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 1439مجادى االوىل  25 - م12/2/2018االثنني 

 

ِقّمةُ ما وصل إليه السّيد كمال احليدري فيما طََرحهُ يف دروسه وأحباثه وبراجمِه وُحماضراته هو:  ✤
مشروعه الذي عنونُه بـ(ِمن إسالم احلديث إىل إسالم القرآن). إذا أرد� أن ُنراجع مجيع ما طرحهُ 

ي هبذا العنوان (ِمن السّيد كمال احليدري، فُهنا وصل إىل ُذروِة ما ُيريد.. وعنون ِفكره التغيري 
 إسالم احلديث إىل إسالم القرآن)

وقد طرَح هذا املضمون يف بر�مج يف أّ�م شهر رمضان على قناة الكوثر الفضائّية، وهو بر�مج 
"ُمطارحات يف العقيدة".. قّسم حديثه إىل أقسام، ُمبتدائً ابلِقسم األّول وُمنتهيًا ابلِقسم الثاين 

 .عشر

م .. ُبّث على شاشة قناة الكوثر.. واستمّر يطرُح حبثه 2013/7/17ل يف يوم ابتدأ القسم األوّ 
 م يف شهر رمضان2013هذا إىل اليوم الرابع من الشهر الثامن يف سنة 

هّمة يف هذا املشروع  ✤
ُ
وقفة إمجالّية تستعرض للُخطوط العاّمة وإشارة إىل بعض املالمح امل

 احليدريالفكري الديين العقائدي للسّيد 



 .القسم األّول: يف بداية القسم األّول ُهناك تعريف ُجممل هلذا املشروع

): مقطع من بر�مج "ُمطارحات يف العقيدة" للسّيد احليدري على شاشة قناة 27الوثيقة ( ❂
الكوثر الفضائّية.. هذا الفيديو هو اجلزء األّول ِمن القسم األّول من حبث السّيد كمال احليدري 

عنو 
ُ
ن هبذا العنوان (ِمن إسالم احلديث إىل إسالم القرآن) الفيديو عبارة عن بيان وتعريف هلذا امل

 .الرب�مج بشكل ُجمَمل، حتّدث فيه عن ُمفردات هذا العنوان

رتبطة  ●
ُ
وقفة عند آخر ما قاله السّيد كمال احليدري ُخبصوص الِقسم األّول (أي احللقة األوىل امل

م احلديث إىل إسالم القرآن"). يقول وهو يُبّني اهلدف ِمن مشروعِه ببحثِه وموضوعه "من إسال
 :التغيريي هذا

إّن شاء هللا ننتهي يف هذا الرب�مج إىل نظريّة وإىل مشروع إلحياء الثقافة اإلسالمّية يف الواقع (
ي اإلسالمي، هديف أنّنا كيف ُحنيي القرآن. ال نذهب إىل يوم القيامة وينطبُق علينا {إّن قوم

  )اّختذوا هذا القرآن مهجورا }

إسالم احلديث هو اإلسالم الذي يعتمد إعتماداً ُكلّياً على الرواية، وأّما إسالم القرآن فهو الذي 
 يعتمد اعتماداً ُكلّياً على النّص القرآين

قراءة ُسطور ممّا جاء يف القسم الثالث من حديث السّيد احليدري عن مشروعه التغيريي ..  ✤
 :يقول

املقّدم: كثريوَن يسألون عن خارطة البحث مساحة السّيد، وما هي النتائج اليت تريدون الوصول 
 :إليها من خالل هذه األحباث



جواب السّيد كمال احليدري: أحسنتم، واقعاً قد يقول قائل: هذا ِمن إسالم احلديث إىل إسالم 
 القرآن لو كان كتاابً، ما هو فهرس هذا الكتاب؟

لكتاب أو خارطة البحث يف هذا العنوان ِمن إسالم احلديث إىل إسالم القرآن ميرُّ فهرُس هذا ا
 :ابملراحل التالية

األوىل: ُنريد أن نِقَف على احلُقبة اليت تلْت حياة الرسول األعظم بعد أن فارق هذا العامل لنتعّرف 
 ...عاىلعلى املوروث الروائي، ألّن املوروث الُقرآين كان أبيدينا، حبمد هللا ت

أي احلُقبة اليت تلت رحيل رسول هللا عن هذه  -املرحلة الثانية: وهي ما هو أتثري هذِه املرحلة 
هل  -ُمراده تدوين احلديث  -يعين عصر ما قبل التدوين على عصر ما بعد التدوين؟  -الُدنيا 

لروائي كوَّن عقل، أثر أو ال؟ وإذا أثر إىل أّي حد أثر؟ بعبارة أخرى العقل املكوَّن، املوروث ا
ومن ُهنا البد إذا أرد� أن نفهم عصر التدوين واملصنفات اليت ُصّنفْت يف احلديث والتفسري 

 ...والتاريخ والّلغة والعقيدة والكالم

يف املرحلة الثالثة سوف ننتقُل ِمن أتثريات هل أّن املوروث الُسّين والروائي من أهل الُسّنة استطاع 
لروائي الشيعي أو استطاع املوروث الشيعي أن يبقى مبنجًى من املوروث أن خيرتَق املوروث ا

 ...الروائي الُسّين؟ وهذه هي أخطُر مرحلٍة مرَّ هبا الفكر الشيعي

املرحلة الرابعة وهي األخرية هو ما هو أتثري هذا املوروث الروائي الشيعي القدمي، يعين يف القرن 
ال أقول املعاصر بل املتوسط، يعين بعد ذلك حنن توجد الرابع واخلامس على املوروث الروائي، 

عند� مصنفات شيعّية ضخمة من قبيل وسائل الشيعة، ِمن قبيل ُمستدرك الوسائل للمحّدث 
 .النوري...).. هذه تقريباً خارطة هذا املشروع وهذا الرب�مج



وروث الروائي ): مقطع فيديو للسّيد كمال احليدري يقول فيه أّن كثري 28الوثيقة ( ❂
َ
من امل

الشيعي مدسوس ومنقول إلينا من كعب األحبار ومن اليهوديّة والنصرانّية واجملوسّية. (املقطع 
 .مأخوذ ِمن الِقسم اخلامس من حديثه املعنون بـ"من إسالم احلديث إىل إسالم القرآن")

للسّيد كمال ) واليت تقّدم عرضها يف احللقات السابقة: مقطع تسجيل صويت 25الوثيقة ( ❂
احليدري يف كواليس أحاديثِه يقول فيه أنّه حني حتّدث عن املوروث الشيعي يف بر�مج ُمطارحات 
يف العقيدة وقال عنه أنّه مدسوس ومنقول إلينا من كعب األحبار ومن اليهوديّة والنصرانّية 

 !واجملوسّية كان ذلك ِمن غري ختطيٍط منه أو حتقيق

رة حيُث وصف ما عند� من حديث أهل البيت ِمن أنّه حديث مأخوذ أقول: تصريح هبذه اخلُطو 
ِمن اليهوديّة والنصرانّية واجملوسّية.. حديٌث يف غاية اخلُطورة ويف داخل بر�مج امسُه: "من إسالم 
قّدمة اليت قّدمها وِحبسب الغاية اليت ُيريد أن يِصل إليها 

ُ
احلديث إىل إسالم القرآن" وِحبسب امل

بّينه ِمن مراحل وخارطة ِهلذا الرب�مج وبيا�ت واّدعاءات واسعة وعريضة وطريقةُ  وِحبسب ما
حديٍث حبماٍس وصوٍت ُمرتفع وانفعاٍل شديد وهو يتحّدث عن هذا املوضوع.. وبعد ذلك يقول 
يف كواليس أحاديثه: أنّه قال ذلَك ِمن ُدون أن يكون خّطط لذلك، وِمن دون أن يكون َحّقق 

.. فأّي منطٍق هذا؟! يف املوضوع و  فّكر فيه.. يعين هكذا قال ابتداًء ِمن ُدون رويٍّة وِمن ُدون أتنٍّ
 !هل هذا منطق التحقيق؟ هل هذا منطق الِعلم؟

ولو كانت القضّيُة قضّيًة يسرية ُميكن أن يُغّض الطرف عنها.. ولكن قضّية هِبذه اخلُطورة  •
وهذا التضليل ِمن دون دراسة وِدقٍّة.. مثلما  "حديث آل حمّمد" يتم احلديث عنه هبذا التشويه

 ."هو قال يف املقطع: "إذا ذهبنا إىل فرويد سيقول أّن هذا خرج من اّلالشعور



صحيح أّن اإلنسان عنده طبقة اّلالشعور.. ولكن طبقة اّلالشعور هذِه تكون ُمعّبأًة ابملعلومات 
تزن يف طبقة اّلالشعور، هذه املعلومات خترج، اليت أتّثر هبا ُمسبقاً.. فهناك معلومات ُمرتاكمة ختُ 

 .ولكن ابلنتيجة هذه املعلومات هو قد سعى إليها بنفسِه وهو ُمتأثـٌّر هبا

ختزنة يف طبقة الُشعور واّلالشعور عند  •
ُ
يف هذِه احللقة سنبحُث عن جذور هذِه املعلومات امل

عطيات الواضحة والصرحية اليت 
ُ
 .سأعرضها بني أيديكمالسّيد احليدري ِمن خالل امل

 :تعليقي ُخبصوص ما ُيطرَح ِمن قَبل السّيد احليدري أو من ِقَبل آخرين، أقول ✤

مسألة "اإلسرائيلّيات" والقول أبنّه يف أحاديث أهل البيت ُهناك إسرائيلّيات.. هؤالء يُرّددون 
 .عناوين وُمصطلحات ال يعلمون جذورها

صطلح أساسًا ليس موجودًا يف الثقافة حنن ما عند� يف حديث العرتة إسرائيلي
ُ
ات.. وهذا امل

 ."الشيعّية، ومل نعهده مذكوراً من ِقَبل آل حمّمد "صلواُت هللا عليهم

خالفني، وَكُثر ترديدُه ُمنذ اخلمسينات تقريباً.. وأكثُر الذين 
ُ
صطلح موجوٌد يف أجواء امل

ُ
هذا امل

ة األخوان الذين ألّفوا يف جّو األخوان.. حتّدثوا عن رّددوه يف األجواء اإلسالمّية الُسنّية ُهم مجاع
اإلسرائيلّيات يف األحاديث الُسنّية تقريبًا من اخلمسينات إىل يومنا هذا.. وتسرّبْت هذِه الثقافة 
مع الثقافة اإلخوانّية والُقطبّية اإلرهابّية والناصبّية إىل ساحة الثقافة الشيعية.. وإالّ يف أجواء ثقافة 

 .ت ال يوجد شي امسه إسرائيلياتأهل البي

حنُن عند� أحاديث ُغالة، وأحاديث زندقة، وأحاديث تفويض ِمن التفويض الباطل.. ولكنها  •
غرية ابن 

ُ
ليست موجودًة اآلن.. هذه األحاديث دّسها اخلطّابيون أتباع املنهج اخلطّايب وأتباع امل

اب األئمة، ولكّن األئمة بعد ذلك سعيد وأمثال هؤالء دّسوا أحاديث وأكاذيب يف ُكتب أصح



خالفون 
ُ
نظّفوا هذه الكتب من أحاديث هؤالء الّلعناء. فنحُن مل نُبتلى بقضّية اإلسرائليات، وإّمنا امل

 .ُهم الذين ابتلوا ابإلسرائيليات

فصّلة املنقولة  وقفة عند كتاب [كمال الدين ومتام النعمة] للشيخ الصدوق.. ●
ُ
عند احلادثة امل

عن لقاء َسعد بن عبد هللا األشعري الُقّمي إبمام زماننا يف أّ�م ِصباه ِعندما ذهَب إىل سامرّاء.. 
يقول َسعد بن عبد هللا األشعري الُقّمي وهو يتحّدث عن ُمقّدمات َسَفرِه إىل سامرّاء حيث كان 

 :عنده جمموعة ِمن األسئلة.. يقول

بُليُت أبشّد النواصب ُمنازعًة وأطوهلم ُخماصمًة وأکثرهم َجَدًال وأشنِعهم ُسؤاًال وأثبتهم إلی أن (
 .علی الباطل َقَدماً 

فقال ذاَت يوم وأ� أُ�ظرُه: تـَّبًا لَك وألصحابَك � سعد، إّنکم معاشر الرافضة تقصدون علی 
يتُهما وإمامتهما، هذا الصّديق املهاجرين واألنصار ابلطعن عليهما، وجتحدون من رسول اهلّل وال

الذي فاق مجيع الصحابة بشرف سابقتِه، أ ما علمتم أّن رسول اهلّل ما أخرجُه مع نفسِه إلی 
الغار إّال ِعْلماً منُه أّن اخلالفة لُه من بعده، وأنّه هو املقلَّد ألمر التأويل، وامللقی إليه أزّمة األُّمة، 

عّول يف شعب الَصدْع...
ُ
) .. إىل أن تقول الرواية: (ّمث قال: � سعد، وُدونکها ُأخری وعليه امل

ربّأ ِمن دنس  -يعين أاب بكر  -مبثلها ختطم أنوف الروافض، أ لستم تزعمون أّن الصّديق 
ُ
امل

حامي عن بيضة اإلسالم كا� يسرّان النفاق، واستدللتم  -يعين ُعمر  -الشكوك، والفاروق 
ُ
امل

 (..لصّديق والفاروق أسلما طوعاً، أو ُكرهاً؟بليلة العقبة، أخربين عن ا

فهنا حتّري سعد بن عبد هللا األشعري الُقمّي، فإذا قال: أسلما طوعاً.. فأين الِنفاق حينئٍذ، ال 
 .ُيوجد نفاق، فلماذا تّدعون أّ�ما كا� يف حالِة نِفاق



ل، فُهما أسلما يف مّكة، وإذا قال أسلما ُكرهًا فالكالم ليس صحيحاً.. ألنّه هذا الكالم ال يُقب
والنّيب "صّلى ُهللا عليه وآله" ال يستطيع أن يكره أحداً على اإلسالم يف ذلك الوقت، بل كان 
سلمون حتت التعذيب ويف حالٍة من اخلوف والتخّفي ومنهم َمن هاجر إىل احلبشة، والقّصة 

ُ
امل

 .معروفة

نتم الروافض تقولون أبو بكر وُعمر فهذا السائل يسأل سعد بن عبدهللا األشعري القّمي: أ •
ُمنافقان.. كيف �فقا وكيف أسلما؟ النفاق إمنا أن يكون إّما طمعاً وإّما خوفاً.. فهل كان هناك 

 ِمن شيٍء يطمعان فيه عند النّيب حينما كان يف مّكة؟ وهل كان هناك ِمن شيٍء خيافان منه؟

له: أخربين عن الصّديق والفاروق أسلما  فسكَت سعد بن عبد هللا األشعري ومل جيُِب ِحني قال
طوعًا أو كرهًا؟ وِهلذا تقول الرواية: (قال سعد: فاحتلُت لدفع هذِه املسألة عّين َخوفًا ِمن 

 اإللزام..)

بعد ذلك سافر سعد إىل سامرّاء والتقى ابإلمام العسكري وِحني عرض األسئلة على اإلمام 
صلواُت هللا عليه" وكان اإلمام احلّجة صغري الِسن.. العسكري أمرُه أن يسأل اإلمام املهدي "

 :فقال اإلمام احلّجة ِلسعد بن عبدهللا األشعري

ا قال: أخربين عن الصدِّيق والفاروق أْسَلما طَوعًا أو ُكرهًا؟ ِملَ مل تقْل له: بل أْسَلما طََمعاً، ومل(
دون يف التوراة ويف سائر الُكتب وذلك أبّ�ما كا� ُجيالسان اليهود ويستخربا�م عّما كانوا جي

تقّدمة الناطقة ابملالحم ِمن حاٍل إىل حال من قّصة حمّمد "صّلى هللا
ُ
وآله" وِمن عواقب  عليه امل

أمره، فكانْت اليهود تذكُر أنَّ ُحمّمداً ُيسلَّط على العرب كما كان خبتنّصر ُسّلط على بين إسرائيل 
خبتنّصر ببين إسرائيل، غري أنَّه كاذب يف دعواه أنَّه نيبٌّ.  والبدَّ لُه من الظفر ابلعرب كما ظفر

فأَتَيا ُحمّمداً فساعداه على شهادة أّال إله إّال هللا وابيعاه طََمعا يف أن ينال كلُّ واحد منهما من 



جهته والية بلد إذا استقامْت أُمورُه واستتّبت أحواله، فلّما آيسا من ذلك تلّثما وصعدا العقبة 
ة من أمثاهلما من املنافقني على أن يقتلوه، فدفع هللا تعاىل كيدهم ورّدهم بغيظهم مل ينالوا مع ِعدّ 

خرياً...). فالرواية صرحية على أّن أاب بكر وُعمر كا� على اّتصاٍل ابليهود، وكا� قد تشّبعا 
 .أبحاديث وأفكار إسرائيلّية

نت طويلة.. يف أّ�م خالفة ُعمر قّرب فرتة خالفة أيب بكر كانت قصرية، وأّما خالفة ُعمر كا
ُعمر اليهود إليه، ولطاملا استشار ُعمر بن اخلطّاب كعب األحبار، وكتب التأريخ مشحونة 

 .بذلك

والقضّية ال تِقف عند هذا احلّد.. فحّىت يف زمان رسول هللا "صّلى هللا عليه وآله" ُهناك وقائع 
خالفني ُتشري إىل 

ُ
عالقة عمر ابليهود.. على سبيل املثال.. ما جاء يف وحوادث كثرية يف كتب امل

 كتاب [ِمن حياة اخلليفة ُعمر بن اخلطّاب] لعبد الرمحن أمحد البكري

 .وقفة عند كتاب [ِمن حياة اخلليفة ُعمر بن اخلطّاب] لعبد الرمحن أمحد البكري ●

فة عند ُخمالفي أهل الكتاب ُمؤلّفه جيمُع فيه األحاديث من الِصحاح ومن ُكتب الِسَري املعرو 
 البيت

 .حتت عنوان: قراءة عمر التوراة أمام رسول هللا 88يف صفحة 

أخرج الدارمي، عن جابر أنّه قال: إّن عمر بن اخلطاب أتى رسول هللا بنسخٍة ِمن التوراة فقال: (
بو � رسول هللا: هذه ُنسخٌة من التوراة، فسكت. فجعل يقرأ ووجه رسول هللا يتغّري، فقال له أ

بكر: ثكلتَك الثواكل ما ترى بوجه رسول هللا. فنظر عمر إىل وجه رسول هللا فقال: أعوذ ابهلل 
من غضب هللا، وِمن غضب رسوله رضينا ابهلل راّبً، وابإلسالم ديناً، ومبُحّمٍد نبّياً. فقال رسول 



سواء السبيل  هللا: والذي نفس ُحمّمد بيده لو بدا لكم موسى فاتّبعتموه وتركتموين لضللتم عن
 )ولو كان حّيا وأدرك نبّويت التّبعين

: (أخرج اإلمام أمحد عن الشعيب، عن جابر أّن عمر بن اخلطاب أتى النّيب 89يف صفحة  •
يعين ُمتهّودون  -بكتاٍب أصابه ِمن بعض أهل الكتاب، فقرأُه النيبُّ فغضب. فقال: أُمتهوّكون 

نفسي بيده قد جئتكم هبا بيضاء نقّية ال تسألوهم عن فيها � بن اخلطاب. والذي  -كاليهود 
شيء فيخربوكم حبق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به. والذي نفسي بيده لو أّن موسى كان 

 حّياً ما وسعه إّال أن يّتبعين)

وجز تتحّدث عن عالقة عمر بن اخلطّاب 
ُ
هذه أمثلة ومناذج من الروا�ت يف هذا الكتاب امل

 .هوديّة وابليهود وبُكتب اليهودابألجواء الي

فاملضمون الذي ورد يف رواية سعد بن عبد هللا األشعري القّمي واضح جّداً، وهذا كان قبل 
خالفني كان يف زمان رسول هللا 

ُ
إسالمه.. واملضمون الذي ورد يف هذه الروا�ت يف ُكتب امل

كعب األحبار فكانت يف أّ�م "صّلى هللا عليه وآله".. وأّما عالقتُه بكعب األحبار وأضراب  
 .ِخالفته.. فالقضّية ُمستمرّة على طُول اخلّط. وهذه الوقائع واألحداث ُمثبتةٌ يف أُّمهات املصادر

خالفني ألهل البيت.. ُهم بعد 
ُ
ِمن ُهنا جاءت الثقافة اإلسرائيلّية واليهوديُّة فدخلْت يف واقع امل

إّال يف ثقافة آل حمّمد ال يُوجد لإلسرائيلّيات ِمن ذلك رموا الشيعة أّ�م أخذوا من اليهود.. و 
 .ذِكر

هذه القضّية تسرّبْت إلينا ِمن الثقافة اإلخوانّية القطبّية ُمنذ اخلمسينات.. هذا ال يعين أّ�ا مل 
تكن موجودًة قبل اخلمسينات ولكّننا نتحّدث عن زماننا.. فرتّكزْت هذه العناوين يف الثقافة 



سينات.. فُهناك َمن كتب عن هذا املوضوع يف أجواء الثقافة اإلخوانية ويف الشيعّية ُمنذ اخلم
أجواء األزهر بشكٍل عام.. هناك َمن حتّدث عن اإلسرائيلّيات يف الثقافة الُسنّية ويف األحاديث 

 .املوجودة يف جوامعهم احلديثّية

يت هبذه األوصاف.. الشيعة استعاروا هذه األفكار، وجاءوا هبا وبدأوا يِصفون حديث أهل الب
 .القضّية تتكّرر هي هي

مثلما ركض مراجعنا وعلماؤ� يف بدا�ت عصر الَغيبة الُكربى وجاءو� بعلم الرجال وعلم الدراية 
وسائر التفاصيل األخرى وأسقطوها على أحاديث أهل البيت الصحيحة.. وبقي املراجع إىل 

تجّسد يف يومنا هذا ُميزّقون حديث أهل البيت مبا َجَلبه لن
ُ
ا الُعلماء األوائل من الِفكر الناصيب امل

علم الرجال ويف علم احلديث ويف علم ُأصول الِفقه وغري ذلك. ِمن اخلمسينات وإىل اآلن هذا 
صطلح بدأ يرتّدد يف األجواء الشيعية.. وإّال قبل ذلك مل يكن واضحاً، وإذا ما ذُِكر فإنّه يُذَكر 

ُ
امل

خالفنيعلى احلاشية خبصوص ما يرت
ُ
 .بط أبحاديث امل

 :هذه القضية نفسها ُيكّررها ويُرّددها دائماً الشيخ الوائلي.. على سبيل املثال •

مقطع ُمسّجل للشيخ الوائلي يتحّدث فيه عن معرفة إمجالية وأنّه ُيؤمن بفكرة املهدي بشكل  ★
سرائيلّيات اليت أدخلها إمجايل فقط ِمن دون تفاصيل.. فهو ال يُؤمن ابلتفاصيل ألّ�ا بنظره من اإل

 !اليهود إىل أحاديث أهل البيت

 )..من بر�مج [الكتاب الناطق] 134) يف احللقة 48هذا املقطع هو (الوثيقة رقم (

خالفني فهو يقرأ عن 
ُ
خالفني، ولكثرة اّطالعه على ُكتب امل

ُ
الشيخ الوائلي لكثرة قراءتِه لكتب امل

اإلسرائيليات ويقرأ اإلسرائيلّيات يف ُكتبهم وهي موجودة بكثرة، ويقرأ يف ُكتب بعض العلماء من 



الُسّنة.. فيأيت  اإلخوانيني ِمن الذين كتبوا، يتحّدثون عن وجود إسرائيليات يف ُكتب احلديث عند
 !هبذا اهلراء من القول ويُلقيه على حديث أهل البيت

الشيخ الوائلي رجٌل جاهٌل حبديث أهل البيت.. وأ� سأعرض لكم فيديو يكشف عن جهله  •
حبديث العرتة.. علماً أّن هذا الفيديو هو ِمثال فقط.. وإّال إذا تتّبعنا جمالس الشيخ الوائلي فهو 

كشف عن جهله ِحبديث أهل البيت، ولكن الناس ال تعرف هذا.. الناس على طُول جمالسه ي
 .وضعْت ُصورة ضخمة للشيخ الوائلي

مقطع ُمسّجل للشيخ الوائلي يكشف عن جهله ِحبديث أهل البيت، حيث يصف فيه  ★
حديث أهل البيت يف تفسريهم لقوله تعاىل {فإذا فرغَت فانصب} وأّ�ا يف الغدير، يِصف 

 !ه (زابلة)احلديث أبنَّ 

غري موجود على  -الذي وصفُه ابلزابلة  -الشيخ الوائلي يقول يف املقطع أّن هذا احلديث 
اإلطالق يف كتب الشيعة، وأنّهُ يبحث عن رأي ولو ُخمّرف يقول هذا الكالم.. واحلال أّن احلديث 

، وبكتب ] وهذا يُثبت أّن الشيخ الوائلي جاهل بكتاب الكايف1موجود يف [الكايف الشريف: ج
 .حديث أهل البيت

 )..من بر�مج [الكتاب الناطق] 133) يف احللقة 17هذا املقطع هو (الوثيقة رقم (

التفاسري اليت ذكرها الشيخ الوائلي صحيح أنّه كتبها مراجع شيعة ينتمون اجتماعّياً إىل الشيعة  •
البيت.. هو ذكر لنا تفسري ولكن الِفكر الذي حيملونه وكتبوه يف تفاسريهم هو فكٌر ُخمالف ألهل 

التبيان وهو تفسٌري ُسّين أّلفه الشيخ الطوسي، وتفسري جممع البيان تفسري ُسّين أيضاً، تفسري 
امليزان يغلب عليه الذوق الُسّين أيضاً.. وكذلك تفسري الكاشف حملّمد جواد ُمغنية.. هذه 



ث أهل البيت للقرآن.. هذه التفاسري تفاسري ُسنّية، تفاسري ُأّسسْت وأّلفْت على رفض حدي
 .التفاسري �قضة لبيعة الغدير يف ُكّل حرٍف منها

فبيعة الغدير ُأِخذ فيها الشرُط علينا أن �خذ التفسري ِمن علّي، ولكن هؤالء املراجع مل �خذوا 
تفسريهم ِمن علّي.. أخذوا تفسريهم ِمن مجيع النواصب ومل �خذوا من أهل البيت إّال القليل 

 .جدوه يّتفق مع النواصب.. هذا هو الواقع املوجودالذي و 

وِهلذا الشيخ الوائلي يقول أ� رجعت إىل هذه التفاسري فما وجدُت شيئاً ِمن ذلك.. مع أّن هذه 
الرواية موجودة يف أُّمهات ُكتب احلديث عند� منقولة عن أهل البيت "صلواُت هللا عليهم".. 

 .يف براجمي السابقة وجئُت ابملصادر الكثرية وقد حتّدثُت عن هذا املوضوع ِمراراً 

الشيخ الوائلي ِمرارًا يطعن يف الكايف ويتحّدث عن إسرائيلّيات يف الكايف يف جمالسه..  ●
واملفروض أّن الذي يطعن يف كتاب البُّد أنّه قرأه، وإذا كان الكتاب ِمن عّدة ُجمّلدات فعلى 

الشيخ الوائلي مل يقرأ من كتاب الكايف ُجزءاً واحداً.. األقل أن يكون قد قرأ اجلزء األّول.. ولكن 
فهذه الرواية اليت أنكر وجودها يف ُكتبنا موجودة يف اجلزء األّول ِمن الكايف وهو ال يعلم، و�يت 

 !ويطعن يف الكايف بكّل ثقة وهو جاهٌل حبديث أهل البيت وبكتاب الكايف

] يف قوله تعاىل: {فإذا 1لكايف الشريف: جوقفة عند مقطع ِمن حديث اإلمام الصادق يف [ا ●
 فرغت فانصب}

 :) ممّا جاء فيها3ابب اإلشارة والنّص على أمري املؤمنني.. الرواية ( -صفحة 

وال يزال ُخيْرج هلم َشيئاً يف فْضل وصّيه، حّىت نزلْت هذه السورة، فاحتّج عليهم حني ُأعلم مبوته، (
: {فإذا فرغَت فانصب* وإىل رّبك فارغب} يقول: إذا ونُعيت إليه نفسه، فقال هللا جّل ذكره



فرغَت فانصْب علمك، وأعلْن وصّيك، فأعِلمُهم فضله عالنية، فقال "صّلى هللا عليه وآله": َمن 
ثالث مرّات)  لو كان الشيخ  -كنُت مواله فعلي مواله، الّلهم وآِل َمن وااله، وعاِد َمن عاداه 

ّول من الكايف لقرأ هذه الرواية، ولكّن الرجل ليس ُمطّلعًا على الوائلي قد اطّلع على اجلزء األ
 .حديث أهل البيت.. والكايف هو أهّم ُكتبنا

 !علماً أّن هذه القضّية ليسْت عند الشيخ الوائلي فقط، هذه عند اجلميع

مقطع ُمسّجل للشيخ الوائلي يفرتي فيه على أهل البيت بسبب جهله، فيقول أّن سّيد  ★
ابيع ُخلفاء السقيفة، وأرسل أبناءه احلسن واُحلسني للقتال يف جيوش خلفاء السقيفة! األوصياء 

 من بر�مج [الكتاب الناطق]..) 134) يف احللقة 37(هذا املقطع هو (الوثيقة رقم 

هذا كذٌب وافرتاء على أمري املؤمنني.. علماً أّن الشيخ الوائلي ال يقصد أن يكذب، ولكّنه ينقل 
خالفنياألكاذيب امل

ُ
 .وجودة يف ُكتب امل

هذه ُمشكلة علمائنا: �تون إىل حديث أهل البيت يِصفونه ابإلسرائيلّيات، وهم يكرعون من 
ناقض لفكر حمّمٍد وآل حمّمد، وينقلون هذا الِفكر للشيعة على أنّه فكر أهل 

ُ
خالف امل

ُ
الفكر امل

 !البيت

اإلمام احلسني جبهله، فيقول: أّن احلسني مقطع ُمسّجل للشيخ الوائلي أيضًا يفرتي على  ★
 .ذهب إىل افريقيا وإىل طربستان وإىل اسطنبول يُقاتل يف الفتوحات اإلسالمية

 )..من بر�مج [الكتاب الناطق] 135) يف احللقة 71هذا املقطع هو (الوثيقة رقم (



ان، ومل يذهب وهي أكاذيب وافرتاءات.. احلُسني مل يذهب إىل إفريقيا، ومل يذهب إىل طربست
إىل أسطنبول يُقاتل حتت راية يزيد بن معاوية.. فإّن قائد اجليش يف أسطنبول كان يزيد بن 

 !ُمعاوية.. فهل ذهب احلُسني يُقاتل حتت راية يزيد بن معاوية؟ ما هذه األكاذيب؟

شكلة الكربى أّن هذه األكاذيب متسُّ العقيدة،
ُ
وتقدح  و�ليت هذه األكاذيب وقائع أترخيّية، امل

 !يف عقيدة اإلمامة اليت هي أساُس الدين وأصل الدين

مقطع ُمسّجل للشيخ الوائلي يُعطي فيه َحتليالً قطبياً لقتل احلسني فيقول أّن اإلصبع األجنيب  ★
تدخل يف مسألة قتل احلسني وذلك لضرب مصاحل الوحدة اإلسالمية)! (هذا املقطع هو (الوثيقة 

 )..]بر�مج [الكتاب الناطقمن  135) يف احللقة 72رقم 

 :].. جاء فيه8وقفة عند مقطع ِمن حديث طويل إلمامنا الصادق يف [الكايف الشريف: ج ●

وهكذا كان يف سابق علم هللا عّز وجّل الذي أعلمه رسول هللا: أن إذا كتب الكتاب قُِتل (
 )احلسني وخرج امللك من بين هاشم

 .الُشهداءهذا التحليل اإلهلي الستشهاد سّيد 

اإلمام يقصد ابلكتاب: الصحيفة املشؤومة اليت كتبها بعض الصحابة ونّفذوا بعد ذلك تلك 
اخلُطّة اليت فيها يف بر�مج السقيفة.. فقد اتّفقوا فيها على أن ال جيمعوا اخلالفة والنبّوة يف بين 

 !..هاشم، وإّمنا �خذون اخلالفة غصباً 

يوم ُكتبْت الصحيفة، وليس يوم السقيفة.. أّما يف يوم السقيفة  فاُحلسني قُِتل يوم ُكِتب الكتاب،
فقد ركضْت اخليول على صدره الشريف، وهجم األوغاد واألوابش على عياله.. هذا منطق آل 

 .حمّمد.. أّما هذا اهلراء الذي يتحّدث به ُعلمائنا وُخطبائنا هو الذي ُميثّل اإلسرائيلّيات بعينها



ري البعيدة عن منهج آل حمّمد تستحُق االحرتام؟! هل ُخطباء هبذا سؤال: هل هذه التفاس •
قرفة يستحّقون االحرتام؟! 

ُ
رّكب وهبذه اجلهالة امل

ُ
ستوى يتحّدثون هبذه الطريقة وهبذا اجلهل امل

ُ
امل

وهل أُّمٌة تُبّجُل وتُعظٌّم هذِه التفاسري البعيدة عن أهل البيت تستحق االحرتام؟! خطيٌب يُلقي 
هاالته وُهم ُميّجدونه ويُعّظمونه و�خذون هذه اجلهاالت يعتقدون هبا..! هل هذه األّمة عليهم ِجب 

 !تستحق اإلحرتام؟! هذا الواقع يستحق االحرتام؟

): من تسجيالت السّيد كمال احليدري.. وهي مقطع فيديو 28إعادة عرض الوثيقة ( ❂
وروث الروائي 

َ
الشيعي مدسوس ومنقول إلينا من كعب للسّيد احليدري يقول فيه أّن كثري من امل

 .األحبار ومن اليهوديّة والنصرانّية واجملوسّية

رقّمة بـ(
ُ
) قال أنّه قد قال هذا الكالم ِمن ُدون حتضري، ِمن ُدون 25السّيد احليدري يف الوثيقة امل

 ّيًا؟كتابة، ِمن ُدون ُمقّدمات.. وبقي ُمتحّرياً: هل كان هذا األمُر إهلّياً، هل كان شيطان

وأ� أسألكم ُهنا: هذا املنطق منطق إهلي، أم منطق شيطاين؟ القضّية راجعة إليكم.. ألّن السّيد 
 !احليدري ُمرتّدد ال يعلم هل هي حالة إهلّية أم شيطانّية

اإلمام الباقر "عليه السالم" ِحني ُسئل عن قولِه تعاىل: {فلينظر اإلنسان إىل طعامه} قال:  ●
 .�خذه إىل علمه هذا عّمن

أ� أقول ألشياع أهل البيت: وأنتم تتلمسون هذه احلقائق وهذه الواثئق الواضحة الصرحية، أال 
جيب عليكم أن ُتدقّقوا يف ُكّل ما تُدخلونه يف أذهانكم أو ال؟! وأ� أحتّدث هنا عن اجلانب 

 .العقائدي



ب ُسليم بن قيس، ): مقطع فيديو للسّيد كمال احليدري يتحّدث فيه عن كتا29الوثيقة ( ❂
وينقل رأي الشيخ املفيد يف كتاب ُسليم بن قيس.. وهذا املقطع هو من القسم السابع من بر�جمه 

عنون بـ(ِمن إسالم احلديث إىل إسالم القرآن)
ُ
 امل

تحّدثني أن يثّبتوا العرش أوالً.. ُمثّ بعد ذلك يبدأون بعملّية النقش. وأ� 
ُ
السّيد احليدري ُيطالب امل

  :أقول

السّيد احليدري هو بنفسه يقول أّن ما عند� ِمن أحاديث يف اجلّو الشيعي فهو من اليهود 
والنصارى واجملوس.. فأ� أسأل السّيد احليدري: فهل أنَت حني قُلت هذا الكالم هل ثبََّت 
العرش، ُمثّ نقشَت بعد ذلك؟! ألسَت أنت الذي قُلت يف كواليس حديثك أّنَك حتّدثَت هكذا 

اً من دون ُمقّدمات، ومن دون أن تكون حّضرَت وأعددت ِهلذا احلديث؟! فكيف ُتطالب ُجزاف
تحّدثني أن يُثّبتوا العرش أوالً ُمثّ ينقشوا وأنت تصنع ذلك؟

ُ
 امل

 .فأنَت أيضاً ثّبْت العرش أوًال أّيها السّيد احليدري وبعد ذلك ابدأ ابلنقش

●  
ُ
فيد عاٌمل ِمن ُعلماء الشيعة، أتثّر السّيد احليدري َضّخم فيما قاله الشيخ امل

ُ
فيد.. الشيخ امل

خالفني، نشأ يف بيئة �صبّية، وتتلمذ يف ِصغره على علماء النواصب (أمساؤهم موجودة، 
ُ
ابمل

وأترخيهم موجود) واإلنسان مهما كان حينما يتتلمذ ويدرس يف األجواء الناصبّية سيتأّثر هبا 
 .نطقّيةبشكٍل وآبخر.. هذه قضّية طبيعّية وم

الشيخ املفيد مثلما قال هذا الكالم عن كتاب ُسليم بن قيس.. هو يف نفس الكتاب قبل حديثه 
عن كتاب ُسليم بصفحات قليلة حتّدث عن املعصومني وقال من أّن النّيب األعظم حاله يف 

فيد ُمتوّقف
ُ
 !العصمة والعلم يكون كامالً بعد البعثة، أّما قبل البعثة فالشيخ امل



قول: إذا كانت هذه العقيدة الواضحة يف ز�رات أهل البيت ليسْت واضحًة عند الشيخ فأ� أ
فيد، فكيف صار هذا األمر بشأن كتاب ُسليم بن قيس واضحاً عنده؟

ُ
 !امل

هذا املنطق الذي حتّدث به الشيخ املفيد عن حمّمٍد وآل حمّمد يدّل على أّن الشيخ مل يكن يف 
البّينة.. يدّل على أنّه كان يف حالة اختالل علمي، فهو ال ميتلك حالٍة من الوضوح ومن الرؤية 

ُمعطيات عن عقيدته مبحّمد وآل حمّمد .. فهل ميتلك ُمعطيات عن كتاب ُسليم بن قيس؟! 
 !أليس هذا هراء؟

إذا كان الشيخ املفيد عاجزاً عن أن ُحيّدد عقيدتُه يف حمّمد وآل ُحمّمد والصورة غري واضحة عنده 
عطيات عنده قد تكون مفقودًة ابلكامل أو قليلة؟ .. فكيف

ُ
 !�خذ بكالمه يف كتاب ُسليم وامل

فيد هو بنفسه يقول يف كتابه [تصحيح اإلعتقاد] وهو يتحّدث عن عقيدته يف  ●
ُ
الشيخ امل

 :حمّمٍد وآل حمّمد، يقول

النبّوة واإلمامة، والوجه: أن نقطع على كماهلم "عليهم السالم" يف العلم والعصمة يف أحوال (
، وهل كانت أحوال نبّوة -أي فيما قبل البعثة، وقبل اإلمامة الفعلية  -ونتوّقف فيما قبل ذلك 

عليهم  -وإمامة أم ال، ونقطع على أّن العصمة الزمة منذ أكمل هللا تعاىل عقوهلم إىل أن قبضهم 
 )- السالم

 يكن علمه كامًال ومل تكن ِعصمتُه كاملة!! يعين أّن أمري املؤمنني عليه السالم يف زمان النّيب مل
  !وإّمنا صار كامالً بعد البعثة

فيد.. وإذا كانت هذه عقيدته فعًال فالشيخ املفيد إميانه غري واضحة عند الشيخ امل فالصورة
 .�قص، وخمتل



الكتاب ذلك  -الذي ال ميلُك وضوحاً يف عقيدته، فهل ميلك ُوضوحاً يف كتاب ُسليم بن قيس 
 ! - الذي كان خمفّياً ويُنقل بشكٍل خفي ِلُمتابعة الُسلطات ِهلذا الكتاب

فيد 
ُ
السّيد احليدري ألنّه هو يعتقد هبذه العقيدة يف كتاب ُسليم بن قيس، فوجد كالم الشيخ امل

. ينسجم مع َذوقه ومع ما ُيريد.. فعنوان بر�جمه أساساً هو (ِمن إسالم احلديث إىل إسالم القرآن)
فالسّيد احليدري ال ُيريد هذه الروا�ت، وقد وجد يف كالم الشيخ املفيد ُمتنّفسًا له.. وإّال إذا 
فيد يف كتابه [تصحيح االعتقاد] ال قيمة له.. ألّن 

ُ
أرد� أن نُناقش مبنطٍق علمي فكالم الشيخ امل

عطيا
ُ
ت خبصوص عقيدته، الشيخ املفيد مل يكن علٍم واضح وعلى رؤيٍة بّينة، فهو ال ميتلك امل

عطيات خبصوص كتاب [ُسليم بن قيس] هذا أوالً 
ُ
 .فكيف أتوّقع أنّه ميتلك امل

اثنياً: لِماذا مل ينقل احليدري رأي الشيخ النعماين صاحب كتاب الَغيبة، ملاذا مل ينقل رأيه يف  ●
 كتاب ُسليم بن قيس؟

ُمساعداً له يف مجع كتاب الكايف  الشيخ النعماين كان تلميذاً ِمن تالمذة الشيخ الُكليين، وكان
الشريف.. ولذا هذه اِخلربة وهذه التلمذة انعكسْت على ُكتب الشيخ الُنعماين، فجاء كتابه 
[الَغيبة] ِمن أروع ما ُكتب يف شؤون اإلمامة والَغيبة حبسب ذوق ومنطق أهل البيت "صلواُت 

 ."هللا عليهم

 20على األقل رافق الُكليين  -يف أحضان احلديث النعماين نشأ يف األجواء الشيعّية وترّىب  •
  - ملّدة سنة يف مجع كتاب الكايف

والذي مل يِصل إلينا كامًال وإّمنا  -عاش بني كتب حديث أهل البيت، وحّىت كتابه يف التفسري 
هذا اجلزء من تفسريه يكشف عن فضله الواسع واطّالعه العميق يف حديث  -وصلنا جزٌء منه 



فيد.. والشيخ أهل البيت. 
ُ
الشيخ النعماين قطعًا أكثُر علمًا حبديث أهل البيت ِمن الشيخ امل

فيد الذي ال ُحيسُن 
ُ
الُكليين نقل عن كتاب ُسليم، والشيخ الُكليين قطعاً أكثر ِخربة ِمن الشيخ امل

 .عقيدتُه يف أهل البيت

النعماين وهو يقول الشيخ  103وقفة عند [كتاب الَغيبة] للشيخ النعماين .. صفحة  ●
  :يتحّدث عن كتاب ُسليم بن قيس

وليس بني مجيع الشيعة ِممّن محل الِعْلم ورواُه عن األئمة خالٌف يف أّن كتاب ُسليم بن قيس (
اهلاليل أصٌل ِمن أكرب ُكتب األصول اّليت رواها أهل العلم ِمن َمحَلة حديث أهل البيت وأقدمها؛ 

إّمنا هو عن رسول اهلّل وأمري املؤمنني، واملقداد، وسلمان ألّن مجيع ما اشتمل عليه هذا األصل 
الفارسي، وأيب ذر، ومن جرى جمراهم، ممّن شهد رسول وأمري املؤمنني ومسع منهما، وهو من 

 )..األصول اّليت ترجع الشيعة إليها وتعّول عليها

 من الشيخ فلماذا مل يطرح السّيد احليدري كالم الشيخ النعماين وهو أقرب إىل عصر النصّ 
فيد؟! والُنعماين كان عاملًا ُحمّداثً يف زمان الَغيبة الُصغرى وكان تلميذاً للُكليين، وكتبه تكشف 

ُ
امل

عن مدى علمه ومدى اّطالعه الواسع على حديث أهل البيت.. فلماذا مل ُيِشر السّيد احليدري 
 !إىل هذا الكالم؟

ذكره الشيخ املفيد.. فكان األحرى به أن يقول كما قُلت: السيد احليدري ُهو يريد املعىن الذي 
فيد.. وإّال فكالم الشيخ املفيد ال قيمة له إذا نظر� 

ُ
أ� أريد هذا املعىن، وأ� أتّفُق مع الشيخ امل

 .إىل ُسوء ُمعتقدِه يف أهل البيت يف نفس الكتاب



بداً، وإّمنا أوردُت قول أ� ال أوثّق كتاب ُسليم بن قيس اعتماداً على قول الشيخ الُنعماين.. أ •
فيد، وهذا كالمه وهذا قوله. وحّىت لو كان الشيخ 

ُ
الُنعماين ألُبّني أّن هذا الرجل أكثر ِخربة من امل

فيد على قول الُنعماين (هذا قوٌل، وهذا 
ُ
النعماين يف ِخربته ُمساٍو للُمفيد.. فلماذا نُقّدم قول امل

 .قول)

لع على مضامينه، فإّن مضامينُه هي اليت توثّق الكتاب كتاب ُسليم بن قيس إذا أرد� أن نطّ 
 .وهي اليت تشهُد لنفسها وُخترب عن أمهّية هذا الكتاب وعن أمهّية مضمونه

أّما هذه التعابري اإلنشائّية اليت يتحّدث هبا السّيد احليدري، هذه التعابري ال قيمة هلا عند أهل 
 البيت.. قد تكون هلا قيمة يف أجواء السياسة

احلديث عن أّن كتاب [ُسليم بن قيس] ُيسّبب الكراهية، قد يكون هذا يف أجواء اإلعالم،  •
 .وُمتماشياً مع منطق احلداثوّيني الذين أتثّر هبم السّيد كمال احليدري كثرياً 

حديُث أهل البيت ال يُتعامل معه هبذه الطريقة.. علينا أن نعرف أّوًال سريَة أهل البيت وأن 
أهل البيت للقرآن كي تتشّكل عند� الثقافة احلقيقّية، ومنها نستخرج األصول نعرف تفسري 

والقواعد، وحينئٍذ نعرض مضامني كتاب ُسليم بن قيس على هذه األصول والقواعد، لِنجد أّن 
كتاب ُسليم بن قيس يف مضامينه يتعانُق تعانقاً اتّماً مع القرآن الكرمي بتفسري أهل البيت، وليس 

 .اليت حتّدث عنها الشيخ الوائليالتفاسري 

 .وقفة عند كلمات أهل البيت يف كتاب ُسليم بن قيس ●

قال اإلمام السّجاد "عليه السالم" ِحني ُقرئ كتاب ُسليم بن قيس على اإلمام كامًال يف  ✦
 .ثالثة أّ�م، قال: عن كتاب ُسليم بن قيس: (صدق ُسليم رمحه هللا، هذا حديثنا كّله نعرفه)



ل اإلمام الصادق "عليه السالم": (َمن مل يكْن عنده من شيعتنا وُحمّبينا كتاُب ُسليم بن ويقو  ✦
قيٍس اهلاليل فليس عنده من أمر� شيء، وال يعلم من أسبابنا شيئاً، وهو أجبُد الشيعة، وهو سرٌّ 

د من أسرار آل حمّمد عليهم السالم) وسأشرح لكم ابلتفصيل معىن أّن كتاب ُسليم بن قيس أجب
 ."الشيعة يف بر�مج "خامتة امللف

): مقطع فيديو للسّيد كمال احليدري يتحّدث فيه عن مشروعه التغيريي، 30الوثيقة ( ❂
وُيصرّح أنّه ُيريد أن يُبطل فيه بعض العقائد مبُربّر أّ�ا ِمن منظوره ُخمالفة للقرآن القطعي وللُسّنة 

القسم الثاين عشر من بر�مج مطارحات يف القطعّية! (هذا املقطع هو من مجلة ما جاء يف 
العقيدة.. وهذه األقسام هي اليت شّكلْت ُأطرحة وبر�مج السّيد كمال احليدري "ِمن إسالم 

 احلديث إىل إسالم القرآن".)

 :أ� أوّجه سؤاالً للسّيد احليدري وأقول ✽

ه حتّدث فيه مثلما حتّدث هذا املشروع الذي هو هبذه الضخامة هل أعّد لهُ السّيد احليدري؟ أو أنّ 
عن قضّية املوروث الروائي عند� ِمن أنّه موروث مدسوس من اليهود والنصارى واجملوس، ُمثّ بعد 

 !ذلك يقول يف كواليس حديثه إّنين قُلُت ذلك ِمن دون أن أكون ُمستعّداً وُمتهّيئاً هلذا املوضوع؟

تكون؟! هذا السؤال على السّيد احليدري أن ُجييب هل املشاريع الِفكريّة التصحيحّية هكذا 
 .عليه

): فيديو للسّيد احليدري.. يقول فيه أّن كلمتني يف القرآن تُعادل مخس حقائب 31الوثيقة ( ❂
ِمن الروا�ت.. ألّن السند للقرآن قطعٌي، والّلفظ إهلي.. ُمثّ يِصف حديث أهل البيت أبنّه عيوٌن 

 !!َكِدرة



أنّه ال ُيوجد يف احلوزات توّجه إىل روا�ت أهل البيت إّال يف ُحدود ضّيقة.. وإّال فأكثر يف الواقع 
% من أحاديث أهل البيت ُعلماؤ� ومراجعنا ال يعبأون هبا، بل هم ليسوا ُمطّلعني 90ِمن 

ت.. عليها.. ومع ذلك السّيد احليدري يستكثر على احلوزة العلمّية هذا املِقدار القليل من الروا�
 هو ُيريد أن يهجر احلديث، فمشروعه واضح (ِمن إسالم احلديث إىل إسالم القرآن)

صطلح "العيون الَكِدرة" ِمن الروا�ت الشريفة، ويِصف حديث الِعرتة 
ُ
والَغريب أنّه يستعري هذا امل

 !ابلعيون الَكِدرة

لعيون الصافية ] وهو ُحيّدثنا عن ا1وقفة عند حديث سّيد األوصياء [الكايف الشريف: ج ●
 .وهي حديثهم الشريف، وعن العيون الَكِدرة

وال سواٌء َمن اعتصم الناس بِه، وال سواٌء حيُث ذهَب الناس إىل ُعيون َكِدرة يـَْفرُغ بعُضها يف (
بْعض، وَذَهب َمن َذَهب إلينا إىل ُعيون صافية جتري أبْمر رهّبا، ال نفاَد هلا وال انقطاع). العيون 

نابع اليت أتّثر هبا السّيد احليدريالصافية هي مِ 
َ
 .ن آل حمّمد، والعيون الكدرة هي تلك امل

السّيد كمال احليدري ُمشَبع بفكر ابن عريب، وُمْشَبع ابلِفكر احلداثوي، وُمشَبع ابلفكر القطيب.. 
هذه هي العيون الَكِدرة، وليس روا�ت أهل البيت.. حّىت لو كانت بعض الروا�ت فيها خلل 

 .بقى نـََفُس املعصوم وِعطُر املعصوم وذوق املعصوم موجوٌد فيهاولكن ي

القرآن من عيون آل حمّمد الصافية، ولكن كيف تفهمه؟ هل تفهمُه أنت؟! السّيد احليدري  •
خيدع نفسه أبنّه يفهم القرآن ابلقرآن.. والروا�ت ُحتّدثنا أنّه َمن ضرب القرآن بعضُه ببعٍض فقد 

 .ذين يُفّسرون القرآن ابلقرآن وفقاً ِلذوقهمكفر، وهي ُتشري إىل ال



حنن نستطيع أن نُفّسر القرآن ابلقرآن وفقاً ِلمنهج أهل البيت "صلواُت هللا عليهم" واألحاديث 
 .والروا�ت دليلنا يف ذلك

عنونة هبذا العنوان: مفاتيح  •
ُ
حديث السّيد احليدري عن العيون الكدرة كان يف سلسلة دروسه امل

 .هـ1436ربيع الثاين  13أتريخ الدرس:  - 496ستنباط الفقهي.. رقم الدرس: عملّية اال

تقريباً هذه اخلطوط العاّمة واإلطار العام ملشروع السّيد احليدري (من إسالم احلديث إىل إسالم 
 .القرآن) وهو ِقّمة ما طرحُه السّيد احليدري.. أهمُّ شيٍء طرحُه السّيد احليدري هو هذا املشروع

 نييت أن أتناول هذا املوضوع: (ِمن إسالم احلديث إىل إسالم القرآن) يف شهر رمضان كان يف
القادم يف بر�مج على شاشة القمر ِلُمناقشة هذا املوضوع، ولكن اقتضْت الظروف أن أحتّدث 
اآلن عن هذا املوضوع.. وال أجُد بعد هذا ضرورًة كي أعود للحديث عن تفاصيل ما تبّناه السّيد 

 .ري يف موضوعهِ احليد

سؤاٌل يُطرح هنا: ما هو موقف املؤّسسة الدينّية الشيعّية الرمسّية من هذا الطرح، ِمن (بر�مج  ✽
ؤّسسة 2018، وحنن اآلن يف عام 2013السّيد احليدري) الذي طُرح عام 

ُ
؟ ماذا كانت ُردود امل

ة إسالم احلديث إىل إسالم الدينّية الشيعّية الرمسّية على هذا الرب�مج الذي يدعو إىل ُمغادر 
القرآن.. يعين أنّنا نُغادر إسالمنا إىل إسالٍم جديد يكون نبّينا فيه السّيد كمال احليدري، وإماُمنا 

 !فيه السّيد كمال احليدري

ألّن املعىن احلقيقي هلذِه العبارة (ِمن إسالم احلديث إىل إسالم القرآن) هو انتقاٌل من إسالم إىل 
 .احلقيقة اليت ُيريدها السّيد كمال احليدري، وهذه وجهة نظره فيما يعتقد إسالم.. وهذه هي

 !لكّنين أقول: ماذا كان موقف املؤّسسة الدينّية الشيعّية الرمسّية ممّا طرحه السّيد احليدري؟



حنن تعّود� على املواقف البائسة.. هذا الذي نعرفهُ عن مراجعنا وعن مؤّسستنا الدينّية الشيعّية  •
 .رمسّية يف ِمثل هذه األمورال

صدرت فتاوى وفتاوى ابئسة يف تفسيق هذا املتحّدث، وأّن أمره ُمريب ومشكوك ومثل هذا 
الكالم.. وهذه هي الطريقة اليت اعتاد عليها مراجعنا الكبار. وإذا ما أرد� أن ُندّقق النظر يف 

ع أّ�م مجيعاً يشرتطون يف ُمقّدمات هذه الفتاوى، سنجد األخطاء الّلغويّة والنحويّة واإلمالئّية م
االجتهاد أن يكون الفقيه عاملًا ابلعربّية.. وهذه القضّية قضّية شائعة يف الوسط املرجعي، أّ�م 
حني يكتبون فإّ�م يكتبون أبخطاء إمالئّية وحنويّة وُلغويّة.. وقد عرضُت يف براجمي السابقة مناذج 

 من هذه األخطاء

مشحونة ابالهّتامات ابلعمالة وأمثال ذلك.. وهذا شيٌء اعتد� عليه إىل  وهناك ُردود سطحّية •
 .حّد القرف ِمن هذه األساليب السخيفة التافهة

فما بني الفتاوى البائسة املشحونة ابألخطاء اإلمالئّية والنحويّة، وما بني الردود السطحّية 
السّيد كمال وعن جهلِه وعدم املشحونة ابلعمالة وأمثال ذلك.. إىل احلديث عن عدم اجتهاد 

مرجعّيته.. إىل ردوٍد ال يرقى ُمستواها العلمي إىل ما طرحه السّيد كمال احليدري.. هذا هو الذي 
يصدر من مؤّسستنا الدينّية الشيعّية الرمسّية. مراجعنا أعجز ِمن أن خيرجوا ويتحّدثوا مبقدار ساعة 

ستوى الذي يتحّدث به السّيد كمال احليدري
ُ
 .ابمل

 !ملاذا مل يرّدوا عليه؟! أليس وظيفتهم هي هذه؟! ما هذا السكوت؟

 :أنقل لكم ما يقوله السّيد احليدري يف جمالسه اخلاّصة ●



حبسب  -سنوات  5أو  4هناك َمن نقل يل هذا الكالم، أّن السّيد احليدري يقول: أنّه قبل 
ليه، وإذا هو الشيخ ابقر األيرواين كان السّيد احليدري يف مدينة ُقم، فُطرِق الباُب ع  -الراوي 

(الشخصّية العلمّية املعروفة يف حوزة النجف) فقال السّيد احليدري: شيخنا تفّضلوا.. قال الشيخ 
األيرواين: "أ� ما جاي ال أدخل وال جاي أسولف.. أ� جئتك رسول أمحل رسالة من النجف.. 

وإّال إذا استمرّيت يف انتقاد السّيد اخلوئي بّطل ِمن انتقاد السّيد اخلوئي والسّيد السيستاين، 
 "..والسّيد السيستاين فسوف نُفّسقك، وُنسّقطك، وُنشّوه ُمسعتك

إذا كانْت هذه الواقعة ليسْت صحيحة، فلُيكّذهبا السّيد ابقر األيرواين بشكٍل رمسي، وإذا ما  •
من كالمي لن يـَُبّث على شاشة  كّذهبا فأ� أيضاً سُأكّذهبا ِعْرب هذه الشاشة.. وحّىت هذا املقطع

 .التلفزيون وُسريفع ِمن االنرتنت

 .فالقضّية ال عالقة هلا حبديث أهل البيت وال أبهل البيت.. القضّية يف أجواء املرجعّية

ابلنسبة للسّيد اخلوئي فإنّه إذا تعّرض النتقاد فهذا االنتقاد يُوّجه للجميع.. ألّن مجيع املراجع  •
جف ما هم إّال حروف صغرية يف كتاب كبري امسه السّيد اخلوئي، فإذا اخُرتِق املوجودين يف الن

هذا الكتاب اخُرتَق هؤالء املراجع.. وأّما السّيد السيستاين فهو املرجع األعلى.. وِلذا السّيد 
كمال احليدري يف جمالسه اخلاّصة يقول: اجلماعة ال يعبأون أبهل البيت، اجلماعة يعبأون مبرجعّية 

 .ّيد السيستاين.. وهذه هي احلقيقةالس

الرّد الوحيد واليتيم الذي ُميكن أن يُقال عنه رّد هو الرّد الذي صدر من املرجع املعاصر الشيخ  ●
حمّمد السند، هناك ردٌّ علمي واضح، والذي كان مبثابة دروس وُحماضرات قّررها أحد تالمذته يف 

صحف ُمنسلخاً عن احلديث)هذا الكتاب املطبوع: (إسالُم معّية الثقلني 
ُ
  ال إسالم امل



هذا هو الرد الوحيد الذي صدر عن املؤّسسة الدينّية الشيعّية الرمسّية.. ردٌّ يتناسب مع املوضوع.. 
وأتّفق مع الكثري ممّا جاء يف هذا الرد، ويف احلقيقة هو ليس بردٍّ ُمباشر وإّمنا هو توضيٌح ملنهجّية 

. فهو مل يتناول ما طرحه السّيد كمال احليدري ابلتفصيل وإّمنا بشكٍل التعامل مع الكتاب والِعرتة.
عرضي، وبّني املنهجّية الصحيحة اليت يعتقدها الشيخ حمّمد السند يف التعامل مع الكتاب 

  كما أشرت  -والِعرتة.. وإّين أتّفق معه يف كثٍري ممّا ذكره يف كتابه هذا 

 :وهيلكن ُهناك قضّيٌة ُمهّمة مل تُذكر 

أّن هذا املشروع الذي طرحه السّيد كمال احليدري ليس مشروعه.. هذا املشروع أخذه من جهٍة 
 .ما سأحتّدث عنها

ويف احلقيقة إّنين مل أرد ومل ُأ�قش هذا املوضوع، مع أّنين قد اتبعُت حلقات "ُمطارحات يف 
ولكّين ما  2013ري عام العقيدة" يف وقتها، واطّلعت على تفاصيل ما قاله السّيد كمال احليد

تفّوهُت بكلمة، وقُلت: سأترُك األمر لِعّدة سنوات.. والسبب: ألّين أريد أن أرى وأريد أن أُثبت 
لآلخرين هل أّن املؤّسسة الدينّية الشيعّية الرمسّية وهل أّن مراجعنا الكبار يعلمون ما الذي جيري 

ِفكر الشافعي وإىل اليوم الشيعة ومراجع أو ال؟! لكي أُثبَت كيف أّن الشيخ الطوسي جاء� ابل
 .الشيعة ال يعرفون هذا األمر

السّيد كمال احليدري أيضًا جاء� هبذا الِفكر ِمن مكاٍن ما، وتبّناه.. ولكّنين مل أجد أحداً من 
مراجع الشيعة من الذين كتبوا أشاروا هلذه القضّية ألّ�م ال يعلمون، ليس هلم اّطالع على ما 

حوهلم.. وليس هلم اّطالع على الثقافة العاملّية وعلى الثقافة العربّية.. مع أّن الشيخ حمّمد جيري 
السند قد خيتلف عن املراجع الباقني.. فهو ال يزال يف ِسّن الكهولة، وله تواصل مع اجلّو الثقايف 

 .العامل، ولكن مل ُيِشر يف كتابه إىل املوضوع الذي أقصده أيضاً 



تناول يف كتابه املنهجّية يف التعامل مع الكتاب والعرتة من رؤية  -كما قُلت   -الشيخ السند 
 .الكتاب والِعرتة

صحف ُمنسلخاً عن احلديث)  ●
ُ
يقول الشيخ السند يف كتابه (إسالُم معّية الثقلني ال إسالم امل

 :يقول 15يف صفحة 

تفلسفني (
ُ
يشعرون بثقل النصوص  -يدري ُيشري إىل السّيد احل -ال خيفى أّن بعض احلداثويني وامل

املنسوبة ألهل البيت عليهم السالم حيث يّدعون أّ�ا تقوم بتشويه العقل الشيعي..). فمثلما 
جاء الشيخ الطوسي وهو شيعٌي وأدخل لنا منظومة الِفكر الشافعي ومل يشعر أحٌد بذلك، وإىل 

هو أصل التشفُّع يف اجلّو الشيعي، يومنا هذا الشيعةُ تعترب الشيخ الطوسي هو أصل التشّيع، بينما 
عتزلة.. والسّيد كمال احليدري أدخل 

ُ
فهو الذي أدخل لنا الفكر الشافعي وفكر األشاعرة وفكر امل

 !إلينا ِفكراً ال عالقة ألهل البيت هبذا الِفكر

السّيد كمال احليدري جاء� مبنظومٍة فكريّة كاملة.. كّل الذي قام به أن رفع األحاديث  ●
نّية ووضع بدالً عنها أحاديث شيعّية ِمن ُكتب الشيعّية.. هذه املنظومة الِفكريّة منظومة فكرية السُ 

 .وضعها املفّكر املسيحي العريب الُسوري: جورج طرابيشي

حّىت هذا العنوان (ِمن إسالم احلديث إىل إسالم القرآن) هو استّله ِمن عنوان كتاٍب ِمن ُكتبه 
 .ىل إسالم احلديث)امسه: (من إسالم القرآن إ

سنوات،  6وبقي يشتغل عليه ِلُمّدة  2004بدأ جورج طرابيشي بتأليف هذا الكتاب سنة  ●
.. وانتشر كتاب 2013.. السّيد كمال احليدري بدأ يتحّدث عام 2010وطُبع الكتاب سنة 

وأتثّر جورج طرابيشي وكان له أتثري يف الوسط الثقايف.. السّيد احليدري وصل إليه هذا الكتاب 



ستوى الذي يكتب به جورج طرابيشي لن جند له 
ُ
بفكره ومبضمونه، وال ألومه على ذلك، فامل

 .مثيًال يف املؤّسسة الدينّية الشيعّية الرمسّية وال حّىت يف املؤّسسة الدينّية الُسنّية الرمسّية

 .ُسّنةهذا الرجل املسيحي هو أكثر اّطالعاً على الُرتاث السّين من كثري من علماء ال

جورج طرابيشي كان مثّقفًا من الطراز األّول.. امتازت كتاابته ابلُعمق والِدّقة واحلياديّة  •
واملوسوعّية.. كان ميتلُك مشروعاً يف مواجهة مشروٍع آخر. (وقفة سريعة لتوضيح مشروع جورج 

 .طرابيشي، وأّي مشروٍع فكرّي كان يُواجه)

رج طرابيشي يف هذا الرب�مج.. وإّمنا أحتّدث عن اجلزء لسُت ُمهتّماً ابحلديث عن مشروع جو  ●
 اخلامس من موسوعته الذي ُعنون هبذا العنوان: (ِمن إسالم القرآن إىل إسالم احلديث)

جورج طرابيشي هنا ليس بصدد طرح مشروع عملي، وإّمنا هو يف حالِة حتليل وتوصيف لذلك 
 ث)كان العنوان: (ِمن إسالم القرآن إىل إسالم احلدي

سلمني يف عهد النّيب كان إسالمهم إسالم القرآن، كانوا 
ُ
فجورج طرابيشي وصف كيف أّن امل

�خذون الدين ِمن القرآن، وكان النّيب "صّلى هللا عليه وآله" مبثابة شارٍح ُموّضح وليس يف ُكّل ما 
ري من جوانب يقول، وإّمنا كان هناك جانب ِمن أقواله له ِصلة ابلتشريع.. وإّال فالكثري والكث

 .حياته ومن أقواله ال ِصلة هلا ابلتشريع، ألّن اإلسالم حمصوٌر يف النّص القرآين

وِلذا يُناقش يف هذا الكتاب املنهج الذي تبّناه الُسّنة (منهج احلديث) وكذلك املنهج الذي تبّناه 
 .نهجنيالُسّنة (منهج الرأي) وبعد ذلك يعود ليدرس الشافعي الذي حاول أن جيمع بني امل



ا وصل  •
ّ
سلمني كان إسالمهم إسالم القرآن، ولكن مل

ُ
ُخالصة ما قاله جورج طرابيشي: هو أّن امل

سلمني من أّن ِسرية النّيب يف قوله، يف فعله، يف 
ُ
األمر إىل الشافعي استطاع الشافعي أن يُقنع امل

  - هو هكذا يعتقد -تقريره يف ُكّل شؤونه أّ�ا ُمساويٌة للقرآن 

رابيشي طرح املوضوع على أّن اإلسالم احلقيقي هو إسالم القرآن.. أّما األحاديث فهي جورج ط
ال ُمتثّل حقيقة اإلسالم ألّن أكثر األحاديث أحاديث موضوعة.. وهو نفس املنطق الذي حتّدث 

 .به السّيد كمال احليدري

الم احلديث إىل قد يسأل سائل: ِلماذا السّيد كمال احليدري عكس العنوان، فقال (ِمن إس •
إسالم القرآن) واجلواب: هو أّن السّيد كمال احليدري ِبصدد مشروٍع عملي، ُيريد أن يتحّرك، 
بينما جورج طرابيشي بصدد مشروع نظري، ُيريد أن ُحيّلل وأن يِصف الواقع.. فهو يُؤرّخ حتليالً 

سلم
ُ
سلمني، فيقول: أّن امل

ُ
ني كان إسالمهم إسالم وُيؤرّخ حتقيقًا للذي عليه حال العرب وامل

القرآن ُمثّ حتّول إىل إسالم احلديث وهذا هو الذي أّدى إىل استقالة العقل العريب؛ ألّن احلديث 
كان سببًا يف تعطيل العقل، وهذا هو املنطق الذي طرحه السّيد كمال احليدري يف مشروعه 

  .هذا

لقرآن، ألّن احلديث ال قيمة له، سّيد كمال احليدري يُريد أن يعود بنا إىل إسالم المشروع ا •
وهذا هو منطق جورج طرابيشي، وإذا أراد أحد أن يتأّكد ِمن ذلك فليقرأ كتاب جورج طرابيشي 
فهذا الكتاب هو نفسه مشروع السّيد كمال احليدري.. فالسّيد احليدري نقل هذا املشروع 

 .ابلكامل



ع الروا�ت الُسنّية ووضع الروا�ت مثلما قُلت: قالب أخذه السّيد احليدري ابلكامل، فقط رف
الشيعّية من ُكتب الشيعة، ألّن جورج طرابيشي مل يتحّدث عن الشيعة وعن روا�ت الشيعة يف 

 .هذا الكتاب وإّمنا رّكز على الساحة الُسنّية وعلى الِفكر الُسّين 

 !..مراجعنا يعيشون يف العصور الوسطى، ال يعلمون ماذا جيري وماذا يدور •

): مقطع فيديو للسّيد كمال احليدري يتحّدث يف درس من سلسلة دروسه 32ثيقة (الو  ❂
عنونة بعنوان: تعارض األدلّة، رقم الدرس: 

ُ
يتحدث يف درسه عن دراسة  2015التأريخ  135امل

 .جورج طرابيشي

أعرض عليكم مناذج من الُكتب اليت أتثّر هبا السّيد كمال احليدري، وإذا ما قرأمت هذه  ✤
 :الُكتب ستجدون أتثرياهتا واضحًة يف أحاديثه ويف كلماته

كتاب أمحد الكاتب الذي أنكر   -كتاب تطّور الِفكر السياسي ِمن الُشورى إىل والية الفقيه  •
يف والدة اإلمام احلّجة يف طبعته األوىل، والذي طُبع أخريًا بعنوان جديد وهو: اإلمام املهدي 

 .يةحقيقة أترخيية أم فرضية فلسف

دّرسي الطباطبائي -كتاب تطّور املباين الفكريّة للتشّيع يف القرون الثالثة األوىل  •
ُ
 .حسني امل

 .ترمجة أمحد الُقبنجي -كتاب الدين العلماين الدكتور عبد الكرمي سروش  •

 .ترمجة أمحد الُقبنجي -الرتاث والعلمانية للدكتور عبد الكرمي سروش  •

 .ترمجة أمحد الُقبنجي -للدكتور عبد الكرمي سروش  -أرحب من اإلديولوجيا  •



ميكن أن تكون هلذه الكتب أتثريات على السّيد احليدري يف جانٍب من اجلوانب، لكن الكتاب 
املركزي الذي على أساسه وضع السّيد احليدري بر�جمه ومشروعه األهم (ِمن إسالم احلديث إىل 

 .إسالم القرآن إىل إسالم احلديث)إسالم القرآن) هو كتاب جورج طرابيشي (ِمن 

التجربة هي هي .. مثلما ُغزينا ابلفكر الشافعي، ها حنن نُغزى أيضًا ابلفكر احلداثوي الذي 
 .متتُّ جذوره إىل الِفكر الشافعي وإىل الِفكر الناصيب.. وبقّية احلديث أتتينا يف حلقة يوم غد


