذهِ , ا ُخلق مَ ٌر لِ يسَّ مُ  لٌّ ولكن كُ , بعيد  قرفًة إىل حدٍّ تكون صراحيت مُ 

 افعي والقطيب .ريازي املشبع ابلفكر الشَّ الكربالئي الشِّ  اجلوُّ : ل فاملنبع األوَّ 

عليه  هللاِ  ريازي رمحةُ حممَّد الشِّ سيِّد احل الالرَّ  فيها املرجعُ  ثُ يتحدَّ الَّيت وا لنا الوثيقة رجاًء اعرض •
 عن اهتمامه ابلفكر القطيب :

ريازي[ كتاابن    , أكوشوفوا القرآن العظيم اشكثر فيه ختويف , ...تلقائيًا يستقيمون :  السّيد حممَّد الشِّ
وحفظ , كالمها مجيالن من أمجل الكتب يف احلقيقة وأين أوصي األصدقاء مبطالعة الكتابني مرًة ومرًة ومرة 

هذا الكتاب يذكر اآل�ت , رآن ) الكتابني حسب املمكن ، الكتاب األول امسُه ( مشاهد القيامة يف القُ 
الة ألنَّ عليًَّا عليه الصَّ , وما علينا مبؤلف الكتاب , صاة القرآنية املتعّلقة ابلقيامة وأبحوال املتقني وأبحوال الع

، شو خيصين أ� منو اللي قال ، أ� اللي خيصين ) أنظر إىل ما قال وال تنظر إىل من قال : ( والسالم يقول 
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ار حب, البحار )  أّن هذا الكالم كالٌم مجيٌل صحيح ، مشاهد القيامة يف القرآن ، الكتاب الثَّاين ( مواعظُ 
يف اجمللد القدمي جلد له يف اجمللد احلديث أربع مخس أجزاء ، هذا ) , املواعظ ( جملد له أمسُه فذ األنوار 

مواعظ نيب , لنيب اإلسالم , إلبراهيم , لعيسى , مواعظ هللا ملوسى , الكتاب يذكر مواعظ هللا ألنبيائه 
, كر مواضع هللا وأوليائه للناس أو لألنبياء مواعظ فاطمة ، يذ , مواعظ احلسن , مواعظ عليٍّ , اإلسالم 
 خيافحىتَّ ذين الكتابني قسمًا كبريًا ، الواقع اإلنسان جيب أن يستوعب من ه) ابملواعظ البحار ( يسمى 

ار وختوفهم من القرب اس وتزهدهم يف الدنيا وترغبهم يف اآلخرة وختوفهم من النَّ ألّن هذه األمور ختوف النَّ  هللا ،
وإذا كلهم , م يف املسجد حول موضوع مث آيت بقصة املوت  الحظوا أ� الحظُت هذا الشيء أ� أتكلَّ أحيا�ً , 

إنساٍن خياُف الوحدة  وكلُّ , إنسان خياف القرب  وكلُّ ,  إنساٍن خياف املوت كلُّ   , ألنيسكتون ويصمتون 
فإذا , إنساٍن خياُف سوء العاقبة  لُّ وكُ , إنساٍن خياُف الفضيحة  وكلُّ , إنساٍن خياف النَّار  وكلُّ , والوحشة 

, رمت هذه األمور للنَّاس من الطبيعي أن قلبهم يلني  هذه األمور للنَّاس وذكَ اس وذكَّرمتُ ذكَّرت هذه األمور للنَّ 
كن إنساً� طيبًا يكون ,  ي صلِّ ي يُ لِّ صَ , ي زكِّ ي يُ كّ خري ، قلت له َز  لّ وإذا َالن قلبهم القلُب اللني مبعث كُ 

نت أنصح بعض أصدقائي ب وإىل آخر املواضيع ، وأ� يف كربالء كُ إنساً� طيبًا ، حتجيب أيتها الفتاة تتحجّ 
الَّيت ويف احلقيقة أحياً� كنت أحضر بعض اجملالس , م يومًا هلذا الشيء طباء أبن جيعلوا من عشرة أ�َّ اخلُ 

ل نت قادراً فيجب عليك كُ إذا كُ ، وخوف واضح  اس يف حالة رهبةاخلطيب كان حيذِّر ويُنذر وإذا أشوف النَّ
يعين , قلت حيتاج إىل استيعاب  , لكن هذاة ولو مبناسبة صغرية مرَّ  لَّ يوم تُدِخل هذا الشيء يف منربك ، كُ 

رآن من هذا الكتاب كتاٌب مجيٌل جدًا واقعًا مشاهد حتفظ مواعظ من البحار وحتفظ مشاهد القيامة يف القُ 
فمشاهد  ، د قطب أحدمهاقطب أظن أو حممَّ سيِّد مؤلفه أظن ال, أ� يف العراق و آن طالعتُه ر القيامة يف القُ 

ُهًدى لِّْلُمتَِّقَني ۞ الَِّذيَن  ﴿,  آخرِه ختويفات مرّكزة أكو فيه القيامة يف القرآن لو تالحظ القرآن من أولِه إىل
 شنو ، املتقني يعين شنو يؤمنون ابلغيب يعين,  ﴾ َزقْـَناُهْم يُنِفُقونَ يـُْؤِمُنوَن اِبْلَغْيِب َويُِقيُموَن الصََّالَة َوِممَّا رَ 

, آيٌة أخرى , آيٌة أخرى , ، آيٌة أخرى  ﴾ َأَفَمْن يـَتَِّقي ِبَوْجِهِه ُسوَء اْلَعَذابِ  ﴿متقي يعين يتقي ،  أصًال ؟

رُُكُم  {, يف كل سورة بكل مناسبة يف خمتلف املناسبات واالجتاهات  ُ نـَْفَسهُ َوُحيَذِّ َ  ﴿,  ﴾ اهللَّ َا َخيَْشى اهللَّ ِإمنَّ

عليك أن تكون خطيبًا  خري ، بس جيبُ  لِّ يف احلقيقة اخلشية واخلوف مبعث كُ ,  } ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ 

 . ..] اسن من ختويف النَّ هاً �جحاً تتمكَّ فوّ مُ 

ًا ، طريقة التأليف م كان ماسونيَّ ّلفُه أ�َّ قطب ، أسيِّد اصيب واإلرهايب الكبري كتاٌب للنَّ )  القيامة  مشاهدُ ( 
هذا منبٌع من : وكما قلت , ريازي منهج آِل ُحمَمَّد ، وهذه لقطٌة من اجلوِّ الكربالئي الشِّ % لِ 100نافرٌة مُ 

 احليدري .سيِّد منابع تكوين العقل العلمي لل
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وأمحُد الكاتب صديٌق ورفيٌق ، راتِه ذكّ كاتب يف مُ ا كتبُه أمحد القرأ عليكم كلماٍت قليلًة ِممَّ أ: لقطٌة أخرى 
خواين ر القطيب واإلشبعٌة ابلفكمٌة مُ نظَّ هي مُ الَّيت مة العمل اإلسالمي نظَّ ن رموِز مُ فكالمها م, احليدري سيِّد لل

أمحُد  احليدري كان من كوادرها بل من قياداهتا ، ماذا يقولسيِّد وال, ابمتياز ، أمحد الكاتب كان من كوادرها 
 الكاتب يف مذكراتِه ؟

ي الفكر اإلسالم على احِ تفمن االن نا مل جند مانعاً  أنَّ  إالَّ ًا قو�ًَّ إماميَّ  اً يَّ ِم من أنّنا ُكّنا حنمل فكرًا شيعغوابلرَّ 
ث يف واآلن املرجع يتحدَّ  - قطبسيِّد مثل ابخلصوص كتاابت قادة اإلخوان املسلمني و , العام  ّين السُ 

قطب سيِّد وا كتااًب لحيفظ ائه ومن رفاقه أندقص ومن أمن تالمذتهِ  ويطلبُ  ,ي رياز الشِّ سيِّد ة الاملرجعيَّ أجواء 
سيِّد مثل  - من هذا الكتاب زأً م جمالسهم وحماضراهتم جُ من أ�َّ  ل يومٍ فظوه حفظًا وأن يذكروا يف كُ حي أن

ًا وهي ة جدَّ همَّ هذه العبارة مُ  - كانتالَّيت  د قطب وغريهم د جالل كشك وحممَّ د البهي وحممَّ قطب وحممَّ 
 ملكتبة منظمة العمل اإلسالمي .  - ُل العمود الفقري ملكتبتناشكِّ كانت تُ الَّيت   - بتُ ة هذه الكُ يَّ حقيق

 والقطيب .دي ليافعي ابلفكر احلوزوي التقشبع ابلفكر الشَّ مُ ـريازي الل اجلو الكربالئي الشِّ هذا هو املنبع األوَّ 

 .جفي النَّ  هو اجلوُّ : اين ثَّ لنبع امُ ـاين أو الالثَّ  وُّ اجل

ة صل يف هذه القضيَّ شبع أيضًا وهو األمُ ـجفي الالنَّ  اجلوّ  ، جفيالنَّ  احليدري يتواصل مع اجلوّ سيِّد حني بدأ ال
عاش قريباً من أجواء احليدري سيِّد ا عليه يف كربالء ، الطيب بنحٍو أشد وأقوى ِممَّ افعي والقُ شبع ابلفكر الشَّ مُ ـال
يخ عليه ، أقرأ لكم ما ذكرُه  د ابقر الصدر رمحُة هللاِ حممَّ سيِّد ال قُّ املبني يف احل( الكوراين يف كتاب  عليّ الشَّ

 ينراو الك بقلم علي /الوحيد اخلراساين  يينحبوٌث مستفادة من حماضرات املرجع الد,  معرفة املعصومني )
ثنا دِّ حيُ ,  )21(صفحة  /فة قم املشرَّ  / اهلدى راد ميالدي / 2003 /الثانية مزيدة ومنقحة  الطبعة العاملي /

التحق الَّيت د ابقر الصدر ، و مَّ حم دالسيِّ  ءاانية حينما كان يف النجف ويف أجو خو الكوراين عن جتربتِه اإلالشَّيخ 
 الكوراين ؟شَّيخ الماذا يقول , كمال احليدري سيِّد  ء الهبا بعد ذلك هبذه األجوا

 قرأتُ  - رآن الكرميمن القُ  آيةٍ  عن اإلمام الباقر يف تفسري ثٍ يدماذا قرأ ؟ قرأ ما جاء من ح - ذلك قرأتُ 
 يف ذلك فقلتُ  تُ قرأ -تفسريًا صافيًا صرحيًا قوً� واضحًا  حني وجدَ  -يف نفسي ما أغبا�  ذلك فقلتُ 

ن يذطاهرين الَّ البيت الخوان املسلمني وابتعد� عن ثقافة أهل راء ثقافة اإلو  ركضنا!! ا� نفسي ما أغب
, إىل آخر ما قال  .قطب وأمثالِه ..سيِّد لقد مضى علينا سنني وحنن �خذ بقول  ، الكتاب مُ عندهم عل

 إيراد شواهد ولقطات سريعة .أ� هنا بصدد 
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ناك حماوالت وهُ , الكثريين ال يعرفون احلقائق  ألنَّ : بب بعض هذه الواثئق مرارًا أعرضها والسَّ , هناك فيديو 
جارية على  ةُ القضيَّ  ، هذهِ الّرمسّية ة يعيَّ الشِّ الدِّينيَّة سة بل املؤسَّ الربامج من قِ  تابعوا هذهِ يُ  يعة من أنمنٍع للشِّ 

 وعرض الواثئق . قائق على طول اخلط ببيان احلأيضاً نستمرُّ  وحننُ , ول اخلط طُ 

خوانية يف ة اإلطبيَّ قافة القُ الكوراين عن واقع الثَّ الشَّيخ ث فيه يتحدَّ  الَّذيا لنا الفيديو و ضعر ول انرت رجاًء الك
 .قافة القطبية حمّمد ابقر الصدر رمحة هللا عليه ابلثَّ سيِّد ال جف وعن عالقةالنَّ 

 أعرضوا لنا الفيديو : •

كان ,  النَّاصر يف فرتة عبد الكرمي قاسم كان يريد يغيض مجال عبد  هُ وال تنسوا أنَّ :  الشَّيخ علّي الكوراين[ 
فكان كتب اإلخوان املسلمني كلها , النَّاصر واإلخوان املسلمني معارضني لعبد , ضد الوحدة عبد الكرمي 

, جتدها كلها واحنا نقرأها كنت اكو كتب ما توجد اآلن بس ابلنجف  ها عبد الكرمي يف العراق ، كلها نشر 
مكتبة املثىن , نتشرت ثقافة اإلخوان املسلمني وكانت جتي الكتب املطبوعة يف مصر إىل مكتبة قاسم الراشد فا
د ابقر حممَّ سيِّد هللا يرمحه , نا متأثرين لّ ر وكُ فكان هناك أتثُّ , جف كامًال هباحلد وبعضها ُحيوَّل رأسًا إىل النَّ , 

كاتب أنَّه ,  قطب وعنده خط االحنراف سيِّد ل) ابلطريق  معامل( أيب كتاب : الصدر كنت أ� مرة قلت له 
هو شرعاً ما ُمكلَّف بوالية أمري , ال : فقال يل ، بعد النَّّيب صلَّى هللا عليه وآله صار احنراف فكأنَُّه كاد يصل 

كندية �ئية ما تعيش يف مدينة  الَّيت هو كيف البنت : وميثله يقول , املؤمنني عليه السَّالم ألنه ما خيطر بذهنه 
قطب من هالنوع ابلنسبة لوالية سيِّد نه ما حيتمل ، هو أل، فساقط عنها , ه وجوب احلجاب خيطر يف ابهلا أنَّ 

 ضجة يعين يف هذه األوساط ., قطب كان ضجة يف النجف سيِّد ا توىف مَّ ولَ , الم أهل البيت عليهم السَّ 
 مسجد ..: نعم حنن مسعنا أنه صارت فاحتة يف م املقدِّ 

كانوا مهتمني بيه وأ� كنت أ�قش ,  : أقيم له فاحتة نعم بس أ� ما كنت بس مسعت  الكوراين عليّ الشَّيخ 
هذا , قطب سيِّد متمنينه أكثر من اللزوم ه كنت أشعر أبنه لكنّ , مطيع ألساتذتنا وألبو عصام ,  مطيع لكّين 

 موجود هذا أمٌر موجود .
 قطب ؟سيِّد جف بعد مساع خرب وفاة ة فعل يعين يف النَّ : شيخنا كيف كان رد ماملقدِّ 

عبد  ، احلكومة تقبلهالنَّاصر : على مضض كانوا يقبلون ، شوف كان يعين انتقاد عبد  الكوراين عليّ الشَّيخ 
مرتضى آل �سني الشَّيخ صّدر رسائلها ؟ لماء من اللي يلماء ، مجاعة العُ الكرمي تقبله ، مثًال مجاعة العُ 

حممَّد ابقر ؟ سيِّد ر على الحممَّد ابقر الصدر هللا يرمحه ، خوب من اللي أثَّ سيِّد بس من يكتبها ؟ ال, ها رئيس
م ِـ أنَّ هذا عال: ( ابسم مجاعة العلماء النَّاصر ا كتب له برقية جلمال عبد هذه واضحة ، فلمَّ , أبو عصام 

ر تفسريُه سيكون خصيماً لك عند هللا يوم القيامة  , هللا يرمحه سيِّد ، هذا منو اللي كتبه ؟ اللي كتبه ال) ُمفسِّ
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وأنَّه , قطب فيه هذه التهمة ألمري املؤمنني سالُم هللا عليه سيِّد وأرسلوها ابسم مجاعة علماء النَّجف ، تفسري 
ما ميكن , هبا أمري املؤمنني سالم هللا عليه ، حنُن ما نقبلها  ايريدون يشيلوها عن فالن رمو , خلمر َشِرَب ا

فاجلو أنَُّه عمل احلكومة العراقية عبد الكرمي قاسم يريد من ُعلماء النَّجف , قبوهلا أبدًا ، املهم كان هذا اجلو 
رمي قاسم أيضًا بعد عبد الكحىتَّ وبعد ، ليش يريد يعدم قادة اإلخوان املسلمني , النَّاصر يوقفون ضد عبد 

أنَّ حىتَّ و , النَّاصر اكمتهم ضد عبد ضد حمُ , عبد السَّالم عارف وهؤالء كانوا ضد إعدام اإلخوان املسلمني 
، إذًا كان هذا اجلو ، فمراجع النَّاصر خطاب راح وفد إىل عبد  رشيد, عبد السَّالم دز شسمه دز وفد 

ن احلكيم قاموا يضغطون عليه وبعضهم اللي حواليه مثل هللا يرمحه ُحمسسيِّد وهللا يرمحه ال, النَّجف ما مقتنعني 
طالب الّرفاعي سيِّد ال كل يف تفسريِه عن أمري املؤمنني ؟مو هو اللي كاتب هالش: حممَّد مجال قال سيِّد 

 محه .احلكيم يتخذ موقف هللا ير سيِّد الحىتَّ ، حياولون مييعون القضية ما شابه ميكن أخوه مو هو : يقول له 
احلكيم سيِّد ان يدري أنه هو لو أخوه اللي صاحب التفسري ، يعين الاحلكيم ما كسيِّد : زين شيخنا ال ماملقدِّ 

 ـبري أكيد يعرف ؟مرجع ك
 : ماكان قارئ . الكوراين عليّ الشَّيخ 

 : ما يقتنع بكالمه .م املقدِّ 
 : ما كان قاري املوضوع . الكوراين عليّ الشَّيخ 

 : دز برقية . ماملقدِّ 
 : أي نعم . الكوراين عليّ الشَّيخ 

 .قطبسيِّد مسع خرب إعدام  نا مسعنا أنو كاد أن يغمى عليه مند الصدر يعين اححممَّ سيِّد سبة ل: وابلنِّ  ماملقدِّ 
 : أ� مسعت بس ما رأيته ، كان ُهَو طبيعته إحساسه عايل رمحة هللا عليه متأثر ، مثالً  الكوراين عليّ الشَّيخ 

, قريب اإلغماء أيضًا حىتَّ  واإمساعيل مرتني أغمي عليه ، تصري له قضية كذلك ويتأثر سيِّد يف وفاة أخوه ال
 قطب أ� مسعت ما رأيت ] .سيِّد فهذا يصري بس ب

رمحة حمّمد ابقر الصدر سيِّد هيد الفقون مع ما قالُه املرجع الشَّ هل تتَّ ؟ ق شيئًا ولكن أنتم ماذا تقولون علِّ لن أُ 
قطب  سيِّد شيئًا عن احلجاب ف كندية يف منطقٍة �ئية ال تعلمُ   وقف فتاةٍ قطب كمسيِّد موقف  هللا من أنَّ 

عن  ثُ أ� هنا فقط أحتدَّ , ق شيئًا ال أعلِّ ؟! قنع هذا الكالم مُ  ، دمَّ حمَُ  وآلِ  دٍ مَّ كذلك موقفه مع والية حمَُ 
األجواء هي األخرى  وابملناسبة هذهِ , كمال احليدري يِّد  سلت منابع للعقل العلمي للكَّ شَ الَّيت األجواء 

يعي يف الوسط ات وإىل يومنا هذا يف الفضاء الشِّ نينذ اخلمسنشأت مُ الَّيت لت العقل العلمي يل وألجيالنا شكَّ 
 . الديينالعلمي 
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, رزق فاعي وهو حيٌّ يُ الرِّ طالب سيِّد ال ، فاعيث فيه طالب الرِّ يتحدَّ  الَّذيرجاًء الكنرتول اعرضوا لنا الفيديو 
هوا وجَّ أن يُ للشباب د ابقر الصدر حممَّ سيِّد نا عن وصا� وتعليمات الثُ دِّ حيُ , مره ل يف عُ يأسأل هللا تعاىل أن يط

 .اإلخوانية والقطبية  بتلقراءة الك

 اعرضوا لنا الفيديو رجاًء : •

 هتم إىل كتب وفكر ..: توجَّ  الـُمقدَّم[ 
الصدر يعين سيِّد كنت قلت له للحىتَّ  خوان شنسوي ، أ� إىل كتب اإل همناوجهَّ :  اعيطالب الّرفسيِّد ال

قطب وحممَّد قطب سيِّد وجهوهم لقراءة كتب : باب ؟ قال سوي بذوال الشَّ شن: قلت له , قبل أن تقوم 
 . وهكذاخوان املسلمني املعروفني يف ذلك الوقت كتب حسن البنَّا الغزايل وغري هؤالء من ُكّتاب اإلوحممَّد 
 : من ذلك الزمان بدأ االنتفاع من هذا الفكر وهذه الكتب ؟ الـُمقدَّم

م هذا الدعوة ما كانت قائمة َلمَّا كنَّا نرشد أ� أتكلَّ , عوة قبل الدَّ , : ال قبل هذا  طالب الّرفاعيسيِّد ال
 حنُن قرأ�ها قبلهم ., أمَّا حنن قرأ�ها قبلهم , هؤالء الشباب إىل قراءة هذه الكتب 

 : ننتقل إىل السؤال الثَّاين .. الـُمقدَّم
عين معروفة يعين ما التأثري املسبوق ابلسابق قضية بديهية ي, ما التأثري ، بعد  بعد ال : طالب الّرفاعيسيِّد ال

عوة اإلسالمية قرأ� هذه ر� قبل أن نقوم بتشكيل أو أتسيس الدَّ أتثَّ  إنسان يف الوجود ، فنحنُ  ايستنكره
 59الدعوة قامت ، و تقريباً  53� من بديت أقرأ من خصوص أ, خوان إلتصدر ل الَّيت� اجملالت الكتب وقرأ

أمحد ابقر يعين كان سيِّد عبد اهلادي والالشَّيخ خواين ذلك إقرأ ، وكنت أمن ذاك الوقت كُ ؟  , اشكثر هاي
 ] . الكتب.. يقرأ هذه

 لأفض وأعتقد أنَّ , جف ية الفقه يف النَّ لكأجواء  : ري داحليسيِّد يضًا المسها وعاش فيها الأالَّيت  ءامن األجو 
 .خرجياً منها و  ساً األجواء ودار  لتلك ساً ؤسِّ ن كان مُ فهو ِممَّ , الوائلي الشَّيخ ث عنها هو من يتحدَّ 

اطق شيخنا الوائلي من بر�مج الكتاُب النَّ ) ,  133(ضوا لنا الوثيقة العاشرة من احللقة ر عرجاًء ا •
 م :ث عن تلك األ�َّ رمحُة هللا عليه يتحدَّ 

هل  , كان هناك لديكم توجه حنو إنشاء مركز أو جممع للتقريب بني املذاهب   شيخنا خيطرين أنّهُ  املقّدم :[ 
 كنتم من الرُّواد يف هذا اجملمع ؟
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وقد جسدهتا يف خطوٍة أوىل يف  , : احلقيقة الفكرة هي ليست يل وإّمنا هي للجمعية ابلذات الوائليالشَّيخ 
وفقه , وفقه أمحد ابن حنبل , وفقه الشَّافعي , حنيفة  ألنَّنا يف كلية الفقه ُكنَّا ندرِّس فقه أيب, كلية الفقه 

ألحد أساتذة احلوزة ) , ُمقارن ـالفقه ال( يف كتاب ، ادق على صعيٍد سواء الصَّ ُحمَمَّد وفقه جعفر بن , مالك 
تويف يف  الَّذيهللا برمحته ،  سعيد احلكيم تغّمدهُ سيِّد تقي آل الد مَّ حمالشَّيخ أو أحد أساتذة الكلية املرحوم 

فـفي ، أّصلت وأعطت وأبدعت الَّيت ده هللا برمحته وهو من الالمعني ومن الذهنيات احلاّدة تغمَّ ، السنة  هذهِ 
اسية ، ابإلضافة إىل استعراض مجلة مجعنا آلراء املذاهب اإلسالمية وأخذ آراء املذاهب اإلسالمية بدون حسَّ 

يخ الطوسي كاخلالف للشَّ ,  املسائل الفقهية يف مؤلَّفات فقهائنا ومجلة من , ُكنَّا نستعرضها الَّيت  من العقائد 
لُّ ذلك كان ُيشكِّل منهجًا عند� تب أخرى للمذاهب اإلسالمية ، كُ ه من كُ أا نقر وأمثال اخلالف ممَّا كنَّ 

, األجواء  نشأ� يف هذهِ  للجمع بني األمزجة املختلفة للمذاهب اإلسالمية يف االجتاهات العلمية ، فنحنُ 
بل كّنا يف , ه أو ميل إىل ذلك ند� توجُّ رعرعنا عليها , فال يُقال أنَّ عِ األجواء تربّينا وتَ  أنَّ هذهِ : ونكاد نقول 

 ميم من ذلك ] .الصَّ 

جتاريب ( الوائلي وهو من آخر ما كتب قبل أن يرحل عن هذه الدنيا الشَّيخ بني يدي اآلن كتاب من كتب 
،  1998الطبعة األوىل  /لبنان  /بريوت  / والنشر والتوزيع هراء للطباعةدار الزَّ  / يخ الوائليللشَّ ,  ) مع املنرب

 فهُ لكتاب ألَّ ا هذا,  1998فهذه الطبعة األوىل ، ميالدي  2003الوائلي تويف سنة الشَّيخ  تعلمون أنَّ و 
 ية التبليغية .ووضع فيه جتربتُه املنرب 

من نفس هذا املوضوع ,  )123(يف صفحة ,  خطوايت يف املنهج )( هناك عنوان ,  )111(يف صفحة 
هؤالء  - ةمَّ قهاء األُ ريعة وفُ لوم الشَّ لُة عُ اإلسالم ومحََ  نةُ دَ احل سَ نا الصَّ نا سلفُ تُ مَّ و�يت من بعد أئِ  : يقول

سالم نة اإلدَ احل سَ نا الصَّ سلفُ  -�يت ؟  الَّذيمن  - تنامَّ و�يت من بعد أئِ  - تنا املعصومنيمَّ �تون بعد أئِ 
 هداء كتاابً اد� يف طريق املنرب إبحياء ذكرى أيب الشُّ وّ ة ليكونوا من رُ مَّ قهاء األُ وفُ  ةريعلوم الشَّ لة عُ ومحََ 

افعي واإلمام أمحد ابن حنبل شَّ ضي واإلمام الريف الرَّ املثال ال احلصر الشَّ  لوعلى سبي ارسةً شعرًا وممُ و 
، فكٌر شافعي  % من منربهِ 90، قه عمليًا طبِّ يُ  الوائلي حني يقول هذا الكالم كان الشَّيخُ وفعًال  - وهكذا

 لُّ فقط كُ , عنها  ثُ أحتدَّ  الَّذيأ�  ة لستُ القضيَّ  هذهِ ، الوائلي الشَّيخ % من منرب 90صيل فكٌر شافعي أ
 يُد الَّذيا الوحمبَّ يف اإلعالم رُ ذكر هذا ال يُ  صحيحٌ , رب يذكرون هذا األمر الوائلي عن قُ الشَّيخ ن و فيعر  نالَّذي

احلقائق ال ختفى على  هِ ولكن هذ, ي مالعام ويف الوسط اإلعال يف اجلوِّ  أ� عن هذا املوضوع ثُ يتحدَّ 
 املختصني .

 الوائلي :الشَّيخ فاعي عن منرب طالب الرِّ سيِّد فيه ال ثُ يتحدَّ  الَّذي اعرضوا لنا الفيديو ءً ارج •
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م  [ جف يعيشون حالة انفتاح واضحة على النَّ  ءالمعُ  يبدو أنَّ سيِّد احة المسانب اآلخر اجل على: الـُمقدِّ
وواضح مدى , % 95تصل إىل  هِ تبيف مكت ةنيَّ تب السُ نسبة الكُ  ن أنَّ الوائلي يقول مِ الشَّيخ فهذا ، اآلخر 

الوائلي على املستوى الشَّيخ فما هي عالقتكم بسماحة , يب طقُ خواين والِفكر الكر اإلالوائلي ابلفِ الشَّيخ ر أتثُّ 
ي إىل حزب الوائلي مل ينتمالشَّيخ  كم األمايل أنَّ با؟ وقد ذكرمت يف كت عوةخصي أو على مستوى حزب الدَّ الشَّ 

 ؟ُه كان بنفس االّجتاه لكنَّ  اً يَّ مسدَّعوة ر ال
ضاف إىل ما أوقد  ، الوائلي هو كذلكالشَّيخ   قلتها عنكلمةٍ   لِّ على كُ  صادقُ أُ : طالب الّرفاعي سيِّد ال
ُح يف خطاابتِه ل ما بدأ كان يتسلَّ ، الوائلي أوَّ مخسة ابملية : وهو يقول ,  وكذا ةعشرة ابملي:  قلت أ�, لت قُ 

ة تفسرييَّ  ةة رازيَّ فخريَّ  ثقافتهُ ، ) ازي الفخر الرَّ جع إىل ( تفسري هرة كان ير أخذ به الشُّ  الَّذيخطابِه  يف مأو يتقدَّ 
أمحد مضمون خطابه الشَّيخ  ازي فأجدُ الرَّ  الدِّين فخر أمحد يف ذاك الوقت وأراجعالشَّيخ أاتبع نت ، وأ� كُ 

قام �خذ من يف بعد ذلك  ُمثَّ ) , ازي تفسري الفخر الرَّ ( ن مِ , % مأخوذ من الفخر الرَّازي  90،  80تقريباً 
ي عيعين هو شي, نيَّة معاً سُ ة و أمحد الوائلي مزدوجة شيعيَّ الشَّيخ ثقافة فظالل القرآن �خذ ِمن ُكتب الُسنَّة ، 

يعة الرجل ومن وجوه  ه ة انتماءا يف قضيَّ أمَّ , صحيح  نعم ما قالهُ  ، ل يف العراقوَّ عترب املنرب األيُ  ومنربهُ , الشِّ
 جف إىللنَّ ا يف ناجتا احمَّ لَ  هُ أنَّ ) , األمايل (  يف وذكرتُ ، تعاطفًا لكن كان مُ و  للدَّعوة كما ذكرت مل ينتمي

ا نَّ وكُ , ع وجاب لنا اجلهاز والرجل تربَّ ,  لطبع التجأ� إليهل مشيسموها جهاز الرونيو ,  مهاي شيسموها الرونيو 
 نطبع بيه النشرات ] .

احليدري ، سيِّد عاشها الالَّيت جف هذه أجواء النَّ , اخلوئي سيِّد المسًا ألجواء اليضًا كان مُ احليدري أسيِّد ال
 اخلوئي .سيِّد وأجواء ال, أجواء كلية الفقه  ، درد ابقر الصَّ حممَّ سيِّد ما بني أجواء ال

سبة ، على األقل ابلنِّ  ُف حديِث أهل البيت إىل أبعِد حداخلوئي ميزة واضحة يف منهجِه العلمي تضعيسيِّد ال
يعة لماء مًا من عُ ال أعرف عالِ , يل  حمّمد ابقر سيِّد اخلوئي ، السيِّد ل البيت بقدر الف حديث أهضعَّ الشِّ

باشر تضعيف حمّمد ابقر الصدر انشغل أبمور أخرى فلم يُ سيِّد ال ولكن ألنَّ , على نفس املنهج  الصدر أيضاً 
 اهاٍت أخرى خارج األجواء احلوزوية ، هذه امليزةانشغل بكتاابٍت يف اجتِّ  هُ األحاديث على طول اخلط ألنَّ 

منهجِه هذا  بوبسب, ر تصوّ كن أن يُ اخلوئي تضعيف األحاديث إىل أبعد ما ميُ سيِّد  منهج الالواضحة يف
علم الرجال  ى بشكل واضح وكتب يفُه تصدّ تبِه وألنَّ بِه ولكثرة كُ ّال شاع وانتشر لكثرة طُ ، شاع وانتشر  الَّذي

تِه ، ال أريد أن ًة كسعة مرجعيَّ يَّ عيعي مرجالشِّ مل يشهد التاريخ الَّيت  تهُ نت مرجعيَّ  كاُمثَّ  ، واهتم هبذا املوضوع
 .اخلوئي هنا سيِّد أؤرخ لل
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كتاٍب عند�   اخلوئي ، أهمُّ سيِّد عليه ال الَّذيع نفس املنهج بِ للبهبودي ، هو تَ ) صحيُح الكايف ( هذا هو 
يف زمن ) , الكايف ( ف ألَّ ليين الكُ  ، ة املعصومنيمَّ تبت يف زمان األئِ كُ الَّيت  من أهمِّ مصادر احلديث  ُمجعَ 

من أهمِّ , ف كتابُه ألَّ  ، انة توفينفس السَّ  ابع بسنة أو يففري الرَّ مري السَّ ويف قبل وفاة السَّ وتُ , غرى الغيبة الصُّ 
هو أقرب ما يكون ) الكايف ( عليهم ، فكتاب  هللاِ  فت يف زما�م صلواتُ لِّ أُ الَّيت مصادِر حديث أهل البيت 

ط سيف املنهج حممَّد ابقر البهبودي سلَّ الشَّيخ , عليهم ، هذا الرجل البهبودي  هللاِ  صلواتُ رادهم إىل مُ 
ب قرُ تَ ) الكايف ( أحاديث  ، ي ما شئتمسَِّ , اصيب قواعد علم الرجال النَّ , اخلوئي سيِّد منهج ال, السندي 

 ، داتلَّ مثان جمُ دي ؟ حديث ، ماذا فعل فيها البهبو ألف  16ما يقرب من ، من ستة عشر ألف حديث 
ألف حديث كم أبقى منها ؟  16قارب من أحاديث تُ ، هلا إىل ثالثة أجزاء صغرية وَّ دات كبرية حَ مثانية جملَّ 

 . حديث  )4428(بقى منها أ

,  )597(عدد روا�ت روضة الكايف ، األغلب هي يف ابب الرباءة  عمويف األ, امن اجلزء الثَّ , روضة الكايف 
ال , حبسب عرضها على الكتاب الكرمي , د مَّ حمَُ  صحيحة حبسب منطق آلِ  ، ت صحيحةروا� وهي, ة ايرو 

رواية ترك  )597(من , رواية  )74(ت يف هذا الكتاب ؟ وا�اصيب ، كم ترك من الرِّ حبسب قواعد الرجال النَّ 
 رواية . )74(هذا الكتاب يف الصحيح  يف

عدد , الكتب يف هذه املوسوعة احلديثية  , وهو أهمة جَّ تاب احلُ ل من أصول الكايف كأمَّا يف اجلزء األوَّ 
ه ّجة حقمل يعطي كتاب احلُ  مة الكايف اعتذر عن أّنهُ قدِّ ليين يف مُ الكُ الشَّيخ مع أنَّ , وا�ت يف كتاب احلّجة الرِّ 

اد أن يعرف ومن أر , افية ة الصَّ يعيَّ مصادِر عقيدتنا الشِّ  لكايف من أهماة من موسوعة جَّ احلُ  باالكامل ، كت
ة جَّ كتاب احلُ   ةفمصادر هذه املعر  من أهم,  ) ةيَّ لِ اهِ جَ  ةً يتَ مِ  اتَ ه مَ انِ مَ زَ  امَ مَ ف إِ عرِ  يَ ملَ وَ  اتَ ن مَ مَ (  إمام زمانهِ 

أتدرون ماذا فعل البهبودي  ، رواية )1012(الكليين الشَّيخ أوردها الَّيت وا�ت عدد الرِّ  ، يف كتاب الكايف
كيف ؟!  ذفت كم من املعطيات حُ ،  رواية  )101(رواية  )1012(من  أبقى ؟ اخلوئيسيِّد على طريقة ال

تعبُث ة هكذا يعيَّ ة الشِّ جعيَّ يعرف إمام زمانِه إذا كانت املر  يعي أنكيف يستطيع الشِّ    املعرفة حينئٍذ ؟!قُ تتحقَّ 
 .عند� وهو الكايف  هذا أهمُّ كتابٍ  !حبديث أهل البيت ..؟

وا�ت صى الرِّ جزء ، مل حتُ  )110(ائعة املعروفة بني أيدينا حبار األنوار حبسب الطبعة الشَّ ,  حبار األنوار
وا�ت ناك الكثري من الرِّ ألف رواية أو تتجاوز ذلك ، وهُ  )150(ها قطعًا قطعًا تصل إىل املوجودة فيه ولكنَّ 

 أقل ما،  راب البحاوا�ت يف كتفة من الرِّ ؤلَّ الف مُ آ، املتداخلة ال أريد احلديث عن هذا املوضوع و  لةاملفصَّ 
ولكن أقل , د أكرب من ذلك والعد ، ف روايةلأ )100(العدد يتجاوز  كن أنَّ ميُ  كن أن نفرتض فيه أقل مامي

 .جزء  )110(يف , ألف رواية  )100(يتجاوز  راوا�ت يف حبار األنو عدد الرِّ  نفرتض فيه أنَّ ما ميكن أن 
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(  وهذا كتابه, د آصف حمسين حممَّ الشَّيخ  يعةراجع الشِّ م مناخلوئي ومرجع سيِّد المن تالمذة  هذا تلميذٌ 
اختصر حبار ,  راف حبار األنو جفَّ  ، فهاوجفَّ  رافذبح حبار األنو , ر احبة حبار األنو مذ,  ر )اعة حبار األنو ر مش

جال حبسب قواعد علم الرِّ وا�ت الصحيحة ص الرِّ شخَّ , هذا الكتاب مبثابة فهرسة  ، األنوار يف فهرسة
 اخلوئي .سيِّد قافة اخلوئية فهو من أبرز تالمذة الوا�ت الضعيفة ، هذه أجواء الثَّ ص الرِّ اصيب وشخَّ النَّ 

  هُ نهللا ، هذا الكتاب عنوا بُّ حُ  رإشراف ومراجعة حيد, ار الفهداوي عمّ الشَّيخ لكتاب إعداد وتنظيم ا هذا
ى لعواعتمد , جلد  )110(ار األنوار ذهب إىل حب, ار الفهداوي عمّ الشَّيخ  , ( املعترب من حبار األنوار )

وا�ت اصيب فاستخرج الرِّ د آصف حمسين حبسب قواعد علم الرجال النَّ حممَّ الشَّيخ وضعها الَّيت الفهرسة  ههذ
دات ، هذا لَّ ث جمُ ّلدات ، ثالثالث جم, جلد  )110(ب من افجاء� هذا الكت,  راالصحيحة من حبار األنو 

السيستاين  يِّدوهو نفسُه منهج الس، د ابقر الصدر مَّ حم دوهو نفسُه منهج السيِّ ، اخلوئي سيِّد هو منهُج ال
 ة املراجع .وبقيَّ 

ا التفاصيل أمَّ , ث هنا عن اخلطوط العامة أ� أحتدَّ , جزئية  ملرجع عن ذاك املرجع يف مسألةٍ ا هذا قد خيتلفُ 
ملف م هو اجلزء الرابع من كر�مج وعدتكم أن أقدمُه بني أيديسأتناوهلا يف ب فلرمبا إذا سنحت يل فرصة

 . ) , خامتة امللفاخلامتة ( رتة بر�مج والع باالكت

 وا�تكم عدد الرِّ   ، اصيبة منها حبسِب قواعد علم الرجال النَّ ة املتبقيَّ جزء من حبار األنوار هذه البقيَّ  110
 2873يت بقيت ؟ لَّ ا

عدد  ألف حديث ، كم )600( من صحيحهُ  جر ج البخاري ، البخاري هو أيضًا يقول قد استخفس املنهن
ث يدكسور ، ألفان و سبع مئة من األحاو  )2700, (خاري ؟ أقل من ثالث أالف وا�ت يف كتاب البالرِّ 

 .لف حديث هو استخرجها من ست مئة أ: البخاري يف صحيحِه كما يقول  امجعهالَّيت 

منهٌج شافعي ومنهٌج خباري ، هذه : حني أقول , لمائنا شكلُة عُ وهذه مُ , أال تالحظون املنهج هو املنهج 
، عشرات اآلالف من أحاديث أهل البيت أهل الّرمسّية ة يعيَّ الشِّ الدِّينيَّة ستنا ؤسَّ  منهج مُ يف ة واضحةالقضيَّ 

, خالفني مُ ـوحنُن لسنا كال, ة مجعوها مَّ ئِ األَ  وصحابة, عاشوها  يتلبيت حافظوا عليها عرب السنني الَّ ا
نة احلادية بعد العاشرة نذ السَّ ص مُ انقطع عندهم النَّ  ، يب األعظمص بشهادة النَّ خالفون انقطع عندهم النَّ مُ ـال

 للهجرة ، 11�اية شهر صفر يف سنة  يب واستشهد يفالنَّ  مَّ موه ؟ سُ يب مىت استشهد مىت مسَّ النَّ ، من اهلجرة 
الصغرى ، معصوم  انتهت الغيبةحىتَّ  329ص معنا إىل سنة بقي النَّ  ا حننُ أمَّ  ،ص عند املخالفني طع النَّ فانق

  !كن املقايسة بني واقعنا وبني واقع اآلخرين ؟كيف مي,  بعد معصوم 
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يفرتي على  لو كان هناك منحىتَّ , لو كان هناك حتريف حىتَّ , لو كان هناك خلل حىتَّ ال ميكن املقايسة ، 
تابعة وعملية تنبيه وعملية حتذير راقبة وعملية مُ ية مُ لمق عملية تصفية وعستتحقَّ , ة مَّ ئِ ة مع وجود األَ مَّ ئِ األَ 

يعة ن ووضع قواعد ووضع منظومة يف نسج احلديث حبيث تتمكَّ  لو كانت هناك حىتَّ من أن تعرف دينها الشِّ
, كرار تحيف بكثرة الصتر عليها التحريف والؤثِّ ال يُ  ثهم بطريقةٍ حديموا ظَ ولذا أهل البيت نَ ، عاكسة ظروف مُ 

) كالم مبعاريض ال: ( أهل البيت  اهُ مسَّ  ما, اإلشارة و  بطريقة العبارة, بطريقة الرمز , بطريقة الظاهر والباطن 
 . الصورة واضحة  ولكن أعتقد أنَّ , سهب كثرياً يف هذا املوضوع معاريض القول ، ال أريد أن أ, 

اخلوئي سيِّد ق منهج الطبِّ إذا أرد� أن نُ  ،ملناسبة ابو ء ثالثة اهذه أجز , جزء  )110(من : وهذا مثال عملي 
ومن دون  ةابلدقَّ وئي اخلسيِّد ق منهج الطبِّ نُ  رد� أنإذا أ, ناك نوع من التساهل هُ , ل ة من دون تساهُ ابلدقَّ 

  اً .كبرية وكبرية جدَّ ,  اً ة كبرية جدَّ واحد ، القضيَّ  أو جزآن يبقى جزء فذهب جزء ونصي ن أنتساهل فيمك

ا احليدري وإمنَّ سيِّد لاب ةً وهي ليست خاصَّ , احليدري سيِّد ال زال حديثي يف منابِع تكوين العقل العلمي لل
  اه .ناقشة ما طرحُه من فكٍر وما طرحُه من مشروٍع يتبنَّ احللقات هي يف مُ  احليدري هنا ألنَّ سيِّد خذ اسم الأُ 

  .طيب افعي والقُ ي املفعم ابلفكر الشَّ رياز الكربالئي الشِّ  فمن اجلوِّ  -
, د ابقر الصدر حممَّ سيِّد أجواء ال ، طيب بنحٍو أشدافعي والقُ جفي املشبع ابلفكر الشَّ النَّ  إىل اجلوِّ  -

افعي ومعامل الذوق م الفكر الشَّ ـاخلوئي معالِ سيِّد ومنهج ال, اخلوئي سيِّد وأجواء ال, أجواء كلية الفقه 
 ما يريد لٌّ يتبّىن أنتم ترفضون ذلك كُ ، قل هذه وجهة نظري على األ، ًا عليه البخاري واضحة جدَّ 

 وما يعتقدون .رون فكِّ  فيما يُ اس أحرارٌ والنَّ 

 : ي مِّ القُ  احليدري إىل اجلوّ سيِّد من هذه األجواء ينتقل ال

اخلميين يف إيران انتشر الفكر سيِّد ورة اإلسالمية وبعد أتسيس حكومة الي بعد انتصار الثَّ مّ القُ  وهنا يف اجلوِّ 
راع ، فالصِّ الّرمسّية ة يعيَّ الشِّ الدِّينيَّة سة راعات املوجودة داخل املؤسَّ العرفاين بعد أن كان حمبوسًا بسبب الصِّ 

سيِّد ال ولكن مبا أنَّ  ني ،يعلى طول اخلط ، املنهج األصويل التقليدي ال ينسجم كثريًا مع العرفان ستمرّ مُ 
انتشر يف  الَّذيالذوق العرفاين  لكن, وق العرفاين ًا فانتشر الذَّ اخلميين هو من رموز العرفان الواضحة جدَّ 

 .حسني قلي اهلمداين الشَّيخ ينتمي إىل مدرسة  الَّذية يّ مالقُ  ءااألجو 

 هناك مدرستان : ت ايعي اإليراين ابلذَّ الشِّ  يف اجلوِّ 
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انتشرت بعد انتصار الثورة الَّيت شرة اآلن و وهي املدرسة املنت, قلي اهلمداين  حسنيالشَّيخ مدرسة  -
 .  إيرانيف اإلسالمية

 .يين اخلمسيِّد ليها الينتمي إالَّيت ي و مّ هناك مدرسة أخرى هي مدرسة القاضي سعيد القُ و  -

التابع ملدرسة سعيد اين فرسي العر دوق املابلذَّ  يهتمُ  لٍ اً ابلتدريس وإبنشاء جيهتمَّ يين مل يكن مُ اخلمسيِّد ال لكنَّ 
كان اجملال مفتوحًا رت الثورة اإلسالمية  ا انتصمَّ ولذا لَ , ه اخلميين كان مشغوًال مبواجهة الشاسيِّد فال, ي مّ القُ 

، آنذاك  اً امليزان وكان حيَّ  لها صاحبُ ثِّ ميُ  نكاالَّيت  حسني قلي اهلمداين و الشَّيخ لتالمذة وألركان مدرسة 
االجتاه  ، عديدة تفمدرسة شيخ حسني قلي هلا اجتاها, القاضي  عليّ سيِّد اه الل اجتِّ ثِّ وصاحب امليزان ميُ 

ة خ هلذه القضيَّ أ� ال أريد أن أؤرّ , الطباطبائي  القاضي عليسيِّد اه الهو اجتّ  مالعرفاين يف قُ  احلاكم يف اجلوّ 
 د توضيحات سريعة .رَّ جمُ 

العرفاين  وُّ ، اجل يعيالعرفاين الشِّ  خذ لقطات من اجلوِّ , وأ� هنا سآء ايدري المس هذه األجو احلسيِّد ال
نقلت فكر ابن الَّيت ة ومن أقدمها ا أبرز األمساء الشيعيَّ مبَّ شبٌع ابلفكر الصويف بفكر ابن عريب ، ورُ مُ  يّ يعالشِّ 

حيدر اآلملي من شخصيات القرن الثامن اهلجري سيِّد اآلملي ، ال رحيدسيِّد ة هو الاحة الشيعيَّ عريب إىل السَّ 
 ع اهلجري والثامن اهلجري .الساب, 

قاسم الشَّيخ هذا هو اجلزء األول أتليف ,  ) األكربالشَّيخ ع القول املتني يف تشيُّ  ( بني يدي الَّذي باالكت
فماذا , حيدر اآلملي سيِّد ماً للوهو ينقُل كال,  )310(قرأ من صفحة أ� أ ة البيضاء /دار احملجَّ  /الطهراين 

موا هذا لَّ وق أبسرهم سَ ال شكَّ وال خفاء أنَّ أرابب التحقيق وأصحاب الذَّ يقول حيدر اآلملي ؟ يقول : 
 - وقب التحقيق وأصحاب الذَّ  أرابوال خفاء أنَّ  ال شكَّ  -؟  وا بهقرّ أموا به و سلَّ  الَّذيما  - وا بهِ وأقرّ 
عن أي   - هذا الكتاب على أنَّ  فقواوا به واتَّ رّ موا هذا وأقسلَّ  -أبسرهم  يَّةصوفوال ءاث عن العرفيتحدَّ 

  هُ مته من أنَّ قدِّ عي ابن عريب يف مُ يدَّ  الَّذي الكتابُ , ) فصوص احلكم  ( ث عن كتابث ؟ يتحدَّ كتاٍب يتحدَّ 
أخرب به  الَّذييب على الوجه هذا الكتاب وصل إليِه من النَّ  فقوا على أنَّ واتَّ  -كان وحيًا أوحي به إليه 

 - من أمثايل - ولكن بعض احملجوبني عن هللا تعاىلإىل أن يقول : أي يف أول الكتاب ,  - لههو يف أوَّ 
هذا كذٌب منه وافرتاء على رسول هللا  إنَّ : م أنكروا عليه ذلك وقالوا وأوليائه كما هي عادهتُ  وعن أنبيائهِ 

 وإغواءً  إضالالً  له يبل بصورة النَّ ومتثَّ  يطانالشَّ  مكن فقد التبس على عينهِ قطعًا ال ميكن هذا وإن أ هُ أنَّ و 
 - يخ ابن عريبشَّ ليعين اب - الشَّيخمن  تالٌ  ذلك مهمالٌت وخيالُّ وكُ ،  واإلسالم ينِ يف الدِّ  اً وإفساد

بون دعاوى ابن كذِّ يُ  ينذحيدر اآلملي يرد على أولئك الَّ سيِّد فال - مل عليهوليس له أصل وال حممل حيُ 
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 الطاوعته يطان ومُ تابعة الشَّ م هم يف مُ قوا أ�َّ  هلم األمر ليتحقَّ بنيِّ فأرد� أن نقوم جبواهبم ومنعهم ونُ  - عريب
ابن  ا ما قالهُ وإمنَّ  -ات الكاذبة نون الفاسدة والتومهُّ واملهمالت والظُّ  تاليف صدد اخليا م هموأ�َّ , الشَّيخ 

هذه العقيدة  ، عليه وآله هذه هي احلقيقة ى هللاُ يب صلَّ هو وحٌي أخذه عن النَّ  هذا الكتاب عريب من أنَّ 
يعة ك هبا عرفانيوا عقيدٌة يتمسَّ  حىتَّ و , حسني قلي اهلمداين الشَّيخ ات وبشكٍل قوي تالمذة مدرسة وابلذَّ الشِّ

أقوى وأكثر وأشد  كون بشكلٍ يتمسَّ  ينيخ حسني قلي اهلمداشَّ المدرسة  لكنَّ , ي مّ مدرسة القاضي سعيد القُ 
 وهذا واضح من مؤلفاهتم ومن كتبهم ومن سريهتم ., ي مّ رسة القاضي سعيد القُ دمن م

ملدرسة العرفانية ، الروح ا من رموز هذه, د حسني الطهراين حممَّ سيِّد لل,  ) دالروح اجملرَّ ( هذا الكتاب هو 
سيِّد د حسني الطهراين وهو من تالمذة الحممَّ سيِّد ثنا الدِّ حيُ ,  )328(يف صفحة  ة البيضاء /دار احملجَّ  /د جملرَّ ا

الفتوحات  - ب الفتوحاتاكت  -حميي الدِّين ابن عريب  - لقد كتب حميي الدين -د حسني الطباطبائي حممَّ 
 سنة هاكر  على سقف الكعبة وتهِ  بسط مجيع أوراقمثَُّ , ة مة املكرَّ مكَّ  يف - ملعروفةااملكية من كتبه املشهورة 

بحانه وتعاىل يشتغل هللا سُ  ألنَّ ، هللا ميحو له املطالب الباطلة  - ة منهالطلُتمحى املطالب البا - ملاذا ؟ -
يعة رفاء ولكن العُ , كذب ال أصل هلا   هي هذه احلكاية أساساً ، عند ابن عريب ، هو يكتب الرتهات  الشِّ

كر لفاب مشحونٌ  هو كتابٌ و ,  ةالفتوحات املكيّ  بايف كت ما جاء لِّ ة كُ ون هبا على صحَّ تدلُّ سييعتقدون هبا و 
 ولكن ماذا نصنعُ ,  بايف هذا الكت ء لفاطمة وآل فاطمة جليٌّ واضحٌ ا ، العدله إىل آخرهِ اصيب من أوَّ النَّ 

على  هِ  بسط مجيع أوراقمة مثَُّ ة املكرَّ الفتوحات يف مكَّ  باين كتلقد كتب حميي الد لعرفائنا ؟!و  لعلمائنا
هبطوِل  -!!  هذا إن وجدت - توجد محى املطالب الباطلة منها إنالكعبة وتركها سنة لتُ سقف 
املتعاقبة مجع تلك األوراق  راوبعد سنة من هطول األمط,  منها عن الباطل ص احلقّ يتشخَّ ف اراألمط

وهي  صحيحة هذه القضية لو افرتضنا أنَّ حىتَّ  - غسلمل تُ و  حىمل متُ  منها لمة واحدةك  املنشورة فشاهد أنَّ 
 ؟! مس يف احلجازأين حرارة الشَّ ، ه على سطح الكعبة على ظهر الكعبة باه ينشر أوراق كتة أنَّ غري منطقيَّ 

 بسط أوراقه على ظهر الكعبة وبعد سنة مل هُ ولنفرتض أنَّ  ؟ را؟ وأين األمط ين وأين؟ وأ �ح وأين األتربةأين الرِّ 
ألوراق ؟ هذا دليل  هذه ايف تبتكُ الَّيت  ة املطالب يف هذه األوراق فهذا دليل على صحَّ  رٍ أتثُّ   وأيّ تغريٍُّ  د أيّ جي

 يللد؟ حبكم من هذا حبكم الفطرة ؟ حبكم املنطق  ؟ حبكم العلم ؟ حبكم الشرع ؟ م العقلحبكم من ؟ حبك
ة من أكاذيب طويلة عريضلة ة يف سلسة قضيَّ القضيَّ  هنت هذاكوإن  ,  هذا قد حدث و افرتضنا أنَّ ل حىتَّ  ؟!

ة املكيَّ  تالفتوحا لكتاب ألنَّ ا اً يف هذاوميَّ اً يَ قرأ له يوميَّ القاضي كان يُ  عليّ سيِّد الرفاء ، فة والعُ أكاذيب املتصوّ 
 .!!هي مبثابة قرآن املدرسة العرفانية .
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ث احملدِّ  ، ث النوريمًا عن احملدِّ د حسني الطهراين ينقل كالمَّ حمُ سيِّد ف الًا املؤلِّ طريفة جدَّ و  هناك لقطة غريبة
) , املسامرة (  هِ يف كتاب سامرتهِ ُه يف مُ من أنَّ : صب والعداء عند ابن عريب ويقول ث عن حالة النّ النوري يتحدَّ 

يعة ف صَ وَ  يعة ى حقائق عامل الكشف تتجلّ  يف مأب�َّ , ابخلنازير الشِّ كتاب   بصور اخلنازير ، ابن عريب عندهُ الشِّ
ف صَ ابن عريب وَ  إنَّ : ب ويقول اث النوري يشري إىل هذا الكتحدِّ مُ ـال,  ) األبرار ومسامرة األخيار حماضرة( 

يعة  يعة افضة هم والرَّ , افضة لكشف يرون حقائق الرَّ ب اا أصحمن أنَّ , م كالب أب�َّ الشِّ  . قطعاً الشِّ

 لهِ وهذا التاريخ من أوَّ ، افضة هم اخلوارج ن الرَّ املراد م: ول قي ؟ ع هذا املوضوعرقِّ ين كيف يُ ار د حسني الطهمَّ حم
 . حال على أيِّ ، ة عيافضة هو من أمساء الشِّ الرَّ  ، افضةلرَّ اب ارجو ي أحد اخلسمِّ مل يُ  إىل آخرهِ 

: ري قال و ث الندِّ حمُ ـال،  يث النور حدِّ مُ ـلا على ؟ د حسني الطهراين على ماذاحممَّ  ديِّ ض بعد ذلك السرت ويع
م خنازير يفابن عريب ال أبنَّ  يعة أب�َّ د حسني حممَّ سيِّد ال ،)  املسامرة(  باكت  صويف الّناصيب وصف الشِّ

ألنَّ ابن  : أي حقيقة ؟ يقول ،  هذه احلقيقةث النوري قد غّري حدِّ مُ ـال : أنَّ الطهراين يُظهر رفضه لذلك يقول 
يعة   عريب قال إنَّ  ث النوري يف حدِّ مُ ـها الفغريّ كالب وليس خنازير فيعرتض على هذه القضية ، يقول : الشِّ

اخلنزير أسوأ  ومعلوٌم معلوٌم أنَّ  - )419(صفحة ,  )418(هذا يف صفحة  -نقلِه إىل صورة اخلنازير 
ما هذا  - اخلنزير صفة عدم الغرية وعبادة الشهوة بينما ميتلكُ الكلب ميتلك صفة االفرتاس  وأقبح ألنَّ 

يعة بن عريب وصف  انَّ وري قال أبث النحدِّ مُ ـال !راء ؟اهلُ  املوجود  فعالً  ، ةر مِب املسااابخلنازير نقًال عن كتالشِّ
يِّد ين اجلليل الساففالحظ كيف يعرتض هذا العر , لكالب ة ابيعابن عريب وصف الشِّ  يف كتاب املسامرة أنَّ 

ابن عريب وصفنا وصف  ف هذه احلقيقة فإنَّ رِّ ي كيف حيُ ر ث النو حدِّ مُ ـال أنَّ :  يقول ينراهالطد حسني مَّ حم
يعة  يعة وصف  ، يبدو أنَّ السيِّد حممَّد حسني الطهراين ليس على علٍم من أنَّ ابن عريب نا كالبأبنَّ الشِّ الشِّ

ت ما كتبه ات وقرأالفتوح باجئت بكت, قرأت ذلك يف برامج سابقة ، وقد ) الفتوحات (  كتابهِ   ابخلنازير يف
ة حقائقهم كالب يعالشِّ  املسامرة من أنَّ  باويف كت, يعة حقائقهم خنازير الشِّ  وحات من أنَّ تفابن عريب يف ال

كون اببن عريب وكيف سة العرفانية وكيف يتمسَّ ر دهذه لقطات من أجواء امل ؟حتتاج إىل تعليق  يَّةالقض ، هذهِ 
 .!!. مون ابن عريبصنِّ يُ 

 )  األكربالشَّيخ ع يُّ  يف تشنيقرأ عليكم من ( القول املتوأ� أ, ي ر املطهّ الشَّيخ ًا نقلها جدَّ ناك كلمة خطرية هُ 
خاع ، النُّ حىتَّ ة �صبيَّ  كتبهُ   ، وال دليل على ذلك اً ابن عريب صار شيعيَّ  إنَّ : ن و قولاء يفر العُ  ابعتبار أنَّ , 

ث عن ابن تحدَّ ي يف الفلسفة ، حني مةٌ و هي منظو ) , اري و منظومة السبز ( مرتضى املطهري يف شرحِه على 
يِّد لسا ع علىيممرتضى مطهري رمحة هللا على اجلالشَّيخ تاذ أس,  الطباطبائي ستاذهِ عريب وينقل قوًال عن أُ 
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هم لُّ كُ ,   ينني الطهراحس دحممَّ سيِّد على الو  املطهريالشَّيخ القاضي وعلى  عليّ  دسيِّ بائي وعلى الطالطبا
 .هللا عليهم مجيعاً  ا رمحةُ ينهذه الدانتقلوا عن 

هذه  - مل يستطع : ماذا يعتقد ؟ يقول, ه كان يعتقد ائي من أنَّ بطاملطهري ينقل عن أستاذه الطباالشَّيخ 
من سطور  بسطرٍ  - حيي الدينكمُ   إلسالم أن �يت بسطرٍ ا يف مل يستطع أحدٌ  - بائياطالطب يِّدعقيدة الس

ٍد مَّ حَ مُ ـهراء واملعادي لاصيب املوايل لقتلة الزَّ فكر النَّ لكتب حميي الدين ابن عريب مشحونة اب  ، وهللا يي الدينحمُ 
ال تستطيع األيدي أن الَّيت ار اخلفية ر سملكتبات وما هي من األا يف وكتب ابن عريب موجودة د ..!!مَّ حمَُ  وآلِ 

قبل سنوات  متهُ قدّ  الَّذي) ,  مللفُّ املهدويّ ا( يف برامج سابقة يف بر�مج , يف برامج سابقة ، و  تصل إليها
قرأت فيه ,  املهدويّ  امللفُّ ,  موجود الرب�مج على االنرتنت ، موجود الرب�مجو ,  ة الفضائيةعلى قناة املودَّ 

توحات املكية هات كتب ابن عريب ، إن كان ذلك من الفُ مَّ صب والضالل من أُ والنَّ  ءِ ا يف العدا قالهُ الكثري ِممَّ 
ذكرتُه يف وغري ذلك ، ونفس الكالم أعدته و  كم أو كان ذلك من تفسريهِ صوص احلِ أو كان ذلك من فُ 

 ملفُّ ( ون على االنرتنت نرتنت ، قدمته على موقع زهرائيُّ موجود على اال, ب يو تبر�مج موجود على اليو 
وهو اجلزء ) , اطق الكتاُب النَّ  (، ونفس الكالم ذكرتُه قطعًا من جهاٍت أخرى يف بر�مج ) يل والتأويل التنز 
ن كتب اب  ، راشة على شاشة قناة القممته على هذه الشَّ قدَّ  يلو بر�مٌج ط,  الكتاب والعرتة الث من ملفّ الثَّ 

يعة عوا � عرفاء عوا رقِّ قِّ رَ  ، عونرقِّ عون ما يُ رقِّ ء يُ رفاعُ صيب وإن كان الاعريب موجودة مشحونة ابلفكر النَّ  , الشِّ
ىل إهلا ها ترقيع من أوَّ لُّ ، مناهج كُ  عُ رقِّ مُ ـ الما فاز إالَّ  عواقِّ رَ وا ما شئتُم أن تَـ عُ قِّ عوا رَ قِّ رَ , ون نميُّ ها الصَّ وا � أيُّ عقِّ ورَ 

افعي حت تركض وراء الشَّ ار و  دمَّ حمَُ  وآلِ  دٍ مَّ تركت منهج حمَُ , راط املستقيم ا تركت الصِّ ملاذا ؟ أل�َّ , آخرها 
العورات تبدأ عملية الرتقيع  فُ تتكشَّ  امحينو , قطب سيِّد وراء , وراء ابن عريب , ووراء األشاعرة واملعتزلة 

  ..!! سرت تلك العوراتألجل أن تُ 

هذه  : العورات  هم من دون ترقيع يقولون عن هذهيعة يرون العورات أبعينهم ولكنَّ شِّ لا أنَّ :  الكربى ةُ الطامَّ 
عون لتغطية تلك رقِّ قع ويُ  يصنعوا الرُّ ىتَّ مناقب إىل أن حيني دور العلماء حات و حماسن وكرامكماالت وهذه 

 .!!فاسد .وامل العورات

 قُ صدِّ يُ الَّيت الفتوحات على ظهر الكعبة و  ابهُ ابن عريب وضع كت ة أنَّ بل قليل قضيَّ إليها ق أشرتُ الَّيت األكذوبة 
د حسني الطهراين قرأهتا قبل حممَّ سيِّد موز املدرسة العرفانية الاد من رُ شم احلدّ هاسيِّد رها يف جمالسِه الكرِّ هبا ويُ 

سيِّد لل وصفاً  جيعلهُ  ينراهد حسني الطحممَّ سيِّد د هذا العنوان الوالروح اجملرَّ ، ) د الروح اجملرَّ (  قليل من كتابهِ 
اد من عرفاء مدرسة هاشم احلدّ سيِّد لسرية ال ييل تفصهو عرضٌ  درّ ب الروح اجملا، فهذا الكت ادهاشم احلدّ 

  . القاضي واآلخرون عليّ  درها السيّ كرِّ واحلادثة نفسها يُ , حسني قلي اهلمداين الشَّيخ 
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 , لعبد الوهاب الشعراين / ) واجلواهر يف بيان عقائد األكابر تي( اليواق باهذه احلادثة موجودٌة يف هذا الكت
 ورد هذه احلادثة، أ 13الثة ، صفحة الطبعة الثَّ  /ميالدي  2012 لبنان / /بريوت  /دار الكتب العلمية 

،  ينراهد حسني الطحممَّ سيِّد د للرَّ ب الروح اجملا من كتلٍ ، ال أريد أن أقرأها فقد قرأهتا عليكم قبل قلي ذكرهاو 
إليه يف احللقات  مرت اإلشارة الَّذي هُ هو نفس) , ابر ن عقائد األكايب اليواقيت واجلواهر يف( ب االكت هذا
شديد نقًال عن ابن عريب  يقرأ منه وحبماسٍ و  يدري حيملهحلا لكماسيِّد  خرج علينا ال الَّذيالكتاب , مة دِّ قاملت

 هو هذا, ى هللا عليه وآله عليه هي دون أخالِق رسول هللا صلّ  وسالمهُ  هللاِ  من أنَّ أخالق إمام زماننا صلواتُ 
ال صلة هلا الَّيت ة وفيَّ ة الصُ يعيَّ درهم ومن كتبهم ومن املكتبة العرفانية الشِّ فهذا هو من مصا ، نفسهُ  باالكت

ريدون أن يقولوا ما يُ , لون ؤوِّ يُ , عون رقِّ هم �خذون فكرهم من ابن عريب ، يُ ، د مَّ ة آبل حمَُ حبقائقها احلقيقيَّ 
 ٌق من عرقوبِه .علَّ لٌّ مُ م أحرار وكُ هُ , يقولون 

 :احليدري سيِّد العلمي للهذه هي منابُع العقل 

 .طيب افعي والقُ ع ابلفكر الشَّ شبمُ ـريازي البالئي الشِّ  الكر فمن اجلوّ  -
 .د شدَّ مُ  وبشكلٍ  طيبّ قُ افعي والبخاري والشبع ابلفكر الشَّ مُ ـجفي الالنَّ  إىل اجلوّ  -
 .ي مّ القُ  إىل اجلوّ  -
  .وإىل ساحِة املدرسة العرفانية وأجواء ابن عريب  -

مية جنحت يف جهات وأخفقت يف سالة واجلمهورية اإلالسنون يف إيران والثورة اإلسالمي توبعد ذلك مرَّ 
يعي ي الشِّ اه احلداثو االجتَّ : يعي جديد يف الوسط الشِّ  اهٌ اجتّ  ونشأ, لت خطوط جديدة وتشكَّ , أخرى جهات 
 . يف إيران 

ع حوله وجتمَّ , جديد يف إيران  شيعيٍّ  يٍ س ملنهٍج حداثو أسَّ  حيثُ , ل الدكتور عبد الكرمي سروش األوَّ  ورمزهُ 
روا هبذا ن أتثَّ الَّذيومن  ، منيعمَّ مُ ـمن الحىتَّ ر أتباع هذا اخلط ثُّ عجبون وكَ أتباع ومُ و  رونتأثِّ مالء وطلبة ومُ زُ 

 ل كانت تربطهُ ب, كمال احليدري سيِّد  العقل العلمي لل نابعِ م هذا منبع آخر من، احليدري سيِّد اه الاالجتِّ 
ومن , ة بعبد الكرمي سروش ة خاصَّ عالقة شخصيَّ  احليدري تربطهُ سيِّد ال، ة بعبد الكرمي سروش عالقة خاصَّ 
تح له أبوااًب على الفكر احلداثوي يف ف الَّذيو , يعي ي الشِّ الفكر احلداثو  احليدري علىسيِّد هنا انفتح ال

 ة والغربية .يالعربء ااألجو يف , ة املسيحيَّ  ءاة ويف األجو نيَّ السُ  ءِ ااألجو 

كمال احليدري ، وبعد ذلك سيِّد  ل منها العقل العلمي لتشكَّ الَّيت هذه املنابع هي  كنين أن أقول من أنَّ هبذا ميُ 
 :وعلى سبيل املثال , بدأ يقوُل ما يقول 



19 
 

يف  ول إنَّ ث عن أتريخ أهل البيت ويقاحليدري يتحدَّ سيِّد حيث أنَّ ال,  )26(رجاًء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 
 .عيب العراقي هناك أمور طايح حظها اتريِخ أهل البيت حبسب التعبري الشَّ 

 احليدري :سيِّد نستمع إىل ال •

 اءة مالتك .. على القراءة مالتك .أنت على القر  لو مسعت:  السّيد كمال احليدري [

 اول ما نبدي نظرات تفسريية .:  احد الطلبة

الظن ؟ مرة أنت  الظن لو سيءسن منطقها وين ؟ حُ  ، هذا الـ لعّلهُ  لعّلهُ أقول :  السيد كمال احليدري
تفرتض أنّه اباب يقيناً على املباين ، ويعرف بكل شيء ولكن ديراعي خو خّلي ، حقه يراعي ، حيكي ، لعّل ، 

، اخللفاء حّق لعّل ، سبعمئة لعّل انسّوي ، اللي اآلن منطق اخللفاء هالشكل ألنّه هو فارض ابلرتبة السابقة 
، كما أ�  لو ابطل ؟ فإذًا شنو اللي يسّوي حّىت لو يسقط رسول هللا يقول املصلحة يف أن ُيسقط الرسول

، شنسوي له موال� ؟ توّجهه ، نقول هذا منطق  شنو طيحان حظ نقرأ يف اتريخ األَئمَّةوأنت بيين وبني هللا 
 ] .  األدجلة هذا مو جديد ، أينما تذهب ...

 دوا من املضمون .شاهدين أن يتأكَّ يتسىن للمُ حىتَّ نرتول أعيدوا عرض الوثيقة الك رجاءً  •

 : لو مسعت أنت على القراءة مالتك .. على القراءة مالتك . السّيد كمال احليدري[ 

 : اول ما نبدي نظرات تفسريية . احد الطلبة

: أقول لعّلُه ، هذا الـ لعّلُه منطقها وين ؟ ُحسن الظن لو سيء الظن ؟ مرة أنت  السيد كمال احليدري
تفرتض أنّه اباب يقيناً على املباين ، ويعرف بكل شيء ولكن ديراعي خو خّلي ، حقه يراعي ، حيكي ، لعّل ، 

ة السابقة ، اخللفاء ألنّه هو فارض ابلرتب, لعّل ، سبعمئة لعّل انسّوي ، اللي اآلن منطق اخللفاء هالشكل 
حّق لو ابطل ؟ فإذًا شنو اللي يسّوي حّىت لو يسقط رسول هللا يقول املصلحة يف أن ُيسقط الرسول ، كما 
أ� وأنت بيين وبني هللا شنو طيحان حظ نقرأ يف اتريخ اَألئمَّة ، شنسوي له موال� ؟ توّجهه ، نقول هذا 

 .]  منطق األدجلة هذا مو جديد ، أينما تذهب ...

,   خاصاحليدري بشكلٍ سيِّد ة لنا بشكل عام وللمَّ ئِ األَ  فعلهُ  الَّذيما ,  )!! ة مَّ طيحان حظ يف اتريخ األئِ ( 
يعة حىتَّ لماء ومراجع ولعُ   ! ..؟يقال عنهم ما يقال الشِّ
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يعة اطيحان احلظ يف اتريخ ، طيحان احلظ هذا يف اترخيك ويف اترخيي : كمال احليدري سيِّد  أ� أقول ل ، لشِّ
, والعلماء  ويف اتريخ املراجع, ويف اترخيي أ�  اترخيك أنت ميكن أن جند هذا العنوان يف ، ميكن أن جند ذلك

ميكن أن جند , يف اتريخ املشاهدين , أنت , أ� , يف اترخينا حنُن , الّرمسّية ة يعيَّ شِّ يَّة الينسة الدِّ يف اتريخ املؤسَّ و 
  ة ال ميكن أن جند ذلك .مَّ ئِ ا يف اتريخ األَ أمَّ  ، طيحان حظ: لعنوان ا هذا

اترخيي هو   يف اترخيك أو يف يكون طيحان احلظ على أنّ  دليلٍ  أدلُّ : احليدري سيِّد ها الوأ� أقول لك أيُّ 
ميكن  ، ظفيه طيحان ح ة أبنَّ مَّ ئِ اتريخ األَ  ث عنكالمك هذا هو طيحان احلظ ، أن نتحدَّ   ،كالمك هذا 

,  ءافرتاءات من األعدا هُ املراد من طيحان احلظ أنَّ  من أنَّ ,  يَّةمنا على هذه القضتعلَّ  وحننُ , ع رقِّ مُ ـلع ارقِّ أن يُ 
لكن , اه أن استعمل عبارات انشائية كثرية يف هذا االجتّ  شرق ، ال أريدمُ و  اضحو  ة اتريخمَّ ئِ األَ   اتريخاحلال أنَّ 

كر يف كتب ذُ  الَّذيكر يف كتبنا و ذُ  الَّذية مَّ ئِ اتريخ األَ  ، ععن التشيُّ  عيداً نصفني بإذا أرد� أن نكون مُ 
 كتبهُ   الَّذيوجد خلل يف التاريخ وجد أكاذيب وال يُ ه ال تُ ال يعين أنَّ ، ًا املخالفني اتريٌخ نقي وواضح جدَّ 

د مَّ حمَُ  ديق والعدو عن آلِ يعرفها الصَّ الَّيت صة شخَّ مُ ـاهرِة الواضحة الورة الظَّ ث عن الصُّ ين أحتدَّ خون ، لكنَّ املؤرِّ 
لمًة يف هذا التاريخ واالعتزاز وال نستطيع أن جند ثَ  خارتالفا ٌف ابعٌث علىشرِّ شرٌق مُ ناك اتريٌخ واضٌح مُ هُ , 

هذه , من العيوب هنا وهناك  عيبٌ  دسُّ يف جهٍة من اجلهات أو يُ  جزئيٌ  املبارك ، أن يكون هناك حتريفٌ 
 . ورِة األصيلةق من الصُّ ريد أن يتحقَّ يُ  الَّذينصِف وعند مُ ـة واضحة عند الالقضيَّ 

يعي كبرية يف الوسط الشِّ   شكلةٌ هناك مُ  ، صداق هلذه املشكلةا املثال هو مِ ذهو !! شكلٌة كبرية ناك مُ هُ 
يعة ات عند مراجع وابلذَّ  يعةلماء عند عُ , الشِّ يعة مراجع  ناك مشكلة :هُ  ، الشِّ يعة لماء وعُ الشِّ ميلكون ال الشِّ

بهم ومن أحاديثهم يف تُ وهذا واضح من كالمهم يف كُ , هم يف حالة حرية  ة ,مَّ ئِ ضوحًا يف عقيدهتم ابألَ وُ 
اجمي ر تابعون بن يُ الَّذيا أمَّ  ، لرب�مجا ل يف هذايكم بعض الشواهد واألمثلة على األقت علا مرَّ مبَّ ور , سهم و در 

ن اتبعوا حلقات هذا الَّذيل األق علىولكن ,  قهذه احلقائ من ريثم قد اطلعوا على الكثري والكفإ�َّ  دائماً 
هناك نكوص يف اجلانب العقائدي من العقيدة احلسنة إىل العقيدة السيئة ، ، د واضح ناك تردُّ الرب�مج ، هُ 

  ..!! همناك ضبابية يف عقائدناك حرية ، هُ هُ 

أهل  رآن حبديثِ رون القُ فسِّ م ال يُ بيت ، فهُ بُب من موقفهم اخلاطئ من حديث أهل البب ما هو ؟ السَّ السَّ 
 رتبيت توفَّ لا أهلِ  ثِ يدرآن حبر� القُ سَّ ف إذا ما، ت املشكلة لَّ ن حبديث أهل البيت حُ رآروا القُ لو فسَّ , البيت 

الفقه و  اركفواأل أن نقيس العقائد, شيء  لَّ على أساسها أن نقيس كُ  ات نستطيعُ مو لعلدينا قاعدة م
 يف إليها ، لذا نقعُ  نرجعُ  اتمُك قاعدة معلو لوال منت, ُك مقياساً لنا ال منتشيء ، لكنَّ  لَّ كُ و  والتاريخواألحكام 
  . حريٍة دائمة
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 !!اكُم حديث أهل البيت هبذه الوسيلة ألدب والبالغة والعربية حيُ ا اطالعاً على ميتلكُ  الَّذيف -
 !! حديث أهل البيت هبذه الوسيلة اكمُ ى التاريخ حيُ لع لعُ يطّ  الَّذيو  -
 !! بيت هبذه الوسيلةلث أهل ايد حاكمُ حيُ  ر بهي ويتأثَّ لع على الفكر احلداثو ي يطّ واّلذ -
صول الفقه ة وعلم الكالم وعلم أعلم الرجال وعلم الدراي يب ويعود إىلصاابلفكر النَّ  كُ ذي يتمسَّ والَّ  -

تركوه ت يبلواصب وما جاء عن أهل ابه من النَّ  هذا جيء لُّ ن وكُ ى مبجموعة علوم القرآسمّ وما يُ 
  ُم حديث أهل البيت هبذه الطريقة !!وضّعفوا الرِّوا�ت ُحياك جانباً 

يعةِ عند مراجع  هناك مشكلةٌ  ، لذا عند� مشكلة كبرية يعة وعند علماء ,  الشِّ يف ميزان تقييم احلديث ويف الشِّ
وإذا , واصب ان النَّ يز مب دمونه من جهة القبول والرّ قيّ لبيت يُ ميزان فهم احلديث ، هم �تون إىل حديث أهل ا

  !! اصيببقواعد الفهم النَّ , واصب ب يفهمونُه مبيزان فهم النَّ اصو النَّ  ميزانُ  هلما قب

  تيجة ماذا تكون ؟النَّ 

 !! ة ة حقيقيَّ النتيجة ال تكون شيعيَّ  -
  ة !!صبية حقيقيَّ �وال تكون  -

ة مأخوذة من أهل البيت من جرى عليها التقييم وعرض قواعد التفهيم هي مادة شيعيَّ الَّيت ة  املادة األوليألنَّ 
, يب صعي وال هو �ال هو شي خيرج ما هو ؟ الَّذي ، ةان �صيب ويفهمو�ا بقواعد �صبيَّ يز حديثهم يزنو�ا مب

  وأكثر املراجع . ءالمالعُ  عليه أكثرُ  الَّذيحلال اوهذا هو 

ب اع للكتالتشيُّ  اأمَّ  ء ،المجع والعُ اع للمر تشيُّ  الكربى ت عصر الغيبةنذ بدا�ع جديد مُ تشيُّ  لمن هنا تشكَّ 
لينا األمثلة كما هو ومرت ع, ممزق  قوها شرّ كضوا وراءها ومزَّ ر الَّيت  بقي حبيسًا يف كتب احلديث ة فقدرت والع

 .ة الكتب كما هو احلال مع بقيَّ   ) , البحار( ما هو احلال مع كتاب ك) ,  الكايف ( ب ااحلال مع كت

يعة يطان إليِه علماء ه الشَّ وأخطر شيٍء وجَّ  يعة جع ار ومالشِّ ن رآاألحاديث التفسريية يف تفسري القُ  هو رفضُ الشِّ
 واضح من هذه املشكلة . مصداق احليدري إالَّ سيِّد ث بِه اليتحدَّ  الَّذيوما هذا املنطق وفهمِه ، 

 التالية : تتلخص املشكلة يف النقاط •

ة ال يعة الشِّ عامَّ  ء ،الموالعُ  حرية ، حرية واضحة عند املراجعناك هُ , حريٌة يف العقيدة مع أهل البيت : ًال أوَّ 
وابلعملية , يسي ية التثويل املغناطلمروا بعم أتثَّ ومع أ�َّ , هتم امة معلو وعقيدهتم على قلَّ , األمر  اذهب يعلمون

وأجلى وأبني وأثبت يف قلوهبم ،  ة أوضحيعة الشِّ ومع ذلك عقائد عامَّ   اصيبالنَّ كراق الفرت الرتقيعية بسبب اخ
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وها يف هذه القوالب موا صبّ تكلَّ ي أن وإذا ما أرادوا,  ة ليست واضحةهتزَّ لماء عقائدهم مُ والعُ  ا املراجعمَّ أ
 ا أقولهُ إمنَّ  زافاً جُ  أقولهُ ال  الكالمهذا ، األغلب  تالمس وجدا�م يف األعمِّ  ها الية ولكنَّ االصطالحية والكالم

ويف الواقع , ي عيظري الشَّ وحتقيق يف الواقع النَّ تابعةٍ طويلة وعن مُ  عمليةٍ  طويلة وعن جتربةٍ  يةً مل ععن جتربةٍ 
 راجعار عن املث عن الكبدَّ ات أحتوابلذَّ  ةمسيَّ ة الرَّ يعيَّ الشِّ الدِّينيَّة سة عن املؤسَّ  ثدَّ ات أحتالعملي احليايت ، وابلذَّ 

  حريٌة يف العقيدة مع أهل البيت .ىلو قطة األيعي ، هذه النُّ هذا هو واقعنا الشِّ  وعن الرموز ،

, بيت ميزان تقييٍم �صيب حلديث أهل ال ينتج عنه, يف التعامل مع حديث أهل البيت  خاطئٌ  وموقفٌ 
فنشأ , رفة هي �صبية صِ وال , رفة ة صِ هي شيعيَّ  تائج تكون الالنَّ  ، وقواعد فهم �صبية حلديث أهل البيت

 .) العلماء و  ع للمراجعالتشيُّ ؛ ( ع جديد تشيُّ 

افحصوا أبنفسكم إذا كان , د ا كالمي هكذا من دون أتكُّ و لشكلتنا الواضحة الصَّرحية ، ال تقبهذه هي م
 اذهلون يهتمّ  أحتّدُث مع الَّذينذلك شيٌء آخر ، إنَّين  كماألمر ال يهمّ ا إذا كان أمّ ، كم قطعاً هذا األمر يهمّ 

 .األمر 

ولكن يبدو أن ,  عليكم طيلأحاول أن أستعجل كي ال أُ , أحاول أن أختصر , خذكم يف جولة ولذا سآ
 .تب واملصادر الحظون هذه الكمية الكبرية من الكُ تُ , ة ستطول لقاحل

عن إماما زماننا , مومًا مَّتنا عُ ثون عن أئِ نا وهم يتحدَّ جولة بني كتب كبار مراجعنا وعلمائخذكم يف سآ
  :صوصاً خُ 

يعة و  واملراجعُ  فالعلماءُ  يعة ها أيُّ : يعة فأ� أقول للشِّ  ، فون مبعرفة إمام زما�مكلَّ مُ الشِّ  أن تعرفوا إمام إذا أردمتُ الشِّ
يعموز لماء والرُّ زمانكم من خالل املراجع والعُ  لع على معرفة تبهم كي نطَّ ل يف كُ األوىل فتعالوا معي نتجوَّ ة يَّ الشِّ

واليهم كي نُ   ولياءهُ أن نعرف إمام زماننا وأن نعرف أطالبون الرباءة ، فنحن مُ   الوالية ويف حدإمام زماننا يف حدِّ 
قارنوا فيما بني معرفتكم وبني معرفة  ؟ م ماذا تعرفون عن إمام زمانكمأ منهم ، أنتُ وأن نعرف أعداءه كي نتربَّ , 

 الكبار . علماء� ومراجعنا

 : عليه دوق رمحُة هللالصَّ الشَّيخ سأبدأ معكم من  •

شر سة النَّ مؤسَّ  ل /وَّ ، هذا هو اجلزء األأحد األصول األربعة ,  يه )حيضره الفقال  من(  باوهذا هو كت
,  )360(صفحة  / هجري قمري 1429 /وهذه الطبعة هي الطبعة اخلامسة  / سةملقدَّ اقم  /اإلسالمي 

وينقل عن ، املعصوم يسهو  من أنَّ ) , بسهو املعصوم ( دوق عن عقيدتِه فهو يعتقُد الصَّ الشَّيخ ثنا دِّ حيُ 
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ل درجٍة أوَّ : هللا يقول  د ابن احلسن ابن أمحد ابن الوليد رمحهُ وكان شيخنا حممَّ  : ابن الوليد فيقول شيخهِ 
لو نفي درجٍة يف الغُ  لُ أوّ  -غايل يسهو هو مُ يب ال النّ  يعين من اعتقد أنَّ  -يب هو عن النَّ يف الغلو نفي السّ 

نفرد يف إثبات األجر يف تصنيف كتاٍب مُ  وأ� أحتسبُ : الصدوق الشَّيخ إىل أن يقول  .. يبهو عن النَّ السّ 
ب إىل هللا يف أتليف كتاٍب تقرَّ ي الصدوق يريد أنالشَّيخ ف - تعاىل نكريه إن شاء هللاُ على مُ  يب والردِّ سهو النّ 

وهو قال , لعملية ا رسالتهُ  هذهِ ) , الفقيه  من ال حيضرهُ (  با، ولكن هذا الكتفه بعد ذلك قل عنه قد ألَّ نيُ  مل
ق و فالصد ، عملية الهذه رسالتهُ  ، ةجَّ حُ  بني هللابينه و  فيما ما كان ثبت شيئًا يف هذا الكتاب إالَّ يُ  ه لنأبنَّ 

ل درجات هذه أوَّ , غايل يب ال يسهو هذا مُ النَّ  يقول إنَّ  الَّذي يضًا من أنَّ ويعتقد أ, يب يسهو النَّ  يعتقد أنَّ 
 افضني هلذه العقيدة .يب والرد على الرَّ ب إىل هللا يف أتليف كتاٍب يف إثبات سهو النَّ قرَّ يت ريد أنويُ  ، الغلو

ون ذهل أتخ,  ه عقيدتُه يف إمام زمانكمع هذرمٌز كبٌري من رموز التشيُّ  !؟ الصدوقالشَّيخ فقون مع هل تتَّ 
 هذه العقيدة من هذا املرجع أو ال ؟

  د تقي التسرتي :حممَّ الشَّيخ آية هللا العظمى  ) قاموس الرجال ( هذا هو كتاب •

ء المد تقي التسرتي من العمَّ حمالشَّيخ و , قاموس الرجال من الكتب املعروفة يف الوسط العلمي احلوزوي 
هي نفس املدينة , ششرتي لجعفر االشَّيخ جعفر التسرتي أو الشَّيخ هو من أحفاد , هللا عليه  وفني رمحةُ ر عامل
د تقي التسرتي يبدو كان حممَّ الشَّيخ ، ) ة سينيَّ ئص احلُ اخلصا( ، صاحب ) تسرت ويقال ششرت : ( ال يق

بسهو , يب هو يعتقد بسهو النَّ ، آخر جزء  لااجلزء الثاين عشر من قاموس الرج هذا هو، ًا مستعجًال جدَّ 
, يب سهو النَّ  تب به إىل هللا يف إثبايتقرَّ  ف كتاابً ؤلِّ الفرصة يبدو أن يُ  الصدوق مل تسنح لهُ الشَّيخ املعصوم ، 

رسالة يف ( ف هو ألَّ ,  الشَّيخ حممَّد تقي التسرتي املرجع الديين و آية هللا العظمىلة هاخل هذهِ  سدَّ  الَّذيف
واحلمد هلل ال  ، بقاموس الرجال ولكن خبط اليد اً فقد أحلقها طباعةً مستعجًال جدَّ ه كان وألنَّ ، ) يب سهو النَّ 

حنن يف عصر , اس كهذه احلماقة م قد يكون فيها نفع للنَّ ـيف بعض األحيان محاقة العالِ ، اس يقرؤها النَّ 
رسالٌة  :قرأ صعوبة أن يُ غري واضح من ال بع طباعة حروفية خبطٍّ سالة بكتاب طُ الطباعة احلديثة وأحلق هذه الرِّ 

دم الفرصة واإلشكال يف االستنساخ والتصحيح والطبع احلرويف علو  - وهناك مالحظة - يبيف سهو النَّ 
لماء ولكن هذا رمٌز آخر من رموز املراجع والعُ  قرأفهي ال تُ , بعت رت وطُ وّ هكذا صُ  - طبعناها ابألوفست

ة  ذلك واستعجل يف طباعتها ألمهيَّ  يفف رسالةً ه ألَّ كبري حبيث أنَّ   ن يعتقدون بسهو املعصوم إىل حدٍّ الَّذي
 سهو ؟ هذا املرجع الصدوق وهذا املرجع التسرتي .يماذا تقولون إمام زمانكم ، موضوعها 

 :املفيد الشَّيخ وهذا  •
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عقائد  لىل عشكِ يُ  هُ لصدوق ألنَّ ا يخعلى الشَّ  فه يف الردّ هذا الكتاب أساسًا ألَّ ,  ( تصحيح االعتقاد )كتابُه 
شكل الصدوق من مشاخيه من مشايخ املفيد ، فإذًا حينما نُ الشَّيخ و , حها صحِّ أراد أن يُ ف, الصدوق الشَّيخ 

يعة ب من املراجع ملاذا يتعجّ  على مرجعٍ   مولودٌ  وقالصدالشَّيخ وابملناسبة , الصدوق الشَّيخ ها هو ؟ الشِّ
ن كانوا على ِممَّ , ي من رجال الغيبة مّ وأبوه علي ابن اببويه القُ  ، عنههكذا املعروف , ة جَّ بدعاء اإلمام احلُ 

على  املفيد يردُّ  الشَّيخُ هو  هاو ,  بهونتشاجلميع خيطئون وي, طئون خيُ  عفراء اخلاصني ، اجلميخاصة ابلسُّ  صلةٍ 
(  ب امسهُ ا، هذا الكت لكتابا املفيد يف هذاالشَّيخ ًا فضيعًا جدَّ  خطأً  ويرتكبُ , الصدوق الشَّيخ أستاذه 

كوا هبذه العقائد ، ماذا يعة كي يتمسَّ للشِّ  هُ ب كتينيع) , يعة الشِّ  دئبعقا( ى أيضاً سمَّ أو يُ ) تصحيح االعتقاد 
 ث فيه عن العصمة ؟يتحدَّ  الَّذييقول يف الفصل 

 أحواهلم فإنَّ  لِّ لكمال يف كُ اب ا الوصف هلمفأمَّ  - يب وآلهللنَّ  - هلم الوصفُ  افأمَّ املفيد هكذا يقول : الشَّيخ 
 ، هذا هو املقطوع فيه - ججًا هلل تعاىل على خلقهكانوا فيها حُ الَّيت   مجيع أحواهلم يف املقطوع به كماهلم

 اس فأحوالهُ باشرًا للنَّ مُ  اً فعليَّ  ليست كاملة ، اإلمام املعصوم قبل أن يكون إماماً   قبل البعثة فأحوالهُ يبُّ لنَّ ا اأمَّ 
 .ليس مقطوعاً بكماهلا 

م املقطوع به كماهلُ  أحواهلم فإنَّ  لِّ هلم ابلكمال يف كُ  ا الوصفُ فأمَّ  املفيد :الشَّيخ أعيد عليكم قراءة ما ذكره 
ث بعد أن يتحدَّ  - والوجه : إىل أن يقول..  تعاىل على خلقه ججًا هللِ كانوا فيها حُ الَّيت  يف مجيع أحواهلم 

 ؟ ما هي تيجةالنَّ - والوجه - أ� قلت هي جولة سريعة شيءٍ  لَّ كُ   أ� ال أريد أن أقرأ،  ل يف الكالمفصِّ ويُ 
  ىلن نقطع عوالوجه أ - الرأي الوجيه يعين املراد - والوجه - ه ؟ي؟ ما هو الرأي الوجاخلالصة ما هي

والعصمة  نقطع على كماهلم يف العلمِ  - اإلمامةو  ةبوَّ يف العلم والعصمة يف أحوال النُ  المكماهلم عليهم السَّ 
 وسالمهُ  يٌّ صلوات هللاِ فعل - ويف زمن إمامتهم -ه ى هللا عليه وآليب صلّ ة النَّ بوَّ نُ  - تهِ بوَّ يف زمن نُ  -:مىت ؟ 

قد تكون �قصة ،  وعصمته فعصمتهُ  تطيع أن نقطع على كمالِه يف علمهِ يب حنُن ال نسهادة النَّ عليه قبل ش
نا عن ثحدِّ سيُ , سيب نِ  كامل عن علمٍ   ث عن علمٍ وهنا يتحدَّ ، كامًال   ويكون علمهُ  كاملة  عصمتهُ ا تكون وإمنَّ 
الم يف العلم والعصمة يف أن نقطع على كماهلم عليهم السَّ  هُ والوج - حمدود سأقرأ عليكم علمهم علمٌ  أنَّ 

ال ندري ماذا نقول  فقمامة نتو بل اإلا قبل البعثة وقأمَّ  - ف فيما قبل ذلكاإلمامة ونتوقَّ و  ةبوَّ النُ  لأحوا
ونقطع على ,  مة أم الام وإةٍ بوَّ نُ  وهل كانت أحوالُ , ا قبل ذلك ف فيمقّ و ونت - هل كانوا معصومني أو ال

نذ أكمل مُ  العصمة الزمةٌ  ونقطع على أنَّ  ، عاىل عقوهلم إىل أن قبضهمت نذ أكمل هللامُ  العصمة الزمةٌ  أنَّ 
  . أن قبضهمعاىل عقوهلم إىل ت هللا
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, به  عطو مق هذا شيءٌ , عصمتهم كاملة بعد البعثة واإلمامة  أنَّ : خالصة الكالم ما هي ؟ خالصة الكالم 
هذا ) ,  االعتقاد تصحيحُ (  ابهِ املفيد يف كتالشَّيخ  هذه عقيدةُ  ، البعثة واإلمامة حنن ما ندري لولكن قب

 تصحيح لالعتقاد .

يخ , ين حياته املدح ورد يف آخر سِ  ، ورد فيه الَّذي ة املدحُ جَّ ُه عند اإلمام احلُ املفيد منزلتالشَّيخ قد تقولون  الشَّ
نها املخالفون ، طقوتل عكربا منطقة ي كربا ،عَ تل لد يف منطقة املفيد وُ  الشَّيخُ ،  ّين املفيد نشأ يف الوسط السُ 

يف منطقة  تقع مشال بغداد ،الَّيت هي عكركوف و  ننا يف العراق يسمو�ا عكركوف ، تل عكربااآلن يف زما
 الَّذيو , ملناطق ، ودرس يف مدارس املخالفني ا املفيد يف هذهالشَّيخ فولد  ،قريبة من تكريت يف هذه املناطق 

ة يعة عند الشِّ دهذه الشائعة املوجو  ، ابملفيد بهُ لقّ  الَّذي هو ماينالرُّ ,  ني علماء املخالفبه ابملفيد هو أحدُ لقّ 
وصلت إىل املفيد من الَّيت سائل م قرؤوا يف الرَّ أل�َّ , من أخطائهم ,  ءالممن أكاذيب العُ ,  ءاطأخمن  هذه

والرسائل , املفيد كان معروفًا هبذا اللقب منُذ صغرِه الشَّيخ , املفيد لشَّيخ اب اإلمام خاطبهُ  ة أنَّ جَّ اإلمام احلُ 
من  يف أقل كلووردت بعد ذ, ىل و ت الرسالة األورد وأشهر نيقبل وفاته بسنت,   عمرهِ ّين سِ  وردت يف آخر

يخ ا أمَّ  ، ةجَّ بل اإلمام احلُ قِ  وردت الرسائل من م األخرية من حياتهِ ففي األ�َّ  ، هالة الثانية من وفاتسسنة الر  الشَّ
الشَّيخ   ،بهِ ر ابلفكر املعتزيل وهذا واضح يف كتأتثَّ  ، ر كثريًا هبموقد أتثَّ  نيراسته كانت عند املخالفداملفيد 

ضا ابإلمجال مثلما ميدح الرِّ و  مه وقطعًا املدحوكان له املدح يف آخر أ�َّ , ة جَّ ًا عند اإلمام احلُ رضيَّ املفيد كان مَ 
ح ، ال يوجد مد  فيهم يف أحيان أخرى حاهبم ميدحو�م يف أحيان ويقدحونأص مَّة صلوات هللا عليهمئِ األَ 
 ا ميدحون أوالدهم ُمثَّ ة كانو مَّ ئِ األَ  ، عليه وسالمهُ  هللاِ   للمعصوم فقط صلواتُ املدح املطلق ال يكون إالَّ  ، طلقمُ 

، مع سائر أوالدهم األمر خيتلف , ال , لكن مع أوالدهم املعصومني  ، م�مث يلومو�م ويؤنبو , يقدحون فيهم 
وال يقول  ، فيدامليخ الشَّ  عقيدةُ  م وقد وقد ، وهكذا مع أصحاهبم ، فهذهِ قد ميدحو�م وقد يغضبون عليه

يخ هذه عقيدة ؟  دون بعقيدتهِ تقفهل تع، يخ املفيد معروف للشَّ  باهذا الكت, يت عليه فرتُ ا امبَّ أحد رُ  الشَّ
أليس ) , ندري  مامة حنن الا قبل البعثة واإلأمَّ , عد البعثة واإلمامة ب م كاملونمن أ�َّ ؛ ( د مَّ املفيد يف آل حمَُ 

 . هذا منطق خمالف, خمالف  هذا فكرٌ  ؟ فكر خمالف اذه

، )  257( صفحة  / طبعة دار إحياء الرتاث العريب ،)  حبار األنوار( الثاين واألربعون من  ءز هذا هو اجل
 ه منجّ فهذا السؤال وُ ، ) كربية املسائل العُ ( فيد عنده كتاب املالشَّيخ و , يخ املفيد ه للشَّ جّ هذا السؤال وُ 

 ؟ما هو السؤال , يخ املفيد ة للشَّ يععض الشِّ ب

 لُ اب وما ؟ مانوالزَّ  الوقته و لمقتول وقد عرف قات هُ يعلم أنَّ  أمري املؤمنني خرج إىل املسجد وهو ما ابلُ 
 تلك يف سفرتهِ  تيك ؟ ه مقتوٌل يف سفرتهِ وال ينصرونه وأنَّ  م خيذلونهم أ�َّ لِ سني سار إىل الكوفة وقد عَ احلُ 
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ا ُحصِ ولِ  -يف سفرته تيك  يعين إن حفر أذرعًا قريبة نبع املاء ومل  هُ نَّ نع منه وأاملاء قد مُ  عرف أنَّ و  رواما َلمَّ
ينكُث وال يفي  هُ وهو يعلم أنَّ  وهادئةُ ع معاوية ادَ وَ  واحلسنُ ؟ تلف عطشًا حىتَّ فسه ن ان علىحيفر وأع

 املفيد ؟الشَّيخ ماذا أجاب , املفيد  يخِ هذه اسئلة وجهت للشَّ  ؟ ويقتل شيعة أبيه

 هُ ٌع على أنَّ مَ اإلمام عند� جمُ  (:  دأ كالمهبار السائل بتهذا جزء من السؤال ابع - ما يكون يعلمُ  اإلمامَ  إنَّ 
 ما اإلمام يعلمُ  إنَّ املفيد : الشَّيخ فبدأ جواب ,  إىل آخر الكالم ) .. يعلم ما يكون فما ابل أمري املؤمنني

هذا القول اآلن  وابملناسبة ،يعين ال يعلم اإلمام ما يكون  - ما قال األمر على خالف نا أنَّ عُ ايكون فإمج
ا يات أمَّ لك اإلمام يعلم ابلنَّ إ: ( ون لم يقو ن إليه أل�َّ هبو ذدو�م يقلِّ تُ  نالَّذيالعديد من املراجع األحياء 

, املعاصرين يقولون هبذا القول من املراجع  الكثري االعديد ولرمبَّ ، ) هبا اجلزئيات والتفاصيل فهو ال يعلم 
ماذا  - اإلمام يعلم ما يكون إنَّ  -ات ال يعلم ابجلزئيات والتفاصيل يلّ يعلم ابلكُ   اإلماممن أنَّ : ن و ليقو 

ر مة على هذا األيعع عند الشِّ ا ال يوجد إمج - الق األمر على خالف ما عنا أنَّ افإمج -املفيد الشَّيخ يقول 
ما يكون  لِّ كم يف كُ احلُ  اإلمام يعلمُ  مجاعهم اثبت على أنَّ إا ى هذا القول وإمنَّ ة عليعوما أمجعت الشِّ  -

 -ليات العلم يكون ابلكُ  ينيع - التفصيل والتمييز ما حيدث ويكون على مًا أبعيانِ دون أن يكون عالِ 
أعيان ما حيدث ويكون  علم اإلمامُ ي عها ولسنا مننع أنسئلة أبمجاأل بىن عليه الَّذي ألصلا ُيسقط اذوه

من  - هلب قائصوِّ وال نُ  طلقهُ ما يكون فلسنا نُ  لَّ يعلم كُ  هُ ا القول أبنَّ فأمَّ , ذلك  هللا تعاىل لهُ  إبعالمِ 
ما كان وما يكون وما هو كائن ، ولكن حني  علمُ ي اإلمام املعصوم) : ف ير الكايف الش( هيات ما جاء يف بدي

 ما لَّ يعلم كُ  هُ ا القول أبنَّ فأمَّ  ه النتيجة :وا�ت نصل إىل هذيف التعامل مع الرِّ اصيب ط سيف امليزان النَّ سلِّ نُ 
 هاال يعترب ؟ واألحاديث الكثرية  - ٍة وال بيانجَّ فيه من غري حُ  واهِ ب قائله لدعصوّ وال نُ  يكون فلسنا نطلقهُ 

 . برية تكفي�رة اجلامعة الكالزِّ  جداً ، كثرية كثرية كثرية  �يث عندد، أحا

جاء يعين  -تظاهراً قتل فيه فقد جاء اخلرب مُ كان يُ   الَّذيقاتله والوقت  أمري املؤمنني كان يعلمُ  والقول أبنَّ 
على  قاتله ه يعلمُ يضًا أبنَّ ، وجاء أ لو ه مقتملة أنَّ جلُ ا يف يعلم ه كانأنَّ  - تكاثرًا وقو�ًَّ مُ  ينمتظاهرًا يع
م فيه ما يظنه لزِ جاء به أثر مل يُ  ولو , التحصيل  على رٌ �يت عليه أث قتله فلم بوقتِ  ا علمهُ مَّ فأ, التفصيل 

لك علو ذبغه للقتل ليبلِّ تعاىل ابلّصِرب على الشهادة واالستسالم  هللا دهُ بّ عيت ن إذ كان ال ميتنع أنو ضرت املع
كون بذلك وال ي, فها سواه مل يردها لو كلَّ  طيعه يف ذلك طاعةً ه يُ أبنَّ  ولعلمهِ  - به بلغه إالَّ الدرجات ما ال يَ 

مري املؤمنني ردها وال يكون بذلك أفها سواه مل يُ لو كلَّ  طيعه يف ذلك طاعةً يُ  هُ نَّ ولعلمه أب -أمري املؤمنني 
  .ستقبح يف العقول عينًا على نفسه معونًة تُ ال مُ و  ةكللقياً بيده إىل التهمُ 
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, مسع  الو  لٍ ة عليه من عقجَّ حُ  العلى ذلك إذ  ا نقطعُ نسل أهل الكوفة خاذلوه فا علم احلسني أبنَّ وأمَّ 
أهل الكوفة  احلسني من أنَّ  على علم اجلواب وما ه -ه انممًا بذلك لكان اجلواب عنه ما قدّ ولو كان عالِ 

 - ثيد أحاينوال مسع يع - وال مسع لٍ من عق ة عليهجَّ فلسنا نقطع على ذلك إذ ال حُ  : يقول ؟ خاذلوه
 يف اجلواب عن علم أمري املؤمنني بوقت قتله ومعرفة هانماجلواب عنه ما قدّ  نامًا بذلك لكولو كان عالِ 

عن اإلمام  الشيء ة الكالم نفسبقيَّ  ، إىل آخر الكالم صيل ،إلمجال وليس ابلتفاب ينيع - كما ذكر�ه  قاتلهِ 
 .احلسن 

ات وال يعلمون ليّ علمهم حمدود يعلمون الكُ ة مَّ ئِ األَ  من أنَّ : ( نا شيٌء كثري تب علمائهذا وغريُه يف كُ 
ثكم عن حدِّ أُ  ينإنَّ ,  اً  شيئأ� ال أفرض على أحدٍ , أنتم أحرار  ؟ ذه العقيدةهب نو ، أنتم تعقتد) التفاصيل 

ث عن أ� أحتدَّ  ، ملفيديخ اث عن الشَّ دَّ ، أ� أحتالصدوق  يخث عن الشَّ أ� أحتدَّ ، ة الكبار يعفة مراجع الشِّ ر عم
 ن يل ابلصغار .ن الصغار وال شأع ثُ د تقي التسرتي عن علماء كبار ، أ� ال أحتدَّ حممَّ يخ الشَّ 

 :الطوسي الشَّيخ هذا هو 

التبيان يف تفسري ( هذا هو  ، عيد قراءته عليكمولكن ترتيب احللقة يقتضي أن أُ , وقد قرأت عليكم كالمه 
:  نقول أل�َّ   )165(صفحة  ؟ الطوسي شيخ الطائفة يخُ ماذا يقول الشَّ , وهذا هو اجلزء الرابع ,  ) نرآالقُ 
جيوز أن  هُ ا غري ذلك فإنَّ فأمَّ  - يف دائرة التبليغ - نه عن هللاو ؤدّ سيان فيما يُ هو والنّ ا ال جيوز عليهم السّ إمنَّ 

 ...وكيف ال جيوز عليهم ذلك ، ي ذلك إىل اإلخالل بكمال العقل ؤدّ ا مل يُ ينسوه أو يسهو عنه ِممَّ 
 مانًا وما جرى هلم فيما مضى من الزّ ضفاهتم أيتصرّ وينسون كثريًا من مُ ويستمر يف الكالم إىل أن يقول : 

 : اجلبائي يقول فإنَّ , ائي من املخالفني ألهل البيت ي هنا هو يرد على اجلبّ سو الطالشَّيخ  والغريب أنَّ  -
يعة  , ال : يقول و  ةعليه بقوَّ  الطوسي يردّ الشَّيخ  ، هوالسّ و  ة عن النسيانمَّ ئِ يعتقدون بعصمة األنبياء واألَ الشِّ

ا فيما بقي فهو وأمَّ , هو والنسيان يف دائرة التبليغ ؟ عن السّ  يب واإلمام عن أي شيءٍ حنن نعتقد بعصمة النَّ 
فيما وما جرى هلم فاهتم أيضًا وينسون كثريًا من متصرّ  - تّالً خمُ  ال يكون عقلهُ  الَّذي يسهو وينسى إىل احلدّ 

هو يب واإلمام عن السّ ة تقول بعصمة النَّ يعالشِّ  ائي من أنَّ ه اجلبّ ما ظنّ  - فاسد ظنهُ  الَّذيو  مضى من الّزمان
فهل  !! فةئا ، هذا هو شيخ الط كلنا ال نقول بذألنَّ  ، فاسد منه ظنٌ  اذيقول ه, والنسيان على طول اخلط 

ما , ومية الي تهِ امن حاج ينيع؛ اته فمتصرّ  ، ونهمن شئ, فاته صرّ تة ينسى كثرياً من مُ جَّ اإلمام احلُ  دون أنَّ تقتع
, فات هذه هي املتصرّ , ومبواعيدِه مع اآلخرين , سها ر امي يريد أنالَّيت وأبعمالِه ,  مبطعمهِ ,  مبلبسهِ  يرتبطُ 

 ختلفة يف احلياة .الشؤون امل
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ينسون   فاهتم ،ليس ينسون بعضاً من متصرّ  - فاهتمتصرّ وينسون كثريًا من مُ  : واللطيفة ماذا قال أيضاً ؟ قال
ا جرى هلم فيما مضى ِممَّ أيضًا ريًا وينسون كث - مانوما جرى هلم فيما مضى من الزّ  -تصرفاهتم كثريًا من مُ 

( : األدعية  واقرأهؤالء العلماء ؟ م تكمَّ أبئِ  ؟! هكذا تعتقدون ةمَّ ئِ م األَ ها ذكعليكم ههلل اب,  مانمن الزّ 
 ، يِين ن دِ عَ  لتُ لَ ك ضَ تَ جَّ  حُ ِين فْ رِّ عَ  تُـ ملَ  نْ ك إِ نَّ إِ ك فَ تَ جَّ  حُ ِين فْ رِّ عَ  مَّ هُ اللَّ  - أو ال ؟ -ك سَ فْ  نَـ ِين فْ رِّ عَ  مَّ هُ اللَّ 
أو  ؟ ال ون هذه األدعية أو, هؤالء املراجع يقرأ)  ِين تَ يدَ هَ  ذْ إِ  دَ عْ  بَـ ِيب لْ غ قَـ زْ  تُـ َال ة وَ يَّ لِ اهِ جَ  ةً يتَ  مِ ِين تْ متُِ  َال  مَّ هُ للَّ ا

إذا كانوا صادقني  ؟ ال وها استجاب هلم هللا أوقرأ امون األدعية !! وحينوهم ال يقرؤ  وهافقط يقولون لنا اقرأ
قول عنهم هكذا هؤالء حنن نعليكم ابهلل  ، ب هلمستجي هللا مل لكن يبدو أنَّ  ، جيب هلمتصني سيسلِ وخمُ 

 هل ميكن لشخصٍ  ؟! يعرفون إماماً هم ينوبون عنه كيف ال  ، انمصاحب الزّ  ابُ وّ نُـ  عّلمو� ، هم يقولون هم
هبذه األوصاف   اإلمامإذا كان يعتقد أنَّ , ال يعرفه ، فكيف ينوب عنه  آخر هو كون �ئبًا عن شخصٍ ي أن
ملفيد إىل ا إىل وقمن الصد, ثت عن الصغار ث عن الكبار ما حتدَّ أ� أحتدَّ ، هذا هو شيخ الطائفة  ؟!

 الطوسي .

 :لطربسي اوهذا هو 

 يز جف عن التفسري املركلو سألت يف النَّ  جف ،ركزي يف حوزة النَّ امل هذا التفسريُ , )  ناي( جممع الب هذا
 ام عنه العلماء حينوينقلُ , روسهم  من التفسري يف دحيتاجون إىل شيءٍ  امء حينايرجع إليه العلم الَّذي

، واخلطباء   ويُرشدون النَّاس إىل قراءتهِ , ن الكتب كتااًب م  فونؤلِّ يُ  ام من التفسري حينحيتاجون إىل شيءٍ 
هذا هو اجلزء  / ر الطربسيفسِّ للمُ ,  ) نرآ( جممع البيان يف تفسري القُ ركزي ملهذا هو التفسري ا ، يعودون إليه

يخ ذكرُه  الَّذيبط نفس الكالم ابلضَّ ,  )82(صفحة  /لبنان  /بريوت  /األعلمي  ةسمؤسَّ  /ابع الرَّ  الشَّ
ت اس العبار وه نفس الكالم نفس املضامني نفرؤ أن تقو  الطوسي يف التبيان ، نفس الكالم ميكنكم أن تراجعوه

يعة م علَّ يُ  الَّذيهذا هو الطربسي ،   وا إىل تفسريِه .دعو ي أنالشِّ

 قًا يف تفسريهِ وفَّ يكون مُ   لنِه ؟ وهللايف تفسري  اً قفّ و مع اإلمام املعصوم هل يكون مُ  يدتهِ  يف عقان خمذوالً كإذا  
ين هو أصل هذا الدِّ  أنَّ  من: (  تيمع إمام زمانِه ، مرت علينا كلمات أهل الب ًال يف عقيدتهِ و ذإذا كان خم

فة ر من سأله عن معلِ ء اهدالشُّ سيِّد كما قال   - �سٍ أُ  لِّ كُ   معرفة هللا هي معرفةُ  من أنَّ و ) , (  اإلمام املعصوم
هذه هي معرفة هللا ، فهؤالء هل يعرفون ,  ) �ٍس إمام زما�مأُ  لِّ كُ   ةُ فمعر  أجابُه ؟ي معرفة هللا فماذا ما ه هللا

ذه ها إذا كانت أمَّ , ن هللا و فرفة صحيحة فهم يعر عم إذا كانت هذه ؟ هل هذه معرفة صحيحة ؟ إمام زما�م
 صحيحة هل يكون ةً معرف ال يعرف هللا الَّذي ، صحيحة ن هللا معرفةً و فيعر  يحة فهم الفة ليست صحر عامل
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, وبة أ� أعرفها األج ، سئلةأنتم أجيبوا على هذه األ ، أنتم قولوا يل؟  ن أنتمو ماذا تقول ين للعلم وللدِّ اً ر مصد
 كم .أنتم أجيبوا أنفس

 :م ) الهذا ( شرائُع اإلس

يعب ات الكتهمَّ ث عن أُ أحتدَّ  أ� هي ، حنُن عند� أربعة كتب ) الفقيه ( ، أ� قرأت لكم من كتاِب  ةيَّ الشِّ
 با لكم من كتقرأتُ ، و  يهت لكم من الفقأ� قرأ, )  الكايف والفقيه والتهذيب واالستبصار ( األصول األربعة

 ل تفسٍري شيعيٍ وّ وقرأت لكم من أ, )  تصحيح االعتقاد( ة يععقائد الشِّ  ,املفيد املركزي يف العقيدة الشَّيخ 
يعة نيت تفاسري وفقًا ملنهجِه بُ  املركزي يف احلوزة  وقرأت عليكم من التفسري,  ) يسو يخ الطشَّ لن لاالتبي( الشِّ
 كتابٍ   لُ أوَّ ) , شرائع اإلسالم (  أقرأ عليكم من وها أينّ ,  ) ن للطربسياي( جممع الب جفالعلمية يف النَّ 

 . جف األشرفيف احلوزة العلمية يف النَّ  سُ درَّ يُ 

ل كلُّ عِ جُ الَّيت هذه الطبعة  بريوت / /طبعة دار األضواء  / حللي رمحة هللا عليهق احقِّ للمُ  ) إلسالما شرائع (
وهي ما : األنفال  : مس واألنفالواحلديُث يف أحكام اخلُ ،  )183(ة ، صفحد واحد لّ جزأين يف جم

األموال على جهة اخلصوص كما    اإلمام منهُ وهي ما يستحقّ  -اإلمام املعصوم  ينيع - ُه اإلماميستحقّ 
 فرسٍ ما شاء من  - تارخي أن - ن يصطفي من الغنيمةوكذا له أ:  قولي إىل أن .. الميب عليه السَّ كان للنَّ 
 فيحقُّ  -ديد الشّ  لمُ الظُّ  ! لمة الظُّ واإلجحاف هو شدّ  - فحِ جيُ  ية أو غري ذلك ما ملر ا أو جأو ثوبٍ 

فهل ، ف حِ بشرط أن ال جيُ  - فحِ ما مل جيُ  - ا بصدد بيان هذا احلكملسن - ةِ يمتار من الغنخي لإلمام أن
 ؟!  فحِ اإلمام املعصوم جيُ  هناك احتمال أنَّ 

: وما يغنمه كمل العبارة نُ , م املعصوم اميه وليس عن اإلمام الفقهذا الكالم عن اإل: قد يقول قائل 
؟! احلديث هنا عن اإلمام  الملفقيه عليه السَّ عن ا قالفهل يُ  - المعليه السَّ  هُ  فهو لتلون بغري إذنهِ اقامل

 !! فحِ مل جيُ  : املعصوم

يعة مراجع  األغرب من ذلك أنَّ  حىتَّ و ، هذا  وا على كالمهِ مل يردّ   ،وا عليهِ مل يردّ  باالكت هذا ّلذين شرحوااالشِّ
 نعو رقِّ ن على هذه العبارة يُ ميرو حني , ّرس هذا الكتاب دذا الكتاب وال زال يُ هأساتذة احلوزة حني يُدّرِسون 

  .رّىب تُ  هكذال و اق احللي ، وهكذا تنشأ األجيحقِّ للمُ  ترقيعاً 

مس من اخلُ  ما جيبُ : ابعة يف املسألة الرَّ ,  )184(ق احللي يف صفحة سوء أدب احملقِّ ,  به سوء أدبهِ  ويذهبُ 
قيل كذا كذا ، فهل اإلمام  !؟ معدَ فهل اإلمام يُ  - ومع عدمهِ  مع وجودهِ  - مإىل اإلما -إليه  صرفُه جيبُ 
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ثون عن تحدَّ ي أ� قرأت هذا يف كتبهم حني ، البهائية هذا الكالم تقولهُ  قال عنه إماٌم معدوم ؟!ميكن أن يُ 
ن احلسن بة اجَّ نكر وجود إمام زماننا احلُ البهائية تُ  ابعتبار أنَّ ,   املعدوم )يبُّ ذاك الصّ  : ( ة فيقولونجَّ اإلمام احلُ 
 عليه . وسالمهُ  هللاِ  صلواتُ 

يمة يف القتال ، اإلمام احلديث عن الغن, يظلم جنوده  ؟ يظلم من ، لمظلم شديد الظُّ ف يعين يَ حِ فإماٌم جيُ 
هذا ، ث عن عدمه إذا كان موجوداً أو كان معدوماً يتحدَّ  ُمثَّ , ظلم جنوده طمعاً يف ماٍل أو جارية ي املعصوم

 امفحين, هم يف عصر الغيبة الكربى لُّ وهؤالء كُ  ؟! ث عن اإلمام املعصوميدتعامل واحلسليم يف ال املنطق منطقٌ 
 ق احللي .هذا احملقِّ ، يه لع وسالمهُ  هللاِ  ة ابن احلسن صلواتُ جَّ ون عن إمام زماننا احلُ ثدَّ يتح مثون إ�َّ يتحدَّ 

  :مة احللي أختِه العّال  ا ابنُ وأمَّ 

، السؤال  )259(صفحة  / الرتاث العريب ياءحدار إ) , حبار األنوار (  من نيربعاين واأللثَّ قرأ من اجلزء اأ� أ
لمِه ابلقتل مة احللي عن قضية خروج أمري املؤمنني إىل املسجد وعن عِ مهنا ابن سنان للعالَّ سيِّد سأله ال الَّذي

الم تمل أن يكون عليه السَّ ه حيُ أبنَّ  : فأجاب؟ قتل ، ماذا أجاب العالمة احللي ه سيُ أو عن عدم علمه أبنَّ 
 تكليفهُ  وأنَّ , قتل مكاٍن يُ  وقٍت من تلك الليلة أو أيِّ  علم يف أيِّ لقتل يف تلك الليلة ومل يَ ا بوقوع خِربَ أُ 
ت باجملاهد الثَّ ا ذات هللا تعاىل كما جيب على ريفة يفهجته الشَّ فجاز أن يكون بذل مُ , لتكليفنا  غايرٌ مُ 
، هذه حاضرة وواضحة يف أكثر ) العلم اإلمجايل ( ة قضيَّ  ةيَّ هذه القض - فضي إىل القتلثباته يُ إن كان و 
 اً إلمام زماننا .جدَّ  إمجاٍيل حمدودٍ  ثون عن علمٍ م يتحدَّ إ�َّ ، اً لماء بشكل واضح وصريح جدَّ تب العُ كُ 

  صاحب اجلواهر :األنكى من هذا 

كمًا شرعيا حُ  يريدون أن يستنبطوا املمائنا حينل عند عُ الفقهي األوَّ املصدر ,  ) جواهر الكالم( هذا كتاب 
، وجواهر )  جواهر الكالم( ودون إليه هو يع الَّذيل صدر األوَّ امل ، عودوا إىل آراء الفقهاءي أن او داإذا أر , 

أ� ال أنقل من   ، بناتُ كُ   ، أ� أنقل لكم من أمهاتهلذا الكتاب ) , اإلسالم  عئلشرا( الكالم هذا هو شرح 
أ� وأ� ال أسبُّ الُعلماء مثلما يقولون عين ، ,  على العلماء مثلما يقولون عين أ� ال أكذبُ و ,  كتب الوهابية
 ؟!مراجعنا يسيئون األدب مع إمام زماننا  و لماء�عُ  حني جندُ  ولكن ماذا نصنعُ , م عليهم أترحّ و أنقل حديثهم 

، أو على األقل  توقفوا و نقول الأ ؟! هل نتابعهم على ذلك؟! كرمهم نُ لهم و هل جنُ  ؟! ةخذ هلم حتيّ هل �
يعة نقول  , هذا معتقدي , نُت لكم مثلما بيَّ  ،تفصيالً  و لةً ؤخذ مجُ يُ كالم العلماء ال يعة,  � ش: ننبه الشِّ

 الف ملعتقدخمُ , الّرمسّية ة يعيَّ الشِّ الدِّينيَّة سة ملعتقد املؤسَّ  ناقضوهذا املعتقد هو مُ , ختتلفون معي ,  ينتوافقون
  . دو�مقلِّ ن تُ الَّذياملراجع 
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سبة يل األصُل عدم اهم ابلنِّ فتاو  يف عقائدهم يف ءالملعُ ا لماء األصل يف آراءالعُ  لاأقو   يفصلُ األ : أ� يدمعتق
ث أحتدَّ  أ� ال، املوجود يف كتب احلديث   األصل يف حديث أهل البيتكما أنّ   ة ،ت الصحّ تثبُ حىتَّ ة الصحّ 

, يف الكتب  عن حديث أهل البيت ثُ أحتدَّ  ينإنَّ ,  رةً شاعصوم إذا كان يصدُر عن املعصوم مبعن كالم امل
, ، أحتّدث عن حديث أهل البيت يف الكتب  غري ذلكضت للتحريف للتصحيف ولالكتب تعرَّ  ابعتبار أنَّ 

 خالف ذلك .األصُل فيه الصّحة حىتَّ يثُبت : أقول 

دات الكبرية اجمللّ  لبنان / /بريوت  / سة املرتضى العامليةمؤسّ  /ل وّ اجلزء األ) , جواهر الكالم (  وهذا ه
ن و فنني يعر املتدي وأعتقد أنَّ ) ,  مقدار الكرّ ( ث عن صاحب اجلواهر يتحدّ ،  )121(صفحة , للجواهر 
 جاسة دون أن يتغّري ة النّ اس مبالقيتنجّ  ال ذيالَّ كثرياً و   عدُّ يُ  الَّذياملقدار من املاء ؛  رّ الكُ  ارمقد،  رّ مقدار الكُ 

 هية ، ماذا يقول صاحب اجلواهر ؟قفالكتب ال نة يفمبيَّ ملسألة ا هذه، 

ت ة روا�وردت عدَّ  هُ ، ملاذا ؟ ألنَّ  يب ال يعرف مقدار الكرالنَّ حىتَّ اإلمام املعصوم و : صاحب اجلواهر يقول 
ال يوجد اختالف يف ذلك  ، وزين رٌّ هناك كُ  ، مساحي رٌّ هناك كُ ، ر فيها شيء من االختالف يف مقدار الكُ 

أن يكون  دَّ املسألة البُ  وأنَّ , كم واحد كون هلا حُ ي د أنة البُ عق الوان الفقهاء من أنَّ أذها ، هناك مشكلة يف
ما  ، افعيالشَّ  هذا منطقُ ،  نيهذا منطق املخالف, ك لل البيت األمر ليس كذأه تيف روا� هلا مقدار واحد ،

على أي حال أ� ال أريد أن أ�قش هذه  ؟! ولكنَّ املراجع والُعلماء يسريون عليه ، افعينطق الشَّ مب عالقتنا
 . ةالقضيَّ 

ة مَّ ئِ يب واألَ دعوى علم النَّ  أبنَّ : ًال دفع أوَّ ويُ  : ر يقولوا�ت يف تعيني الكُ ث عن اختالف الرِّ تحدَّ فحني ي
دعوى  أبنَّ : ًال أوَّ  ويُدفعُ  - رّ يب واإلمام ال يعرف مقدار الكُ قول النَّ ي ينيع - ةالم بذلك ممنوعم السَّ عليه

 يبّ نَّ  الك أنَّ وال إشكال يف ذل - وال غضاضة : يقول ُمثَّ  ..الم بذلك ممنوعة ة عليهم السَّ مَّ ئِ يب واألَ علم النَّ 
الم ليس كعلم علمهم عليهم السَّ  وال غضاضة ألنَّ  : يقول, اإلمام املعصوم ال يعرف مقدار الكر  وأنَّ 

املعصوم ال   !!رّ مقدار الكُ ؟!  ةقث عنها هبذه الطريحدَّ تيُ حىتَّ ة همَّ ة مُ هي هذه القضيَّ  - لّ وجَ  اخلالق عزَّ 
فقد ,  لّ وجَ  عزَّ  الم ليس كعلم اخلالقعلمهم عليهم السَّ  ألنَّ  !!وال غضاضة يف ذلك  !! رّ يعلم مبقدار الكُ 

على ما  - وأجرى هللا احلكم عليه - اً ظنيَّ  خرصوه هكذا خرصاً  ينيع - فةير أبذها�م الشَّ روه يكون قدّ 
أ�  ؟ كذاهبيت لأهل ا؟ األحكام هكذا ؟ ابهلل عليكم الدين هكذا ، ر ملقدار الكُ  قاموا به من عملية خرصٍ 
جع ار مرجع من كبار م, ي جفد حسن النَّ حممَّ  يخهذا صاحب اجلواهر الشَّ ، ة يعأنقل عن كبار مراجع الشِّ 

يخ نصاري من بعدِه مرجعاً ، مرتضى األالشَّيخ ب صَّ نَ  الَّذيوهذا هو ،  ةيعالشِّ  ى األنصاري ما كان مرتضالشَّ
 به .نصَّ  الَّذيصاحب اجلواهر هو  لوال أنَّ  أن يكون مرجعاً 
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 :ي قرأ أيضاً من كتاٍب لشيخ مرتضى األنصار وأ� أ

، هذا هو  جف ويف قم ويف سائر املناطق األخرىالعلمية يف النَّ  ةوز  يف احلسُ درَّ تُ الَّيت تب من الكُ  باوهذا الكت
للشَّيخ  كتاب الرسائل يف علم األصول) ,  ابلرسائل ( ملعروف يف الوسط احلوزوي ا, ( فرائد األصول ) 
  مرتضى األنصاري .

  أنتم تالحظون عّمن نقلت :

  ) .ه يالفق( الصدوق وعن كتابه الشَّيخ أ� نقلت عن  -
وهو من الكتب ) , قاموس الرجال (  د تقي التسرتي وعن كتابهِ حممَّ الشَّيخ ثت أيضًا عن وحتدَّ  -

  . يعيلشّ االوسط  يف ة جداً وفالعلمية املعر 
  ) . ةيععقائد الشِّ (  كتابهِ   ناملفيد عالشَّيخ ونقلت أيضاً عن  -
  ) .ري التبيان ستف( ِه عن ب كتأهمِّ  الطوسي عنالشَّيخ أيضاً عن  تُ لنقو  -
  ) .مع البيان جم( جف عن النَّ  يف للحوزة العلمية يز وعن التفسري املرك -
  .جف احلوزة يف النَّ  بُ طالِ  يدرسهُ  كتابٍ   لُ أوَّ , ق احللي حقِّ الرسالة العملية للمُ , وعن الشرائع  -
  ا ابن سنان .هنّ مة احللي يف أجوبته للمُ وعن العالَّ  -
  . مقدار الكر ام املعصوم ال يعلمُ ماإل وكيف أنَّ , الكالم  اهرو جوعن  -

اجلزئيات والتفاصيل ال علم هلم  اكليات أمَّ لعلم اب همة عندمَّ ئِ األَ  اجع يعتقدون أنَّ ر الكثري من امل: كما قلت 
ملاذا مل ، ة مع حديث أهل البيت ابملرَّ  واصب وهو خيتلفُ النَّ  وق هو ذوقُ ذَّ لا الفهم وهذا اذههبا ، أليس 

 . اصيبالنَّ  لاطوا عليه سيف علم الرجم سلَّ أل�َّ  ؟ لماء إىل حديث أهل البيتيرجع العُ 

تهم عمومًا وإبمام مَّ  عقيدهتم أبئِ وحرية يف جعناإشكالية كبرية عند مراهناك : لت قُ , قليل  لب قلتُ مثلما قُ 
لو رجعوا إىل  ، ث أهل البيتيدئ من حطف اخلابب املوقهناك حرية بس اً ،صو صسن خة ابن احلجَّ زماننا احلُ 

ال هي عقيدة   هذه العقيدةوإالَّ ,  تالما وقعوا يف هذه اإلشكاحديث أهل البيت كما يريد أهل البيت لَ 
ال ، كما نقول  ؟ ةشيعيَّ  ُسنيَّة على وجه وال هي عقيدة شيعية ، هذه العقائد عقائد ُسنيَّة ؟ ال ، عقائد

 ة علىنيَّ ال هي عقيدة سُ و ,  ة على وجههي عقيدة شيعيَّ  ال, لة يدة منغّ هذه عق: ( لعراقي عيب ابتعبري� الشَّ 
موا �صيب قيّ  ان تقييمز ي مبء واملراجع جاءو�المالعُ  ، ث أهل البيتيدملاذا ؟ للموقف اخلاطئ من ح) , وجه 
اشرتط فيها رسول هللا علينا أن �خذ  الَّيتبية خالفًا لبيعة الغدير صاعد للفهم �و ق جاءو� بُمثَّ , ث يداألحا
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قواعد الفهم �خذها  وأنَّ ,  ) يدِ عْ م بَـ كُ مُ هِّ فَ يٌّ يُـ لِ ذا عَ هَ وَ ( يعين من حديثهم فقط ،  فقط من عليٍّ التفسري 
 أي من حديثهم فقط .فقط  من عليٍّ 

كتب   هذه ، جديدع ع تشيُّ هذا التشيُّ  ، ع جديدشأ تشيُّ نحدث أن  الَّذي إنَّ : ل لت قبل قليولذلك قُ 
 وال قرأتُ , ليست معروفة  بٍ  عليكم من كتتُ وال قرأ,  عليكم من كتب الوهابية تُ ، أ� ما قرأ ةعيشِّ مراجع ال

يعة فها صغار ألَّ  عليكم من كتبٍ  يعة عماء هؤالء هم زُ , الشِّ يعة ، هؤالء هم مراجع الشِّ  ظمُ ، هؤالء هم أعاالشِّ
يعة م ينوبون يقولون إ�َّ  الَّذيابإلمام  إذا كانت عقيدهتم هذهِ  دهتم هذه أو ال ؟ون عقيلأ� أسألكم تقب ، الشِّ

 ؟!  صائباً هذا مهم صحيحاً الكعنه فهل يكون  

يطان على ألسنتهم من دون أن طلقها الشَّ هذه املنظومة يُ  إنَّ : أقول  ينولكنَّ , سيئ الظن هبم ال أريد أن أ
 ! معرفة ضالٍة هذه ..؟ةُ أيَّ  ؟! إلمام زماننا  هكذا تكون املعرفةُ يشعروا بذلك ، وإالَّ 

 ،)  ابلرسائل( وزوي روف يف الوسط احلعوامل) , ل و فرائد األص( كتابه   يفمرتضى األنصاري الشَّيخ أعود إىل 
الطبعة  / 1400،  1214 /األعظم الشَّيخ هذه الطبعة طبعة جلنة حتقيق تراث  / األنصاريالشَّيخ رسائل 
ة للمؤمتر العاملي العامَّ  ةُ األمان الفكر اإلسالمي / جممع هجري قمري / 1419 / املعّظم شعبان /األوىل 

صفحة  اين من فرائد األصول /اجلزء الثهذا هو  /األنصاري الشَّيخ يالد ناسبة الذكرى املئوية الثانية ملمب
كمه يف ما اشتبه حُ : املسألة الثالثة  : انو عليكم حتت عن شيءٍ  لَّ قرأ كُ أريد أن أأ� ال ,  )167 ،166(

ث فيه ابلتخيري بني واإلمام يتحدَّ , عات إمام زماننا يقيورد توقيع من تو  - صنيالشرعي من جهة تعارض النَّ 
،  ملوضوعا ًا هلذاعدَّ أ� ال أريد أن أدخل يف تفاصيل املسألة فليس الرب�مج مُ  ، حديثني أمرين وذكر ذلك يف

توقيع من توقيعات ا ذفه, ة جَّ األنصاري على اإلمام احلُ الشَّيخ  تهُ ثبَّ  الَّذياالنتقاص  إىل شريفقط أريد أن أُ 
 يخ األنصاري ؟شَّ لماذا يقول ا, ة جَّ اإلمام احلُ 

األنصاري شيخ الشَّيخ جناب  - ل نقله اإلمام ابملعىنألوَّ ااحلديث  على أنَّ  يدلُّ  : ث يقولتحدَّ ي نبعد أ
ما  لو ، أ� أق نقل احلديث ابملعىن اُحلجَّة اإلمام من أنَّ : هكذا استنتج , عجبه األمر مرتضى األنصاري مل يُ 

ثبت حديثاً واحدًا حني سألوه ملاذا مل تُ  اريأجاب به البخ الَّذيلكالم وبني الكالم ا ني هذاب هو الفارق فيما
اجلواب ما هو ؟  ؟ ثون ابمسهن يتحدَّ الَّذيا عنه أو عن كما ينقل إمَّ   ؟ د يف صحيحك هذامَّ عن جعفر ابن حمَُ 

كان   عليه هللاِ  اتُ و لد صمَّ جعفر ابن حمَُ  ألنَّ  د يف صحيحهِ مَّ حمَُ  احدًا عن جعفر ابنِ و  نقل حديثاً ي البخاري مل
نقل عنهم البخاري ، اآلن  أولئك الَّذينكاألحاديث بشكٍل دقيق ومتني  ما كان حيفظ ,  سيء احلافظة

ز يّ يعرف النصوص وميُ الشَّيخ ة نقل احلديث ابملعىن ، صار جناب جَّ اإلمام احلُ : نصاري يقول األالشَّيخ 
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قد يقول قائل ,  ؟ ال مانع فهل اإلمام ينقل احلديث ابملعىن ، ة ينقل احلديث ابملعىنجَّ ص ، واإلمام احلُ شخّ ويُ 
لكن و , تضي ذلك  تقل اإلمام احلديث ابملعىن إذا كانت حكمتهُ قني ال مانع أن ؟ ك من مانعوهل هنا

النقل  ، ال ينقل ابملعىن, ص كما هو ينقل النَّ , نقل ا يمعليه حين وسالمهُ  هللاِ  عصوم صلواتُ امل األصل أنَّ 
ا اإلمام املعصوم أمَّ  ، ة يف بعض األحيانظفحلايف ا لضعفٍ   ،وم بهِ قاألنصاري يالشَّيخ   ،ابملعىن أ� أقوم بهِ 

 يث ابملعىن ؟!دينقل احل كتابة توقيع كيف وهو يف مقامِ 

رون هؤالء يتصوّ , ة هكذا ة ، القضيّ رون شؤون اإلمام ويقيسو�ا على أنفسهم هذه هي القضيّ هؤالء يتصوّ 
وا إمام زمانكم هبذه هكذا تريدون أن تعرف؟ هذا املنطق سليم  !ة كحاهلم ، ماذا تقولون عن هذا املنطق ؟مَّ ئِ األَ 

 الطريقة ؟!

 :) اخلمس  ( هذا كتاب

 /سة اهلادي مؤسَّ  هجري قمري / 1415 / ىلو ادى األمج /، الطبعة األوىل يخ مرتضى األنصاري أيضاً للشَّ 
 اممس يف زمان الغيبة حينف ابخلُ ث عن مسألة التصرُّ األنصاري يتحدَّ الشَّيخ ،  )333(يف صفحة  قم /
ال  ، ةث عن هذه القضيَّ أيضاً يتحدّ من دون دليل هو ، ومن دون دليل  لماء ابخلمس ،والعُ  ف املراجعيتصرَّ 

ة  فم يتصرّ ـاملرجع والعالِ  يوجد دليل على أنَّ  وال عن يف اخلُمس ، ال يوجد عند� دليل وارد عن اإلمام اُحلجَّ
كما   - انَ تِ يعَ شِ لِ  يحَ بِ د أُ قَ س فَـ مْ ا اخلُ مَّ أَ وَ ( :  ة أابح اخلمسجَّ اإلمام احلُ  ة أنَّ جَّ م احلُ ام ، بل الوارد عن اإلغريهِ 

 َوَأمَّا اخلُْمس فـََقد أُبِيَح ِلِشيَعِتَنا - ةجَّ وخبط يد اإلمام احلُ  الَّذي وصل إىل إسحاق ابن يعقوب يف توقيعهِ 
َوَأمَّا اخلُْمس فـََقد  : ةجَّ ص نص كتابة اإلمام احلُ هذا هو النَّ  - إَىل َوقِت ُظُهوِر َأمِر� وُجِعُلوا ِمنُه يف حلٍّ 

يعة ف,  ) لََتطيب والَدهُتُم وال َختُبث إَىل َوقِت ُظُهوِر َأمِر� لٍّ يف حِ  وُجِعُلوا منهُ  أُبِيَح ِلِشيَعِتَنا يف إابحٍة من الشِّ
من ِقبل  تشتغل الرتقيعات كبعد ذل, ة جَّ هذا هو كالم اإلمام احلُ ، ة جَّ مس إىل ظهور اإلمام احلُ جهة اخلُ 
 مس !!يف اخلُ ال دليل على أنَّ املراجع حيقُّ هلم أن يتصّرفوا و , املراجع 

املراجع يتصّرفون يف هذا عمل خري يعين  - حمض سانٌ حه إإىل أنَّ  ضافاً مُ  : األنصاري يقولالشَّيخ لذلك 
 -ته حسنة نيَّ  ف فألنَّ و أخطأ يف التصرُّ ل حىتَّ  ينيع - من سبيل حسان حمض ما على فاعلهِ إِ  -اخلُمس 

؟! منطق هذا  أيّ  ، ة ابخلصوصجَّ نعلم رضا اإلمام احلُ  نإذا مل نكحىتَّ  - صوصمل نعلم رضاه ابخل وإن
من غري  ف يف أموالهِ رّ يتص آخر أن ألحدٍ  سافر غري موجود هل حيقُّ اآلن أي إنسان أمواله موجودة وهو مُ 

ث عن أ� أحتدَّ , ن ث عن روزخو ، أ� ال أحتدَّ  مرتضى األنصاريالشَّيخ  هذا منطقُ  ؟ هذا منطقٍ  رضاه ، أيُّ 
يف  ءالمالعُ و  ف املراجعتصرُّ  ينيع - ه أنَّ  إىلضافاً مُ  ذا كتابُه أقرأ عليكم :وه, ألنصاري مرتضى االشَّيخ 
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 - المال يُ  -  من سبيلما على فاعلهِ  - هذهِ  فعملية التصرُّ  - ه إحساٌن حمضإىل أنَّ  ضافاً مُ  -األموال 
ما هو الرب�مج  م ؟ال أدري هؤالء كيف يعتقدون ابإلما - ابخلصوص - رضا اإلمام - نعلم رضاهوإن مل 

ين ذهؤالء هم الَّ  ، ؤالء هم األعلملنا هوبعد ذلك يقولون  ؟ ملوا مع اإلمام املعصوماكي يتع  ونهُ كلميت الَّذي
إىل  خالفة للمنطق العقائدي الصحيح ،ملوا أقواهلم ادقتلكم أن تن ون ال حيقُّ ممعصو  ء، هؤالبعوا تَّ يُـ  جيب أن

ئدهم وهذه وهذه عقا لمراجع أم هذه كتبهم , لةٌ يمشت هذهِ , للعلماء  بابٌ هذا سُ  ؟! مىت تبقى األحوال هكذا
 أقواهلم وهذه أفكارهم ؟

يف مال  فنستطيع أن نتصرَّ  انمن أنَّ ) مس اخلُ (  يخ مرتضى األنصاري يف كتابهِ لشَّ ا عليكم ما ذكره قرأتُ 
يخ الصدوق للشَّ ) ومتام النعمة  ينالدِّ  لُ كما(  قرأ عليكم من كتاب أ� أ, وإن مل نعلم رضاه ابخلصوص  ماإلما

  لواردة عن اإلمام .ذكر التوقيعات ا بمن اب ، ليهعرمحة هللا 

 : ا التوقيعذهاستمعوا إىل 

 مرِ ن أَ مِ  نهُ عَ  ألتَ ا سَ ا مَ أمَّ وَ املقدسة :  قم /سة النشر اإلسالمي وهذه الطبعة مؤسَّ ,  )547(قرأ من صفحة أ
َياع -مجع ضيعة وهي العقارات  - اعيَ الضِّ   سةللناحية املقدَّ  - انَ تِ يَ احِ نَ لِ  الَِّيت  َوأمَّا َما َسألَت َعنُه ِمن َأمِر الضِّ

َوأمَّا َما َسألَت َعنُه ِمن َأمِر  - ة وبساتنييعأراضي زرا - اهَ نْـ اج مِّ رَ اخلَ  ءِ ادأَ ا وَ هتِ رَ امَ عَ م بِ َياالقِ  وزُ ل جيَ هَ  -
َياع َها الَِّيت لَِناِحَيِتَنا الضِّ نـْ ة يَ احِ ىل النَّ ا إِ هَ لِ خْ ن دَ مِ  لضُ فْ ا يَـ مَ  فَصر وَ  َهل َجيوُز الِقَيام ِبَعَماَرهِتا َوَأداِء اَخلَراج مِّ

 وبساتني اضٍ ناك أر غرى هُ ة يف زمن الغيبة الصُّ جَّ سائل يكتب إىل اإلمام احلُ  - اينَ لَ إِ  ابًَ رُّ قَ تَـ ر وَ جْ ألَ لِ  اابًَ سَ تِ حْ اِ 
ن هل جيوز أ: ، فالسائل يسأل يقول ة أمالك من أمالكِه فو اف موقة أوقجَّ ها لإلمام احلُ تُ عقارات ملكيـَّ 
نفق نفق يف سبيل هللا تُ لة بعد إخراج الضريبة تُ املتحصّ  واألموال رج ضريبة اخلراج منهاألرض وخنُ ا نستعمر هذه

 اإلمام ماذا يقول ؟  ؟ دها اإلماميريالَّيت لجهة ل احيةجلهة النَّ 

 لشخصٍ  ال حيلُّ  - انَ الِ  مَ ك ِيف لِ ذَ  لُّ يف حيَِ كَ ه فَ نَ ذْ ري إِ غَ ه بِ ريِ غَ  الِ ن مَ ف مِ رَّ صَ تَ يَـ  نأَ  دٍ حَ ِألَ  لُّ  حيَِ َال فَ يقول : 
 ؟ ةجَّ اإلمام احلُ  هذا يف مالِ  فلماذا حيلُّ  شخٍص آخر من دوِن إذنه ف يف مالِ تصرَّ ي أن

ف هذا التصرُّ  ألنَّ  - ؟ملاذا  -إن مل نعلم رضاه ابخلصوص و ؟ (  مرتضى األنصاريالشَّيخ ل و اذا كان يقم
 ا الكالم !!ذ ههذا املنطق غريبٌ  هذا غريبٌ  غريبٌ  - ما عليه من سبيل وفاعلهُ   حمضإحسانٌ 

, الف األدب خيُ , وق الف الذَّ خيُ  الف املنطقأمٌر خيُ  صادرة حقوقِه هبذه الطريقةة ومُ جَّ عملية تغييب اإلمام احلُ 
َفَال حيَِلُّ ِألََحٍد َأن يـََتَصرَّف ِمن َماِل َغريِه ِبَغري ِإْذنَه َفَكيف  : رع ، اإلمام هكذا يقولوالشَّ  ينِ فضًال عن الدِّ 
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ن ل مِ كَ ن أَ مَ يه وَ لَ م عَ رِّ ا حُ ا مَ نَّ مِ  لَّ حَ د أستَ قَ  فَـ �َ رِ مْ أَ  ريِ غَ ِمن  َذِلك نمِ  اً يئَ ل شَ عَ ن فَـ مَ ؟  حيَِلُّ َذِلك ِيف َمالَِنا
 . رياً عِ ى سَ لَ صْ يَ سَ وَ  اً رَ ه �َ نِ ط بَ ل ِيف كُ �َ  امنََّ إِ ًا فَ يئَ ا شَ نَ الِ وَ مْ أَ 

بطنُه من أمواٍل منسوبة إىل اإلمام وهو ال يعلم اإلمام راٍض  ميألُ  الَّذيأقول  : قصٍد سيئ سؤال من دوِن أيِّ 
 اذ؟! ه حين الصحيحيحة وإىل الدِّ قاً وهل يهتدي إىل املعرفة الصَّ وفَّ أو ليس براٍض ال يعلم بذلك هل يكون مُ 

 ينفإنَّ سبة يل األجوبة واضحة ابلنِّ   ،املوضوع عليه أن يبحث عن جوابهِ  اذ هبشخٍص يهتمُّ  لِّ سؤال على كُ ال
 .ا عن األجوبة و ثبحد ولكن أنتم عليكم أن تمَّ آل حمَُ  ثِ يدأعرف األجوبة من ح

بقيت هذه الكتب الكثرية وها قد قد وصلنا إىل هنا الحظون لكمل احلديث ولكن أنتم تُ كان بودي أن أُ 
ترك لماء أالعُ و  املراجعة من أقوال كبار مراجعنا بقيَّ  لكم جمموعةً  أ� قد ذكرتُ  ، الساعة العاشرة نا منبرت قا

 يوم غد سأعود إليكم وأكمُل احلديث ., تبهم إىل حلقِة يوم غد إن شاء هللا تعاىل كُ 

 خالصة ما جرى يف هذه احللقة :  •

 ينوكما قلت إنَّ , كمال احليدري سيِّد  العلمي لل ن منها العقلُ تكوَّ  وأل منها شكَّ تَ الَّيت تناولُت املنابع : -ًال أوَّ 
لت عقلي لت عقلُه وشكَّ ها شكَّ وهذه املنابع نفسُ ، خصي ال شأن يل بذلك ُث عن عقلِه العملي الشَّ أحتدَّ  ال
سيِّد حلالة خاصًة ابلافليست , العراق صوصًا يف خُ  الديينقول اآلخرين من املشتغلني يف الوسط العلمي وعُ 

الرب�مج  كمال احليدري ابعتبار أنَّ سيِّد  العلمي لل ل منها العقلُ يت تشكَّ لَّ احليدري ، فتحدثت عن املنابع ا
 احليدري .سيِّد ال هيدور يف مناقشة ما طرح

 .!! ) تيلماء يف عقيدهتم مع أهل البالعُ  حريةُ ؛ ( يعي جُت على املشكلة الكربى يف الواقع الشِّ عرَّ : - واثنياً 

لشَّيخ اب ومررتُ , الصدوق لشَّيخ اب بدأتُ ,  �علماءو ا يف كتب كبار مراجعن أخذتكم يف جولةٍ : - واثلثاً 
الطوسي الشَّيخ على  مررتُ  ُمثَّ ,  ثنيُت ابلشَّيِخ املفيد) ,  موس الرجالقا( حمّمد تقي التسرتي صاحب 

مة احللي اببن اخته العالَّ  ُمثَّ ) , الشرائع ( احللي صاحب  قمروراً ابحملقِّ ) , جممع البيان ( صاحب فالطربسي 
وال زال , مرتضى األنصاري الشَّيخ ومن صاحب اجلواهر إىل , لي إىل صاحب اجلواهر مة احلومن العالَّ , 

 الطريُق طويالً .

 ..تعاىل  وم غٍد إن شاء هللاُ نُكمل احلديث يف حلقة ي

  ..صبحون على والية اُحلجَّة ابن احلسن تُ 
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سيتبقى بعد هذه احللقة ولكن  يف بداية احلديث لتُ قُ  ينألنَّ , احللقات ستكون أكثر من حلقتني  ويبدو أنَّ 
 .تعاىل  ن شاء هللاُ إ املقصود يف هذه احللقة يف يوم غدٍ  سيتمُّ , املقصود فيها  إن متَّ : لت بشرط قُ 

 ..ألقاكم غداً 
 ..أترككم يف رعاية القمر 

 ..عاء أسألكم الدُّ 
 ..يف أماِن هللا 


