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 .عندي حلقتان من وقفيت مع السّيد احليدريأعتقُد أنّه بعد متام مقاصد هذه احللقة يتبّقى  ✤

يف هذه احللقة ُأحاول أن ُأسّلط الضوء على املنابع اليت تكّون منها العقل العلمي للسّيد 
 .احليدري.. قطعاً ال أريد أن أحتّدث عن ُخصوصياته الشخصّية

ه هناك عقٌل عملٌي شخصٌي لكل إنسان، وهو الذي يتدبّر به شؤون حياته وُيدير أمور 
 .الشخصّية.. وال شأن يل هبذا املوضوع

إّنين أحتّدث عن العقل العلمي، واملنابع اليت تكّون منها عقله الِعلمي والذي على ضوئه يتحّدث 
 .ويطرح ما يطرح

وأعتقد أّن املنابع اليت تكّون منها عقلُه العلمي هي نفس املنابع اليت تكّون منها عقلي العلمي 
 .الوسط الشيعي، فنحُن يف سفينٍة واحدة، وحنُن يف جوٍّ واحدوعقول اآلخرين يف 

ُخصوصاً أّن الساحة الشيعّية منذ اخلمسينات وإىل يومنا هذا عاشْت نفس الظروف يف ُخمتلف 
 .البلدان ويف ُخمتلف املناطق



بالد العرب،  العامل بعد احلرب العاملّية الثانية تغّريت أوضاعُه كثرياً.. وحنُن يف البالد الشيعّية (يف
سلمني) ُجزٌء ِمن هذا العامل، فشملتنا التغّريات

ُ
 .وبالد امل

فمنُذ اخلمسينات وإىل يومنا هذا.. هناك ُحزمة من املنابع اليت تكّون منها العقل الشيعيُّ اجلمعي، 
وتكّون منها العقل الفردي لكّل واحٍد مّنا، وُخصوصًا ألولئك الذين دخلوا يف الوسط الديين 

 . خاّص يف الوسط العلمي الديينوبشكلٍ 

ومن ُهنا حني أحتّدث عن العقل العلمي للسّيد احليدري فليسْت خلُصوصّيٍة فيه، وإّمنا ألّن 
عاصر السّيد كمال احليدري) واملطالب 

ُ
الرب�مج ُمعنون هبذا العنوان: (وقفٌة مع املرجع الديين امل

لمي.. وإّنين أعتقد أنّه لن يكتمل املقصد من اليت أتناوهلا يف هذه احللقات هي نتاُج عقله الع
 .هذه احللقات ِمن دون أن ُأسّلط الضوء على منابع العقل العلمي للسّيد احليدري

شَبع و: اجلّو الكربالئي الشريازي امل) من منابع العقل العلمي للسّيد احليدري ه1املنبع ( ❖
 .ابلِفكر الشافعي والُقطيب

 اجلّو الكربالئي الشريازي حيُث مرجعّية السّيد حمّمد الشريازي.. أي ما اكتسبُه حينما كان يف
واجلّو الكربالئي الشريازي جوٌّ شيعٌي كبقّية األجواء الشيعّية ُمشَبٌع ابلفكر الشافعي والُقطيب.. 

 .وهذه هي أجواؤ� يف العراق.. حنن مجيعاً أخذ� من هذه املنابع

د الشريازي يتحّدث عن اهتمامه ابلِفكر الُقطيب مقطع تسجيل صويت للمرجع السّيد حممّ  ★
(حيُث ُيوصي فيه اخلُطباء بقراءة كتاب "مشاهد القيامة" يف القرآن لسّيد ُقطب، وحفظه وإلقاء 

 !!جزء منه يومياً على املنرب)



مشاهُد القيامة كتاٌب للناصيب واإلرهايب الكبري سّيد ُقطب.. أّلفه أّ�م ما كان ماسونّياً،  ●
% ملنهج آل حمّمد.. وهذه لقطٌة من اجلّو الكربالئي الشريازي، 100قُة التأليف ُمنافرٌة وطري

 .وكما قلت هذا منبٌع من منابع تكوين العقل العلمي للسّيد احليدري

لقطة أخرى: أقرأ لكم كلماٍت قليلٍة ممّا كتبه أمحد الكاتب يف ُمذّكراتِه.. وأمحُد الكاتب  ●
يدري، فكالمها ِمن رموز ُمنظّمة العمل اإلسالمي اليت هي ُمنّظمةٌ ُمشبعةٌ صديٌق ورفيٌق للسّيد احل

ابلِفكر الُقطيب واإلخواين ابمتياز.. أمحد الكاتب كان من كوادرها، والسّيد احليدري كان ِمن 
 .قياداهتا

 :يقول أمحد الكاتب

نا مل جند مانعاً ِمن االنفتاح على الفكر وابلرغم ِمن أنّنا ُكّنا حنمل فْكراً ِشيعياً إمامياً قوّ�ً، إّال أنّ (
اإلسالمي الُسّين العام، وابخلصوص كتاابت قادة األخوان املسلمني مثل: سّيد قطب وحمّمد 

 )البهي، وحمّمد جالل كشك وحمّمد قطب وغريهم، اليت كانْت ُتشّكل العمود الفقري ملكتبتنا

شَبع ابلفكر الشافعي "اجلّو احلوزوي التقليدي" هذا هو املنبع األّول: اجلّو الكربالئي الشريازي ا
ُ
مل

  .والفكر الُقطيب

شَبع أيضًا ابلفكر 2املنبع ( ❖
ُ
) من منابع العقل العلمي للسّيد احليدري هو: اجلّو النجفي امل

 .الشافعي والِفكر الُقطيب بنحٍو أشّد وأقوى ممّا عليه يف كربالء

 .د حمّمد ابقر الصدرالسّيد احليدري عاش قريباً من أجواء السيّ 

بني يف معرفة املعصومني  ●
ُ
حبوٌث ُمستفادة  -وقفة عند ما كتبه الشيخ الكوراين يف كتابه [احلّق امل

 ِمن ُحماضرات املرجع الدين الوحيد اخلُراساين]



ُحيّدثنا الشيخ الكوراين عن جتربته األخوانّية حينما كان يف النجف ويف أجواء  21يف صفحة 
يقول الشيخ  -واليت التحَق هبا بعد ذلك السّيد كمال احليدري  -حمّمد ابقر الصدر السّيد 
 :الكوراين

فُقلت  -أي قرأ ما جاء من حديٍث عن اإلمام الباقر يف تفسري آيٍة ِمن كتاب هللا  -قرأُت ذلك (
يت الطاهرين يف نفسي: ما أغبا� ! ركضنا وراء ثقافة اإلخوان املسلمني وابتعد� عن ثقافة أهل الب

 )الذين عندهم علم الكتاب! لقد مضى علينا سنني وحنن �خذ بقول سّيد قطب وأمثاله

 أ� هنا بصدد إبراد شواهد ولقطات سريعة

فيديو يتحّدث فيه الشيخ الكوراين عن واقع الثقافة الُقطبية األخوانية يف النجف وعن عالقة  ★
 .الُقطبيةالسّيد حمّمد ابقر الصدر ابلثقافة 

فيديو يتحّدث فيه السّيد طالب الرفاعي عن وصا� وتعليمات السّيد حمّمد ابقر الصدر  ★
 .للشباب أن ُيوجَّهوا لِقراءة الُكتب اإلخوانّية والُقطبّية

من األجواء اليت أيضًا المسها وعاش فيها السّيد كمال احليدري هي أجواء ُكلّية الفقه يف  ●
ضل َمن يتحّدث عنها هو الشيخ الوائلي، فهو َمن كان مؤّسسًا لتلك النجف.. وأعتقد أّن أف

 :األجواء ودارساً وخّرجياً منها

فيديو للشيخ الوائلي يتحّدث فيه عن مرحلة البكالوريوس يف كلّية الفقه.. ويصف فيه الواقع  ★
 طق]..)من بر�مج [الكتاب النا 133) يف احللقة 10النجفي. (هذا املقطع هو (الوثيقة رقم 

وقفة عند كتاب [جتاريب مع املِنرب] للشيخ الوائلي، وهو ِمن آخر ما كتبه قبل أن يرحل عن  ●
 .الُدنيا.. ووضع فيه جتربته املنربيّة التبليغّية



  :يقول فيه حتت عنوان خطوايت يف املنهج وهو يتحّدث عن منهجه يف اخلطابة، يقول

نةُ اإلسالم وَمحَلةُ علوم الشريعة وفقهاء األّمة ليكونوا ِمن و�يت ِمن بعد أئّمتنا سلُفنا الصاحل َسدَ (
رّواد� يف طريق املنرب إبحياء ذكرى أيب الشهداء كتااًب وشعرًا وممارسةً.. وعلى سبيل املثال ال 

  )..احلصر: الشريف الرضي واإلمام الشافعي، واإلمام أمحد بن حنبل، وهكذا

فعي أصيل، وهذه القضّية لسُت أ� الذي أحتّدث عنها % ِمن فكره فكٌر شا90الشيخ الوائلي 
فقط.. ُكّل الذين يعرفون الشيخ الوائلي عن ُقرب يذكرون هذا األمر.. صحيح ال يُذكر هذا يف 

ختّصني
ُ
 .اإلعالم، ولكن هذه احلقائق ال ختفى على امل

 .فيديو للسّيد طالب الرفاعي يتحّدث فيه عن منرب الشيخ الوائلي ★

احليدري أيضًا كان ُمالمسًا ألجواء السّيد اخلوئي.. هذه أجواء النجف اليت عاشها السّيد  ●
السّيد كمال احليدري (ما بني أجواء السّيد حمّمد ابقر الصدر، وأجواء ُكلّية الِفقه، وأجواء السّيد 

 .اخلوئي ومنهج السّيد اخلوئي)

حديث أهل البيت إىل أبعد حّد! ِميزة واضحة يف منهج السّيد اخلوئي العلمي وهي: تضعيُف  •
فإّين ال أعرف عاملًا ِمن علماء الشيعة ضّعف حديث أهل البيت  -على األقل ابلنسبة يل  -

 .بقدر السّيد اخلوئي

السّيد حمّمد ابقر الصدر أيضًا على نفس املنهج، ولكن السّيد حمّمد ابقر الصدر انشغَل أبمور 
طُول اخلط ألنّه انشغل بكتاابٍت يف اّجتاهاٍت أخرى  ُأخرى، فلم يُباشر تضعيف األحاديث على

 .خارج األجواء احلوزوية



هذه امليزة الواضحة يف منهج السّيد اخلوئي: تضعيُف األحاديث إىل أبعد ممّا يُتصوَّر.. وبسبب 
منهجه هذا الذي شاع وانتشر لكثرة ُطّالبه ولكثرِة ُكتبِه وألنّه تصّدى بشكل واضح وكتب يف 

ال، واهتّم هبذا املوضوع.. ُمثّ كانْت مرجعّيتهُ اليت مل يشهد التأريخ الشيعي مرجعّيًة كِسعِة علم الرج
 .مرجعّيته

 .وقفة عند كتاب [الكايف الشريف] للشيخ الُكليين ●

كتاب الكايف هو أهمُّ كتاٍب عند� مجَُِع ِمن أهّم مصادر احلديث اليت ُكتبْت يف زمان األئمة 
الُكليين أّلف كتاب الكايف يف زمن الَغيبة الُصغرى، وتُويف قبل وفاة الَسَمري املعصومني.. الشيخ 

السفري الرابع.. أّلف كتابه من أهّم مصادر حديث أهل البيت اليت أُّلفت يف زما�م "صلوات هللا 
 ."عليهم".. فكتاب الكايف هو أقرب ما يكون إىل مرادهم "صلوات هللا عليهم

ودي سّلط سيف املنهج الَسَندي (منهج السّيد اخلوئي/ منهج قواعد علم الشيخ حمّمد ابقر البهب
 الرجال الناصيب) سّلطها على أحاديث أهل البيت، فأّلف كتابه الذي مسّاه [صحيح الكايف]

ُجمّلدات كبرية.. البهبودي حّوهلا إىل  8أحاديث الكايف تقرب من سّتة عشر ألف حديث يف  •
 حديث..!) 4428أبقى منها  16000تُقارب  أجزاء صغرية! (من أحاديث 3

) من كتاب الكايف، وأحاديث روضة الكايف هي يف األعّم األغلب 8روضة الكايف وهو اجلزء ( •
 .يف ابب الرباءة

رواية وهي روا�ت صحيحة حبسب منطق آل حمّمد "وهو  597عدد روا�ت روضة الكايف 
 !رواية 74دي ترك يف كتابه الصحيح منها منطُق عرضها على القرآن الكرمي".. ولكن البهبو 



أّما يف اجلزء األّول من أصول الكايف، وهو "كتاب احلّجة" وهو من أهّم مصادر عقيدتنا  •
 .الشيعّية الصافّية، وَمن أراد أن يعرف إمام زمانه فهذا اجلزء هو ِمن أهّم مصادر هذه املعرفة

 -على طريقة السّيد اخلوئي  -البهبودي  رواية.. ولكن 1012عدد الروا�ت يف كتاب احلّجة 
 !..101أبقى منها 

عطيات ُحذفت؟ كيف تتحّقق املعرفة حينئٍذ؟ كيف يستطيع الشيعي أن يعرف إمام 
ُ
فكم من امل

 !زمانه إذا كانت املرجعّية الشيعّية هكذا تعبُث حبديث أهل البيت؟

 .وقفة عند كتاب [حبار األنوار] للشيخ اجمللسي ●

ُجمّلدات.. مل ُحتَص الروا�ت  110الكتاب حبسب الطبعة الشائعة اليت بني أيدينا عبارة عن هذا 
ألف رواية أو تتجاوز ذلك.. أقل ما ُميكن أن نفرتض  150املوجودة فيه، ولكّنها قطعاً تِصل إىل 

وئي: ألف رواية.. فماذا فعل تلميذ السّيد اخل 100فيه هو أّن عدد الروا�ت يف حبار األنوار 
 املرجع حمّمد آصف ُحمسين بروا�ت ِحبار األنوار؟

الشيخ حمّمد آصف ُحمسين يف كتابه [مشرعة حبار األنوار] ذبح أحاديث ِحبار األنوار وجّففها..  •
اختصر حبار األنوار يف فهرسة، وشّخص الروا�ت الصحيحة حبسب قواعد علم الرجال الناصيب 

 .اء الثقافة اخلوئّية، فهو ِمن أبرز تالمذة السّيد اخلوئيوشّخص الروا�ت الضعيفة.. هذه أجو 

عَترب من حبار األنوار] إعداد وتنظيم الشيخ عّمار الفهداوي، وإشراف  ●
ُ
وقفة عند كتاب [امل
 .وُمتابعة حيدر ُحّب هللا

جلد) واعتمد على هذه الفهرسة اليت  110الشيخ عّمار الفهداوي ذهب إىل ِحبار األنوار (
وضعها الشيخ حمّمد آصف ُحمسين حبسب قواعد علم الرجال الناصيب، فاستخرج الروا�ت 



جمّلدات وعدد الروا�ت  3جلد إىل  110الصحيحة من حبار األنوار.. فجاء� هذا الكتاب ِمن 
2873..!! 

ألف حديث،  600وهو نفس منهج الُبخاري، فالُبخاري أيضاً يقول: قد استخرج صحيحه من 
 ..! (املنهج هو املنهج)3000وا�ت يف كتاب الُبخاري أقل ِمن وعدد الر 

هذا هو منهج السّيد اخلوئي، وهو نفسه منهج السّيد حمّمد ابقر الصدر، ونفس منهج السّيد 
 .السيستاين ومنهج بقّية املراجع

 قد خيتلف هذا املرجع عن ذاك املرجع يف مسألٍة ُجزئّية، ولكن أ� أحتّدث ُهنا عن اخلُطوط
العاّمة.. أّما التفاصيل فلرّمبا إذا سنحْت يل ُفرصة سأتناوهلا يف بر�مج [خامتة امللف] وهو اجلُزء 

 .الرابع ِمن ملف الكتاب والِعرتة

ناسبة إذا أرد� أن ُنطّبق منهج السّيد اخلوئي ابلدّقة وِمن ُدون تساهل 
ُ
هذا مثال عملي.. وابمل

 !جزء فقط ُجزء واحد 110ويبقى من فُيمكن أن يذهب ُجزء ونصف أو ُجزءان، 

عشرات اآلالف ِمن أحاديث العرتة.. أهل البيت حافظوا عليها ِعْرب الِسنني اليت عاشوها،  ●
خالفني

ُ
 .وصحابة األئمة مجعوها، وحنُن لسنا كامل

خالفون انقطع عندهم النّص بشهادة النّيب األعظم ُمنذ سنة 
ُ
ه.. أّما حنُن بقي النّص معنا 11امل

 هـ حّىت انتهت الَغيبة الُصغرى (معصوم بعد معصوم)329سنة  إىل

قايسة
ُ
قايسة بني واقعنا وواقع اآلخرين؟! ال ُميكن امل

ُ
 .فكيف ُميكن امل

حّىت لو كان ُهناك خلل، وحّىت لو كان ُهناك حتريف، وحّىت لو كان ُهناك َمن يفرتي على 
لية ُمراقبة، وعملية ُمتابعة، وعملية تنبيه األئمة.. فَمع وجود األئمة ستتحّقق عملية تصفية، وعم



وحتذير، ووضع قواعد ومنظومة يف نسج احلديث حبيث تتمّكن الشيعة ِمن أن تعرف دينها حّىت 
 .لو كانت ُهناك ظُروف ُمعاكسة

وِلذا أهل البيت نظموا حديثهم بطريقة ال ُيؤثّر عليها التحريف والتصحيف (بطريقة التكرار، 
 لبطن، بطريقة الرمز، بطريقة العبارة اإلشارة) ما مسّاه أهل البيت مبعاريض الكالمبطريقة الظاهر وا

 .) من منابع العقل العلمي للسّيد احليدري هو: اجلّو القّمي3املنبع ( ❖

بعد انتصار الثورة اإلسالمّية وبعد أتسيس ُحكم السّيد اخلميين يف إيران، انتشر الفكر العرفاين 
بسبب الصراعات املوجودة داخل املؤّسسة الدينّية الشيعّية الرمسّية.. فالصراع بعد أن كان حمبوساً 

 ُمستمر على طول اخلط

املنهج األصويل التقليدي ال ينسجُم كثرياً مع العرفانيني، ولكن مبا أّن السّيد اخلميين هو من رموز 
ذي انتشر يف األجواء العرفان الواضحة جّداً، فانتشر الذوق العرفاين، لكن الذوق العرفاين ال

 .الُقمّية هو الذي ينتمي إىل مدرسة الشيخ حسني قلي مهداين

 :يف اجلو الشيعي اإليراين ابلذات هناك مدرستان ●

نتشرة اآلن، واليت انتشرْت بعد انتصار  •
ُ
مدرسة الشيخ حسني قلي مهداين. (وهي املدرسة امل

 .الثورة اإلسالمّية يف إيران)

القّمي، وهي اليت ينتمي إليها السّيد اخلميين، ولكن السّيد اخلميين مل  مدرسة القاضي سعيد •
يكن ُمهتّماً ابلتدريس وإبنشاء جيل يهتّم ابلذوق املدرسي العرفاين التابع لِمدرسة سعيد القّمي.. 

ا انتصرْت الثورة اإلسالمّية كان اجملال مفتو 
ّ
حاً فالسّيد اخلميين كان مشغوالً مبواجهة الشاه، ولذا مل



لتالمذة وألركان مدرسة الشيخ حسني قلي اهلمداين واليت كان ُميثّلها صاحب امليزان وكان حّياً 
 .آنذاك

وصاحب امليزان ُميثّل اّجتاه السّيد علي القاضي، فمدرسة الشيخ حسني قُلي اهلمداين هلا اّجتاهات 
علي القاضي الطباطبائي. (هذه  عديدة، واإلّجتاه احلاكم يف اجلّو العرفاين يف قم هو اّجتاه السّيد

 .جمرّد توضيحات سريعة)

 :لقطات من اجلّو العرفاين الشيعي ✤

اجلّو العرفاين الشيعي ُمشبٌع ابلفكر الصويف وبفكر ابن عريب.. ورّمبا أبرز األمساء الشيعّية وأقدمها 
 .اليت نقلْت فكر ابن عريب للساحة الشيعّية هو السّيد حيدر اآلملي

 ] للشيخ قاسم الطهراين1كتاب [القول املتني يف تشّيع الشيخ األكرب: جوقفة عند   ●

وهو ينقل كالماً للسّيد حيدر اآلملي يتحّدث يف عن كتاب "فصوص احلكم"  110يف صفحة 
 :البن عريب، فيقول

يتحّدث عن الُعرفاء والصوفّية  -ال شّك وال خفاء أّن أرابب التحقيق وأصحاب الذوق أبسرهم (
هذا وأقّروا به، واتّفقوا على أّن هذا الكتاب وصَل إليه من النّيب على الوجه الذي أخرب  سّلموا -

 :) إىل أن يقول -أي يف أّول الكتاب -به هو يف أّوله 

حجوبني عن هللا تعاىل وعن أنبيائه وأوليائه كما هي عادهتم أنكروا عليه ذلك (
َ
ولكن بعض امل

على رسول هللا، وأنّه قطعاً ال ُميكن هذا، وإْن أمكن فقد التبس وقالوا أّن هذا كذٌب منُه وافرتاٌء 
على عينه الشيطان ومتثّل بُصورة النّيب له إضالالً وإغواًء وإفساداً يف الدين واإلسالم، وكلُّ ذلك 

وليس له أصل وال َحممٌل ُحيمل عليه.. فأرد�  -أي ابن عريب  -مهمالٌت وخياالٌت من الشيخ 



ومنعهم، ونُبّني هلم األمر ليتحّققوا أّ�م ُهم يف ُمتابعة الشيطان وُمطاوعته ال  أن نقوم جبواهبم
همالت والظنون الفاسدة والتوّمهات الكاذبة

ُ
 .)الشيخ، وأّ�م ُهم يف صدد اخلياالت وامل

فالسّيد حيدر اآلملي ُهنا يرّد على أولئك الذين ُيكّذبون دعاوى ابن عريب أّن كتابه (فصوص 
احلكم) هو وحٌي أخذُه عن النّيب "صّلى هللا عليه وآله" هذه العقيدة يتمّسك هبا عرفاء الشيعة.. 
وابلذات وبشكٍل قوي تالمذة مدرسة الشيخ حسني قلي مهداين.. وحّىت القاضي سعيد القّمي، 
لكّن مدرسة شيخ حسني قلي اهلمداين يتمّسكون بشكٍل أقوى وأكثر وأشّد ِمن مدرسة القاضي 

 .عيد الُقّمي، وهذا واضح ِمن مؤّلفاهتم وِمن ُكتبهم وِمن سريهتمس

وقفة عند كتاب [الروح اجملّرد] للسّيد حمّمد حسني الطهراين وهو من رموز هذه املدرسة  ●
 .العرفانّية

 :ُحيّدثنا السّيد حمّمد حسني الطهراين، فيقول 328يف صفحة 

ملكرمة، ُمثّ بسط مجيع أوراقه على سقف الكعبة لقد كتب ُحمي الدين كتاب الفتوحات يف مّكة ا(
طالب الباطلة منها إن وجدت هبطول األمطار، فيتشّخص احلّق منها عن 

َ
وتركها سنة، لُتمحى امل

تعاقبة مجع تلك األوراق املنشورة فشاهد أّن كلمة واحدة 
ُ
الباطل، وبعد سنة من هطول األمطار امل

 )..منها مل ُمتَح ومل تُغسل

أساساً هذه احلكاية كذٌب وال أصَل هلا وغري منطقّية أصالً.. ولكّن الُعرفاء الشيعة يعتقدون هبا 
ويستدّلون هبا على ِصّحة ُكّل ما جاء يف كتاب الفتوحات املكّية، وهو كتاب مشحوٌن ابلِفكر 

ب) ولكن ماذا الناصيب ِمن أّوله إىل آخره (فالَعداء لِفاطمة وآل فاطمة جلٌي واضٌح يف هذا الكتا
 !..نصنع لعلمائنا ولُِعرفائنا



السّيد علي القاضي كان يُقرأ لُه يوميًا يف هذا الكتاب.. ألّن الفتوحات املكّية مبثابة ُقرآن  •
 .املدرسة العرفانّية

 :هناك لقطة غريبة وطريفة جّداً  ✽

د] ِحني رّد على وهي دفاع السّيد حمّمد حسني الطهراين عن ابن عريب يف كتابه [الروح اجملرّ 
حّدث الُنوري بعد أّن نقل احملّدث الُنوري كالم البن عريب من كتاب [ُحماضرة األبرار 

ُ
احملّدث امل

ومسامرة األخيار] يكشف هذا الكالم عن حالة النصب والعداء عند ابن عريب.. حيث يقول 
ّد الشيخ الطهراين، ابن عريب أنّه يف عامل الكشف تتجّلى حقائق الشيعة بُصور اخلنازير.. فري 

حّدث النوري قد غّري هذه احلقيقة.. يقول
ُ
  :ويقول أّن امل

حدِّث(
ُ
 ؛ ألّن الكلبأّن اخلنزير أسوأ وأقبح اخلنازير. ومعلوم اىل صورة نقله  يف ّ النوري فغّريها امل

 !!)...الشهوة وعبادة الَغرية عدم اخلنزير صفة ، بينما ميتلكاالفرتاس صفة ميتلك

  :كالم مهزلة.. وأضيف معلومة للسّيد حمّمد حسني الطهراين، وأقول

صحيح أّن ابن عريب يف كتابه (حماضرة األبرار ومسامرة األخيار) وصف الشيعة ابلكالب، ولكّنه 
يف كتابه [الفتوحات املكّية] ذكر أّن أهل الكشف يرون الرافضة يف ُصورة اخلنازير.. وقد قرأُت 

 .ج سابقةذلك يف برام

 !هذه لقطات من أجواء املدرسة العرفانية وكيف يتمّسكون اببن عريب وكيف ُيصّنمون ابن عريب

هناك كلمة خطرية جّدًا نقلها الشيخ مرتضى املطهري يف شرحه على منظومة السبزواري،  ●
 :حني يتحّدث عن ابن عريب وينقل قوالً عن أستاذه السّيد الطباطبائي.. يقول



حٌد يف اإلسالم أن �يت بسطٍر كُمحيي الدين)! هذه عقيدة السّيد الطباطبائي يف مل يستطع أ(
 .ُكتب ابن عريب

عادي ِلمحّمدٍ وآل حمّمد.. 
ُ
و وهللا ُكتب ابن عريب مشحونة ابلفكر الناصيب املوايل لَِقتلة الزهراء وامل

ا جاء يف هذه الُكتب وهي ُكتب موجودة يف املكتبات، وليسْت أسرار خفّية، وقد قرأت الكثري ممّ 
يف برامج سابقة موجودة على االنرتنت (كرب�مج: امللف املهدوي، وبر�مج ملف التنزيل والتأويل، 

 وبر�مج الكتاب الناطق)

األكذوبة اليت أشرت إليها قبل قليل: قضّية أّن ابن عريب وضع صفحات كتابه الفتوحات  ●
يف جمالسه السّيد هاشم احلّداد (من رموز املدرسة على ظهر الكعبة، واليت ُيصّدقها وُيكّررها 

 العرفانّية) والسّيد حمّمد حسني الطهراين وقد قرأهتا من كتابه [الروح اجملّرد]

والروح اجملّرد هذا العنوان جيعله السّيد حمّمد حسني الطهراين وصفًا للسّيد هاشم احلداد.. فهذا 
جّرد] هو عرٌض تفصيلي لِ 

ُ
سرية السّيد هاشم احلداد وهو من ُعرفاء مدرسة الكتاب [الروح امل

 .الشيخ حسني قلي مهداين.. وهذه احلادثة أيضاً ُيكّررها السّيد علي القاضي واآلخرون

هذه احلادثة موجودة يف كتاب [اليواقيت واجلواهر يف بيان عقائد األكابر] لعبد الوهاب  •
 .أورد هذه احلادثة وذكرها 13الشعراين.. يف صفحة 

ذا الكتاب [اليواقيت واجلواهر يف بيان عقائد األكابر] هو نفسه الذي مّرت اإلشارُة إليه يف وه
تقّدمة.. الكتاب الذي خرج علينا السّيد كمال احليدري حيمله ويقرأ منه وِحبماٍس 

ُ
احللقات امل

سول شديد نقالً عن ابن عريب ِمن أن أخالق إمام زماننا "صلواُت هللا عليه" هي دون أخالق ر 
 !"هللا "صّلى هللا عليه وآله



فهذا الكتاب هو من مصادرهم ومن كتب املكتبة العرفانّية الشيعّية الصوفّية اليت ال ِصلة هلا 
 .حبقائقها احلقيقّية آبل حمّمد، وإّمنا �خذون فكرهم من ابن عريب

 :هذه هي منابع العقل العلمي للسّيد احليدري  -

شَبع ابلفكر الشافعي والُقطيباجلّو الشريازي  •
ُ
 الكربالئي امل

شَبع ابلفكر الشافعي والُبخاري والُقطيب وبشكٍل ُمشّدد •
ُ
 .اجلّو النجفي امل

 .اجلو القمي، وساحة املدرسة العرفانية وأجواء ابن عريب •

ت وبعد ذلك مّرت السنون يف إيران، والثورة اإلسالمّية واجلمهوريّة اإلسالمّية جنحْت يف جها
وأخفقْت يف جهات أخرى، وتشّكلت ُخطوط جديدة، ونشأ اّجتاٌه جديد يف الوسط الشيعي 
وهو "االّجتاه احلداثوي الشيعي" يف إيران، ورمزه األّول: الدكتور عبد الكرمي سروش.. حيث 
 أّسس ملنهج حداثوي شيعي جديد يف إيران، وجتّمع حوله زُمالء وطََلبة وُمتأثّرون وأتباع وُمعجبون،

عّممني
ُ
 .وكثُر أتباع هذا اخلط حّىت من امل

ومن الذين أتثّروا هبذا االّجتاه: السّيد كمال احليدري.. فهذا منبع آخر ِمن منابع العقل العلمي 
للسّيد كمال احليدري.. بل كانت تربطُه عالقة خاّصة بعبد الكرمي سروش.. وِمن ُهنا انفتح 

عي والذي فتح له أبوااًب على الِفكر احلداثوي يف السّيد احليدري على الفكر احلداثوي الشي
 .األجواء الُسنّية ويف األجواء املسيحّية ويف األجواء العربّية والغربّية

هبذا ُميكنين أن أقول أن هذه املنابع هي اليت تشّكل منها العقل اجلمعي للسّيد كمال احليدري.. 
 .وبعد ذلك بدأ احليدري يقول ما يقول



): تسجيل صويت للسّيد احليدري يتحّدث فيه عن أتريخ أهل البيت ويقول 26الوثيقة ( ❂
 !!عنه ابلّلهجة الشعبّية العراقية (طيحان حظ نقرأ يف أتريخ األئمة)

أقول: ما الذي فعلُه األئمة لنا بشكٍل عام وللسّيد احليدري بشكٍل خاص، وملراجع الشيعة حّىت 
 !..يُقال عنهم ما يُقال

 :كمال احليدري  أ� أقول للسّيد

راجع والعلماء، ويف 
َ
طيحان احلظ هذا يف أترخيَك، يف أترخيي، يف أتريخ الشيعة، ويف أتريخ امل

شاهدين
ُ
 أتريخ املؤّسسة الدينّية الشيعّية الرمسّية، يف أتريخ امل

ُميكن أن جند هذا العنوان.. أّما يف أتريخ األئمة ال ُميكن أن جند ذلك.. وأدلُّ دليل على أّن 
 ."طيحان احلظ" يكون يف أترخيك أو يف أترخيي هو كالمَك هذا

رّقع ويقول •
ُ
 :قد ُيرّقع امل

راد ِمن طيحان احلظ يف أتريخ األئمة هو أنّه افرتاءات من األعداء.. وأقول
ُ
 :أّن امل

إذا أرد� أن نكون ُمنصفني بعيدًا عن التشّيع، فتأريخ األئمة الذي ذُِكر يف ُكتبنا ويف ُكتب 
خالفني أتريٌخ نقي وواضح جّداً.. ال يعين أنّه ال تُوجد أكاذيب وال يُوجد خلل يف التأريخ 

ُ
امل

شّخصة اليت يعرفها الصديق 
ُ
ؤّرخون.. لكّنين أحتّدث عن الُصورة الظاهرة الواضحة امل

ُ
الذي كتبهُ امل

واالعتزاز، وال  والعدّو عن آل حمّمد.. هناك أتريٌخ واضٌح ُمشرٌق ُمشّرف ابعٌث على االفتخار
بارك

ُ
  .نستطيع أن جند ثْلمًة يف هذا التأريخ امل

أن يكون ُهناك حتريٌف ُجزئي يف جهة ِمن اجلهات أو ُيَدسُّ عيب من العيوب هنا وهناك،  •
نصف وعند الذي ُيريد أن يتحّقق من الصورة األصيلة

ُ
 .هذه القضّية واضحة عند امل



ي وابلذات عند علماء ومراجع الشيعة، وهي: حريُة هناك ُمشكلٌة كبرية يف الوسط الشيع ✤
 .العلماء يف عقيدهتم مع أهل البيت

وأعين بذلك أّن مراجع وعلماء الشيعة ال ميلكون ُوضوحًا يف عقيدهتم ابألئمة، ُهم يف حالة 
حرية.. وهذا واضح من كالمهم يف ُكتبهم ومن أحاديثهم يف ُدروسهم.. ورّمبا مّرت عليكم بعض 

أّما الذين يُتابعون براجمي دائمًا فإّ�م اطّلعوا  -على األقل يف هذا الرب�مج  -واألمثلة  الشواهد
 .على الكثري والكثري ِمن هذه احلقائق

هناك ترّدد واضح، هناك نكوص يف اجلانب العقائدي ِمن العقيدة احلسنة إىل العقيدة السيئة، 
و موقفهم اخلاطىء من حديث أهل البيت، هناك حرية، هناك ضبابّية يف عقائدهم.. والسبب: ه

شكلة
ُ
 .فهم ال يُفّسرون القرآن حبديث أهل البيت.. لو فّسروا القرآن حبديث العرتة ُحّلت امل

إذا ما فسرّ� القرآن حبديث أهل البيت، توّفرت عند� قاعدة معلومات نستطيع على أساسها  •
 ه واألحكام والتأريخ.. وُكّل شيء)أن نقيس ُكّل شيء (أن نقيس العقائد واألفكار والفق

 .لكننا ال منتلُك مقياساً وال منتلك قاعدة معلومات نرجع إليها.. ِلذا نقُع يف حريٍة دائمة

فالذي ميتلُك اّطالعًا على األدب والبالغة والعربّية ُحياكم حديث العرتة هبذه الوسيلة، والذي 
يلة، والذي يطّلع على الفكر احلداثوي ويتأثّر يطّلع على التأريخ ُحياكم حديث العرتة هبذه الوس

به ُحياكم حديث العرتة هبذه الوسيلة، والذي يتمّسك ابلفكر الناصيب ويعود إىل علم الرجال 
وعلم الدراية وعلم الكالم وعلم أصول الِفقه وما ُيسّمى مبجموعة علوم القرآن (وُكلها علوم جيئ 

 .حديث العرتة هبذه الوسيلةهبا من النواصب) أيضاً هؤالء ُحياكمون 



هناك ُمشكلة عند علماء ومراجع الشيعة يف ميزان تقييم احلديث ويف ميزان َفهم احلديث..  •
ُهم �تون إىل حديث أهل البيت ويُقّيمونه من جهة القبول والرّد مبيزان النواصب.. وإذا ما قِبله 

لنتيجة حينها ال تكون شيعّية حقيقّية وال ميزان النواصب فإّ�م يفهمونه مبيزان الفهم الناصيب.. وا
 !تكون �صبّية حقيقّية

ألّن املاّدة األولّية اليت جرى عليها التقييم وعرض قواعد التفهيم هي مادة شيعّية مأخوذة من 
حديث أهل البيت، يزنو�ا مبيزان �صيب، ويفهمو�ا بقواعد �صبّية.. فالذي خيرج ال هو شيعي 

 .ا هو احلال الذي عليه أكثر العلماء واملراجعوال هو �صيب.. وهذ

ِمن هنا تشّكل تشّيع جديد منذ بدا�ت عصر الَغيبة الكربى وهو التشّيع للمراجع والعلماء.. 
أّما التشّيع للكتاب والعرتة فقد بقي حبيسًا يف ُكتب احلديث اليت ركضوا وراءها ومزّقوها شّر 

 .ُممزق

علماء ومراجع الشيعة هو رفض األحاديث التفسرييّة يف  وأخطر شيٍء وّجه الشيطان إليه •
تفسري القرآن وفـَْهمه.. وما هذا املنطق الذي يتحّدث عنه السّيد احليدري إّال مصداق واضح 

شكلة فتتلّخص يف النقاط التالية
ُ
شكلة.. أّما امل

ُ
 :من هذه امل

والعلماء.. وعاّمة الشيعة  ): حريٌة واضحة يف العقيدة مع أهل البيت عند املراجع1النقطة ( ✦
ال يعلمون هبذا األمر.. وعقيدة الشيعة على ِقّلة معلوماهتم، ومع أّ�م أتثّروا بعملّية التثويل 
املغناطيسي وابلعملّية الرتقيعّية بسبب اخرتاق الفكر الناصيب، ومع ذلك عقائد عاّمة الشيعة 

علماء عقائدهم ُمهتزّة وليست واضحة.. أوضح وأجلى وأبني وأثبت يف قلوهبم.. أّما املراجع وال
وإذا ما أرادوا أن يتكّلموا صّبوها يف هذه القوالب االصطالحّية والكالمّية ولكّنها ال ُتالمس 

 .وجدا�م يف األعّم األغلب



): موقٌف خاطىء يف التعامل مع حديث أهل البيت ينتُج عنه ميزاُن تقييٍم �صيب 2النقطة ( ✦
واعد فهم �صبّية حلديث أهل البيت.. فالنتائج ال هي شيعّية ِصرفة وال حلديث أهل البيت، وق

هي �صبّية ِصرفة.. فنشأ تشّيع جديد.. وهو التشّيع للمراجع والعلماء.. هذه هي ُمشكلتنا 
 !الواضحة والصرحية

جولة بني كتب كبار مراجعنا وعلمائنا وُهم يتحّدثون عن أئمتنا عمومًا وعن إمام زماننا  ✤
وصاً.. ِمن أجل نطّلع على معرفة إمام زماننا يف حّد الوالية ويف حّد الرباءة، ونرى كيف ُخص

 .هي هذه املعرفة لإلمام احلّجة عند علمائنا ومراجعنا

 أبدأ معكم من الشيخ الصدوق ✽

 .] وهو الرسالة العملّية للشيخ الصدوق1وقفة عند [كتاب من الحيضره الفقيه: ج ●

ُحيّدثنا الشيخ الصدوق عن عقيدته، فهو يعتقد بسهو املعصوم من أّن املعصوم  360يف صفحة 
  :يسهو، وينقل عن شيخه ابن الوليد فيقول

وكان شيخنا ُحمّمد بن احلسن بن أمحد بن الوليد رمحه هللا يقول: أّول درجة يف الغلو نفي السهو (
 !..غايلعن النّيب..) يعين أّن َمن اعتقد أّن النيب ال يسهو فهو مُ 

إىل أن يقول: (وأ� أحتسُب األجر يف تصنيف كتاٍب ُمنفرد يف إثبات سهو النّيب والرّد على 
 منكريه إن شاء هللا)

فالشيخ الصدوق ُيريد أن يتقّرب إىل هللا يف تصنيف كتاٍب يُثبت فيه سهو النّيب!! ومل يُنقل عنه 
فهو رسالته العملّية، وهو قال أبنّه لن  أنّه أّلفه بعد ذلك.. أّما كتاب [من ال حيضره الفقيه]



يُثبت شيئًا يف هذا الكتاب إّال ما كان فيما بينه وبني هللا ُحّجة.. فهل تّتفقون مع الشيخ 
 الصدوق؟

] للشيخ حمّمد تقي الُتسرتي من العلماء املعروفني.. 12وقفة عند كتاب [قاموس الرجال: ج ●
 تاب اخلصائص اُحلسينّيةهو من أحفاد الشيخ جعفر الُتسرتي صاحب ك

الشيخ حمّمد تقي الُتسرتي يعتقد بسهو املعصوم.. وقد أّلف رسالًة يف سهو النّيب، وألنّه كان 
 .ُمستعجًال جّداً فقد أحلقها طباعًة بقاموس الرجال خبّط اليد (طباعة حروفّية خبٍط غري واضح)

 !املعصوم هذا رمٌز آخر من رموز املراجع والعلماء الذين يعتقدون بسهو

فيد يف الرّد  ●
ُ
فيد.. وهو كتاب أّلفه الشيخ امل

ُ
وقفة عند كتاب [تصحيح االعتقاد] للشيخ امل

على الشيخ الصدوق ألنّه ُيشِكل على عقائد الشيخ الصدوق وأراد أن ُيصّححها، والشيخ 
 .الصدوق من مشاخيه.. فلماذا إذن يتعّجب الشيعة حينما ُنشِكل على مرجٍع ِمن املراجع

ناسبة الشيخ الصدوق مولوٌد بدعاء اإلمام احلّجة، وأبوه ابن اببويه من رجال الَغيبة (ممّن كان 
ُ
وابمل

 .على ِصلٍة خاّصة ابلُسفراء اخلاّصني) فاجلميع ُخيطئون ويشتبهون

الشيخ املفيد يرّد على ُأستاذِه الشيخ الصدوق ويرتكب خطًأ فظيعاً يف هذا الكتاب.. يقول يف 
 :الذي يتحّدث فيه عن العصمةالفصل 

ابلكمال يف كّل أحواهلم، فإّن املقطوع هبا كماهلم يف مجيع  -أي للنّيب وآله  -فأّما الوصف هلم (
 !)أحواهلم اليت كانوا فيها ُحججاً هلل تعاىل على خلقه

 :إىل أن يقول



لنبّوة واإلمامة، يف العلم والعصمة يف أحوال ا -عليهم السالم  -والوجه أن نقطَع على كماهلم (
ونتوّقف فيما قبل ذلك، وهل كانْت أحوال نبّوة وإمامة أم ال؟ ونقطع على أّن العصمة الزمة 

 .)منذ أكمل هللا تعاىل عقوهلم إىل أن قبضهم

خالصة كالمه هي: أّن عصمة أهل البيت كاملة بعد البعثة واإلمامة، هذا مقطوٌع به.. أّما قبل 
فيد يف كتابه تصحيح االعتقاد)البعثة واإلمامة حنُن ال ن

ُ
 .دري! (هذه عقيدُة الشيخ امل

قد يقول قائل: الشيخ املفيد له منزلة عند اإلمام اُحلّجة، واإلمام مدحه.. وأقول: املدح الذي  •
ورد فيه ورد يف آخر سّين حياته.. أضف أّن املدح والرضا من األئمة هو مدح نسيب، يعين 

 .ة "عليهم السالم" أصحاهبم يف أحيان ويقدحو�م يف أحيان أخرىابإلمجال.. مثلما ميدح األئم

فيد نشأ يف وسٍط ُسّين. (وقفة قصرية وسريعة عند سرية الشيخ 
ُ
أّما يف بدا�ت حياته فالشيخ امل

فيد هو ِمن 
ُ
املفيد يف بداية حياته، وتصحيح املعلومة اخلاطئة عند الشيعة من أّن لقب الشيخ امل

خالفني)اإلمام احلُّجة، فه
ُ
 .ذا الّلقب ليس من اإلمام احلُّجة وإّمنا من أحد أساتذتِه امل

] للشيخ اجمللسي وهو ينقل فيه كالم عن الشيخ املفيد 42وقفة عند كتاب [حبار األنوار: ج ●
يف "املسائل العكربيّة".. ينقل الشيخ اجمللسي سؤال ُوّجه للشيخ املفيد من بعض الشيعة، نّص 

 :السؤال

أمري املؤمنني خرج إىل املسجد وهو يعلم أنّه مقتول وقد عرف قاتله والوقت والزمان؟ فما ابل (
وما ابل احلسني بن علي سار إىل الكوفة وقد عِلم أّ�م خيذلونه وال ينصرونه وأنّه مقتول يف سفرتِه 

املاء ومل حيفر وأعان تيك؟ وِملَ ملا ُحصروا وَعرف أّن املاء قد ُمنع منه وأنّه إْن َحفر أذُرعاً قريبة نبع 



على نفسه حىت تلف عطشاً؟ واحلسن وادََع معاوية وهادنه وهو يعلم أنه ينكث وال يفي ويقتل 
 )شيعة أبيه؟

 :فالشيخ املفيد ُجييب أبّن األئمة يعلمون الُكّليات وال يعلمون التفاصيل، فيقول

أّن األمر  -إمجاع العلماء  أي -فإمجاعنا » إّن اإلمام يعلم ما يكون«وأّما اجلواب عن قوله: (
وما أمجعْت الشيعة على هذا القول،  -يعين أّن اإلمام ال يعلم ما يكون  -على خالف ما قال 

وإّمنا إمجاعهم اثبت على أّن اإلمام يعلم اُحلكم يف كّل ما يكون دون أن يكون عاملًا أبعيان ما 
وهذا ُيسقط األصل  ،- ُكّلياتيعين العلم يكون ابل -حيدث ويكون على التفصيل والتمييز 

الذي بىن عليه األسئلة أبمجعها، ولسنا مننع أن يعلم اإلمام أعيان ما حيدث ويكون إبعالم هللا 
تعاىل له ذلك، فأّما القول أبنّه يعلم كّل ما يكون فلسنا ُنطلقه وال نصّوب قائله؛ لدعواه فيه من 

ان يعلم قاتله والوقت الذي كان يُقتل فيه فقد غري حّجة وال بيان. والقول أبّن أمري املؤمنني ك
أنّه كان يعلم يف اجلملة أنّه مقتول، وجاء أيضًا أبنّه  -أي ُمتكاثرًا وقوّ�ً  -جاء اخلرب متظاهراً 

يعلم قاتله على التفصيل، فأّما ِعْلمه بوقت قتله فلم �ِت عليه أثر على التحصيل، ولوجاء به 
عرتضون، إذ كان ال ميتنع أن يتعّبده هللا تعاىل ابلصرب على الشهادة أثر مل يلزم فيه ما يظّنه امل

واالستسالم للقتل، لُيبّلغه بذلك علّو الدرجات ما ال يبلغُه إّال به، ولعلمه أبنّه ُيطيعه يف ذلك 
اً طاعًة لو كّلفها ِسواه مل ُيرِدها، وال يكون بذلك أمري املؤمنني ُملقيًا بيده إىل التهلكة وال ُمعين

 )على نفسه معونًة ُتستقَبح يف العقول

  :إىل أن يقول •



وأّما علم احلسني أبّن أهل الكوفة خاذلوه، فلسنا نقطُع على ذلك، إْذ ال ُحّجة عليه من عقل (
وال مسع، ولو كان عاملًا بذلك لكان اجلواب عنه ما قّدمناه يف اجلواب عن علم أمري املؤمنني 

  )- يعين ابإلمجال وليس ابلتفصيل -ذكر�ه  بوقت قتله ومعرفة قاتله كما

وقفة عند رأي شيخ الطائفة الطوسي يف مسألة سهو النيب واألئمة عليهم السالم يف تفسريه  ●
 :] يقول4[التبيان: ج

 -يقول: (ألّ� نقول إّمنا ال جيوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤّدونه عن هللا  165يف صفحة 
فأّما غري ذلك فإنّه جيوز أن ينسوه أو يسهو عنه ممّا مل يُؤّد ذلك إىل  -أي يف دائرة التبليغ 

اإلخالل بكمال العقل، وكيف ال جيوز عليهم ذلك..) إىل أن يقول: (وينسون كثريًا من 
  !متصرّفاهتم أيضاً وما جرى هلم فيما مضى من الّزمان..)

خالفني ألهل البيت وه -والغريب أّن الشيخ الطوسي ُهنا ُهو يرّد على اجلّبائي 
ُ
يقول  -و من امل

اجلّبائي: أّن الشيعة يعتقدون أّن األنبياء واألئمة معصومون عن النسيان والسهو.. فالشيخ 
الطوسي يرّد عليه بقّوة فيقول: ال.. حنن نعتقد بعصمة النّيب واإلمام عن السهو النسيان يف دائرة 

ّد الذي ال يكون عقلُه ُخمّتًال.. وهلذا يقول يف التبليغ، أّما فيما بقي فهو ينسى ويسهو إىل احل
 !تتّمة كالمه: (والذي ظّنه فاسد) أي الذي ظّنه اجلّبائي املخالف فاسد

] للشيخ الطربسي وهو التفسري املركزي يف احلوزة العلمّية 4وقفة عند تفسري [جممع البيان: ج ●
ابلضبط نفس الكالم الذي ذكره الشيخ الطوسي يف التبيان، ونفس  82يف النجف.. يف صفحة 

 .العبارات، ونفس املضامني! ُميكنكم أن ُتراجعوه أبنفسكم



يدته مع إمام زمانه، فهل يكون ُموفّقًا يف تفسريه؟! ُمثّ إّن أقول: إذا كان العامل خمذوًال يف عق •
معرفة اإلمام معرفًة صحيحة هي بعينها معرفة هللا.. فالذي ال يعرُف إمام زمانه معرفًة صحيحة، 
فهو ال يعرُف هللا معرفًة صحيحة.. فهل الذي ال يعرف هللا معرفة صحيحة يكون مصدراً للعلم 

 !والدين؟

ب [شرائع اإلسالم] للُمحّقق احلّلي، وهو أّول كتاب يُدّرس يف احلوزة العلمّية وقفة عند كتا ●
 .يف النجف األشرف

 :واحلديُث يف أحكام اخلُمس واألنفال، يقول 183يف صفحة 

يف األنفال: وهي ما يستحقه اإلمام ِمن األموال على جهة اخلصوص، كما كان للنيب عليه (
 :ّدث عن اإلمام املعصومالسالم...) إىل أن يقول وهو يتح

وكذا له أن يصطفي ِمن الغنيمة ما شاء ِمن فرس أو ثوٍب أو جارية أو غري ذلك ما مل ُجيحف (
قاتلون بغري إذنه فهو له "عليه السالم

ُ
 ("، وما يغنمه امل

أي ما مل  -يعين أّن اإلمام املعصوم له احلّق يف األنفال، يف احلقوق، يف الغنائم، ما مل ُجيحف 
 ؟! فهل هناك احتمال أّن اإلمام املعصوم ُجيحف؟-ن ظاملاً يك

 :وقد يقول قائل: أّن هذا الكالم عن اإلمام الفقيه وليس عن اإلمام املعصوم، وأقول •

إذا أكملنا العبارة فهي داّلة على أّن احلديث هو عن اإلمام املعصوم.. فهو يقول: (وما يغنمه 
قاتلون بغري إذنه فهو له "عليه

ُ
 !السالم") فهل يُقال للفقيه: "عليه السالم"؟ امل

 !هذا التعبري (ما مل ُجيحف) يعين أّن اإلمام عليه السالم ُميكن أن يصدر منه اإلجحاف



واألغرب من ذلك أّن مراجع الشيعة الذين شرحوا هذا الكتاب مل يرّدوا على كالمه هذا..! وحّىت 
ميّرون على هذه العبارة فإّ�م ُيرّقعون للُمحّقق  أساتذة احلوزة ِحني يُدّرسون هذا الكتاب ِحني

 .احلليّ 

حّقق احلّلي ُسوء أدبه إىل أن يقول يف الصفحة اليت بعدها يف املسألة الرابعة حتت  ●
ُ
ويذهب ابمل

مع  -أي إىل اإلمام  -إليه  -أي اخلمس  -عنوان: ما جيب من اخلمس، يقول: (جيب صرفه 
 وجوده ومع عدمه..)

اإلمام ُميكن أن يُقال عنه إماٌم معدوم؟! هذا الكالم تقوله البهائّية وأ� قرأت هذا يف ُكتبهم، فهل 
 ."ابعتبار أّن البهائّية تُنكر وجود إمام زماننا "صلوات هللا عليه

] يف جوابه لسؤال سألّه 42وقفة عند ما ينقله الشيخ اجمللسي يف كتابه [حبار األنوار: ج ●
سنان للعالّمة احلّلي عن قضّية خروج أمري املؤمنني إىل املسجد وعن علمه ابلقتل  السّيد ُمهّىن بن

 :أو عدم علمِه أبنُّه سُيقتل.. فأجاب العّالمة احلّلي هبذا اجلواب، فقال

ُحيتمل أن يكون عليه السالم ُأخرب بوقوع القتل يف تلك الّليلة ومل  -أي سّيد األوصياء  -أنّه (
تلك الّليلة أو أي مكان يُقتل، وأن تكليفه ُمغاير لتكليفنا فجاز أن يكون  يعلم يف أّي وقت من

جاهد الثبات وإن كان ثباتُه يُفضي 
ُ
بْذل ُمهجته الشريفة يف ذات هللا تعاىل، كما جيب على امل

 !)..إىل الَقْتل

 !فالعلماء يتحّدثون عن علٍم إمجاّيل حمدود جّداً عن اإلمام املعصوم

وله الشيخ حمّمد حسن النجفي يف كتابه [جواهر الكالم يف شرح شرائع وقفة عند ما يق ●
 .] وهو املصدر الفقهي األّول عند علمائنا إذا أرادوا أن يستنبطوا ُحكماً شرعّياً 1اإلسالم: ج



  :يقول صاحب اجلواهر يف مباحث الكّر: أّن األئمة ال يعلمون مقدار الكّر! ُمثّ يُعّلق ويقول

أي ال إشكال يف ذلك  -ّن دعوى علم النيب واألئمة بذلك ممنوعة، وال غضاضة وُيدفع أّوالً أب(
السالم ليس كعلم اخلالق، فقد يكون قّدروه أبذها�م الشريفة وأجرى هللا  ؛ ألّن علمهم عليهم -

 !)احلكم عليه

ون أن يتغّري.. والُكّر هو: املقدار من املاء الذي بُعّد كثرياً والذي ال يتنّجس مبُالقاة النجاسة دُ 
 فهل معرفة مقدار الكّر تُعّد علماً أصًال؟

 !أيُّ إمام هذا الذي ال يعرف مقدار الكّر؟

علمًا أّن صاحب اجلواهر هو الذي نّصب الشيخ ُمرتضى األنصاري مرجعاً.. فالشيخ ُمرتضى 
 .األنصاري ما كان له أن يكون مرجعاً لوال أّن صاحب اجلواهر نّصبه

] للشيخ األنصاري املعروف يف الوسط احلوزوي بكتاب 2[فرائد األصول: ج وقفة عند كتاب ●
 .الرسائل

حتت عنوان: املسألة الثالثة/ فيما اشتبه ُحكمه الشرعي من جهة تعارض النّصني.. يقول بعد 
ذكره ألحد التوقيعات الصادرة من الناحية املقّدسة واليت تشتمل على حديثني ذكرمها اإلمام 

  :السالم يف التوقيع.. والشيخ األنصاري ُيشّكل على مضمون التوقيع، فيقولاحلّجة عليه 

 !!)يدّل على أّن احلديث األّول نقله اإلمام عليه السالم ابملعىن(

ما هو الفارق فيما بني هذا الكالم وبني ما قاله الُبخاري حينما سألوه: ِلماذا مل تُثبْت حديثًا 
 !!جعفر بن حمّمد؟ فقال: ألّن جعفر بن حمّمد كان سّيئ احلافظةواحداً يف صحيحَك هذا عن 



ال مانع أّن اإلمام املعصوم ينقل احلديث ابملعىن إذا كانت ِحكمتُه تقتضي ذلك.. ولكن  •
األصل أّن املعصوم "صلواُت هللا عليه" ينقل النّص كما هو، ال أن ينقل ابملعىن.. حنُن الذين 

 ! احلافظة.. أّما علماؤ� فإنّه يتصّورون األئمة كحاهلمننقل النّص ابملعىن لضعٍف يف

  .وقفة عند كتاب[اخلمس] للشيخ مرتضى األنصاري ●

الشيخ األنصاري يتحّدث عن مسألة التصّرف ابخلمس يف زمان الغيبة ومن  133يف صفحة 
 :دون دليل.. فيقول

م رضاه...) يعين أّن التصّرف ُمضافًا إىل أنّه إحساٌن حمض ما على فاعله من سبيل وإن مل نعل(
 !!يف اخلُمس من دون علم اإلمام هو إحساٌن حمض، حّىت لو ُصرف يف املوضع اخلاطىء

 !!إىل أن يقول (ُمضافاً إىل عموم ما دّل على أنّه َمن مل يقدر على أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا)

ريف السحاق بن يعقوب.. يف وقفة عند كالم إمام زماننا "صلوات هللا عليه" يف توقيعه الش ●
 "كتاب [كمال الدين ومتام النعمة] للشيخ الصدوق.. يقول "صلواُت هللا عليه

اليت لناحيتنا، هل جيوز القيام بعمارهتا  -أي العقارات  -وأّما ما سألت عنه عن أمر الضياع (
 إلينا.. فال حيلُّ وأداء اخلراج منها وصرف ما يفضل من دخلها إىل الناحية احتساابً لألجر وتقّرابً 

ألحد أن يتصّرف من مال غريه بغري إذنه، فكيف حيلُّ ذلك يف مالنا؟ َمن فعل شيئًا من ذلك 
ِمن غري أمر� فقد استحّل مّنا ما ُحرّم عليه، وَمن أكل ِمن أموالنا شيئًا فإّمنا �كل يف بطنه �راً 

 )وسيصلى سعرياً 

  :من دون أي قصٍد سّيئ، أقول



بطنه من أمواٍل منسوبة إىل اإلمام واإلمام ال يعلم بذلك، هل يكون ُموّفقاً ويهتدي الذي ميأل 
 !إىل الدين الصحيح؟

 :خالصة ما جرى يف هذه احللقة ✤

أّوالً: تناولُت املنابع اليت تشّكل منها العقل العلمي للسّيد كمال احليدري، ابعتبار أّن الرب�مج  •
 .كمال احليدرييدور يف ُمناقشة ما طرحه السّيد  

شكلة الكربى يف الواقع الشيعي: حريُة العلماء يف عقيدهتم مع أهل  •
ُ
اثنياً: عّرجُت على امل

 .البيت

اثلثاً: جولة يف ُكتب كبار مراجعنا وعلمائنا لنرى كيف هي معرفتهم إبمام زما�م.. وبقّية  •
 .احلديث يف حلقة يوم غد


