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احليدري.. وهذا املضمون الذي جاء يف املقطع ): مقطع فيديو للسّيد كمال 17الوثيقة ( ❂
 .ُيكّرره السّيد احليدري كثرياً 

وقد جئتكم هبذا املقطع مثاًال من األمثلة، وإّال فهناك الكثري من الكالم والكثري من احلديث 
  :تكّلم به السّيد احليدري هبذا اخلصوص وهبذا الشأن

 .هم من أدلّة، من معطياتِمن أّن الناس جيب عليهم أن يعملوا مبا يف أيدي

ليس َمعذوراً فقط وإّمنا هو مأجور أيضاً، ومردُّ  -وكٌل حبسب دليله  -ويف ضوء هذا فكلُّ الناس 
هذا إىل مقّدمة، هذه املقّدمة يتمّسك هبا السّيد احليدري وهي معروفة يف وسطنا العلمي الديين 

ا قطع يف أمٍر ِمن األمور فقطعُه ُحّجةٌ، ما ُيصطلح عليها بــ(ُحجّية القطع) ِمن أّن اإلنسان إذ
 .وإذا كان قاطعاً بوجوب العمل فإنّه جيب العمل عليه.. هذه مسألة يف غاية األمهية

 :هناك أمران يرتددان يف الوسط العلمي الديين ●



بناء األمر األّول: دائمًا ُيرّدد رجاُل الدين وأبناء احلوزة العلمية الدينّية هذه املقولة: "حنُن أ •
الدليل حيثما مال منيل" وهذا هو املنطق األورسطي، هذه ُخالصةُ منطق أرسطو.. وهذه الكلمة 

 .يف أصلها ويف جذرها من كلمات أرسطو

 .األمر الثاين: حّجية القطع •

واألمران يلتقيان يف مفهوٍم واحد، فإّن الدليل يكون سبباً النكشاف املعىن، والقطع هو إنكشاٌف 
 .اٌف للمضمون وانكشاٌف للنتيجةللمعىن وانكش

 .وِمن ُهنا فاإلنسان ُملزٌم ابتّباع الدليل وُملزم ابلعمل حبسب قطعه

هذا القول ُبين عليه الفكر الديين.. ُبين على (ُحجّية القطع) فهل أّن كّل قْطٍع له حّجية؟! بعبارة 
القطع كانت اُحلجّية وكان أخرى: هل أّن احلجّية ُتالزم القطَع تالزمًا ذاتيًا؟! فحيُث ما كان 

  اإلنسان ُملزماً بذاك القطع؟

يف اجلّو الديين هذا الكالم شائٌع.. وإن ُكّنا إذا أرد� أن نبحث يف احلياة العملّية لإلنسان واليت 
حيكم فيها ويف ِمساحاٍت واسعة منها "الوجدان"، من أّن الوجدان حيكم يف حاالٍت يقطع فيها 

حيول فيما بني اإلنسان وبني ما يقطُع به.. فالقطع على درجات وعلى  اإلنسان ولكّن الوجدان
  .مراتب

رتبة يرتّتب عليها اإلجناز  ●
َ
ُميكن أن نقول ملرتبة ِمن مراتب القطع أّن احلّجية اثبتٌة فيها، وهذه امل

عّذرية يف علم أصول الفقه ويف عل
ُ
نّجزية وامل

ُ
  م الكالم)ويرتّتب عليها التعذير (ما ُيصطلح عليه امل

فالقطُع له ُمنّجزيٌة إذا كان يدفُع اإلنسان ابّجتاه العمل، ولهُ ُمعّذرية أيضاً لو أّن اإلنسان كان قد 
 .أخطأ يف قطعِه بسبب املقّدمات اخلاطئة



  :ال ُأريد أن ُأسِهب كثرياً يف هذه القضّية، ولكن أقول •

ؤّسسة 
ُ
الدينّية الشيعّية الرمسّية يف دراستها هلذه املسألة.. فهذه هناَك قصوٌر وتقصري يف أجواِء امل

سّلمات اليت ال نقاش فيها يف اجلّو الديين.. وابتت ُتطرح كالبديهّيات اليت 
ُ
املسألة ابتْت ِمن امل

 .ال يستطيُع أحٌد أن يشّك فيها أو أن يرتّدد يف مضمو�ا

 :وقفة لتعريف القطع بشكل سريع وبشكل دقيق ●

و إنكشاٌف.. حالٌة ِمن حاالت اإلنكشاف وحالٌة ِمن حاالت الوضوح العلمي عند القطع: ه
قّدمات اليت أّدت إىل هذا اإلنكشاف.. ولكن: هذا اإلنكشاف هو إنكشاٌف 

ُ
اإلنسان حبسب امل

وقيت وليس دائم.. فرّمبا بعد بُرهٍة ِمن الزمن تطول أو تقصر يرى هذا اإلنسان أّن املقّدمات اليت 
ىل هذا االنكشاف كانت ُخمتّلًة، وحينئٍذ يُعيد ترتيب املقّدمات ويتغّري ذلك اإلنكشاف قادتُه إ

 .إىل مستوًى آخر سلباً أو إجياابً (ز�دًة يف اإلجياب أو ز�دًة يف السلب)

فالقطع هو إنكشاٌف حايل يف الوقت الذي جتّمعْت فيه املقّدمات اليت أّدت إىل أّن اإلنسان 
 .شياء.. فهو ليس إنكشافاً على طول اخلطّ يقطُع بشيٍء من األ

طلقة لكّل ما ُيسمى ابلقطع.. قد يصدُق هذا 
ُ
وِمن هنا ال نستطيع أن نُثبَت اُحلّجية الذاتّية امل

 .يف َمرتبٍة ِمن مراتب القطع

هناك ُشبهة واضحة جّداً يف الطرح الذي طرحهُ السّيد كمال احليدري، وهذا الطرح ُمبتين على  •
البديهّية (بديهّية ُحّجية القطع) واليت يبتين عليها الفكر الديين يف املؤّسسة الدينّية الشيعّية هذه 
 .الرمسّية



احلديُث عن حّجية القطع هبذه الِسعة الواسعة إذا أرد� أن نبحَث عن ُجذوره وعن مصادره  ●
عرتة فإّن املوضوع خيتلف فقد ورد إلينا من الفكر الناصيب.. أّما إذا رجعنا إىل منطق الكتاب وال

 .يف موضوع القطع ويف ُحّجيته

خالفني، ومثلما سّلمنا للكثري ِمن البديهّيات 
ُ
اليت ما هي ببديهات  -جاء� هذا الِفكر من امل

حنُن أخذ�ها بنفس هذا املستوى وسّلمنا أّ�ا  -صحيحة ولكّنها بديهياٌت عند النواصب 
 .ع ما هو حبّجة على اإلطالق ويف مجيع احلاالتبديهّيات ومنها هذه املسألة.. فالقط

هناك مراتب للقطع وسيأيت احلديث عنها، ولكن لنّتفق على هذا التعريف: ِمن أّن القطع حني 
يقطع اإلنسان فإنّه يعيش حالة انكشاٍف بسبب عوامل وُمقّدمات أّدت به للوصول إىل حالة 

حايل (بشكٍل آين) فال نستطيع أن نقول الوضوح العلمي يف قضّية ِمن القضا� ولكن بشكٍل 
 .إّن القضّية تستمّر على طول الوقت

نعم قد يصدُق هذا يف بعض حاالت القطع، من أّن هذا االنكشاف يبقى قائمًا على طول 
 .اخلط، ولكن ال نستطيع أن نتحّدث عن مجيع حاالت القطع هبذا الوصف وهبذا التعريف

  :الكتاب الكرمي تعرض مناذج ُخمتلفة حلاالت ِمن القطع وقفة أتناول فيها مجلة ِمن آ�ت ✤

من سورة البقرة يف قّصة عزير النيب: {أو كالذي مّر على قريٍة وهي خاويٌة على  259اآلية  ◈
ُعروشها قال أّىن ُحييي هذِه ُهللا بعد موهتا فأماتُه هللا مائة عام ّمث بعثه قال كم لبثَت قال لبثُت 

  يوماً أو بعض يوم}



إن كان بشكٍل ُمباشر أو عن طريق املالئكة  -هذا نٌيب، والذي ُيسائله الباري ُسبحانُه وتعاىل 
فهو قاطٌع بقصر املّدة، ومل خيطْر يف ذهنه أبدًا أنّه قد �م هذا الوقت الطويل من الزمان..  -

 فهذه حالة قْطٍع صدرْت ِمن نّيب.. فهل كان قْطع هذا النّيب صحيحاً؟

لكهف يف قّصة أصحاب الكهف بعد أن استيقظوا من نومهم الطويل: {قال قائٌل يف ُسورة ا ◈
منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يومًا أو بعَض يوم قالوا رّبكم أعلُم مبا لبثتم فابعثوا أحدكم بَورِِقكم هذِه 

إّ�م إْن  إىل املدينة فلينظر أّيها أزكى طعامًا فليأتكم برزٍق منه وليتلّطف وال ُيشعرنَّ بكم أحدا*
 يظهروا عليكم يرمجوكم أو يُعيدوكم يف مّلتهم ولن تُفلحوا إذاً أبدا}

ُهم قاطعون أبّن املّدة اليت �موها كانت قصرية.. فهل كان قطعهم هذا صحيحًا؟ هؤالء اجملموعة 
 اليت وصفها القرآن {إّ�م ِفتيٌة آمنوا برهّبم وزِد�هم ُهدى}

نوا برهّبم وزادهم ُهدى، وما بني حكاية اإلنسان حينما ُحيَشُر إىل فما بني نّيب، وما بني فتيٍة آم
 .ساحة احلساب

جرمني يومئٍذ ُزرقا*  102يف سورة طه يف اآلية  ◈
ُ
وما بعدها: {يوم ينَفُخ يف الصور وحنشُر امل

 إّال يوما}يتخافتوَن بينهم إْن لبثتم إّال عشرا* حنُن أعلُم مبا يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إْن لبثتم 

هذا أمثلهم من حيُث ُهم، يعين أكثرهم ذكاًء، أفضلهم تفكرياً وأحسنهم يف الوصول إىل النتيجة 
 !يقول: {إْن لبثتم إّال يوما} وُهم قد �موا يف قبورهم إىل يوم القيامة

فأكثر الناس من أهل اجلّنة أو من أهل النريان سيغّطون يف نوٍم عميق بعد موهتم.. ما جاء يف 
لروا�ت ِمن أّن القرب إّما أن يكون ُحفرًة ِمن ُحَفر النريان أو روضًة ِمن ر�ض اجلّنة فهذا ليس ا

للجميع، وإّمنا ِلَمن َحمَض اإلميان وِلَمن َحمَض الُكفر.. وأّما عاّمُة الناس بعد اإلجراءات األوىل 



ة، وسؤال منكر ونكري) حني االنتقال إىل عامل الربزخ، هناك إجراءات (ما ُتسّمى بليلة الوحش
 !هناك إجراءات.. وبعد هذه اإلجراءات سيناُم أكثر الناس

وأحتّدث هنا عن نومة الغفلة عن  -مثلما كانوا �ئمني يف احلياة الُدنيا، سيعودون إىل نومتهم 
 - احلقّ 

بثنا وما بعدها: {قال كم لبثتم يف األرض عَدَد سنني* قالوا ل 112يف سورة املؤمنون يف اآلية  ◈
يومًا أو بعض يوم فاسأل العاّدين} ُهم ُمتأّكدون ويقطعون أّ�م لبثوا يوماً أو بعض يوم.. وُهم 
لبثوا سنني وسنني وسنني ولكّنهم يقطعون بقوهلم حبيث أّ�م ُحياججون وُيطالبون أبن ُيسأل 

 !العاّدون

ا وزادهم هللا هدى، وقْطٌع هذه قطوع.. (قطٌع على لسان نّيب، وقْطٌع على لسان الفتية الذين آمنو 
 على لسان عاّمة الناس)

 : {ويوم تقوم الساعة يُقسم اجملرمون ما لبثوا غري ساعة}55يف سورة الروم يف اآلية  ◈

وما بعدها: {قل هل نُنّبئكم ابألخسرين أعماال* الذين ضّل  103يف سورة الكهف اآلية  ◈
 ُحيسنون ُصنعا}سعيهم يف احلياة الدنيا وُهم َحيسبون أّ�م 

قد يقول قائل: تعبري "حيسبون" يف اآلية ال ُيشري إىل الَقْطع.. وأقول: ولكّننا إذا نظر� إىل جّو 
 .اآلية فإّن جّو اآلية ُيشري إىل أّ�م كانوا ُمتأّكدين ِمن حالتهم

عاكس.. يعين (
ُ
األخسر) أي األكثر خسارة.. فهذه الصيغة ِصيغة تفضيل ولكن ابإلّجتاه امل

 .صيغة ترذيل



ُهم يف حالة سعي، يف حالة عمل.. وُهم يف سعيهم هذا مل خيطْر يف ابهلم أّ�م كانوا ُيسيئون؛ 
 .ألّ�م قد قطعوا بذلك.. القطُع درجات وليس بدرجٍة واحدة

 يف سورة اإلسراء: {يوم يدعوكم فتستجيبوَن حبمده وتَظّنون إْن لبثتم إّال قليال} ◈

أرد� أن نقيسُه إىل علم هللا فهو ظن.. هو ابلنسبة لنا قطع.. لو كان أساسًا حّىت القطع إذا 
القطع قْطعاً حقيقّياً ملا أخطأ� يف الكثري ممّا نقطع به، فهو يف احلقيقة ظٌن ولكن بدرجٍة أعلى.. 

 .وتوافقنا على أن ُنسميه قطعاً 

وِصل إىل نتائج خاطئة أو إذا أرد� أن نتحّدث عن قطٍع حقيقي، فالقطُع احلقيقي ال ُميكن أن يُ 
 .نتائج �قصة.. ولكن هذا هو حال البشر

: {وقال الذين كفروا هل ندّلكم على رجٍل يُنّبئكم إذا ُمزّقتم كّل ُممّزق 7يف ُسورة سبأ يف اآلية  ◈
إّنكم لفي خلٍق جديد} هؤالء يتحّدثون عن تصّور وعن عقيدٍة ُهم يقطعون بصّحتها.. 

الذي ُحيّدثهم هبذا احلديث.. إّ�م يتحّدثون عن نبّيهم.. إّ�م يتحّدثون  ويستغربون من هذا الرجل
 .بكّل ِصدٍق ابلنسبِة هلم

وما بعدها يف يوم القيامة حينما يدخلون إىل  61املضمون الذي جاء يف ُسورة ص يف اآلية  ◈
لنا ال نرى رجاًال ُكّنا  النار: {قالوا ربّنا َمن قدم لنا هذا فزدُه عذااًب ِضْعفًا يف النار* وقالوا ما

 نعّدهم من األشرار}

حينما كانوا يف عامل الُدنيا كانوا يقطعون أّن هؤالء أشرار حينما يتحّدثون عن األخيار.. فهل 
عّذرية هلذه القطوع؟ 

ُ
نّجزية وامل

ُ
القرآن هنا يُثبُت احلجّية هلذه القطوع؟ وهل القرآن هنا يُعطي امل

 جهّنم؟ إذا كان كذلك، فلماذا ُهم يف



ومل يتحّدث القرآن عن مقّدمات هذا القطع أو ذاك هل هي صحيحة أو ليسْت صحيحة، 
 !ولكن القرآن يتحّدث عن أُ�ٍس يتحّدثون بكّل قاطعّية.. هم اآلن يف �ر جهّنم

هللاُ يف سورة املمتحنة يف آخر آية من هذه السورة: {� أّيها الذين آمنوا ال تتوّلوا قوماً َغِضب  ◈
عليهم قد يئسوا ِمن اآلخرة كما يئَس الكّفار من أصحاب القبور} فالُكفار هنا يف حالة قطٍع، 
هذا القطع ظهر يف �سهم ِمن أصحاب القبور.. القرآن ُهنا يقّرر أن الكّفار كانوا يف حالة يئٍس 

 .من أصحاب القبور، وجعل ذلك مثالً 

قييم قطعهم، ولكن واضح أنّه ُهنا يدين هذا فهذا قطٌع.. صحيٌح أّن اآلية ليسْت بصدد ت
القطع.. القرآن قّرر أن الكّفار قد قطعوا هبذا األمر ويف نفس الوقت هناك إدانٌة واضحة إذا ما 

 .دّققنا النظر يف أجواء اآلية

هذِه النماذج واضحة تتحّدث عن ُصور ُخمتلفة للَقْطع، وهذِه الُصور كانْت ليست صحيحةً  •
.. البعُض منها ذكر القرآن تصحيحها مثلما جاء يف ِقّصة ُعزير.. وحاالت أخر وليست ُمصيبة

 :مل يتحّدث القرآن عن تصحيح ذلك اخلطأ، ولكن القرآن بّني لنا أمرين

  .األّول: أّن هناك الكثري ِمن حاالت القْطع عند اإلنسان ليست ُمصيبة •

عّذرية الثاين: أّن حالت القطع هذه ال يرتّتب عليها مسألة •
ُ
نّجزية وامل

ُ
 .امل

القطُع ُحّجٌة يف بعض مراتبه، والقطُع ُمعّذٌر يف بعض َمراتبه.. ولكن ما ُكّل ما يُقال له قطع فهو 
 .ِحبّجة وترتّتب على ذلك القطع اآلاثر



هذه القضّية حباجة إىل دراسة عميقة جنمُع فيها بني ما قيل حول إدراك اإلنسان، وحول معرفة 
عقل اإلنسان وحول قلب اإلنسان.. كّل ذلك يف ضوء معارف الكتاب والعرتة،  اإلنسان، وحول

 .وإّال سنبقى نتخّبط ونِصل إىل نتائج ليسْت سليمة

هناك للقطع حاالٌت ُخمتلفة، حالٌة ِمن حاالت القطع: قطٌع يعتمد على مقّدمات قطعّية  ●
 .البديهّيات الر�ضّيةبسيطة اثبتة عند اجلميع (البحوث العلمّية الر�ضّية مثالً) 

أصول الر�ضّيات مقبولٌة ومعروفٌة عند اجلميع.. فحينما يكون البحث وتكون املسألة العلمّية 
ُمبتنيًة على هذِه األصول الر�ضّية القطعّية فإّن النتيجة ستكون قطعّيًة قطعاً.. ويبقى هذا القطع 

 .على طول اخلط

واُألسس يّتفق عليها مجيع البشر (األثُر يدل على هناك جمموعٌة من القواعد والبديهّيات  •
فاقُد الشيء ال يُعطيه.. وأمثال ذلك)  -أساسّياُت علم الر�ضيات، اجلزء أكرب ِمن الُكل  -املؤّثر

إىل سلسلة طويلة من البديهّيات احلقيقّية اليت يّتفق عليها مجيع البشر بغّض النظر عن أد��م 
 ... ُكّل البشر يّتفقون عليهاومذاهبهم وأجناسهم وأعراقهم

هذه املقّدمات البسيطة الثابتة عند مجيع البشر إذا انطلقنا ِمن خالهلا ووصلنا من خالهلا بشكٍل 
سليم من دون ُشبهات إىل نتائج قطعّية، وقطعًا ستكون النتائج قطعّيةً، فهذا القطُع ُحّجة، 

 د� ِمن اإلدراكوحبسب ما عن -حبسب عامل الُدنيا  -وُحّجيتُه ذاتيٌة 

قّدمات الَقطعّية الثابتة 
ُ
قّدمات العقلّية الِصرفة.. هذهِ امل

ُ
إذا انطلقنا من هذه املقّدمات الر�ضّية وامل

حبسب  -البسيطة تقود� إىل نتائج قطعّية وهذا القطُع ُحّجة.. وسيبقى ُحّجًة على طول اخلّط 
 .اً وسيكون منجزاً ومعّذر  -قوانني الُدنيا اليت نعرفها 



هناك حالة أخرى من القطع ُمقّدماته ُمرّكبة وليسْت بسيطة، وهنا خيتلف الناس حبسب  ●
 .مشارهبم وأذواقهم

فاملقّدمات اليت ُيرّكبها الشيعي هي غري املقّدمات اليت يُرّكبها الُسّين.. وهكذا املسيحي.. وهكذا.. 
ختلفة األخرى ي

ُ
قطعون أبشياء وفقًا للمقّدمات فإّنين أقطُع بشيٍء واآلخرون من املشارب امل

رّكبة وليسْت البسيطة
ُ
 .امل

هذا الّلون ِمن القطع ال نستطيع أن نقول أّن ُحّجيته ذاتية.. فالُبّد أن نُناقش يف ُمقّدماته 
وتراكيبها.. قد يكون ُمعّذراً يف كثري ِمن حالته، ولكّننا ال نستطيع أن نقول أنّه ُمعّذٌر يف مجيع 

إلنسان معذوراً يف يوم القيامة إذا ما بىن أمره على النتائج اليت وصل إليها وهو احلاالت، فيكون ا
رّكبة

ُ
قّدمات امل

ُ
 .حيسُبها قطعّية بسبب امل

 .هناك فارٌق كبري بني مقّدمة بسيطة واضحة (كـ"فاقد الشيء ال يُعطيه") وبني مقّدمة مرّكبة •

بني فكرة الُشورى وما بني فكرة البيعة يف مسألة قد ُيرّكبها الُسّين ما بني قداسة الصحابة وما 
اإلمامة واخلالفة بعد رسول هللا.. وقد يُرّكبها الشيعي ما بني العصمة والوصّية والنّص وسائر 

 .التفاصيل األخرى.. فاحلديُث عن هذه الرتاكيب

قّدمات.. فإذا ما قطع وفقاً ِهلذه املقّدمات وال
ُ
رتاكيب فهل يعين فالُسّين ورث هذه الرتاكيب وامل

أّن قطعُه تالزمُه احلّجية؟! وماذا تقولون حينها عن اآل�ت اليت قرأهُتا عليكم {قد يئَس الُكّفار 
 ِمن أصحاب القبور}

قّدمات املرّكبة اليت من خالهلا 
ُ
فالكّفار �ئسون ِمن أصحاب القبور بشكٍل قطعي حبسب امل

  ّذراً هلم؟وصلوا إىل هذه النتيجة، فهل كان هذا القطع ُمع



قد يكون معّذرًا يف بعض احلاالت.. هذه القضّية حتتاج إىل حبٍث ُمفّصٍل طويل، وأ� لسُت 
ِبصدد احلديث يف ُكّل أجزائها.. ولكّنها تّتضُح جلّيةً إذا ما أرد� الرجوع إىل الكتاب الكرمي وإىل 

 .حديث العرتة الطاهرة

•  
ُ
قّدمات اليت يّتفُق عليها مجيع البشر) هذا هو القطع إذن عند� قطٌع مقّدماته قطعّيةٌ بسيطة (امل

احلّجة.. وعند� قطٌع ُمقّدماته قطعيٌة بنظر أصحاهبا، يعين مقّدمات ُمرّكبة.. فهنا فإّن األمر قد 
 .يكون قد وقد

وهناك ما ُيسّمى بقطع القطّاع (هذا الذي يستنتج األمور بسرعة، ويقطُع بشكٍل سريع ِمن ُدون 
) ورمبّ   .ا سنجد أمثلة يف أحاديث السّيد احليدري من هذا األمرأتنٍّ

قطعاً حني أُبّني هذه املطالب إّنين ال أحكم على ما أِصل إليه ِمن أّنين قد وصلُت إىل احلقيقة  •
طلقة، فكالمي هو اآلخر ما بني اخلطأ والصواب، ولكن هذه قناعيت، وهذا ما وصلُت إليه

ُ
 .امل

و خيتلف عن تلك املراتب من القطع {بل اإلنسان على نفسه هناك القطع الوجداين وه ●
بصرية* ولو ألقى معاذيره} وهذا املعىن جنده يف أحاديث العرتة الطاهرة من أّن اإلنسان يكون 

 .طبيب نفسه يف بعض املسائل الشرعّية (كمسائل الصوم مثالً)

سب تقديره حلالته النفسّية لرّمبا ُيشّخص الطبيب لإلنسان تشخيصًا معّينا، ولكن اإلنسان حب
والشخصّية يرى وبشكٍل واضح ابلنسبة إليه أن لو صام سيقع يف ضرر كبري.. ُهنا يُقّدم ما وصل 
إليه على ما حتّدث عنه الطبيب.. فاإلنسان يعرف عن نفسه أكثر من اآلخرين (يف جانب 

 .العمل ويف جانب ترك العمل)

 .اله من غريهفهناك القطُع الوجداين، فاإلنسان أعلم حب



وسنخّية هذا القطع ختتلف عن الُقطوع اليت ّمت احلديث عنها.. وقد يقود� هذا إىل العلم 
تقّدمة ترتبط ابلعلم اُحلصويل. (وقفة قصرية لبيان معىن العلم اُحلصويل 

ُ
احلضوري.. فالقطوع امل

 .والعلم اُحلضوري)

ما ذهبنا إىل ُسورة التكاثر: {أهلاكم وأصل هذه القطوع القطع يف أجواء الغيب: فنحن إذا  •
التكاثر* حّىت ُزرمت املقابر* كّال سوَف تعلمون* ّمث كّال سوف تعلمون* كّال لو تعلموَن ِعْلم 

  اليقني* لرتونَّ اجلحيم* ّمث لرتوّ�ا عني اليقني* مثّ لُتسأُلّن يومئٍذ عن النعيم}

من العلم.. وقوله {مثّ كّال سوف تعلمون} قوله تعاىل: {كّال سوَف تعلمون} هذه مرتبة أوىل  •
هذه مرتبة اثنية من العلم.. وقوله {كّال لو تعلموَن ِعْلم اليقني} هذا هو القطع ولكن يف 
ستوى الغييب ليس خمصوصًا بعامل اآلخرة فقط، املستوى الغييب موجود أيضاً 

ُ
ستوى الَغييب، وامل

ُ
امل

 .مبا يتناسب والُدنيا، والَغيب يف اآلخرة مبا يتناسب واآلخرة) يف عامل الُدنيا (قطعاً الَغيب يف الُدنيا

قوله: {كّال لو تعلموَن ِعْلم اليقني}، {مثّ لرتوّ�ا عني اليقني} هذه مراتب من اليقني: هناك  •
 .علم اليقني، وهناك عني اليقني.. وهناك مراتب أخرى

 .ستوى البصرية، يف ُمستوى الَغيبالقطع يف حياتنا اليومّية هو انعكاٌس ِحلالة اليقني يف مُ 

 .قليٌل من الناس يِصلون إىل هذه الدرجة من الوضوح يف حقائق الوجود ويف حقائق الدين

  مرتبة أخرى من مراتب اليقني: {إّن هذا هلو حّق اليقني} 95يف سورة الواقعة اآلية  •

 ّبك العظيم}: {وإنّه حلقُّ اليقني* فسّبح إبسم ر 51ويف سورة احلاّقة اآلية  •

فهناك علم أّول وهناك علم اثين كما يف ُسورة التكاثر، وهناك علم اليقني، وُهناك عني اليقني، 
 ..وُهناك حّق اليقني.. والباُب مفتوح.. فليس القطع بدرجة واحدة



مثلما القطع األعظم يف عامل الَغيب درجات، فالقطع كذلك يف عامل الشهادة له حاالت وأشرُت 
ه، وُكّل حالة هلا أحكامها وهلا خصوصياهتا.. أّما اطالق الكالم هكذا من دون تفصيٍل إىل حاالت

 .ذلك مرّده إىل الَفهم البدوي

طلق إن كل قطع يقطعه اإلنسان له احلجّية الثابتة على طول  ●
ُ
ال ميكن أن نقول هكذا ابمل

 ..اخلط

ناس خذوها عن خامت النبيني "صّلى : (أّيها ال87أمري املؤمنني يف �ج البالغة يقول يف اخلطبة 
هللا عليه وآله" إنّه ميوُت َمن ماَت مّنا وليس ِمبَّيت ويَبلى َمن بَِلَي مّنا وليس بباٍل فال تقولوا مبا 

  ال تعرفون فإّن أكثر احلّق فيما تُنكرون)

م يقطعون حبسب املقّدمات املتوّفرة عند الذين ُيالحظون موت مّيتهم "صلواُت هللا عليهم" فإ�ّ 
 .مبوته

جوهرة احلديث ُهنا: (فإّن أكثر احلّق فيما تُنكرون) إنكاٌر قطعي.. إنكاٌر مبٌين على مقّدماٍت  •
 .قطعّية، وجّو الكالم وجّو احلديث ُيشري إىل ذلك

 ]1وقفة عند حديث اإلمام الرضا "عليه السالم" يف [الكايف الشريف: ج ●

فوق اإلسالم بدرجة، والتقوى فوق اإلميان بدرجة، واليقني  عن الرضا عليه السالم، قال: اإلميان(
  )ٌء أقلُّ ِمن اليقنيفوق التقوى بدرجة، ومل يُقّسم بني العباد شي

 .فحصول اليقني قليل، واحلديث عن اليقني هنا واليقني له مراتب، ومّر الكالم عن مراتب اليقني



قطع وُحّجة نسبتُه قليلة، وهو الذي يقع يف كذلك احلال يف احلياة الطبيعّية فإّن ما يُقال له 
قّدمات البسيطة اليت يّتفق عليها مجيع البشر.. ذلك 

ُ
الدرجة األوىل.. القطع الذي يبتين على امل

 .القطع هو الذي يكون ُحّجة حبسب قوانني الُدنيا.. وهذا هو معىن أّن العقول ُحّجة ابطنة

رّكبة الصحيحة قطعهُ وأّما القطع الذي تكون ُمقّدماته ُمركّبة، 
ُ
فقد.. وقد.. فصاحب املقّدمات امل

قّدمات الغري صحيحة ولكّنه يتصّور أّ�ا صحيحة، فهذا 
ُ
يكون ُمنّجزاً وُمعّذراً.. أّما صاحب امل

عّذرية للعبد من ابب 
ُ
القطع ال يكون ُمنّجزًا وال يكون ُمعّذراً.. ُميكن أن ُحيسب حبساب امل

 .الّلطف والرمحة

د حديث أهل البيت "عليهم السالم": (إّ�ك إّ�ك أن تنصب رجًال ُدون احلُّجة، وقفة عن ●
 .فُتصّدقه يف ُكّل ما قال وتدعو الناس إىل قوله)

أهل البيت قالوا ذلك ألنّه ال ُيوجد أحد يكون قطعه ُحّجة دائماً وعلى طُول اخلّط.. وهذا هو 
 .ِسّر احتياجنا للمعصوم

أئمتنا عن أّن احلكمة من وجود املعصوم فيما بيننا كي ما إذا زاد املؤمنون شيئاً حني ُحيّدثنا  ●
رّدهم وكي ما إذا نقصوا شيئًا أمتّهم.. ألّ�م يقطعون ابلز�دة وقطعهم ليس ِحبّجة، ويقطعون 
ابلنقيصة وقطعهم ليس حبّجة.. البُّد ِمن وجود قوانني ُأخرى ُتشّخص أين تكون اُحلّجة.. وتلك 

 .وانني وتلك القواعد يف منهج الكتاب والعرتة (ما إن متّسكتم هبما لن تضّلوا بعدي أبداً)الق

أطلُت كثريًا يف مسألة القطع ألّن هذا املوضوع موضوٌع أساسي يف كّل منظومتنا الدينّية..  ●
ّية) عقائد� تبتين على هذا األساس.. وأحكامنا (أي عملّية االستنباط الفقهي يف أجوائنا الدين

شكلة أّن الفكر 
ُ
تبتدئ من هذه النقطة، وسائر تفاصيل ديننا مبنية على هذا األساس، لكن امل



شكلة كبرية.. إىل احلّد الذي أن هذه املضامني دخلْت حّىت 
ُ
الناصيب تسّرب إلينا وتشّرب فينا وامل

من قصيدة "حيسني يف الثقافة الشيعّية يف أجوائنا احلسينية.. على سبيل املثال: (وقفة عند مقطع 
 .بضماير�" نشيد اُحلسينيني يف العراق منذ السبعينات)

 .مقطع من قصيدة حيسني بضماير� ★

خالفة مع ثقافة أهل البيت يف فيه فقد امتزجْت هذه الثقافة املهذا املقطع إذا ما دّققنا النظر 
 :هذا املقطع.. حني يقول

  ُع ُحّجة)عتقد ما ينعاب (القطي لرّواد األصول تقول* عَ 

هذا هو املنطق الذي يتحّدث به السّيد كمال احليدري.. أّما الشطر الذي جاء بعد هذا الشطر 
 :يف املقطع، فتلك ثقافة أهل البيت "عليهم السالم" حني يقول

 .حبيناكم واحنا ** ما بني الرحم واألصالب

 .)فقد أجابك قليب ومسعي وبصري(

ؤّسسة الدينّية الشيعّية الرمسّية تتسّرب جئت هبذا مثاالً كي يعرف 
ُ
شاهدون ِمن أّن الثقافة يف امل

ُ
امل
 .إىل الشيعة يف كّل االّجتاهات

): فيديو للسّيد كمال احليدري يتحّدث فيه عن منزلة أهل البيت، وأّ�م وسائط 18الوثيقة ( ❂
 .الفيض اإلهلي

  %100وهذه عقائد نّتفق مع السّيد كمال احليدري فيها بدرجة 



ربيع الثاين  8، أتريخ الدرس:  189هذا املقطع مأخوذ من درس: تعارض األدلّة. رقم الدرس: 
  هـ1435

السّيد احليدري يتحّدث بقطٍع كامل كما الحظتم من خالل املقطع، وقطعُه حّجة عليه.. هذا 
 .القطع له مقّدمات، ولكن ليس من املقّدمات األوىل

الفيديو عقيدٌة سليمٌة صرحيٌة تّتفُق مع ما جاء يف الز�رة اجلامعة ما ذكره السّيد احليدري يف  •
 .الكبرية (إ�ُب اخللق إليكم وحساهبم عليكم)

وهذا اإل�ُب وهذا احلساب ليس حمدوداً بوقٍت ما، بل يف ُكّل اثنيٍة ِمن الُدنيا ويف ُكّل مرتبٍة ِمن 
يوم القيامة، احلُساُب يف يوم القيامة  مراتب الوجود.. فالز�رة ُهنا ال تتحّدث عن احلساب يف

 .هو ُجزٌء من هذا احلساب

إ�ُب اخللق إليكم) يعين يف وجودهم، يف بقائهم، يف رزقهم، يف ُكّل تفاصيلهم.. و(وحساهبم (  •
عليكم) يعين حكمة التقدير يف ُكّل عامل اإلبداع هذا أبيديكم يف ُكّل صقٍع من أصقاع الوجود 

 .الظاهرة والباطنة، يف عوامل الشهادة وعوامل الَغيبيف عوامله 

ونقرأ أيضًا يف نفس الز�رة اجلامعة: (وذّل كُل شيٍء لكم) ولذا ُكّل شيٍء يؤوب إليهم،  •
وُحساُب ُكّل شيٍء عندهم وأبيديهم.. هذا هو املراد من معىن وسائط الفيض. (وإن كانت هذه 

صطل
ُ
صطلح العبارة ضّيقة عليهم، ولكن هذا امل

ُ
ح هو الذي حتّدث به السّيد احليدري وهو امل

 العلمي املعروف)

 ويف ز�رة آل �سني غري املشهورة نقرأ: (فما شيٌء مّنا إّال وأنتم له السبب وإليه السبيل) •



ويف ز�رة سّيد الُشهداء نقرأ: (إرادُة الرّب يف مقادير أموره هتبُط إليكم وتصدُر من بيوتكم  •
ُفّصل ِمن أحكام العباد) وأوضح املصاديق يف هذه اآلية ِمن ُسورة القدر: {تنّزُل والصادر عّما 

 .املالئكُة والروُح فيها إبذن رهّبم ِمن ُكّل أمر} تتنّزل بكّل أمر على إمام زماننا

 .مجاُع كّل هذه املعاين يف هذه الفقرة ِمن فقرات الز�رة اجلامعة الكبرية (وأمره إليكم)

) من دروس السّيد 189الذي عرضتُه بني أيديكم ِمن درس تعارض األدّلة (هذا املقطع  ●
.. وأنتم شاهدمت كيف حتّدث بتلك القاطعية الواضحة 1435ربيع الثاين  8احليدري كان يف 

 ."عن عقيدته أبهل البيت "صلواُت هللا عليهم

ُسّنة النبويّة "موقُعها، والذي حيمل عنوان: ال 51اآلن لنرى ماذا يقول السّيد احليدري يف الدرس 
 هـ1436ربيع الثاين  24ُحّجتها، أقسامها" والذي كان يف أتريخ 

): مقطع فيديو للسّيد كمال احليدري يتحّدث فيه بكّل قاطعّية بكالم ُمناقض 19الوثيقة ( ❂
ِلما جاء يف املقطع السابق.. يتحّدث هنا عن ظاهرة الغلو.. ويقول أّن القول أبّن أهل البيت 

 !!م وسائط الفيض وأّن ُكّل شيٍء أبيديهم ولكن إبذن هللا هو غلو مصبوغ ِبصبغة دينّيةه

أال تالحظون أّن السّيد احليدري يتكّلم بكّل قاطعّية هنا أيضًا؟ وهذا ما حتّدثُت عنه عن أّن 
 .القطع ليس ِحبُّجٍة دائمة

 .هذا تطبيق واضح عّما بّينته يف حّجية القطع

لى تغّري رأي اإلنسان بشكٍل عام أو رأي العامل والفقيه واملرجع.. فأ� أيضاً إّين ال ُأشكل ع ●
تتغّري آرائي ألنّنا بشر.. ُكّلنا تتغّري آراؤ�.. فآراؤ� يف أّ�م الشباب تتغّري عن آرائنا يف أّ�م الكهولة، 

ة وُضحاها، تلك وختتلف عن آرائنا يف أّ�م الشيخوخة.. ولرّمبا يتغّري رأي اإلنسان ما بني عشيّ 



عتقدات الثبات بشكٍل إمجايل يف ُخطوطها 
ُ
هي طبيعة البشر.. وإن كان يف اآلراء العلمّية ويف امل

ختلفة قادرًا على أن 
ُ
األصلّية، وتتغّري اآلراء يف التفاصيل.. فليس اإلنسان يف مراتب حياته امل

مكن له أن تتوّفر له
ُ
عطيات أو يكون من امل

ُ
ُكّل املعطيات يف ُكّل زماٍن ويف ُكّل   يطّلع على ُكّل امل

عطيات، ويف مقطٍع آخر تتوّفر له كل 
ُ
مكان.. فلرّمبا يف مقطع زماين ُمعّني تتوّفر له بعض امل

 .املعطيات فحينئٍذ الُبّد أن يتغّري رأيه

لسُت ُأشكل على السّيد احليدري وال على أّي شخٍص من بين آدم أنّه غّري رأيه.. لكن قد  ●
 .إلشكال على طبيعة التغّري يف الرأي، وليس اإلشكال على نفس هذه اخلّصيصة البشريّةيكون ا

إذا ما تغّري رأي اإلنسان ِمن اخلطأ إىل الصوب فذلك هو أفضل شيء.. أو تغّري من رأي فاضل 
شكلة إذا 

ُ
إىل رأي أفضل، من مستوًى عميق إىل مستوى أعمق، ذاك هو املطلوب.. ولكن امل

ن من الرأي الصواب إىل الرأي اخلطأ.. وأ� هنا ال أريد أن ُأحاكم السّيد احليدري، تغّري اإلنسا
 :وإّمنا أردت اإلشارة إىل هذه املالحظات

ستوى العقائدي، 1املالحظة ( ✦
ُ
): ليَس عيبًا وليس إشكاًال أن يتغّري رأي املرجع (على امل

ستوى الفكري والثقايف) أب
ُ
ستوى الفقهي، على امل

ُ
داً.. ُخصوصاً إذا تغّري من الرأي اخلطأ على امل

 .إىل الصواب أو من الصواب إىل األصوب

): أشري فيها حّجية القطع.. إذا قُلنا أّن القطع حّجة يف مجيع احلاالت ويف 2املالحظة ( ✦
 .كّل مراتب القطع، سنحّول الدين إىل ُلعبة، إىل مهزلة



تكررة عند ال3املالحظة ( ✦
ُ
سّيد احليدري ليست خاّصة به.. فنحُن إذا أرد� ): هذه الظاهرة امل

أن ننظر إىل واقع املؤّسسة الدينّية الشيعّية الرمسّية سنجد أنّه ُمنذ بدا�ت عصر الَغيبة الُكربى 
 .وكبار مراجع الشيعة تتبّدل آراؤهم، لكن الغريب أّ�م يعودون إىل الوراء كما عاد السّيد احليدري

تتبّدل إىل األمام، وآخرين إىل الوراء.. وسآتيكم أبمثلة لكبار مراجع الطائفة البعض منهم آراؤهم 
 .من ُكتبهم

 .وقفة عند شيخ الطائفة الطوسي ✤

  الصورة األوىل: نقلها لنا العالمة احلّلي يف كتابه [خالصة األقوال يف معرفة الرجال] ✽

ـ"الوعيد"، ُمثّ رجع وهاجر إىل مشهد يقول العّالمة احلّلي عن الشيخ الطوسي: (وكان يقول أوالً ب
 .أمري املؤمنني خوفاً من الفنت اليت جتّددت ببغداد)

شيخ الطائفة الطوسي كان يعتقد بعقيدة الوعيد، وهذا ُمصطلٌح يف علم الكالم (يف علم أصول 
راد من االعتقاد ابلوعيد أي أنّه ال يعتقد ابلشفاعة ألهل الكبائر الذين مل 

ُ
يتوبوا.. الدين).. وامل

وهذا ُخمالف لبديهيات عقيدة أهل البيت.. فقد ورد يف ثقافة العرتة (الشفاعُة ألهل الكبائر من 
  .أُّميت) ومل يشرتط رسول هللا أن يتوبوا قبل أن ميوتوا

عقيدتنا يف الشفاعة هي هذه: أّن الشفاعة ألهل الكبائر سواء اتبوا أم مل يتوبوا.. صحيح أّن 
 شفاعة نبّينا وآله األطهار حّىت األنبياء.. ولكن حينما يكون الكالم عن اجلميع حيتاجون إىل

هذه اجلهة "أهل الكبائر" فال ُيوجد يف حديث العرتة اشرتاط أن يكون أهل الكبائر قد اتبوا قبل 
 .موهتم لكي ينالوا الشفاعة



خالفني.. أّما االعتقاد أبّن أهل الكبائر لن تناهلم الشفاعة إّال إذا اتبوا قبل م •
ُ
وهتم فهذه عقيدة امل

خالف يف رأس شيخنا الطوسي
ُ
 .وكثٌري من الفكر امل

خالفني
ُ
  .العّالمة احلّلي أثبت أّن الشيخ الطوسي يف مرحلة من املراحل كانْت عقيدته أقرب إىل امل

ومن هنا دائماً أرّدد أّن أقوال العلماء األصل فيها عدم الصّحة حّىت يثبت خالف ذلك، واألصل 
 .يف حديث أهل البيت الصّحة حّىت يثبت خالف ذلك

الصورة الثانية: الشيخ الطوسي كتب كتابه املبسوط وفقًا لذوق الشافعي بعد أن صار  ✽
مرجعاً.. ولذا السّيد الربوجردي كان ُمعجبًا كثريًا هبذا الكتاب وأهداه إىل شيخ األزهر الذي 

 .مدحه (ألنّه بضاعتهم ُرّدت إليهم)

] اّلذي يرّد فيه على 1د ما قاله الشيخ الطوسي يف مقّدمة كتابه [املبسوط: جوقفة عن ●
املخالفني ألّ�م ُيشكلون على فكر أهل البيت عليهم السالم أبنّه ليس كفقههم.. والشيخ 

  :الطوسي يردُّ عليهم فيقول

أي  -وكنت على قدمي الوقت وحديثه ُمتشّوق الّنفس إىل عمل كتاب يشتمل على ذلك (
تتوق نفسي إليه، فيقطعين عن ذلك القواطع وُيشغلين  -يشتمل على نفس منهجّية املخالفني 

الشواغل وُتضِعف نّييت أيضاً فيه قّلة رغبة هذه الطائفة فيه وترك عنايتهم به؛ ألّ�م ألفوا األخبار 
 الّلفظ املعتاد وما رووه ِمن صريح األلفاظ، حّىت أّن مسألًة لو ُغّري لفظها وُعّرب عن معناها بغري

 )..هلم لعجبوا منها، وَقُصر فهمهم عنها

يقول الشيخ الطوسي يف ُمقّدمة هذا الكتاب حني ذكر األئمة، يقول: (وجعلهم معصومني  •
من اخلطأ، مأمونني عليهم السهو والغلط ليأمن بذلك من يفزُع إليهم من التغيري والتبديل والغلط 



ه قاطعًا على وصوله إىل احلّق الذي أوجبُه هللا تعاىل عليه والتحريف فيكون بذلك واثقًا بدين
  وندبه إليه)

 .وكالمه هنا صحيح وواضح

قطعاً أ� ال أريد أن أهّتم الشيخ الطوسي، ولكن أقول الشيخ الطوسي بسبب دراسته ُمنذ ِصَغره 
لعقيدة حّىت يقبلوا عند األحناف والشوافع أتّثر ابلفكر الناصيب، ورّمبا ُهنا ُجيامل الشيعة هبذه ا

كتابه الشافعي هذا.. وإّال ليس من املنطقي أن يبدأ أيضًا بعقيدٍة شافعّية يف األئمة فيقول أّن 
 .األئمة يسهون وينسون

 .هذا الكتاب كتبُه يف أواسط مرجعّيته

] يف صفحة 4أّما يف أواخر مرجعّيته.. يقول الشيخ الطوسي يف كتابه [تفسري التبيان: ج •
 :"يتحّدث عن النيب واألئمة "صلوات هللا عليهم وهو 165

 -أي يف دائرة التبليغ  -ألنّنا نقول إّمنا ال جيوز عليهم السهو والنسيان فيما ُيؤّدونه عن هللا (
فأّما غري ذلك فإنّه جيوز أن ينسوه أو يسهو عنه ممّا مل يُؤّد ذلك إىل اإلخالل بكمال العقل..) 

  :إىل أن يقول

 !)اً من متصرّفاهتم أيضاً وما جرى هلم فيما مضى من الزمانوينسون كثري (

فلماذا ُيالم السّيد احليدر يف تبّدل عقيدته ِمن العقيدة الواضحة الصرحية إىل هذه العقيدة اهلزيلة 
 .اليت تتعارُض تعارضاً واضحاً مع بيانه األّول

 .وعقيدته أيضاً وقفة عند سّيد الطائفة: السّيد اخلوئي وُصور من تبّدل آرائه  ✤



 13] الذي كتبه يتأريخ 5وقفة عند ما يقوله الّسيد اخلوئي يف كتابه [مصباح الفقاهة: ج ●
 هـ1373رجب 

  :يقول وهو يتحّدث عن عقيدته يف أهل البيت عليهم السالم

أّما اجلهة األوىل: فالظاهر أنّه ال شبهة يف واليتهم على املخلوق أبمجعهم، كما يظهُر من (
؛ لكو�م واسطةً يف اإلجياد وهبم الوجود، وهم السبب يف اخللق، إذ لوالهم ملا ُخلق الناس األخبار

كّلهم وإّمنا ُخلقوا ألجلهم، وهبم وجودهم، وُهم الواسطة يف اإلفاضة، بل هلم الوالية الّتكوينية ِلما 
ن كانْت هي ضعيفة دون اخلالق، فهذه الوالية حنو والية هللا تعاىل على اخلَلق واليٌة إجيادية وإ

 .)...ابلنسبة إىل والية هللا تعاىل على اخللق

هـ وهي نفس الكالم الذي حتّدث به احليدري 1373هكذا كانت عقيدة الّسيد اخلوئي يف عام (
من أّ�م "صلواُت هللا عليهم" وسائط الفيض).. ولكن تراجع السّيد اخلوئي بعد ذلك عن هذه 

 العقيدة، 

) ذي املقدمة 2الّسيد اخلوئي يف كتابه (التنقيح يف شرح العروة الوثقى: ج وقفة عند ما يقوله ●
 1380مجادى الثّانية  3املكتوبة بتأريخ 

يف سياق حديثه عن الغالة، وهو يتحّدث عن مراتب االعتقاد أبهل البيت  85يقول يف صفحة 
 :عليهم السالم

َمن ال يعتقد بربوبّية أمري املؤمنني وال بتفويض األمور إليه، وإّمنا يعتقد  -أي الغالة -و منهم (
م أكرم املخلوقني عنده،  م عاملون هلل سبحانه، وأ�َّ أنّه وغريه من األئمة الطاهرين والُة األمر، وأ�َّ

، ألنّه يعتقد أّن العامل فيها ال مبعىن إسنادها إليهم حقيقةً  -فينسب إليهم الرزق واخللق وحنومها 



بل كإسناد املوت إىل ملك املوت، واملطر إىل ملك املطر، واإلحياء إىل عيسى،  -حقيقةً هو هللا 
كما ورد يف الكتاب العزيز: {و ُأحيي املوتى إبذن هللا} وغريه ممّا هو من إسناد فعل ِمن أفعال 

 .هللا سبحانه إىل العاملني له بضرب من اإلسناد

ثل هذا االعتقاد غري ُمستتبع للكفر وال هو إنكاٌر للّضروري، فَعدُّ هذا القسم ِمن أقسام الغلو وم
نظري ما نقل عن الّصدوق عن شيخه إبن الوليد: إّن نفي السهو عن الّنيب أّول درجة الغلو. 

 .)والغلو هبذا املعىن األخري ممّا ال حمذور فيه بل ال مناص عن اإللتزام به يف اجلملة

العقيدة اليت حتّدث عنها السّيد اخلوئي يف ِمصباح الفقاهة كانت يف الوالية ويف املنزلة ويف التأثري 
واليت هي دون تلك  -أعلى بكثري من هذه العقيدة.. وهو يَعدُّ هذه العقيدة اليت ذكرها ُهنا 

عتقدين هبا،  -العقيدة 
ُ
وإن كان الذين يعتقدون يعّدها من عقائد الُغالة!! ولكّنه ال حيكم بُكفر امل

 .هبا ُهم ُغالة يف نظر السّيد اخلوئي

اليت هي ُدون العقيدة اليت حتّدث هبا يف كتابه  -اجلدير ابلذكر هو أنّه حّىت هذه العقيدة  •
هذه العقيدة انتفْت يف أّ�م الّسيد اخلوئي األخرية، وهذا يّتضح من مراجعة  -ِمصباح الفقاهة 

يف إجاابته العقائديّة، واّليت وصل فيها إىل االعتقاد بسهو املعصومني يف ما قاله السيد اخلوئي 
 .مساحة كبرية من حياهتم

] وهو كتاب طُبع بعد وفاة 2وقفة عند كتاب [صراط النجاة يف أجوبة االستفتاءات: ج ●
السّيد اخلوئي.. وما قاله السّيد اخلوئي يف هذا الكتاب وهو ُجييب سائل يسأله عن سهو 

 :صوم.. يقولاملع

 )ن من السهو املمنوع على املعصوم هو السهو يف غري املوضوعات اخلارجيةالقدر املتيقَّ (



يعين أّن احتمال أن يتطّرق السهو إىل املعصوم يف مجيع أحواله خارج التبليغ وارد! وهذا نكوص 
الصحيحة هي عن العقيدة القويّة اليت ذكرها يف كتابه مصباح الفقاهة.. والنكوص عن العقيدة 

ستغربون ويستشكلون على السّيد 
ُ
عالمة على اخلذالن وعدم التوفيق.. فلماذا يستغرب امل

 احليدري أن يرتاجع عن عقائده؟

هذه القضّية موجودة عند كبار مراجع الطائفة.. وأ� جئُت ابلشيخ الطوسي مثاالً وجئُت ابلسّيد 
عاصرين يف ال

ُ
نجف وغري النجف ُهم حروف صغرية يف حواشي اخلوئي.. أّما املراجع احلاليني امل
 .كتاب كبري امسه: السّيد اخلوئي

وما بني الشيخ الطوسي والسّيد اخلوئي مراجعنا الكبار تبّدلت عقائدهم، ويف الغالب ينكصون 
 .إىل الوراء عالمًة ِلسوء التوفيق

ر مراجع الشيعة وعن ُميكنكم من خالل هذه األمثلة اليت ذكرهُتا لكم عن تبّدل ُمعتقدات كبا ●
ستوى العقائدي ويف ُمستوى عالقتهم أبئمتهم "صلوات هللا عليهم" إذ 

ُ
نكوصهم إىل الوراء يف امل

أن العقيدة هي اليت ُحتّدد ُمستوى العالقة مع حمّمد وآل حمّمد.. ُمستوى العقيدة ُخيرب� عن مدى 
 .مانهُحّب هذا العامل أو املرجع إلمام زمانه ومدى معرفته إبمام ز 

من هنا تّتضح الُصورة حينما نقرأ يف ُكتب السّيد اخلوئي أنّه ال يشرتط يف مرجع التقليد أن يكون 
شديد اُحلّب ألهل البيت وال يشرتط أن يكون له ثباٌت اتم يف أمرهم.. وقد كان يقطُع هبذا 

ِلمنطق العرتة..  القول وجيزم به مع أنّه ال دليل عليه يف حديث العرتة، بل إنّه ُخمالف وُمعارض
ولكّنه جاء هبذا اجلزم وهذا القطع من الواقع الذي يعرفه (من واقع شخصه، ومن واقع أساتذته، 

 .من واقع املؤّسسة الدينّية الشيعّية الرمسّية)



ومسألة أخرى أيضاً.. أعيدكم إىل موضوع القطع وإىل ُحجّية القطع.. ها ُهم املراجع يقطعون  •
عنها ويعودون إىل الوراء.. لذلك ليس ِمن الصواب أن نقول: أّن ُمطلق  بعقيدٍة ُمثّ يعودون

حاالت القطع ُتالزمها اُحلّجية.. هناك حاالت من القطع ُتالزمها احلجّية وهناك حاالت ال 
 .ُتالزمها

): تسجيل صويت للسّيد كمال احليدري يقول فيه: أّن كّل الذي ثبَت ألمري 20الوثيقة ( ❂
ة هو أّ�م ُجمتهدين فقط كاآلخرين.. ويقول أّن احلّق يف فدك كان مع أيب بكر املؤمنني واألئم

وليس مع الزهراء.. ويستدّل بكالم للسّيد اخلوئي على أّن اإليذاء للمؤمن يف األمر املباح اجتهاداً 
  .ليس حبرام.. يعين أّن إيذاء الزهراء ليس حبرام

 :مالحظتان فقط ✽

الحظة األوىل توضيحية ✦
ُ
: السّيد احليدري يقول: أّن السّيد اخلوئي يقول صرحياً أبنّه ال دليل امل

باح حرام حّىت لو كانت فاطمة، ويقول هذه العبارة: "أصالً يقول يف فاطمة 
ُ
على أّن األذى يف امل

مو يف غريها".. والسّيد احليدري ُيشري إىل كتاب [املباين يف شرح العروة الوثقى] أحباث السّيد 
 من جمموعة آاثر السّيد اخلوئي 32يت قّررها ولده السّيد حمّمد تقي.. رقم اجلزء اخلوئي ال

  :أتيت هذه الرواية 364يف صفحة  •

عن محاد، قال: مسعُت أاب عبد هللا "عليه السالم" يقول: ال حيّل ألحٍد أن جيمَع بني اثنتني ِمن (
  ): إي وهللاولد فاطمة، إّن ذلك يبلغها فيشّق عليها. قلت: يبلغها؟ قال



السيد اخلوئي يناقش هذه املسألة إىل أن يقول: (بل وحّىت لو ُفرض كونِه إيذاًء هلا، فإنّه ال دليل 
ؤمن قهراً..) إىل أن يقول: (فُمجّرد أتّذي فاطمة عليها 

ُ
باح املقتضي إليذاء امل

ُ
على ُحرمة الفعل امل

 !!السالم ال يقتضي حرمته)

مة اليت يرضى هللا ِلرضاها ويسخُط ِلسخطها.. املؤمن ال يرضى فأين ُخصوصّية فاطمة إذن؟ فاط
 .هللا ِلرضاه وال يسخط ِلسخطه

هذا الكالم الذي يقوله السّيد اخلوئي ُميكن أن يكون مع عاّمة املؤمنني.. أّما مع الزهراء فكيف 
 !يصّح هذ الكالم؟

 !"اُت هللا عليهم أمجعنيولكن هذه هي عقائد وآراء وآداب مراجعنا مع فاطمة وآل فاطمة "صلو 

ابب َمن اّدعى اإلمامة وليس  -]1املالحظة الثانية: رواية أقرؤها ِمن [الكايف الشريف: ج ✦
 .هلا أبهل

عن ابن أيب يعفور، عن أيب عبد هللا "عليه السالم" قال: مسعته يقول: ثالثٌة ال ُيكّلمهم اهلٰل يوم (
اّدعى إمامًة ِمن هللا ليسْت لُه، وَمن َجَحد إمامًا ِمن القيامة وال يُزّكيهم وهلم عذاٌب أليم: َمن 
 .)هللا، وَمن زعم أّن هلما يف اإلسالم نصيبا

قول اإلمام: (وَمن زعم أّن هلما يف اإلسالم نصيبا) أي ِهلذين اإلثنني: ِلَمن اّدعى إمامًة ِمن  •
راد 

ُ
منهما هو األّول والثاين.. وحّىت على هللا ليسْت له، وِلَمن جحد إمامًا ِمن هللا.. أو أّن امل

  .املعىن األّول فإّن الرواية تتحّدث عن األّول والثاين

): تسجيل صويت للسّيد كمال احليدري يتحّدث عن أمري املؤمنني وُزهده بطريقة 21الوثيقة ( ❂
 ."عدمية األدب، ويقول: "خبصتونه بزهد علي



الكالم يتجّلى فيه بشكٍل جلّي ُسوء أدٍب فاضح بشكل ُموجز وُخمتصر أقول: واضح.. هذا 
 !جّداً يف احلديث عن سّيد األوصياء

هناك استعجاٌل واضح يف االستنتاجات.. ُهناك حتكيٌم لالستحسا�ت الشخصّية مع التوّهم أّ�ا 
حتقيق وأّ�ا ِعْلم.. هناك عدم منهٍج واضح يف التعامل مع حديث العرتة الطاهرة.. وهذِه الصورة 

تخّبط يف التعامل مع حديث العرتة الذي هو منهُج املؤسسة الدينية ص
ُ
ورٌة منوذجّية عن املنهج امل

 .الشيعّية الرمسّية

خالفني 
ُ
علماؤ� ال ميلكون منهجًا أبداً.. ُعلماؤ� ضّيعوا حديث أهل البيت ومتّسكوا بقواعد امل

لهم ُمرتّددين على طول اخلّط.. هم وهم يف حريٍة ِمن أمرهم.. وهذه احلرية الواضحة هي اليت جتع
 .ال يكشفون لكم هذ الرتّدد

أ� أعرف شخصّياً على -هذا الرتدد والتخّبط الذي عليه السّيد كمال احليدري ُخيفيه الباقون  •
رّشحني للمرجعية ما  -األقل من معلومات عندي واضحة 

ُ
هناك أكثر ِمن شخٍص يف قائمة امل

مان القادم.. مرشح للمرجعية هو أساسًا يشّك يف وجود اإلمام بعد السّيد السيستاين يف الز 
 !!احلّجة

وهذا الكالم يقوله خلواصه.. وستأيت األّ�م ويكون مرجعًا لكم و�ئبًا لإلمام احلّجة.. ولو تكّلم 
 !أحد سيبتلي على ُعمره

يكن من  حني قلت لكم إْن ما خفي أدهى وأعظم مل يكن هذا الكالم كالمًا إنشائياً.. ومل •
 .رّدة فعل ِمزاجّية أبداً.. هذه حقائق أ� أعرفها، وأضُع يدي عليها

 :مشكلتنا ُميكن أن أخلصها يف نقطتني ✤



شكلة األوىل: يف عالقة علمائنا ومراجعنا إبمام زماننا ُخصوصاً ومبحّمد وآل حمّمد عموماً..  ✦
ُ
امل

نستطيع أن حنكم عليها وإّمنا نتلّمس وهذه خفيٌة فيما بني العلماء وبني املعصومني.. حنُن ال 
 .آاثره

شكلة الثانية فهي واضحة وهي: جفاء العلماء واملراجع حلديث أهل البيت، والسبب:  ✦
ُ
أّما امل

الفكر الناصيب الذي متّسكوا به وعرضوه للناس على أنّه فكر أهل البيت وهذه النتائج العملّية 
 .موجودٌة بني أيديكم

الٌب علم شيعي، معمٌم شيعي وينتسُب إىل بين هاشم كالسّيد احليدري وإّال مرجٌع شيعٌي، ط
جتىب.. يعين إىل أمري 

ُ
(فالسادة احليدريّة أترخيّيًا معروفون أّن أنساهبم تعود إىل اإلمام احلسن امل

املؤمنني) وُرغم ذلك �يت السّيد احليدري ويتحّدث هبذه الطريقة البشعة والسّيئة جّداً عن سّيد 
 !اءاألوصي

 !طريقٌة غري مؤّدبة وجفاٌء ِحلديث أهل البيت

 .أمُري املؤمنني مل يكْن عندُه بطٌن كبري أو كرش كبري.. أمري املؤمنني كان مخيصاً  ●

البطني: هو الذي استبطَن احلقائق، استبطن العلم.. هكذا بّني لنا أهل البيت معىن البطني.. 
� اآلخر أ� الظاهر أ� الباطن) هو الذات اليت وأمري املؤمنني هو الذي يقول: (أ� األّول أ

 .استبطنْت ُكّل احلقائق.. ذاَك هو عليٌ 

أّما احلديُث عن ُزهدِه، فالُزهد ليس شيئًا ُمهّمًا ابلنسبة لسّيد األوصياء.. الُزهد سلوٌك حيتاجُه 
 .ريخ ال قبلهُ وال بعدهالناس ال حيتاجهُ علٌي.. ولكن ما كان ِمن ُزهده مل ُمياثلهُ ُزهد على طُول التأ



علٌي هذا هو حمّمٌد وحمّمٌد هو علٌي... كما يف كلماهتم الشريفة، نبّينا األعظم يقول: (أ� علٌي 
وعلٌي أ�..) وعلي يقول: (أ� حمّمٌد وحمّمٌد أ�) وآيُة املباهلة واضحة وجلّية يف معناها {وأنفسنا 

 وأنفسكم}

 !د كمال احليدري يتحّدث فيه عن فشل أمري املؤمنني): مقطع فيديو قصري للسيّ 22الوثيقة ( ❂

حديث السّيد كمال احليدري عن فشل أمري املؤمنني أخذُه ِمن كتاب عبد هللا العاليلي العامل 
 .الُسّين الّلبناين

): مقطع آخر للسّيد كمال احليدري يُعّلق فيه على الفيديو السابق، ويقول فيه 23الوثيقة ( ❂
 .عن فشل سّيد األوصياء كان ينقل كالم عبد هللا العاليليأنّه حني حتّدَث 

علمًا أنّنا إذا رجعنا إىل نفس الدرس الذي ألقاه السّيد احليدري والذي اقتطع منه هذا املقطع، 
جند السّيد احليدري كان يُثين على العاليلي يف نفس درسه، ويبدو من خالل حديثه أنّه معجب 

 .بطرح العاليلي إىل حّد كبري

.. 135وقد حتّدثُت عن هذا املوضوع بشكل ُمفّصل يف بر�مج [الكتاب الناطق] احللقة 
فُيمكنكم أن تعودوا للحلقة كي جتدوا احلديث عن هذه املسألة وعن كتاب عبد هللا العاليلي 

 أيضاً 

لي فالسّيد احليدري نقل كالم عبد هللا العاليلي مع مدحه لكالمه ومع بيانه أّن عبد هللا العالي
قد ذكر (احلقائق) يف كتابه! فحينما حتّدث احليدري عن األمور اليت ذكرها العاليلي، السّيد 

 .احليدري وصفها بـ(احلقائق) عودوا إىل أصل احلديث وإىل كل التفاصيل



ناسب أن  •
ُ
ومع هذا.. فلنقبل ما قاله احليدري أبّن �قل الُكفر ليس بكافر، لكن هل من امل

 !الُصورة؟ يُعرض الكالم هبذه

تحّدث يتحّدث عن فشل علّي.. وأ� ال 
ُ
الذي يستمع للحديث بشكل واضح، جيد أن امل

  ..أستغرب هذا

فإذا كان السّيد احليدري يعتذُر أنّه نقل كالم العاليلي عن فشل أمري املؤمنني، فماذا أقول عن  
[فدك يف التأريخ] عن فشل  ُأستاذه املرجع الكبري السّيد حمّمد ابقر الصدر الذي حتّدث يف كتابه

فاطمة، ومل يرتاجع عن ذلك! واألنكى ِمن ذلك.. جعل السبب يف فشل فاطمة هو ذكاء اخلليفة 
 !!أيب بكر

وقفة عند ما يقوله السّيد حمّمد ابقر الصدر يف كتابه [فدك يف التأريخ] وهو يتحّدث عن  ●
وقف عائشة يف مواجهة أمري موقف الصّديقة الكربى يف مواجهة السقيفة املشؤومة، وعن م

 :املؤمنني اليت جتّلت يف اجلمل.. يقول

وقد شاء القدر لكلتا الثائرتني أن تفشال مع فارٍق بينهما..) فهو يصف الصّديقة الكربى (
 !!ابلفشل

ولو قال قائٌل أبّن هذه شطحُة قلم.. فإنّنا جند السّيد الصدر ُيكّرر نفس املضمون يف صفحة 
 :كتابه فيقولُأخرى ِمن  

وقد فشلْت احلركة الفاطمية مبعًىن وجنحْت مبعًىن آخر، فشلْت ألّ�ا مل تطوّح حبكومة اخلليفة (
 !!)رضي هللا عنه



وال أدري ما معىن هذا الرتضّي على اخلليفة األّول والصّديقة الزهراء ُتريد أن ُتطوّح حبكومته؟! 
أي غاضبة منه.. وفاطمة يرضى هللا  رأيب بكوفاطمة ِحبسب الُبخاري قضت وهي واجدة على 

 .ِلرضاها ويسخط ِلسخطها

فكيف يرتّضى السّيد الصدر على شخٍص ُتريد الزهراء أن ُتطّوح ِحبكمه؟! أليس هذا املنطق هو 
نفس املنطق الناصيب: (سّيد� معاوية رضي هللا عنه وأرضاه قتل سّيد� ِحجر بن عدي رضي هللا 

 !ن على دين سّيد� علّي بن أيب طالب رضي هللا عنه وأرضاه)عنه وأرضاه، ألنّه كا

 :إىل أن يقول •

وال نستطيع أن نتبّني األمور اليت جعلْت الزهراء ختسر املعركة، غري أّن األمر الذي ال ريب فيه (
 -أي أاب بكر -أّن شخصية اخلليفة رضي هللا عنه من أهّم األسباب اليت أّدت إىل فشلها، ألنّه 

 !!)صحاب املواهب السياسيةِمن أ

هنا السّيد حني ذكر الزهراء مل يقْل: "عليها السالم"، وال "رضي هللا عنها".. علماً أّنين ال أقول 
أّن السّيد الصدر ال يقول ذلك، ولكّنه يعيُش حالًة ِمن اهلَوس يف االلتفاِت إىل ماذا سيقول 

خالفون عّنا، حبيث ينسى أن ُيسّلم على الزهراء 
ُ
ويرتّضى يف ُكّل مكاٍن على أيب بكٍر يف مواضع امل

ناسب أن يرتّضى عليه
ُ
 .ليس ِمن امل

ُميكن أن يرتّضى يف مواطن أخرى، ولكّنه يتحّدث عن سخط فاطمة عليه وأّ�ا تريد أن ُتطوّح 
خالفني حني يتحّدثون هبذا املنطق وهذا األسلوب؟

ُ
 !حبكومة اخلليفة.. فلماذا إذن ننتقد امل



فشل الزهراء عند السّيد الصدر هو الذكاء السياسي عند اخلليفة أيب بكر!! إذن  فالسبب يف
ملاذا ُيشِكل َمن ُيشكل على السّيد كمال احليدري ِمن أنّه حتّدث عن فشل أمري املؤمنني مع أنّه 

 !اعتذر عن ذلك وقال أنّه نقل كالم العاليلي..؟

ىل اقتناع السّيد احليدري بكالم العاليلي.. ولكن مع أنّنا إذا راجعنا ُكّل الكالم جند ما ُيشري إ
 .يظل كالم احليدري ضعيفاً ابلِقياس إىل ُأستاذه السّيد حمّمد ابقر الصدر

): تسجيل للسّيد كمال احليدري يتحّدث أبسلوب استهزائي ُسوقي عدمي 24الوثيقة ( ❂
 !!األدب عن هللا ُسبحانه وتعاىل.. فيقول: ((حّجي هللا))

مؤّداًب أبداً.. وطريقُة احلديث وأسلوب السّيد احليدري ُتشري إىل أنّه مل يكن ساهياً كالم ليس 
 .وإّمنا يتكّلم بكّل وعيه

 :لن أعّلق كثرياً على املقطع، وإّمنا أُورد ُمالحظتان

الحظة ( ✦
ُ
إذا كانوا ُيشاهدون هذه احللقة  -): أوجهها إىل جمموعة ِمن اإلخوة املؤمنني 1امل

م جملٌس يف يوٍم من األّ�م يف السنوات املاضية، وحينما حتّدثت عن الصنمّية وعن مجعين هب -
عدم ُقدسية العلماء وأنّنا حنرتم العلماء فقط، ال أن نُقّدسهم.. فالتقديس فقط للمعصوم؛ ألنّنا 
إذا قّدسنا شخصًا فإنّنا سنتعامل معه على أّن أي شيء يفعله ويقوله فهو صحيح.. وضربُت 

 :ثلة.. من مجلة األمثلة اليت ضربتها هلمهلم أم

أّن املراجع أ�ٌس عاديّون ُخيطئون وُيصيبون ويشتبهون وخيرجون من اهلدى إىل الضالل، ويفعلون 
ما يفعلون.. وأخطاؤهم قد تكون أكثر ِمن األخطاء الذين يسريون يف الشارع، فهم ُأ�ٌس عادّيون 



إذا كان موافقاً آلل حمّمد، وُحيرتمون لعالقتهم السليمة  ليسْت هلم أي ُخصوصّية.. ُحيرتمون لعلمهم
 .إبمام زما�م، وإذا كان غري ذلك فال يستحّقون اإلحرتام وال هم حيزنون

أّن مرجعًا من مراجع التقليد إذا ما غِضب  -من دون ذكر اإلسم وذكر البلد  -فذكرت هلم 
ه.. وقلت هلم: هذه احلالة ال حتدث يبدأ يكفر ويسّب هللا! ويسّب األئمة! ويشتم الذين حول

تدّيني، ولكن هناك مرجع تقليد هذه احلالة حتدث عنده
ُ
 .عندكم أنتم وعند الكثري من امل

قُلت هلم: أّن حالة الغضب الشديد قد جتعل اإلنسان قريباً من اجلنون.. فقد يُعذر، ولكّنها غري 
عن إرادته.. فهذا دليل على أّن املرجع  ُمناسبة ِلمرجع.. وحّىت لو قُلنا أّ�ا حتدث بشكل خارج

تديّنني ال ُيصابون هبذه 
ُ
إنسان عادي كسائر الناس بل أقل من الناس العاديني، ألن كثري من امل

  :احلالة.. فقرأُت على الوجوه أّن البعض منهم مل ُيصّدق ذلك.. واآلن أقول هلم

ابهلل أبسلوب ُسوقي عدمي هذا مرجع أمامكم وهو احليدري ليس يف حالة غضب، ويستهزىء 
 !األدب

): أقول: إذا كان السّيد احليدري هكذا يتحّدث بُسوء أدٍب وبكالٍم غري الئق 2املالحظة ( ✦
عن هللا ُسبحانه وتعاىل، فهل نستغرُب أن يتحّدث بعد ذلك عن الصّديقة الطاهرة بكالٍم سيئ، 

 !م"؟أو عن أمري املؤمنني، أو عن املعصومني "صلواُت هللا عليه

إذا كان يتحّدث هبذا األسلوب وهبذه التعابري وهو يف وسط تالمذته.. واملفرتض أ�م يتعّلمون 
 .منه، املفرتض أنّه ُيراعي حّىت لو بشكٍل ظاهري للُمجاملة أنّه ُقدوٌة هلم

السّيد احليدري يتصّدى للمرجعية وللتقليد، وهناك كثريون يُقّلدونه.. أليس ِمن اإلنصاف أّن 
 !د احليدري ينظر إىل هؤالء الذين يُقّلدونه فُرياقب أقواله وتصرّفاته؟السيّ 



): تسجيل للسّيد كمال احليدري يقول فيه أّن الكثري من كالمه يصدر منه 25الوثيقة ( ❂
  !من دون وعي

يف آخر هذا التسجيل هناك إشارة ِمن السّيد احليدري إىل الصّديقة الطاهرة، وأنّه ُيسيء إليها.. 
أرّكز دائماً يف براجمي على ذكر أم احلسن واُحلسني ألّ�ا املِيزان.. هكذا أزُن الشيعة والعلماء  وأ�

وأزن الُكتب والفضائيات، وأقيس ُكّل شيء مبقياس حقيقة احلُسن والطُهر والكمال اإلهلي بكّل 
 .مراتبه وبكّل ظهوراته وأبّمت نشآته وهي فاطمة

وآله" يقول وهو يتحّدث عن حقيقة احلُسن واجلمال: (لو كان النّيب األكرم "صّلى هللا عليه 
 اُحلسن هيأًة وجتّلت لكانت فاطمة)

 .يتحّدث عن حقيقة احلُسن واجلمال

فاطمُة جوهر الطُهر، وفاطمُة وجه اجلالل اإلهلي الذي ُحتّصنه حقائق غيب الغيوب.. إّ�ا الروح 
 .: (فاطمة ُروحي اليت بني جنيب)اليت يسري يف حقيقة حمّمد "صّلى هللا عليه وآله"

أقول: يف آخر التسجيل كانت هناك إشارة واضحة من أّن السّيد احليدري ُيسيء إىل فاطمة.. 
وليس ذلك مبُستغرب.. فَمن ُيسيءُ احلديث عن هللا قْطعاً سُيسيء احلديث عن فاطمة "صلواُت 

 .."هللا عليها

احليدري ُمنتشرٌة بني العلماء، ولذلك ُتالحظون يف كثري َمن هذه احلالة اليت يتحّدث عنها السّيد 
 .األحيان يدخلون يف طَور من اهلذ�ن



على العامل على املتحّدث الذي يَفرتُض يف نفسه أنّه ينقل فْكر آل ُحمّمد أن يكون عارفًا مبا 
ال أن يتحّدث  يقول وأن يرّتب مقاالته بشكٍل واضح وصريح وأن �يت ابألدلة وابملصادر الكافية،

 .هكذا ِمُ◌ن دون أساس واضح


