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 يْ الَّذِ َوَما  َوَجَدك  َمنْ َماَذا فَ َقدَ  ..ِقيَّة اهلل. بَ .ءلَِيايِه يَ َتوجَّه  اأَلوْ ِإل يْ الَّذِ  َسََلٌم َعَليك يَا َوْجه اهلل
 !.؟. فَ َقَدكَوَجَد َمنْ 

  ..بَ َناِتيْ  أَبْ َناِئيْ  يْ َواتِ َأخَ  يْ َوتِ خْ ك م إِ َسََلٌم َعليْ 

 

 ،نُ شرٌِّق ون  يه مُ ل  ع   الله  لواتُ ص  س ن ُن احل  احُلجَُّة ابماننا ز   إمامُ ) :نوان املتقدِّمالكالُم حتت العُ  ال زال  
 .؟!(.غرِّبونمُ  ،الشِّيعة نُ ن  

يف  ،ا أمتّكنم   قدره ن الوقت به كي أنتفع مه   ،ا تقدَّمم  له  لخيص  ون ت  ن دُ ديثي مه حاوُل أْن أواصل ح  أُ 
قايف وق الثَّ ضمون  الذَّ ب لنا م  قرِّ وتُ  ،لنا وتعرضُ  ،ُف لناكشه هات  ت  جه  دوقفُت عنوراً و  رضُت صُ احللقةه املاضيةه ع  

ينيَّة املؤسَّسة كري يف والفه   يف هذهه احللقة وال زال احلديثُ  ،ةقافية العامَّ احة الثَّ مسية ويف السَّ الرَّ الشِّيعيَّة الدِّ
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املاضيةه  مة يف احللقةه تقدِّ مُ ـوأعتقد أنَّ املطالب ال !!بونغرِّ مُ  نُ ون   قٌ شرِّ مُ  نامامُ إه  ،اههذا االّتِّ  تواصُل يف نفسه ي  
 ..الً تواصه دت هذه احلقيقة وال زال الكالم مُ ت وأكَّ د  أّكدت وأكَّ 

بني من  تايهه عن كه فه  ثُ تحدَّ ييدري مال احلللسيِّد ك   ويدبني أيديكم في عرضُ أ  هو أن بهه  ُل ما أبدأُ أوَّ 
 .يدرياحلالسيِّد  عاً مع م  ستن  شاهد و  نُ  ،يعيكر الشِّ ة الفه حما تأثرٌي كبرٌي يف ساة ل ُ افعيَّ تب الشَّ كُ 

 :للسيِّد كمال احليدريمرئي مقطع  

مو من   هاهبألفاظهه  ،بألفاظهه  أعزائي منشُأ هذا الكالم ؟أعزائي ما هو منشأهُ هذا الكالم .... .]
ولكن ألنَُّه مع األسف هاي القطيعة املعرفية موجودة نقرأ   (،ايللغزَّ  علوم الدين لإحياءُ ) آخر من كتاب مكان  

كله   ،هاه ؟نا شنوهنا  ما نقراها فنتصّور امشا قايلني الشِّيعة ؟نقرأ كتب الُسنَّة لو ما نقراها ،كتب الشِّيعة
ذوال كان ياخذون ه ،ال والل أعزائي ما هو شيعي ،هذا الفكر الشِّيعي ،ما شاء الل ،موالنا جديد وإبداعات

عند الطوسي وعند املفيد ه أنا ما أريد أن أدخل يف علم الكالم هسّ  ،وإىل آخرهذوال وهذوال ياخذون هذوال 
فقه  كم كم كم أفسد يف   لكمبنيِّ أُ  حَّتَّ  يخ الطوسيشَّ ريد أن أدخل على الوال أُ  ،تزلةعماذا أخذوا من امل

 ،وحدة وحدة أقول ،خطرية قويل سيدنا هذه دعاوىت ،سيأيت ال تستعجلوا ،ةالعامَّ  بفقهه  هُ ل طخ   اإلمامية عندما
 ليش تقويل هسة ،ما عندنالو عندنا أدلة  ،لو ما عندنا عندنا أدلّة ،لااوحدة وحدة أشوف عندنا مصادر 

ُه خالص ع أنَّ م ،هو اخلالص من مدرسة أهل البيت هذاكله متصّورين أنَّه   احنا أقول باعتبار أنَّهُ  ،تقول أفسد
يا أخي اآلخرين هم كان  بس أريد أقول ،خطأ أنا ما أريد أقول كّل الَّذي جاءنا ،هها ؟أو ليس خبالص

 لألعزة طليب يف علم األصول فأنا بودي نصيحيت اأمَّ  ،نا ما أخذناهاحا تكان عندهم نظريا  ،عندهم كالم
هسه  !بته صويل كُ أُ  تاب  كه   لُ و أوَّ افعي اللي هللشَّ سالة كتاب الرِّ   !افعيسالة للشَّ ون كتاب الرِّ رجائي منكم تقرأ

وا ل اقرأأو  تاب مستقل يف علم األصولاآلن ككأتكلم  اد أعزائي أنا ،بعض يقول ال هشام ابن احلكم قال
وا كتاب أقرأ ،الشَّافعيد ماخذين من ة شوفوا اشقده سنًة وشيعتعالوا إىل علم أصول من بعُُثَّ  الكتاب

 ،وفاتهُ  505 ،موالي يف القرن السادس الجري أواخر القرن اخلامس وأوائل القرن السادس يلاللغزَّ  املستصفى
ان يقوله هذا اللي كو  ؟إىل أصول ماذا لسةً ب خه تسرَّ  لرتوا أنَُّه أيَّ مقدار  من أصوله العامَّة وا املستصفىقرأا

ال  ،ةنَّ بأهل السُ  هها ؟مبن رتبطٌ ا مُ وإّنَّ يقولوه اإلخباريون أنَّ هذا األصول هذا اللي يرتبط بأهل البيت 
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 صحيح ولكن الكالم قد يقول قائلٌ  ؟ماذاكثري منه   ال ال ،طلقاً الكالم مل يكن صحيحًا مُ  هذاأنَّ تصورون ي
 ..دعوة أخرى [.هذيك  ،فهو باطل ؟فهو شنو من قال أنَّ كل ما قالُه أهل الُسنَّة

ان هذ ،و الغزّايلغزايل أامد الح  لم األصول أليب يف عه  (صفىاملست) تابوكه  ،افعيللشَّ  (سالةالرِّ )كتاب 
 ،صول الفقهأُ  علمه ى به سمَّ يُ يما فه  ثريمهادى تأكمال احليدري وأشار إىل م  السيِّد  ما ث عنهُ دَّ ذان حت  الكتابان اللَّ 

 عن هذا ثتُ دَّ حني حت أنا تهُ احليدري وال هو اكتشاف اكتشفالسيِّد كتشفُه اه  اكتشاف  هذا األمر ال هو به 
ناك هُ  ،ةالشِّيعيَّ لمية زة العه  احلو لم األصول يفساتذة عه ا كلُّ أهيعرفة القضيَّ  هذهه  ،ابقةاملوضوع يف برامج س  

ينيَّة لمية وعان من األساتذة يف احلوزة العه ن     :الشِّيعيَّةالدِّ

الَّذي هذا  جاء ينمن أ سون علم األصول يعرفون ماذا يقولون ويعرفوندرِّ ك أساتذة حني يُ ناله هُ  -
  .ٌة يف حوزاتنالَّ قه هم  أوالء و ،يقولونه

ين جاء هذا ن أمعرفون وال ي   بط ماذا يقولونبالضَّ دركون ون وال يُ سُ درِّ يُ  من األساتذة وهناك مجعٌ  -
 (ةلغبيّ لببغاوات اا) اً حاصطالهم مسيأُ الَّذين و مية لسبة األكرب يف حوزاتنا العيقولون وهم النِّ الَّذي 

ة وال قَّ لده با بعادهُ كون أدره  يُ الو رين عوه من اآلخالمًا مس  دون ك  يردِّ الَّذين ة هم أولئك الببغاوات الغبيّ و 
  !!يعرفون من أين جاء هذا الكالم

 احلوزةه يعرفون أنَّ مطالب  علم أصوله ساتذةه  ومن أصوله من أساتذة علم األ لكن قطعًا هناك مجعٌ 
الكلمة بني  د هذهه ائمًا ترتدَّ د   ،لميةز األعلم كما هو شائٌع يف أوساط حوزاتنا العه يَّ على أساسه يُ الَّذي  الفقه

  (،نظروا إىل أصولهه ا) :لماءالعُ 
ُ
 دهُ هَّ ما م   ،زهُ ما أحر   ،هُ ما استخرج ،نهُ ما بيَّ  ،رحهُ ما ش   ،عهُ ما وض   ،ثهُ راد ما ب  وامل

ة وَّ من قُـ هي ة الفقيه وَّ لذلك يقولون قُـ  ،فتاواه تنبطُ سساسها سيعلى أالَّيت عد واملباحث األصولية من القوا
ه لُّ سبة يل هذا الكالم كُ بالنِّ  ،نو لمية أو يف الفقاهة كما يقو لقهاء يف األعساس يتمايز الفُ وعلى هذا األ   ،أصولهه 

يزاناً ومه  ار أساساً وص ،تيالالستنباط وللفُ  صار أساساً الَّذي علم األصوله هذا  ،لكن هكذا هم يقولون ،راءهُ 
ل كتاب  أُلِّف أوَّ و  ،العصمة بيته  أهله  نا من أعداءه علم األصول هذا جاء   ،قهاءه وميزاناً لألعلميةبني الفُ  للتمييزه 
وهذا هو كتابه  ،للهجرة 204تويف سنة  الشَّافعيُّ و  (سالةالرِّ )وهو كتاب الشَّافعي  ألَّفهلم األصول يف عه 

ا يف الفقه وهو أحدمهُ  ،افعيكتابني للشَّ   ثُت عن أهمِّ دَّ ن هذا الربنامج حت  ويف احللقات األوىل م (سالةالرِّ )



 
 

 8شّرق ونحن مغّربون ج م( إمام زماننا 35طق / للشيخ الِغّزي              الحلقة )الكتاب النا :3الجزء  –ملّف الكتاب والعترة 
 

   - 4 - 
 

أهل  يفعند خمالو  ،ةه نَّ  عند السُ الفهقهُ و  (،سالةالرِّ ) والكتاب اآلخر يف األصول وهو (،ماألُ )املعروف بكتاب 
تاباً كه   سالةُ فكانت الرِّ  (،سالةالرِّ ) ب  ت  ك    ،هذا الكتابالشَّافعي  ب  ت   ك  قعَّداً حَّتَّ مًا ومُ نظَّ قهًا مُ مل يكن فه  ،البيت

من هذا  قل  ل من ن  أوَّ و  ،تيالعملية الفُ  ،صوله والقواعده لعملية االستنباطه ولعملية االستفتاءيف وضع األ أساسياً 
ف  الطوسي ألَّ الشَّيخ  ،نا الطوسييف احللقات األوىل شيخُ  نتُ كما بيّ   ر بهه يعي وتأثَّ الكتاب يف الوسط الشِّ 

الشَّيخ  نَّ أنا ال أقول إ ،سالةالرِّ  هُ كتابالشَّافعي  هه ف بألَّ الَّذي وفقًا لنفس املذاق  (،ة األصولعدَّ )كتابُه 
ا  هبكتب  الَّيت  ريقة ب بنفس الطَّ ت  ك  و   ،الشَّافعيفس ذوق ق ن  وإّنّا تذوَّ  ،سالةوسي استنسخ كتاب الرِّ الطُ 

 ،طبانتسعلى مستوى االو  ،صولعلى مستوى األ ،الشَّافعيباملنهج  راً كبرياً ر تأثُّ الطوسي تأثَّ  الشَّيخُ  ،الشَّافعي
ذلك  نتُ كما بيَّ الشَّافعي  صلي لكتاب ن األاو ذه من العنخ  ان أ  و نالعُ  حَّتَّ  ،اً جدَّ اضٌح ط يف الفقه و و س املبكتابهُ و 

  لُ سالة هو أوَّ الرِّ  وكتابهُ  ،204سنة تويف الشَّافعي  ،الكالمعيد ذلك أُ  نا هنا ال أريد أنْ وأ ،يف احللقات األوىل
تاجون له ساسًا ال ي  م أ يف هذا الباب ألّنَّ اباً ما كانوا يلكون كتالشِّيعة و  ،ةنَّ يف األصول عند السُ  كتاب  
فُقهاءُ وه ج رها  األ ئهمَّةُ وضعها الَّيت ة وبوجود املنهجيّ  ،نيعم أمجه عليهه وسالمُ  الله  صلواتُ  ةه مَّ ئه بوجود األوذلك 

  .املخالفني يعةه بعد ذلك فاحتاجوا إىل منهجالشِّ 

 هُ البعض يقرأ ،أليب حامد الغزايل أو الغزّايل (،ستصفى من علم األصولمُ ـال) :اين هوالكتاب الثَّ 
ك فلذل ،فهو غزّال ،الصوف ويبيعه لُ غزه فأبوه كان ي   أبيهه  الغزّايل ملهنة نسبتهُ و  ،الغزّايل هُ الغزايل والبعض يقرأ

 ة  اء قر يف قراءة  والغزّايل يف فهو الغزايل ،يقال أبو حامد الغزايل لكن شاع على األلسنة أنْ و  ،الغزّايل يقال لهُ 
والـُمستصفى  ،افعيسالة للشَّ الرِّ  ،هذان الكتابان ،هو هذا الكتاب (األصول من علمه ستصفى مُ ـال)و ،خرىأُ 

الشَّيُخ  ،واملولود يف عصره الشَّيخه الطُوسي ،204املتوىف سنة الشَّافعي د ابن إدريس مَّ ح  مُ له  من علمه األصول
تقريبًا يف  ،505وتويف سنة  ،للهجرة 450د سنة له والغزايل أو الغزّايل وُ  ،للهجرة 460 الطوسي تويفَّ سنة

ابعة غ الرَّ ل  بـ   ينيع ،204للهجرة وتويف سنة  150ة لد سنوُ الشَّافعي  ألنَّ  ،الشَّافعيمات فيه الَّذي مر نفس العُ 
ة افعيَّ والغزايل بني الشَّ  ،غ اخلامسة واخلمسنيل  يعين بـ   ،505وتويف سنة  ،450والغزايل ولد سنة  ،واخلمسني

وهنيئاً  ،هو أبو حامد الغزايل اينالثَّ الشَّافعي و  ،د ابن إدريسهو حممّ  ،لاألوَّ الشَّافعي ف ،اينالثَّ  الشَّافعيُّ ى سمَّ يُ 
هذا  ،اينالثَّ الشَّافعي ل و األوَّ الشَّافعي كر ما بني وهم يكرعون الفه  األصوله  اءه ولعلميعة الشِّ يعة ولفقهاء للشِّ 
قد فه لِّ وا الكتاب بكُ بحثون عن احلقيقة أن ال يقرأي  الَّذين أطلب من  (،املستصفى من علم األصول)اب الكت
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خرّج أحاديثه طه  ،املكتبة التوفيقية طبعةهي  بني يديّ الَّيت ين أقول لم هذه الطبعة لكنَّ  ،ال جيدون وقتاً 
ابع حكم القطب الرَّ )حتت عنوان  ،الطبعة من هذهه  ،634إذا نذهب إىل صفحة  ،القاهرة مصر ،الشَّيخ

حوها على أقول تصفَّ  ،696إىل صفحة  634فحات الصَّ  هذهه  ،696من هنا إىل صفحة  (،جتهدمُ ـال
جتهاد وعملية لية االجتهاد وتفاصيل االه  الغزايل عمبنيِّ فحات يُ الصَّ  يف هذهه و ألوراق  ايف هذهه  ،األقل

 تصّفحوا هذهه  ،األوراق وا هذهه قرأأنتم اه  ،وما هي شرائط االجتهاد ،املراد من االجتهاد ستنباط وماااله 
ينيَّة نا ته س  طبيقُه يف مؤسَّ ت   تاب وبني ما يتمّ نوا فيما بني ما جاء يف هذا الكه قاره فحات و  الصَّ  أيدي على الدِّ

ن يقرأ كتاب ا مأمَّ  ،باراتما شئت من الع مِّ يت س  هاجتهادي واالستنباطي والفقنا من العمل االه قهائه مراجعنا وفُ 
لم األصول املكتوبة مبطالب عه  لم  ى من علم األصول للغزايل وهو على عه فاملستص باالرسالة بكاملهه وكت

طعية  النتيجة القيصل إىل هذهه س  ف ،اخلارج لكبار مراجعنا ويف تقريرات أباث راسات احلوزويةواملبثوثة يف الدِّ 
ومن  ،د ابن إدريساألول حممّ الشَّافعي ذت من خه أُ  !الكتب ذت من هذهه خه لم األصول أُ من أنَّ أصول عه 

 حَّتَّ تابع هذا األمر يُ  ثري جهد  ملن أراد أنْ تاج إىل ك  ة ال حت  هذه القضيَّ و  ،اين أيب حامد الغزايلالثَّ الشَّافعي 
 على عناوين فهارس هذهه  كنُت أقوم باملروره لسع من الوقت تَّ ناك مُ لو كان هُ و  ،جليةً  ةً ف احلقيقة واضحكتشه ي  

نعمل هبا الَّيت أقوالم هي األصول  ستجدون أنَّ و  ،الكتب  لكم باإلمجال ماذا قالوا يف هذهه بنيِّ أُ ُُثَّ الكتب 
نيئًا لكم أيضاً فهنيئًا لنا هبذه املنهجية وه   ،الكتب ذت من هذهه خه ة أُ يملالع  املنهجية املوجودة يف حوزتناوأنَّ 

 !!عيونافه الشَّ الشيعة ها أيُّ 

 .نذهب إىل فاصل وأعود إليكم بعد قليل

الـُمستصفى من علمه )وكتاب  ،للشَّافعي األوَّل (سالةالرِّ )تاب ع كه اجه سريُ الَّذي أنَّ قول بأ د أنْ والبُ 
تبه اأُلُصول الشِّيعيَّة سيجد أنَّ كتاب طَّلعًا على كُ مُ  إذا كان ،اين أيب حامد الغزايلثَّ للشَّافعي ال (األصول

لتقليد سيكون او  ،هو األصل هُ ألنَّ  ،الشِّيعة لماءُ كتبها عُ   تب الَّيتعمليًة من الكُ  الـُمستصفى أكثر  فائدًة وأكثر  
تب األصول بينما يف كُ  ،فيه املطالب العمليةضع ستصفى من علم األصول للغزايل و  مُ ـوال ،تبةأضعف وأقل رُ 

س وهذا بٌث ال درِّ مُ ـف أو يقول التكتمل يقول املؤلِّ  بعد أنْ الَّيت هناك الكثري والكثري من األباث الشِّيعيَّة 
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الشَّافعي يف الفكر  وفضاًل عن الكروعه  تيفضاًل عن خمالفة أهل البف   ،فيه وهذا بٌث ال مثرة  أو  ،حتته طائل  
  !!و الكثري والكثري والكثريفهناك اللغ

 ،ات من الوجداناإلجاب ن خترجبعض األحياو  ،مسألوا أحد العلماء يف مدينة قُ أنّه ا خيطر يف بايل ّمَّ 
ء يف قطعًا ال شي ؟كارتونالم الشاهدوا أفيُ  هل جيوز للكبار أنْ  ،ألفالم الكارتونتابعة الكبار سألوه عن مُ 

 ؟تونالكار  ا أفالميشاهدو  بار أنْ نا جيوز للكد  فسألوه سيِّ  ،انهذد يف األره وإشكاالت ت  ولكن هذه أسئلة  ،ذلك
م يقو ؟جيوز وملاذا ال جيوز ،نعم :قال وّنا دهغار هم يشاصِّ ال ،بارة للكبسا لغو بالنِّ بأّنَّ  :نو ل! قالوا إّنَّ

 ؟غو مشاهدة اللال يفإلشكاوما  :الق ،لغوما هي إاّل أفالم الكارتون فسبة للكبار النِّ ب اأمَّ  ،يستأنسون هباو 
 إذا كان كلّ و  ،حرام ا هو بلغو  مهذا ولكن  ،غو حرامهناك ل   :قال ،حرام نيملؤمنمشاهدة اللغو للكبار ا :قال

قيقة احل هيوتلك أقول  !!وزويةة احلاسر موا الدفحرِّ إذاً  ،يف احلوزة هو لغو سهُ ر دنالَّذي لغو حرام فثالثة أرباع 
  !سوءاً  ذلك أكثر منالواقع هو  مل يكن إنْ 

طق يه املننسمّ  نْ أريد نُ  اذام ،مثل ما هناك املنطق ،قهيكرُي للبحث الفه علم األصوله هو املنطُق الفه 
املنطق و  ،ضيطق الريااملنو  ،هناك املنطق احلديثو  ،هناك املنطق األرسطي القدمي ،املنطق احلديث ،القدمي
وب جية واألسلملنهال ثِّ يُ  :قهفِ علم أصول الو واألسلوب والطريقة يف التفكري. يثل املنهجية المنطق .الرمزي

  لَّ كُ   قول إنَّ أ ال ناطعًا أق   ،اتالفي أهل البيت وأضفنا عليه إضافئنا بهه من خمنن جه و  .الفقهي البحثيف 
لعام اوق الذَّ و  ،لما العذأصول ه   لكن ،هي خمالفة ألهل البيتالشِّيعيَّة زة و يف كتب أصول الفقه يف احل كلمة  

ذا ه ،ليهم أمجعنيع سالمهُ و  لله ا يء بهه من أعداء أهل بيت العصمة صلواتُ سيس واملنشأ جه أالتو  ،املوجود فيه
  .االجتهاديةو  طيةباعلى مستوى املنهجية الفكرية يف العملية االستن

 ،ستقيممُ  شكل  به الشَّافعي يخنا الطوسي من ا ش  فقد جاء هبه  :طيةة للعملية االستنباا الصورة العامَّ أمَّ 
افعية ستنباط الشَّ قل لنا عملية االه الطوسي ن  الشَّيخ بشكل مستقيم  ،فالتر من دون أيّ و حواجز  من دون أيّ 

الكالم يف  رَّ وم   ،إىل يومنا هذا جاريةً  بقيت هذه العمليةُ و  الشِّيعة قهاء  عليها فُ وتسامل   ،املبسوط يف كتابهه 
تابه الطوسي يف كه الشَّيخ رُه ك  هذه املسألة وجئتكم بنماذج وأمثلة ومقارنة فيما ذ   حولاحللقات األوىل 

 ومن أراد أنْ  ،جدَّاً  حةً اضالقضية كانت و  عتقد أنَّ وأ ،افعيللشَّ  (ماأل)وما جاء مذكورًا يف كتاب  (املبسوط)
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احللقات يف  ،أخرىمواقع و ون رائيِّ على موقع زه ،كبوتيةالعن بكةموجودة على الشَّ احللقات فاملوضوع  راجعيُ 
 ليةُ مالت الع  وال ز   ،الشَّافعيتب الطوسي ومن كُ الشَّيخ تب من كُ  بأمثلة   ئتُ األوىل من هذا الربنامج حيث جه 

هذا الكتاب أكثر فائدة  وستجدون أنَّ  (،صول للغزايلمن األاملستصفى )وا لم اقرأقول لطلبة العأنا أ ،مستمرةً 
الَّيت تب بينما الكُ  ،مليةب الع  مستقيم إىل املطال   ذهب بشكل  هذا الكتاب ي   ألنَّ  ،تدرسوّناالَّيت من الكتب 

كما هم   رة،فيها وال مث   ال فائدة  الَّيت من املطالب   من اللغو وبكثري  فة بكثري  غلَّ كتب مُ هي  س يف حوزاتنا در  تُ 
 يف مثرةٌ هي فيها  مرةُ باٌث الثَّ وهناك أ !!ة عمليةر ليس فيه من مثوهذا بٌث  !!طائل حتتهال  يقولون هذا بثٌ 

بحث ال فائدة فيها أساسًا يف الالَّيت قسيمات ه التَّ ما بني عامل الثبوت واإلثبات وهذ لخوند ،عامل اخليال
 (الرِّسالة)هذه اجلهة ولكنَّين جئُت هبذا املثال الواضح كتاب  ال أريد اخلوض كثريًا يفو  ،هيملي الفقالع  

من أراد أْن يتأكَّد من هذا و  ،للشَّافعي الثَّاين وهو الغزايل (الـُمستصفى من األصول)وكتاُب  ،للشَّافعي األوَّل
 لِّ يكُن لكُ الَّيت ة فحات املهمَّ وقد أشرت قبل قليل إىل الصَّ  ،ده ويتأكَّ تب بنفسعليهه أْن يطالع هذه الكُ  األمر
بني املنهجية  بق الكبرياطيعي ليجد التيين الشِّ وجود يف الوسط العلمي الدِّ  باملع  العلى اطهو تابع و من يُ 

عند  ،عند هذا احلدّ  قفُ ال ت   ةُ والقضيَّ  ،قهائنالمائنا ومراجعنا وفُ عند عُ  افعية وبني املنهجية املوجودةه الشَّ 
 مشكلٌة كبريةٌ  ،وحاينالرَّ  يف اجلوِّ و  ،املعنوي يف اجلوِّ  حَّتَّ بل  ،باطيةالهستناالفقهية و كرية ة الفه يخطوط املنهج
 بني جودةه تب األخالقه املو كُ األخالق ف   تبه من كُ  اإذا بدأن ،ما شئت مِّ رفاين س  وحاين العه الرَّ  عندنا يف اجلوِّ 

هم صادر طقوسه عرفون بأنَّ م  نهم ال ي  الكثري مه  وّ خلوا يف هذا اجلد  الَّذين و  ،صلةالبيت به  ألهله  تُّ أيدينا ال مت
جاءت قد  ،األوصاف صفوها هبذهه ي   ة كما يلو لم أنْ واملعنويَّ  ةه وحانيَّ هم الرَّ قافته اهتم ومصادر ث  ر سلوكيّ صاده وم  

 .دمَّ حُم   آلله  واصبه النَّ  جاءت من أشدِّ و  ،من أعداء أهل البيت

 :أيدينابني الَّيت لة الكتب دعين أمر مروراً سريعاً على سلس

 مرجعٌ  بهُ ت  ك    ،صويفّ  تابٌ هذا الكتاب كه  (،أوصاف األشراف) :تابكلكتب املختصرة واملوجزة  من ا -
  ،افألشر ا تب أوصافكالَّذي  ين الطوسي هو نصري الدِّ  اخلاجة ،ين الطوسينصري الدِّ هو يعي شه 

  .ةها على طريقة الصوفيّ كتب  
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خالف كر امللفه مشحوٌن باوهو  ،من كتب األخالق واملواعظ (،ورّامجمموعة ) :وعندنا كتاب -
 .نقوله عن أعداء أهل بيت العصمةوباحلديث امل

ت هل بيملخالف أل ابالفكره  أيضًا مشحونٌ  كتابٌ وهو   ،البن مسكويه (األخالق) :باوهناك كت -
 .العصمة

كر يف والفه ر الصو بالفك أيضًا مشحونٌ  وهو كتابٌ  ،يناثيللع (النفس آدابُ ) :وهناك كتاٌب آخر وهو -
 .ناينوالفكر اليو الف ألهل البيت لفي املخالسَّ 

هل البيت ألخالف كر املفه كر الصويف والبالفه  مشحونٌ  هو اآلخر كتابٌ  (،عاداتجامع السَّ ) :وكتاب -
 .من الفلسفات املختلفةو خرى أيضاً أ ومن أمم   ،كر اليوناينوالفه 

ني بالَّيت وسوعة ذه امله ،شاينللفيض الكا (ة البيضاءاحملجَّ ) :الكبرية عندنا هيقية املوسوعة األخالو  -
لفيض لة البيضاء جَّ احمل ،تدالَّ جمُ لطبعة يف أربعة ا ة هبذهعو مطب ،انية أجزاءف من مث  تتألَّ الَّيت يدي و 

 ،واملعنويةية لروحانطالب املة على كلِّ املاالشَّ  ،هي هذه املوسوعة األخالقية الكبرية ،الكاشاين
ة احملجَّ )تاب ذا الكهيف  لةً واألحوال جاءت مفصَّ  واألفعاله  شري يف األقواله تفاصيل السلوك الب  و 

لبيضاء يف اة احملجَّ ) ّناء عنوالبيضاا ةُ احملجَّ  ،البيضاء يف أصلها ما هي بكتاب  شيعي ةُ احملجَّ و  (،البيضاء
إلحياء أو يف حياء اإ اء يفاحملجة البيض ،ل لا تسميتاننُقه  (، إحياء اإلحياءهتذيب اإلحياء أو يف

 ،لألوَّ راز امن الطِّ  اصيبي تاٌب نكوهو  ين الغزايل إحياُء علوم الدِّ  باهو كت (اإلحياء)و ،هتذيب اإلهحياء
ل ق  ! نـ  ؟اجتنا لذلكحما  ؟وملاذا ،بهُ ذَّ قد ه   هُ ةه أنَّ جَّ بهُ الشِّيعيَّة احة قلُه إىل السَّ ض الكاشاين ون  جاء الفي

نية واملعنوية وحاالرَّ قافة الثَّ ل ُيشكِّ  الَّذياصيب هو النَّ  كرُ التغيريات وبقي الفه  بعض   ث فيهه تاب وأحد  الكه 
 ل يفالقي األوَّ ر األخو املصدههذا  ،اتوحانيَّ هم يعيشون يف عامل الرَّ عتربون أنفسُ ي  الَّذين ك ألولئ
اإلحياء أو يف إحياء  يضاء يف هتذيبة الباحملجَّ  ،ةالشِّيعيَّ  يَّةنيالدِّ املؤسَّسة ويف الشِّيعيَّة افية قاحة الثَّ السَّ 

  .يلين للغزاإحياء علوم الدِّ  باة البيضاء هو كتبالنتيجة احملجَّ  ،اإلحياء

 ،التوفيقية املكتبة ،هذا هو اجلزء الثالث (،إحياء علوم الدين)ا جاء يف كتاب أقرأ لكم شيئًا ّمهَّ 
آفات ) :لة تفاصيل هذا العنوانمن هذه الطبعة يف مجُ  ،الثمن اجلزء الثَّ  ،172يف صفحة  ،مصر ،القاهرة

قطعاً أنا -وهذا يدل  -وصل يف البحث إىل موضوع اللعن أقرأ لكم سطوراً  ،آفات اللسان تابُ كه ويف   (،ساناللِّ 
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ينِه عَ بِ  اسق  فَ  عنَ لَ  وهذا يدل  على أنَّ -تصل الفكرة واضحة إليكم حَّتَّ املوضوع أقرأ مجالً  أقرأ كلَّ  ال أريد أنْ 
لعنُة الل  ص نقولشخِّ نُ  لكن أنْ  ،الفاسقني نلعنُ  ،الظاملني ا نلعنُ وإّنَّ  ،بعينه ال جيوز لعُن فاسق-ائزجَ  ير  غَ 

ي فِ فَ  وعلى الجملةِ  ،َجائز َغير  َلعَن فَاسق  ِبَعينِه  وهذا يدل  على أنَّ -!ال جيوزفعلى فالن الفاسق أو الظَّامل 
 لعنه يريد أْن يصله إىل عدمه جواز  ؟ل يصهو إىل أين يريد أنْ  ،لو كانوا فاسقنيحَّتَّ -طراألشخاص  خَ  لعنِ 
وعلى - العباراتصب واضحة يف هذهه النَّ  من هنا تبدأ رائحةُ  ،القضية يصل إىل هذهه  هو يريد أنْ  ،يزيد
إبليس  ن لعنِ عَ  كوتِ ر في الس  طَ وال خَ -؟ماذا يقولُُثَّ -نبجتَ خطٌر فلي   ملة ففي لعن األشخاصِ الج  

ا إبليس فليس هناك من عنَّ ل   امألنَّنا لو سكتنا و  ؟نلعن إبليس ما الداعي أنْ يقول -ًَل عن غيرهِ مثًَل َفض
وعن لعن يزيد  علينا أن نسكت عن لعن إبليس وعن لعن غريهه -فضًَل عن غيرهِ -جد خطرو ال ي ،لةمشك

ن ع  الل ل   صريٌح يف أنَّ  رآنُ ! القُ ؟إبليس إذًا ملاذا لعن اللُ  ،ةهو يريد أن يصل إىل هذه القضيَّ  ،وأمثال يزيد
 وعلى الجملِة َفِفي لعن ، َجائزَلعَن فَاسق  ِبَعينِه َغير   وهذا يدل  على أنَّ -؟الل إبليس ن  ع  ملاذا ل   ،إبليس

هل فإْن ِقيل  ،وال َخَطر في الس كوِت َعن َلعِن إبليس مثًَل َفضًَل عن غيرهنب جتَ لي  فَ  األشخاص  خطرٌ 
نصل إىل  ؟نصليريد أن إبليس إىل أين عن عن مات وإبعاد اللَّ هذه املقدِّ  ،هناة نا القضيَّ هُ -يجوز لعن  يزيد

 ت أنَّ ثبُ مل ي  -ثبت أصَلً لم يَ  قلنا هذا !؟سين أو آمٌر بهِ ل الح  اتِ ه  قَ يزيد ألنَّ  عن  قيل هل يجوز لَ  فإنْ -هنا
ر بِه ما مَ له  أو أَ تَ ق َ  ه  قال إنَّ  ي  فَل يجوز أنْ  ،لم يثبت أصَلً هذا لنا ق  -سني أو قد أمر بقتلهه تل احلُ د ق  يزيد ق  
يزيد قد قتل  قول بأنَّ ن أنْ  ال جيوزبل  ،لعن يزيد زو أصاًل ليس فقط ال جي-لعنةت فضًَل عن الَّ ثب  لم يَ 

تاب إحياء علوم أنتج كه الَّذي قل هذا هو الع   ،سنياحلُ  نقول بأنَّ يزيد قد أمر بقتله  جيوز أنْ ال و  ،سنياحلُ 
ال أدري من  ؟من أين تأخذون ،يعة هنيئاً كر وهنيئًا لكم يا شه هذا الفه  ل  ق  نـ  يض الكاشاين فـ  فجاء الف   !ينالدِّ 
 رٌ مَ سين أو آل الح  اتِ قَ  ه  يزيد ألنَّ  عن  لَ يل هل يجوز قِ  فإنْ -! مَّت تأخذون من أهل البيت ال أدري!مكان أيّ 

ال  ه  ألنَّ  ،ما لم يَثب ت فضًَل عن اللعنة ي قال إنَّه قَ َتله  أو َأَمر بهق لنا هذا لم يثبت أصًَل فَل يجوز أْن  ؟هبِ 
ألنَّه  ال تجوز -سنيل احلُ ت  يزيد قد قـ   د من أنَّ نتأكَّ  أنْ  دّ البُ -من غير تحقيق إلى كبيرة   سلم  تجوز نسبة م  

مر ًا وقتل أبو لؤلؤة ع  ليَّ لجم عَ قال قتل ابن م  ي   نعم يجوز أنْ  ،تحقيق من غيرِ  كبيرة  نسبة  م سلم  إلى  
أبا لؤلؤة  فقط يذكرأن ليس منطقيًا  هُ ابن ملجم ألنَّ  ذكرُ  حَّتَّ و -ذلك ثبت متواتراً  رضي اهلل عنهما فإنَّ 
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 ،من غير تحقيق فر  أو ك   فسق  سلم بِ ى م  رمَ ي   فَل يجوز أنْ -ر ُعمرك  ذ يُ  ر عليي ألجل أنكه ذُ مر ف  قتل عُ وم  
عن شخص من  تتكّلم- اهللعنه  َلن لَ عل ف  ما فَ  :عنها فقالت ضي اهلل  خلت على عائشة رَ دَ  :وقسر قال م

وا األموات ال تسبّ  :قال رسول اهلل :قالت ؟وكيف هذا :لتق   ،مه  اهللحِ رَ  :التقَ  ،يتوفّ  لت  ق  -األشخاص
حفظوني االنَّاس ها أي   :وقال ،األحياء وا األموات فتؤذوا بهِ ال تسب   :وقال ،فضوا إلى ما قّدمواهم قد أَ فإنَّ 

كّل هذا -ت فاذكروا منه خيراً ات الميّ إذا مَ النَّاس ها أي   ،وهمفي أصحابي وإخواني وأصهاري وال تسب  
ر أو اآلمِ -من دون تعيني اسم-اهلل نه  عَ ل الحسين لَ اتِ قال قَ ي   يل فهل يجوز أنْ قِ  إنْ فَ -!تضيع احلقائق حَّتَّ 
ي حتمل أن يموت  ه  ه  اهلل ألنَّ نَ عَ بل التوبة لَ ات قَ مَ  إنْ  قَاِتل  الح سين :ق لنا الصَّواب أن ي قال ؟اهلل عنه  لَ  بقتلهِ 

أو اآلمر   سنيه احلُ  ل  اته ق  لعن  الُل ) :هذه اجلملة حَّتَّ يعين  !؟س  هذاتقدُّ  أيُّ  !؟حتياط  هذاأيُّ اه -بعد التوبة
 ،الغزايل كرُ هذا هو فه  (، يتوبمات قبل أنْ  الل إنْ  نهُ ع  ل احلسني ل  اته ق  ) :قول هكذان   البد أنْ  (،بقتلهه ال جيوز

نا ومراجعنا مصدر علم األصول عند علمائه  "ستصفىامل"أنتج هذا الكتاب وأنتج الَّذي وهذا هو العقل 
أنا ال أقول مل  ؟يعياقع الشِّ و ينقل هذا الفكر األعوج إىل ال أنْ  حدا بهه الَّذي يض الكاشاين ما الف   ،ءاألجالَّ 

ف املنحر  الشَّافعيّ  بقي الفكرُ  ،الغزايل اربقيت أفكو  ،زئيّ جُ  هُ ولكنَّ  أحدث تغيرياً  ،ث تغيريًا يف الكتابده يُ 
 .قي موجوداً على طول الكتابب   ،صمةاملنحرف عن أهل بيت العه  لفيّ كر السَّ والفه  ،املنحرف والفكر الصويفّ 

تاب لعن فلم يتناول ما جاء يف كه موضوع الَّ  ،ين إىل نفس هذا املوضوعمثاًل ل مَّا وصل الفيض الكاشا
ه الكالم إىل كالم لعن ولكن حني وصل به روايات وأحاديث يف موضوع الَّ  ورد  صحيٌح أ   ،فصيلحياء بالتَّ اإل
زيد يَ  عنِ امد في هذا الباب من الكَلم في لَ حَ  وبكره  أا ما ذَ وأمَّ -ما قال ف الكالم وغايةذ  يل أواًل ح  زاالغ  
الَّذي وفعاًل األساس  ،عيباً   لهُ يسرتُ  ه يريد أنْ وكأنَّ  ،فطواه وما ذكره-روىوال ي   طوىي   نه  اهلل فينبغي أنْ عَ لَ 
بأنَّ يعة آخرون لماء شه عُ ومعه يعتقد ين اشاالك الفيضهو أّن األساس  ،ة البيضاءهذا الكتاب احملجَّ  ف بهه لِّ أُ 

على ذلك دليل  وأدلُّ  ،لراز األوَّ من الطِّ  اً جل كان ناصبيّ الرَّ و  ،ام حياتهع يف آخر أيَّ شيَّ ت  أبا حامد الغزايل قد 
ة لماء السنّ بعض عُ أّن ب الغزايل بيث تُ كُ   من أهمّ هو إحياء علوم الدين  ،كتبهه   أهمُّ هو هذا  ،هذا كالمه  وه

ين ل م ا ضاع شيٌء من لوم الدِّ  هذا الكتاب إحياء عُ منها إالَّ  بق  ب اإلسالم بكاملها ومل ي  تُ اعت كُ يقولون لو ض  
 تشيَّع يف آخر عمره؟  قدايلزَّ الغ   يقولون بأنَّ كيف ف   ،هذا الكتاب بالغون يف وصفه يُ و هكذا يقولون  ،اإلسالم
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قال بأنَّ هذا يُ  (، يف إثبات والية أمري املؤمننيسرُّ العاملني)عنوانُه  ،هُ ب  ت  ايل قد ك  زَّ يقال بأنَّ الغ   تابٌ وهناك كه 
لو  حَّتَّ و  ،احلكاية هذهه ال ندري مدى صدق  ،د دعوىرَّ جمُ  ،عاءد ادِّ رَّ جمُ وهذا  ،شيَّعت ايل وأنَّهزَّ الكتاب للغ  

ه إىل ساحة عوج للغزايل فنأيت بفكره وننقلبش يف املاضي األنْ ع نـ  رجلماذا ن  ف ،ادقةكانت هذه احلكاية ص  
هذا ص خِّ وحينما نش ؟ماذا نفعل ؟ماذا نصنع ،مرض موجود بني علمائنا ،هذا مرض !؟ملاذا ،الثَّقافة الشِّيعيَّة

وهو  هذا كتاب إحياُء علوم الدِّين  ،أمام أعينكم ،وهذه احلقائق أمامكم !نيفني ومنحر نيِّ و س ماحُ صبه املرض نُ 
 ،ذيب اإلحياءة البيضاء يف هت  احملجَّ )ه ي  ييُه  أنْ  ألجله  ،بهُ ذِّ  يهأنْ  يت به الفيض الكاشاين ألجله يأ ،كتاٌب ناصيبّ 

عادي أهل كيف كان كتابًا عظيمًا وهو يُ ،هذا الكتاب كتاب عظيم ألنَّ  :يقول ؟ملاذا (،يف إحياء اإلحياء
ح هذا صله ع فهذه هدية من الفيض الكاشاين كي يُ شيَّ الرجل ت   ا أنَّ هذا كتاب عظيم ومب ؟البيت ال أدري

موجوداً  الفكُر الـُمعانهُد والـُمعادهي ألهل البيت فقد بقي ،ما فعل يتهُ ل   ويا ،ح هذا الكتابصحِّ كي يُ   ،الكتاب
الثَّقافة إىل ساحة  ل  دخه أُ  هُ ولكنَّ  ،مللبيت بالكاكر بعيد عن أهل افه فهو  ،ة البيضاءعلى طول كتاب احملجَّ 

جل  الرَّ  ولكنّ  ،مشحونة بالفكر املخالفالثَّقافة الشِّيعيَّة احة علم بأنَّ س  الفيض الكاشاين ي   مع أنَّ  ،الشِّيعيَّة
كان من   ،دراالفيض الكاشاين كان صوفيًا وكان من تالمذة املال ص   ،اً اية كان صوفيّ يف البد !كان مضطرباً 

ج تزوّ فقد  وكان صهرًا لهُ  ،املعروف باملالَّ صدرا ،حممَّد ابن إبراهيم القّواميريازي ين الشِّ صدر الدِّ املال المذة ت
ك لنينًا إىل املسح   نُّ ي  ظّل ه لكنَّ و  ،ةإىل املدرسة اإلخباريّ و  ،ةة اإلخباريّ ل إىل املنهجيّ وَّ بعد ذلك حت  ُُثَّ  ،ابنته

 .الصويفّ 

هو أنّه الغريب  ،اهرةالظَّ  ص هذهه خَّ هو قد ش  و قول يض الكاشاين هو الفي ،ذا تفسريُه الصَّايفه  
 ارو مفسِّ  فماذا فعل ،ث عن تفاسري املخالفني ألهل البيتيتحدَّ وهو فماذا يقول  ،ةلقضيَّ ا ص هذهخَّ ش  

والتفاسير -سب أهوائهمرآن بروا القُ يعين فسَّ -سيرهم وكَلمهماتف هم فيهوائِ ملوه على أَ حَ وَ -؟املخالفني
 هبذهه  روهسَّ ف  و ن رآمحلوا القُ -وحملوه على أهوائهم-؟من أي قبيل  -ة من هذا القبيلامَّ العَ  لماء  ها ع  نَّفصَ الَّتي 

 األوَّل من تفسري من اجلزء ،10هذا يف صفحة -سيرهم وكَلمهماوحملوه على أهوائهم في تف-الطريقة
َوَحملوه على َأهواِئهم في تفاسيرهم -طهران ،إيران ،درورات مكتبة الصَّ منش ،ايف للفيض الكاشاينالصَّ 

الَّتي وكذلك  ،عليها التعويل فكيف يصح   ،هذا القبيل ة منالعامَّ  فها علماء  صنَّ الَّتي  والتَّفاسير   وكَلمهم
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تويف الفيض -فها متأخرو أصحابناوكذلك الَّتي صنَّ -تفاسري علمائنا-ها أيضاً أصحابنا فإنَّ  متأخروفها صنَّ 
 ،دون ي فمامة احللّ لماء من زمن العالَّ على العُ  صطلح يُطلقنا هذا املأصحابه  رومتأخّ و  ،1091سنة  الكاشاين
مة احلّليهي والقضية  مثل ما و  ،صاف   يف التبيان نقل الفكر املخالف بشكل   الشِّيخ الطوسيف ،قبل العالَّ

يف تفسري   صاف  التفسري املخالف ألهل البيت بشكل  أيضًا ل لنا ق  نـ   ،صاف   بشكل  الشَّافعي نقل لنا الفكر 
 ، املخالفني موجودةاسريتفو  ،رآن موجودةوأحاديث أهل البيت يف تفسري القُ  ،التبيان موجود وتفسريُ  ،نايالتب

وأشرت إىل بعضه األمثلة يف هذا الربنامج وُيكنكم أْن  ،احلديث عن هذا املوضوع يف برامج عديدة ومرَّ 
 ذَّ شة و ؤساء العامَّ إلى ر   ستندةٌ ها أيضًا م  أصحابنا فإنَّ  روتأخِّ فها م  نَّ صَ الَّتي -التفاسري-وكذلك-راجعوا ذلكتُ 

نوالهم على مِ  وذلك ألنَّهم إنَّما َنَسجوا-يعييف كتب التفسري الشِّ -صمةحديٌث عن أهل العِ  ل فيهِ قِ ما ن  
 هُ ى تفسري  وعلى هذا األساس مسّ  ،املخالفنيأقوال ب كتفواا أي أّّنم -ا في األكثر على أقوالهمو ر تصقوا
اه التفسري فسمَّ -َلمم السَّ عليه   طًا من أحاديث أهل البيتتنبَ سوام م  العَ  آراءِ  عن هاً نزَّ يكون م  -"ايفالصَّ "
 أكمل التفسري وجد أنَّ  لذا بعد أنْ  ،فيه ما فيه بقيومع ذلك  ،نيمن فهكر املخالف اف  ص   هُ أنَّ أي ايف الصَّ ب
هذا التفسري فيه  حَّتَّ و  ،"صفىاأل" اهُ مسَّ  ثانياً  تب تفسرياً ك  ف   ،يف هذا التفسري اً موجودما زال كر املخالفني فه 

 ،ما فيه من فكر املخالفنيفيه أيضاً هذا حَّتَّ و  ،"ىاملصفَّ "اه مسَّ  فكتب تفسرياً ثالثاً  ،كر املخالفنيما فيه من فه 
ال  نقوله وننُ  !ال نعلم ده وننُ ردِّ نُ صرنا فكر املخالفني انتشر انتشارًا واسعًا بيث  ألنَّ  ؟ن عجبًا ملاذاتقولو 
 يف هذهه  ين نشأتُ ألنَّ  ،املخالفني راكراً من أفكين ال أنقل لكم فه انًا أنَّ م  عطيكم ض  ين ال أُ راراً أقول إنَّ مه و  ،نعلم

 ؟ن عقليمن أين تكوَّ و  ؟ت ثقافيتمن أين نشأف ،املخالفمشحونة بالفكر الشِّيعيَّة واألجواء الشِّيعيَّة األجواء 
ها يقرأالَّيت ملصيبة ا حَّتَّ  ،مشحونة بالفكر املخالف ةواجملالس احلسينيَّ  ،السمن املنرب احلسيين من اجمل :الً أوَّ 

عيب هراء الك  عبد الزَّ الشَّيخ  هُ يقرأالَّذي مقتل احلسني  ةاجملالس احلسينيَّ  ،كتب املخالفنياخلطيب يأيت هبا من  
هو صحيح يقرأ مقتل السيِّد ابن طاووس  ،يأيت به من تأريخ الطربي وابن األثري واخلوارزمي ؟من أين يأيت به

هذه الكتب أخذت من  ؟لكن هذه الكتب من أين أخذت ،الكتب يأخذ من هذهه فهو  ،ومقتل املقّرم
الَّذي يُقر أ هو  املقتلف ،أخذت من هذه الكتب ،ي وفالن وفالن وفالنارزمالدينوري واخلو و  ربي واليعقويبالطَّ 

ر كرعون يف الفكيطباء اخلُ و  ،ةمن اجملالس احلسينيَّ  ؟فمن أين نشأت ثقافيت ،حال على أيِّ  ،مقتل الطربي
روعًا وغطسوا إىل كالَّذين كرعوا  خبطباء املنرب الكبار و ة الكبار ذتروا باألسام تأثَّ ألّنَّ  ،ف وهم ال يعلمونله املخا
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الفكر  بمشحونةٌ الشِّيعيَّة  املكتبةُ و  ،الشِّيعيَّةمن املكتبة  ؟من أينو  ،املخالف الطابقية يف الفكره هم عمائمه 
مشحونة بالفكر وهي  يدِّثكم عن تفاسري الشِّيعة ،1091 سنة متوىفّ  ، وهذا هو الفيض الكاشايناملخالف
 ا أكمل التفسري وجدهُ مَّ ولكن ل   ،املخالفنياه الصايف من فكر سمَّ ف تفسرياً  بت يكوحاول أنْ  ،املخالف
البعض و ى املصفّ  كتبف ،بآراء املخالفني مشحوناً أيضًا  فكتب األصفى ووجدهُ  ،بآراء املخالفني مشحوناً 

فاملسألة  ،املصّفى وفيهه أيضًا من آراء املخالفني تفسري   أنا شخصيًا رأيتهُ ولكْن  ،ذا التفسريهينكر وجود 
أنا  ،فكرًا خمالفًا لْن يتسرَّب على لساين أنَّ ضمانًا  ين ال أعطيكمنَّ اجلهات لذلك أقول بأنا من مجيع طو حت

هذا  ،عوريف حالة الشُّ و ن يف حالة الوعي در ما أمتكَّ كر املخالف ق  أجتنب الفه  حاول أنْ ين أُ ضماناً أنَّ  أعطيكم
 ،الشِّيعة ءالمعبها أّتنب فكر أّتنَّ الَّيت وىل قرات األُ ومن الفه  ،ب الفكر املخالفين أّتنَّ الضمان أعطيه لكم أنَّ 

 ،م قد غطسوا يف الفكر املخالفألّنَّ الشِّيعة لماء عُ  ة ما يقولهُ حَّ ين أحكم بعدم صه د من هذا الفكر ألنَّ كّ أأت
من كبار وهو هذا الفيض الكاشاين  ،مونيتكلّ  هم وهاهم ،مكتب أمام  الكُ  هذهه  ،كمم  وهذه املصادر أما

  .راجعوهاأنتم املصادر موجودة و  ،وليس فقط الفيض الكاشاين ،الشِّيعةعلماء 

مثلة اذج وأذه ّنه ،كتب أخرى أيضًا موجودةو صول سالة واملستصفى من علم األهذا كتاب الرِّ 
 دقواع ،تبالكُ  ىل هذهه د إستنتفهي  ،نا جاءتناتيا من هُ عملية االستنباط والفُ  عرفوا بأنَّ راجعوها كي ت  

 يعيشون يفأّّنم بنفسهم ون أر يتصوَّ الَّذين وهؤالء  ،وحانياترَّ  األخالق وعلم السلوك والعلمُ  ،االستنباط
 ،الكنيالسَّ  نُ رآضاء هو قُ ة البيحملجَّ ا با كتبأنَّ  :ة البيضاء كما يقولونجَّ روحانية وهم يعتمدون على احمل ءاأجو 
يكرعون يف هم و  ،رآّنم هذاقُ بم ل ُ  نيئاً ه !ذيب النفس وتنقية الباطنالباحثني عن هت رآنُ قُ و  ،نيِّ وحانيرآن الرَّ و قُ 

 !وافعالشَّ  كره فه 

البعض  ،صولة فيها الشَّافعيكر فأيضًا للفه  :فسيررآنية على المنابر وفي كتب التَّ الق  الثَّقافة ا أمَّ 
 ،ايلزَّ حامد الغ  أبو  وهواين الثَّ الشَّافعي ة ر و لكن هذه التسمية مشه ،الثالثَّ الشَّافعي ازي بي الفخر الرَّ يسمِّ 

 الوائلي الشَّيخُ سها أسَّ الشِّيعيَّة الَّيت طابة درسة اخله م   ألنَّ  ،الف خر الرَّازي تفسري د إىلستنه ة ت  املنابر احلسينيَّ و 
فس األلفاظ من هذا ل ن  نقُ الوائلي ي  الشَّيخ علينا كيف أنَّ  رَّ وم   ،هذا التفسريعلى رآن فسريها للقُ يف ت   ت عتمد

ًا مع دَّ بًا جه زي كان مؤدَّ ارَّ خر البينما الف   (،كهيعص)ة يف معىن جَّ اإلمام احلُ  بديثه  فسري وهو يستهزئُ التَّ 
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علينا يف هذا  مرَّ  ،ًا مع كالم إمام زماننادَّ جه  سيئًا لألدبه كان مُ ف يشيخنا الوائل اوأمَّ  ،وأصحابه روايات قومهه 
 ،دروس التفسري التفسري وحَّتَّ  تبكُ حَّتَّ  و  ،ريفس يف هذا التَّ اً سينية تكرع كروعفاملنابر احلُ  ،ابقةاحللقات السَّ 

والتفسري الكبري للفخر  (،رآنيف ظالل القُ ) :فسريانت  الشِّيعة رين حماضرات املفسِّ  التفسري يفمن أهم مصادر 
الَّيت قوا يف احملاضرات قِّ د   ،رآنيةاألباث القُ  يف ،تب الكُ يف ،يف اجملالت راجعوا ما ُيكتب من مقاالت   ،زياالرَّ 
 :ثالثة واضحة ردستجدون هناك مصا رآنس القُ درِّ تُ الَّيت س ار ت واملدساى يف املؤسَّ لق  تُ 

  .اغب األصفهاينمفردات الرَّ  :على مستوى اللغة -
  .ازيالتفسري الكبري للفخر الرَّ  : العقائديريسعلى مستوى التف -
  ل الُقرآن.يف ظال د قطبالرجوع إىل سيِّ  :ملعاشا قعواللحليل تاالجتماعي وال وعلى مستوى التفسري -

يف  ،سلدرو  ايف ،تيف املقاال ،ص هذا األمرتفحَّ ي ن أراد أنم  هذه احلقائق واضحة وجلية له 
 .ويف الربامج ،احملاضرات

أكرب هي ا مبَّ ر و  ،هو اجلزء العاشر اذه (،رآنالتمهيد يف علوم القُ ) هذه املوسوعة :على سبيل املثال
التفسري  ،اجلزء العاشر ،د هادي معرفةيخ حممّ شَّ الاملؤّلف  ،ة يف موضوعها أو يف باهباشيعيّ  موسوعة

 2007 ،سة التمهيدوهذه  الطبعة هي الطبعة األوىل من مؤسَّ  ،356يف صفحة  ،مناهج التفسري ،رونواملفسِّ 
التفسير الكبير مفاتيح الغيب لإلمام فخر الدين ) :ت عنوانحت ،356ذهب إىل صفحة إذ ن   ،ميالدي

إىل آخر ..شافعي المذهب صاحب تصانيف ممتعة ،أشعري   ،ازين الرَّ يمر ابن الحسد ابن ع  محمّ 
د هادي معرفة وهو حممّ الشَّيخ نفس ب ينما يذهبينما حه -سيره  هذا من جَلئل كتب التفسيروتف-(الكالم
اً يطعن فيه ط  إنّه هان ففسري الربُ ث مثاًل عن ت  يتحدَّ  عن  بهُ ت  عندي وقت أقرأ لكم ما ك  أنا ما  ،عنًا شديدًا جدَّ

ا مرَّ علينا يف بر  ،طبد قُ وي  لتفسري سيِّ ديد  وق  دح  ش  لك من م  ذ  ك    بهُ ت  هان أو ما ك  تفسري الربُ  ظالل يف )امج رمبَّ
لماء ظر عُ فهو شهيد يف ن  -دهشالمست ن قطب ابن إبراهيم الشاذليد ابلسيِّ -507صفحة  (رآنالقُ 

ض اآلراء ر  يستعحاول أنْ هو ف ،رورةد هادي معرفة ليست آراؤه بالضَّ حممّ الشَّيخ كتبها الَّيت  اآلراء  ،الشِّيعة
دبية فاسير األمن خير التَّ -(رآنيف ظالل القُ )-هذا فكان تفسيره  -يعيالشِّ  يماملوجودة يف الوسط العل
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 رآنيةً إلى جنب تربية الجيل المسلم تربيًة ق   ،إحياء الحركة اإلسَلمية العتيدة عية الهادفة إلىااالجتم
 !!نرآه مديح لتفسري يف ظالل القُ لُّ الكالم كُ  ،إىل آخر الكالم-كاملة  إسَلميةً 

 للا محةُ  ر  لبحراينهاشم ا لسيِّداع فيه مج  الَّذي التفسري  ،هانث عن تفسري الربُ بينما حني يأيت ليتحدَّ 
 هذا يعتمد  تفسيرهِ  وفي-ني عليهم أمجعوسالمهُ  الله  لواتُ بيت العصمة ص أهله  من أحاديثه ما جاء  عليه

لى اإلمام إمنسوب ير السأمثال التف-؟ال اعتبار هبا الَّيت ما هي هذه الكتب-بها اعتبارَ كتبًا ال 
من أحسن ب د قطيِّ  ستفسري ين! يع؟فسري اإلمام العسكريّ على ت   دقال أدري ملاذا هذا احل-العسكريّ 

 ال ؟سكري ملاذامام العفسري اإلتهذا احلقد على ولكْن  ،من أحسن التفاسري ازيسري الفخر الرَّ تفو  ،سريالتفا
المنسوب  تجاجحب االتاكِ وَ -كذلك  يفسري القمّ ت-والتفسير المنسوب إلى علّي ابن إبراهيم-!!أدري

فسري اإلمام ة يف ت  شكلامل ،املشكلة هنا-دسوس فيهيم ابن قيس الهَللي المإلى الطبرسي وكتاب سل
شكلتنا م ،ملشكلةذه هي اه ،يف كتاب سليم ابن قيسو  ،يف كتاب االحتجاجو  ،يمّ يف تفسري القُ و  ،العسكريّ 

ئل  من جَل ره  هذاوتفسي-يرَّاز أمَّا تفسري الفخر ال !رآن فذلك من أحسن التفاسريظالل القُ  يف اأمَّ  !هنا
 .ويف كالمهه  يف حديثهه  ويستمرّ -تب التفسيرك  

ازي فخر الرَّ ية الاعن !الل الل-أهل البيتته بعناي-ازيعنوانًا للفخر الرَّ فرد يُ  ،359يف صفحة ُُثَّ 
ا يستكشف منهف ،ا هناكقال ةً عبار و  ،عبارًة قالا هناو  ،كلمة من هناكو ،انويستخرج كلمة من ه ،بأهل البيت

-ملةاجلهر بالبس  مسألةيفبسملة قال يف قضية ال هو صحيحٌ  ،بأهل البيت عالقتهه مة ظ  جل وع  مة هذا الرَّ ظ  ع  
لّي ابن أبي ى في دينه بعدتمن اقو اتر سمية فقد ثبت بالتو بالتَّ  الب كان يجهر  عليَّ ابن أبي طَ  ا أنَّ وأمَّ 

 إىل أنْ -(اردَ  علّي حي ث    معقَّ حر الدِ أَ  مَّ ه  اللَّ ) :َلمه عليه السَّ قول   والدليل عليهِ  ،طالب فقد اهتدى
لكلمات امثل هذه -فسهينِه وني دِ ًا إمامًا لدينه فقد استمسك بالعروة الوثقى فليَّ خذ عَ ومن اتَّ -قولي  

فإّن  هذه الكلمات وبسبب ،لكبرياالتفسري  ،ة هذا التفسري لنا أمهيَّ بنيِّ د هادي معرفة ليُ شيخ حممّ النقلها 
 ..تفسري يكرعوا يف هذا الاً ألنْ ربِّر مُ  او وجدالشِّيعة لماء عُ و  الشِّيعةطباء خُ 

اجلزء احلادي  ،د يشتمل على جزأينهذا اجمللَّ و  ،ريخد األهذا هو اجمللَّ  ،أنا أقرأ لكم من اجلزء األخري
-اصيبك الفكر النَّ يف سورة الليل أقرأ لكم ماذا كتب والحظوا كيف يتحرَّ  ،والثالثون اينالثَّ  والثالثون واجلزء
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أجمع المفسرون  ،{َوَما أِلََحد  ِعنَده  ِمن ن ِّْعَمة  ت ْجَزى  الَِّذي ي  ْؤِتي َماَله  يَ تَ زَكَّى  َوَسي َجنَّب  َها اأْلَتْ َقى}

رضي اهلل  أبو بكر   ا على أنَّ المراد منه  نَّ رون مِ المفسِّ  جمعَ أَ -افعيةمن الشَّ  ،مّنا يعين من املخالفني-مّنا

َأجمَع  {الَِّذي ي  ْؤِتي َماَله  يَ تَ زَكَّىَوَما أِلََحد  ِعنَده  ِمن ن ِّْعَمة  ت ْجَزى  َوَسي َجنَّب  َها اأْلَتْ َقى}-تعالى عنه

بأسرهم ينكرون هذه الشِّيعة  وأعلم أنَّ  ،رضي اهلل تعالى عنه المفسِّرون ِمنَّا على أنَّ المراد منه أبو بكر  
 :والدليل عليه قوله تعالى ،َلمعليِّ ابن أبي طالب عليه السَّ  واية ويقولون إنَّها نزلت في حقِّ الرِّ 

ى ما في اآلية من لإشارة إ {الَِّذي ي  ْؤِتي َماَله  يَ تَ زَكَّى  اأْلَتْ َقى}فقوله  {َوي  ْؤت وَن الزََّكاَة َوه ْم رَاِكع ونَ }

قيم الداللة العقلية أ   :لت  حضري ق  في مَ ا ذكر ذلك بعضهم مَّ ولَ  ،{ي  ْؤت وَن الزََّكاَة َوه ْم رَاِكع ونَ } :قولهِ 

المراد من هذا األتقى هو  وتقريرها أنَّ  {َوَسي َجنَّب  َها اأْلَتْ َقى} اآلية أبو بكر المراد من هذهِ  على أنَّ 

 تا صحَّ حَّ متى صَ  فهاتان المقدمِّتان ،يكون المراد هو أبو بكر جب أنْ فإذا كان كذلك وَ  ،أفضل الخلق

ِإنَّ َأْكَرَمك ْم ِعنَد اللَِّه } :لق لقوله تعالىل  الخالمراد من هذا األتقى أفضَ  لنا إنَّ ق   مانَّ إِ  ،المقصود

إهنَّ أ ْكر م ُكْم عهند  اللَّهه } :امليزانأّن باعتبار  ،األفضل هو يعين ،األتقى-{َوَسي َجنَّب  َها اأْلَتْ َقى} ،{أَتْ َقاك مْ 

قيل اآلية  فإنْ  ،يكون أفضل لَّ من كان أتقى وجب أنْ ك    على أنَّ  لَّ دَ هو األفضل فَ  واألكرم-{أ تْـق اُكمْ 

قلنا وصف   ،أنَّ ك لَّ من كان أتقى كان أكرم يأتقى وذلك ال يقتض كان أكرم كان  لَّ منك    ت على أنَّ لَّ دَ 
 األ مَّة ألنَّ -يقولُُثَّ -ير معلوم وال مشاهدشاهد ووصف كونه أفضل غَ ان أتقى معلوم م  سنكون اإل

الشِّيعة نظر  بة وعليّ نَّ أبو بكر بنظر السُ -ا أبو بكر أو عليّ بعد رسول اهلل إمَّ ِمعٌة على أنَّ أفضَل الخلق م ج
 وال يمكن   ،أو عليّ  ألنَّ األ مَّة م جِمعٌة على أنَّ أفضَل الخلق بعد رسول اهلل إمَّا أبو بكر  - مرادهُ  هذا

نَّبـُه ا } ؟آية أيّ -آلية اهذهِ  حمل   الب ابن أبي طَ  ية على عليّ  اآلهذهِ  مل   حَ يمكن  وال   -{اأْل تْـق ىو س ُيج 

وأكرمكم عند الل أتقاكم فهو األكرم فهو  ،ومن هنا يكون أبو بكر هو األتقى-ملها على أبي بكرن حَ فتعيَّ 
ال  ه  نَّ لنا إما ق  وإنَّ  ،ملها على أبي بكرن حَ ابن طالب فتعيَّ  اآلية على عليّ  هذهِ  مكن حمل  وال ي  -األفضل
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َوَما أِلََحد  ِعنَده  ِمن ن ِّْعَمة  } فة هذا األتقىفي صِ قاَل  ه  الب ألنَّ أبي طَ ابن  عليِّ  ها علىمل  يمكن حَ 

أخذه من أبيه  ه  ألنَّ  ،بيكان في تربية النَّ   ه  ال يصدق على علّي ابن أبي طلب ألنَّ وهذا الوصف  {ت ْجَزى

أمَّا أبو بكر فلم يكن  ،اؤهاعمًة يجب جز سول منعماً عليه نِ الرَّ يه وكان ربّ ويسقيه ويكسوه وي   همطعوكان ي  
بل   ،سولنفق على الرَّ بل أبو بكر كان ي  -ويةينيعين عليه نعمة د-عليه دنيوية َلمللنَّبي عليه الصََّلة والسَّ 

َما َأْسأَل ك ْم } :لقوله تعالى ،واإلرشاد إلى الدِّين إالَّ أنَّ هذا ال ي جزى الهداية ل عليه نعمة  كان للرسو 

َوَما أِلََحد  ِعنَده  ِمن ن ِّْعَمة  }ى هنا ليس مطلق النعمة بل نعمة تجز والمذكور ها ،{َعَلْيِه ِمْن َأْجر  

وإذا ثَبت أنَّ المراد بهذِه اآلية من كان  ابن أبي طالب صلح لعليّ هذه اآلية ال تَ  نا أنَّ ِلمعف ،{ت ْجَزى

 حة لعليِّ الِ ير صاآلية غَ  بت أنَّ ثَ  و ا أبو بكر أو عليّ مَّ إِ األ مَّة  أفضل الخلق وثَبت أنَّ ذلك األفضل من
هذا  ،إىل آخر الكالم-األ مَّةيضًا على أنَّ أبا بكر أفضل  داللة اآلية أبتَ على أبي بكر وثَ  هامل  ن حَ عيَّ تَ 

هذا هو آخر  ،تابازي يف كتابهه وهذا هو آخر الكه وهذه هي منهجية الفخر الرَّ  ،ازيُق الفخر الرَّ هو منط
  .عقيدتهه بشكل  واضح وهذا هو بيانُ  ،احلديث

  !يسابن إدر د ل حممّ افعي األوَّ سالة للشَّ يعة تكرعون بني الرِّ فأنتم يا شه  -
  !اين الغزايلافعي الثَّ ستصفى للشَّ والـمُ  -
  !اينافعي الثَّ ين للشَّ لوم الدِّ إحياء عُ وبني  -
  !ازيالث الفخر الرَّ افعي الثَّ وبني التفسري الكبري للشَّ  -

يراجع  نْ ليه أعملطالب ن هذه امق تحقَّ ي يريد أنالَّذي و  ،افعيةالشَّ الثَّقافة  وهكذا تكرعون يف هذهه 
د فق ،كم ّتربيت أنقل لينإنَّ  ،قوا حديثيصدِّ أن تُ و لب منكم أن تقبلوا كالمي ال أط ،قدقِّ ي عليه أن ،الكتب

  :عندي الصورة واضحةٌ  يل سبةبالنِّ  ،أنتم راجعوا ،هاً شتبأكون كاذباً وقد أكون مُ 

 .افعيٌ فاالستنباُط ش   -
  .اههي أيضاً ثقافتُ  ةٌ افعيَّ ش  ت اوحانيم األخالقه واملعنويات والرَّ لوعه  -
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  .أيضاً  يي ت شافعويف الكتب واجملالَّ  والتفسري على املنابره  -

ٌة راجعٌة ضيَّ ن تلك ققو صدّ تال أو  ،قونتصدّ  ،نني الطويلةرب السِّ رفتُه وما وصلت إليه عه هذا ما ع  
 .إليكم

 .نذهب إىل فاصل وأعود إليكم بعض الفاصل

 شله أمريعن ف   ث فيهه تحدَّ د كمال احليدري يبني أيديكم هذا الفيديو للسيِّ  يف هذه األجواء أعرضُ 
 .لعرضوا لنا الفيديو األوَّ صلوات الل وسالمه عليه املؤمنني ا

 :(1للسيِّد كمال احليدري )مقطع مرئي  

 ،فشل ؟ذاما نَّ عليَّاً  كيف أاالً ُأشري إمج أنا ،إْن شاء الل غداً يُطالهعون ،ألسف الوقت انتهىا مع. .]
 .[ ..لش  ب الف  سباأنُعاجل  ؟ماذا نعاجلإذا أردنا أن ننهض البُدَّ أْن نأخذه درساً حَّتَّ 

 لنا اعرضو ا ،هشار إليأ  لَّذي اب ث عن املطلح فيه ويتحدَّ وضِّ د احليدري يُ ثاين أيضًا للسيِّ  هناك فيديو
 .جاءً ر   الثاين الفيديو

 :(2)مقطع مرئي للسيِّد كمال احليدري  

فره ليس اقل الكودي نمقص ،أقول نن ال يروح ذهنك أنا هاه من ،هو يقول ،أعزائي ننُ  :] يقول
ينة أنا بيها قر  بابا ،قول ننُ يواحد يروح يطلهع يقول السيِّد هو  هّسه بكره ،أنقل كلمات هؤالءا د ،بكافر

ينة قضية ية أنَُّه قر ا يف قضا قلنممثل  ،أنقل كالم اد أنا ،خوب انتا قطعتها ماذا أفعل لك ،قبلها قرينة بعدها
ثواين  ا أخذوها مخسذي راحو نا هموال ،حنا كنَّا نقرأ عبارات عبد الل العاليليا ،فشُل عليٍّ يف إجراءاتهه 

يف قّم ليلة و ف ويف أوربا النَّج ها يفموالنا نشرو  ،نني األتقياءلمؤمنني املتديّ ونشروها على كلِّ املواقع ويا ل
منني دة أمري املؤ عيش شهاتنتا ا قول بأنَّهُ حَّت ت ،حَّت إيه ،ه يف شهر رمضانشهادة أمري املؤمنني سالم علي

   .[..الل السيِّد احليدري قال فشل عليي فشل عليّ  ،يل ماله شيقولاوعلى املوب
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دة على موقعهه موجو و عة مطبو هي و  ،احليدريالسيِّد ث فيها دَّ حت  الَّيت احملاضرة  إذا ما رجعنا إىل نفس
عالً  فه  هُ كنَّ ول ،واياالنَّ بيل  لم  ري فال عاحليدالسيِّد الظن بسيء أُ  أنْ أنا هنا ال أريد  ،بني يديّ  احملاضرة هي وها

مة -قوليُُثَّ  ،اليليلل العبد اعمة سني للعالَّ يقول كتاب اإلمام احلُ ف   ،كان يتدح كتاب عبد الل العاليلي العَلَّ
 ،لكالما ويستمر يف-لهذاو لمجال ذا اهقين في ة من المحقِّ نَّ لماء الس  واقعًا من ع   يعدّ  عبد اهلل العَليلي 

 عبد الل حهُ ر  ط  لَّذي االرأي بهو معجب ف تهه اضر كاماًل أو يقرأ املطبوع من حمُ   هه ثيع إىل حدستمه ي  الَّذي 
أمري املؤمنني  لُ ش  ف  وهي  ،قميالع   ليبلسَّ الفكرة بشكلها ا  هذهاحليدري يتبىنَّ السيِّد  ول بأنَّ أنا ال أق ،العاليلي
 وسالمهٌ  الله  نني صلواتُ  املؤمعن أمري أساء األدب يف احلديثو  ،أساء التعبري هُ لكنَّ  ،هيعل وسالمهُ  الله  صلواتُ 

هذه ه العبارات و تيجة هذالنَّ ب ،اآلخرين ي ويف حقِّ ه ويف حقِّ فهذا يصدق يف حقِّ  ،كن أن نقول هذاي ،عليه
به مثالً شتاه  هُ ي ألنَّ احليدر  لسيِّدااكم أح ال أريد أنْ  هنا وأنا ،ليست صحيحةو  ،ليمةعابري تعابري ليست س  التَّ 

 ،لقضايابث يف هذه اأ يد أنْ  أر ال ،رّقع عيبًا كان هُ من أنَّ  ك يف صدق حديثهه شكِّ أُ  وال أريد أنْ  ،يف كلمة
  .ةهمّ ليست مُ  يل سبةايا بالنِّ هذه القضف

د ! ملاذا نعتم؟الداعي ما هو ؟تاب عبد الل العاليلينعتمد على كه  أنْ إىل اعي ما الدَّ  :ناإشكايل هُ 
 ! ؟املنحرف عن أهل البيت كرهُ ب إلينا فيتسرَّ ف على كتاب عبد الل العاليلي

من  بُ قرته أ   ،رينلعشاينها دون كنُت حه   ،لعاليليا مع كتاب عبد الل ،يل حكاية مع هذا الكتاب
هذا صوص قر الّصدر خبد بامَّ حمد لسيِّ ابة ل  خلت يف نقاش  مع بعضه ط  باب ودام الشَّ مر يف أيَّ العشرين يف العُ 

السيِّد اليلي و كتاب الع  ل علىشكه تُ حَّت من أنت  :فقالوا يل ،ذكروا الكتاب وأنا أشكلُت عليه ،باالكت
ال  ،مصدِّق لكالمهمُ غري و ق صدِّ يف وقتها أنا بني مُ  ،در يدح هذا الكتاب ويوصي بقراءتهه د باقر الصَّ حممَّ 

ت بااتكموجودًا يف   يلي كانالعال كرفه  ألنَّ  ،حيحاً هذا الكالم كان ص   أنَّ  تبنّي ام األيَّ  مبرور ولكن ،أدري
  .حليدرياكمال السيِّد   هو بهه  ملعجبنياه ومن أكثر تالمذته  ظهر على ألسنةه هو ي   وها ،درد باقر الصَّ حممَّ السيِّد 

 املعىن يف مسوّ  مسوّ ) :لقاتثالثة ح   ،تببارة عن ثالثة كُ هو عه و  ،اليليعتاب عبد الل الهذا هو كه 
لعبد الل  (اإلمام احلسني)ي واحد مسِّ  ب  اعت يف كتمجُ  (،نيام احلسأيَّ )و (،تأريخ احلسني)و (،الذات

 ..العاليلي
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ة احب عارضة أدبيّ لم وص  حب ق  اديب وص  أ  هو  ،96 سنة  لبناين تويفّ ينِّ م سُ ـه العاليلي ععبد الل الو 
 :ةاليقاط التليهه النِّ ثري ع  ن أْن أُ ولكن هذا الكتاب يك ،مجيلة

ند ري عتب السِّ كُ خ و تأريال تبمد ما جاء مذكورًا يف كُ له إىل آخرهه يعتهذا الكتاب من أوَّ -الً أوَّ 
! ؟ذا الكتابب هبذا هذا اإلعجافلما ،دمَّ حُم   د  وآله مَّ م يأخذ شيئاً واحداً من التأريخه من سرية حُم  ـل ،املخالفني

  . املؤمننيريمن فشل أ عثُ حدَّ هذا الكتاب يتو  ،مجيل تب بأسلوب أديبّ الكتاب كُ أّن هذا  رمغاية ما يف األ

 املعىن يف مسوّ  مسوّ ) :ىلو ة األلقيف احل ،1986 ،بريوت ،مكتبة الرتبية  داربني يديّ الَّيت هذه الطبعة 
ة ياسوجناح السِّ  يٍّ علباب فشل سياسة أس) :ناو حتت عن ،44صفحة  (،من حياة احلسني شعةٌ أو أ الذات
ث عن يتحدَّ  ،54صفحة  إىل ،إىل اخلمسينات ،44يبدأ من صفحة  ،ة عليٍّ شل سياسف   أسبابُ  (،املعادية

  .عليه وسالمهُ  الله  ل عليٍّ صلواتُ ش  أسبابه ف  

 هوو  (،سنيتأريُخ احل) :نواّنايت عهي من احللقة الثَّانية الَّ  ،307 وصفحة ،307نأيت إىل صفحة ُُثَّ 
يف  ءادهد الشُ ن سيِّ عأيضًا  ثتحدَّ وي ،مر ابن اخلطّابسني وعُ احلُ بني  يتحدَّث عن عالقة  متينة  ومجيلة  فيما

منه في  ورتهص   رأيناي الَّذ-سنيطموح احلُ -زال نذكر طموحه  ال نَ  حن  ونَ -؟فماذا يقول ،310صفحة 
ة لمرَّ لفشل أبوه يتين واآلن رَّ م خابِ نتفي االِ  ر إلى حدٍّ ما بفشل أبيهتأثَّ  ه  ن طفولته ونذكر أيضًا أنَّ أزما
إىل آخر -نتيجة حركة   ه  ل  شَ فَ  انوهذا ما وقع لعليٍّ فقد ك-!دائمًا عن فشله عليٍّ  زحديث مركَّ -الثةالثَّ 

 .عليه وسالمهُ  الله  عليٍّ صلواتُ  الرجل مهووس بفشل ،الكالم

ة حتت نيطنطيح القسل يف فتات  ني ق  س احلُ عن أنَّ  ؟شيء   اليلي عن أيِّ ا الع  ثنيدِّ  ،340ويف صفحة 
دون هذه الكتب بعلماء يعتم ،لشِّيعةيُّها اأيضًا أ مهنيئًا لكم أنت ،هنيئًا لمالشِّيعة لماء هنيئًا لعُ  ،قيادة يزيد

 ،شيطاينّ أم  اينّ الم رمحذا الكه ،ما أدري على أي شيء  أحسدكم والله  ،هنيئاً لكمعونكم على قراءهتا ويشجّ 
ب غرِّ م أيضاً مُ بون وأنا معكاملغرِّ  اهيُّ أنتم أ ؟ب مع يزيد ابن معاويةرِّ يُغ مع صاحب األمر أم قشرِّ م يُ كالهذا ال
 !؟تقبلون هبذا ،قشرِّ مُ نا وإمام
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ة في يطينطنلى القسإازيًا ه غَ عاوية وتوجَّ د على م  فَ ين وَ سح   الساكر أنَّ عَ  ر ابن  كَ ذَ -340صفحة 
سني من حلُ لها اصَّ حلَّيت اوائد عن الفو  ث عن هذه الغزوةيتحدَّ ُُثَّ -ويةايزيد ابن مع كان أميره  الَّذي  الجيش 

 . يزيدت رايةه  حتهه التق

-سنيحلُ اتربية سني و  عداد احلُ ف على إه شره مر ابن اخلطّاب يُ ث عن أنَّ عُ يتحدَّ  ،433ويف صفحة 
 ليه أنْ عماً افرأى لز  مقدار غير ته القوية فيبشخصيّ  ذَ خِ حّد وكان قد أ   عجب به في غيرِ وكان عمر قد أ  

ريف شراف على تصيه واإلِ لتوجأسباب اب-سنيعمر يأخذ احلُ -يأخذه   وأنْ  الحاكمة دّ في حياة الجِ  برزه  ي  
ا هذ ة صفحات عندَّ  عه يفث تحدَّ ييبدأ و  ،يناتتأأي -تغشانا لتَ بأبي لو ج عِ  ليا فقال له  المقدرات الع  

 !!املوضوع

كان -ايإفريق قاتل يف فتحيًا سني ذهب جنديّ احلُ  ثنا العاليلي عن أنَّ حدِّ يُ ف ،434ا يف صفحة أمَّ 
ي الحملة ف حلبعث واإلصَلشعلة اوح بمن سنيِِّه حينما ذهب ج نديًَّا يَ لَ  انية والعشرينناهز الثَّ ي سينٌ ح  

ث حتدَّ  بلاقعة كربالء اً عن و كثري   ثتحدَّ العاليلي مل ي الغريب أنَّ  ،ويف آخر الكتاب-إلى الغرب إلى إفريقيا
مع ا لُ يطوِّ  هو ،ةة طويلصَّ قه  وهي (ينبر  أُ )ة مثل قصة ني يصل إىل قصص غراميّ لكنَّه حه  ،عنها بشكل إمجايل

اجلارية  ة هوىصَّ وكذلك يف قه  ،بهاها مع حبيعه مج   سني عليه السَّالم س عى يفوكيف أنَّ احلُ  ،القصة قصرية أنّ 
 لكنَّ  ،مرعلى هذا األ لُ شكه أُ  النا أ !جيمع بني العشاق يف احلياة أنْ  سني هنا من أهدافهه احلُ  وكأنَّ  ،العاشقة

لك كيف وكذ ت عنهُ لفصان أنْ  ا بعدإىل حمبوهبا وحبيبه ينب وكيف رجعتر  ة أُ صَّ ال يف قه ط  ل وأ  وَّ ل ط  جُ الرَّ 
 ،اليليالع مهادق  ع   فصالن طويالن ،سنيذلك بفضل احلُ  ببيبها وعشيقها وكلُّ  والتقت (هوى)رجعت 

 :صور العاليليلنا  عرضوا اه  ،ة عند العاليليشكلة نفسيّ مُ هي املشكلة و 
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اً مًا لغويّ وعاله  كان شاعرًا وأديباً   ،96تويف سنة  ، لبناينينِّ م سُ ـه عال ،اليليعكما قلت عبد الل ال

فكان  ،جهايتزوّ  لظروف إىل أنْ ا نحغرم بإمرأة ومل تسأُ قد ف ،مشكلة يف حياته عاليلي عندهُ ال ،اً نيَّ هًا سُ ومتفقِّ 
الرجل فولذلك  ،كتاباته  لِّ ول حياته وعلى كُ ر هذا األمر على طُ أثَّ وقد  ،شيقتهوبني ع   ينهُ راق فيما ب  هناك فه 
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هذا واضح و  ،مبعشوقتهة فعل  لعدمه فوزهه دَّ شوبة باحلزن هي ر  م  ـمة الومانسية احلاله والرُّ  ،مةيكتب برومانسية حاله 
ناك وهُ  ،يلةلك رومانسية مج  شوبة بالواقع وته ناك رومانسية م  هُ  ،ولغريهه  هُ يدرس الكتابات األدبية ل   ن أراد أنْ مل

 (بينه ر  أُ )ولذلك أشبع قصة  ،األحالم الورديةحَّتَّ مة تتجاوز جل يكتب برومانسية حاله الرَّ  ،مةرومانسية حاله 
ذا هبرجل يكتب  ،النفسية هُ س حالت  ك  وع   أشبعها بالشِّعر وأشبعها بالعبارات النثرية وبالتفاصيل (هوى)وقصَّة 

 الله  منني صلواتُ شل أمري املؤ ث عن ف  نأخذ منه ونتحدَّ  نْ ألرجعًا ومصدرًا وأساسًا املستوى كيف يكون م  
 !!يعةلشِّ ا هؤالء هم مراجع ،الشِّيعة ءالم! ماذا أقول لع؟ عليهوسالمهُ 

 (،ٌك يف التأريخف د) : كتابهه يفدر د باقر الصَّ حممَّ السيِّد  بهه  ثدَّ حت  الَّذي هذا املنطق هو نفسه و 
 (،ك يف التأريخفد) :تابهه كه   حلزن يفزجة بامتمُ ـومانسية الال خيلو من الرُّ  ب بأسلوب  ت  ك  السيِّد  يضًا وباملناسبة أ  

صية اث والدراسات التخصّ ز األبكمر  ،هجري قمري 1427الثة الطبعة الثَّ  ،بني يديالَّيت سب الطبعة ب
ؤمنني أمري امل ن موقف عائشة منث عيتحدَّ و  ،ةورة الفاطميَّ عن الثَّ فيه ث يتحدَّ  ،48صفحة  ،درللشهيد الصَّ 

 وعن عائشة الثَّائرة يف وجهه  رةائه رة بالثَّ ة الطاهديق عن الصِّ عربِّ يُ -ينرتَ ائِ ر لكلتا الثَّ دَ اء القَ د شَ قَ وَ -يقول إىل أنْ 
 جعلت عد أنْ شلت بَ فَ  ءاهر الزَّ  و أنَّ ما وهه  ينبَ  ارق  مع فَ  ،فشَلتَ  أنْ  ينرتَ ائِ لكلتا الثَّ  ر  دَ اء القَ د شَ قَ وَ -عليٍّ 

-ربم تخرج إلى حها لى أنَّ عائشة فشلت فصارت تتمنَّ  ة  السيِّدو  بيعتي ينالخليفة يبكي ويقول أقيلو 
-96ويف صفحة  ،48صفحة  يفلت شه ف  د هراء ق  فالزَّ  ،عائشةفشل ال شأن يل ب ،هراءللزَّ  وفشلٌ شة ائه ع  له  لٌ ش  ف  

الحركة  لتفش-ولها يقوقبل-وال نستطيع ،آخر ونجحت بمعنىً  د فشلت الحركة الفاطمية بمعنىً وقَ 
علت جَ تي الَّ ن األمور نتبيَّ  يع أنوال نستط-يقول إىل أنْ -حكومة الخليفةبوِّح طَ ها لم ت  ة ألنَّ اطميَّ الفَ 
يٍّ وآل ق علنطا هو مبملرتايب ملنطق افا ،ايبرت باملنطق ال ؟نطقم ملعركة بأيّ اسران خُ -خسر المعركةهراء تَ الزَّ 

كيف   ؟لفش  ي   ملعصوم اأنَّ  روَّ كيف نتص  ؟يكن ذلك ؟املعصوم خيسر كن أنَّ هل يُ  ؟ييبأم باملنطق الغ   ،عليّ 
هذا  وه رخيسالَّذي و  ،فاصل بني اللو  يما بينهُ ف ي يكونذالَّ  هذاهو يفشل الَّذي ! ؟املعصوم خيسر ر أنَّ نتصوَّ 

 تفشل أو حَّتَّ   حَّتَّ لل بني اهراء و بني الزَّ  فهل هناك من فاصل   ،فاصل ما بينه وبني اللييكون فالَّذي 
 !!ذلكب ال يقولف املنطق الغييبّ و  ق املعصوميّ املنطأّما  ،! هذا منطق تُرايبّ ؟ختسر
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 (،مك  بِ  كَ سَّ مَ ن تَ مَ  ازَ فَ وَ ) :أا نقر هكذ ؟يارة اجلامعة الكبريةماذا نقرأ يف الزِّ  (،مفاتيح اجلنان)هذا هو 
ن َوفَاَز الَفاِئز و  ،مك  وِر ن  بِ  رض  ألَ ت اقَ رَ شْ أَ وَ ) (،مك  تِ يَ واَل ون بِ ز  ائِ الفَ  ازَ فَ وَ ) يتمسَُّك هبم هو الفائزالَّذي ف

 (.ِبواَليَِتك م

ا نَ دْ عِ س  ا وَ نَ زْ ف    إذًا واهللِ )-؟املؤمنني فماذا يقول أمريُ  (،ريفساء الشَّ الكه  حديثه )وحني نذهب إىل 
 ق العلويّ يف املنط عادةُ والسَّ  وزُ الف  ف (،ةبَ عْ لكَ ا بِّ رَ وَ ة رَ اآلخِ ا وَ يَ ن ْ ي الد  فِ -؟مَّت-واد  عِ س  وَ ا و از  ا فَ نَ ت   يعَ ك شِ لِ ذَ كَ وَ 

 .اآلخرةيف و  يف الدنيايكون هرائي الزَّ 

تخسر  هراءعلت الزَّ جلَّتي امور ن األنتبيَّ  وال نستطيع أنْ  وهذا الذي يقولونه ما هو مبنطق آله الل:
-لى فشلهاأدت إالَّتي  ألسبابا همِّ شخصية الخليفة من أ يب فيه أنَّ ال رَ الَّذي األمر  غير أنَّ  ،المعركة

 أنَّ  يب فيهال رَ ذي الَّ ر ألما غير أنَّ -اخلليفة ودهائه! ة شخصيةهراء كان بسبب متانة وقوَّ يعين فشل الزَّ 
قد و  ياسيةسِّ ال لمواهباصحاب أمن  ه  ت إلى فشلها ألنَّ أدَّ الَّتي األسباب  ة الخليفة من أهمِّ شخصيَّ 

وال عليي  ،لتهراء ما فشلزَّ ا نَّ ة أاحلقيقو  !شلتهراء ف  فالزَّ  ،لكالماإىل آخر -ةلحوظمَ  ة  اقَ لبَ ف بِ ج الموقِ الَ عَ 
  ..لش  ف  

  أنْ عليه إىل هُ ثار  آُل ش  ف  ذا الرتك هيفوز بعشيقتهه ف   ل أنْ ش  ف   ،فشل هو عبد الل العاليليالَّذي بل 
يف  واضحًا عليه قته كانفوز بعشيي شلُه يف أنْ ف  يالحظون كيف أّن يعرفون تأريخ العاليلي الَّذين وكلُّ  ،مات

العاليلي هو ن كا  ،بهت  ك    ء  يش   لِّ كُ يف  و  ،لهُ اق   يء  ش   لِّ يف كُ بل و  ،ياسيالسِّ  حتليلهه يف حَّتَّ و فاته يف تصرُّ و سلوكه 
  .اشلالف  

هو أيضاً يدري احلسيِّد الو  ،شلهذا عرٌض فاف ،كرةالفه  رض هذهه ل يف ع  ش  ف  الَّذي احليدري هو السيِّد و 
لوقت مل خيرت ا هُ ل ألنَّ ش  ف   ،كلذل يف ش  ة وف  طرح مشروعًا للمرجعيَّ فقد  ،تهه مرجعيَّ  ل يف مشروعش  ف  الَّذي 

  .عاً كمشروعهه شرو ك م  من يل يسلكهاالَّيت ه مل يسلك اخلطوات والطرائق واألساليب ل ألنَّ ش  ف  و  ،املناسب
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 ،هاعُ و ر شل مشء مل يفهرالزَّ ا ،هراءليست الزَّ و ه ل مشروعش  ف  الَّذي حمّمد باقر الّصدر هو السيِّد و 
 فهل ،املهديّ  اطمة هوفشروع م ،شروعها هو هذام ،عليه وسالمهُ  الله  صلواتُ  ملهديّ هراء هو الزَّ ا مشروع

 ..لش  ي ف  الَّذهو در  د باقر الصَّ حممَّ السيِّد مشروع  ؟!ملهدويّ ا فشل املشروعي  

الطبعة ذهه ه ،عماينالنُّ  ضاد ره مّ حميخ لشَّ ل (،الشَّهيُد الصَّدر سنوات احملنة وأيَّاُم احلهصار)كتاب هذا هو  
 مرافقاً  كانالَّذي  و  عماينشيخ حمّمد رضا النُّ الماذا يقول  ،310صفحة  ،ميالدي 1997 ،مطبعة إمساعيليان

 فعالً -ائبةيادة النَّ شل مشروع القِ فَ وَ -يقول 310صفحة  ،ةاجلربيّ  تهه ام حمنته وأيام إقامدر يف أيَّ د الصَّ للسيِّ 
 م  وهَ  اتلةقَ  مل  أَ  يبةيد خَ هالشَّ د السيِّ وأصابت  الِقيادة النَّائبةَوَفشل مشروع -ل هوو يقكما متامًا   ،فشل

 يقوى على ان الك  ىتَّ حأ صيب  بانهيار  صحِّي وضعف  بدني و  ته  حَّ فتدهورت صِ -فشللبسبب ا-ائمد
 لت  ق ،عنها ر  ب ِّ عيف أ  كأعرف   عَلمات وحاالت ال وظهرت على وجههِ بي  باالستعانة م إالَّ لَّ س  لصعود ا

-التضحيات واآلمال ل  كدت  لقد تبدَّ  :! فقال؟ والح زن واالضطرابدي لماذا هذا الهمّ سيِّ  :احتهِ مسل
د د حممّ لسيِّ لالفشل  ،هراءيس للزَّ إذًا ل شلفالف   ،عليه الله  در رمحةُ د باقر الصَّ د حممّ لسيِّ ا مشروعف ش ل  وهكذا 

لكن و  ، العاليليللا عبدلشل والف   ،ير دد كمال احليلسيِّ لل ش  ل ليس ألمري املؤمنني الف  ش  الف  و  ،درباقر الصَّ 
لُ  الثَّقافة الشِّيعيَّة وهكذا يتسرَُّب الفهكرُ  تُبىن  هكذا  لمائنا ومراجعنا يت من خالل عُ هل البف ألله املخا الفاشه
 !!الكرام

 .نذهب إىل فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل

ام زماننا خالق إمن أث فيه عال احليدري يتحدَّ د كمأيضًا للسيِّ  أعرض اآلن بني أيديكم فيديو
 .شاهد معاً عليه نُ  وسالمهُ  الله  صلواتُ 

 :مقطع مرئي للسيِّد كمال الحيدري 

ق لُ يف اخلُ  عنهُ  لُ وينزه  ،بفتح اخلاء ،لقهه رسول الل يف خ   يشبهُ  ،ع بني الركن واملقاماي  ب  لتفتوا جيداً يُـ ا. .]

هذه من  {و إهنَّك  ل ع لى ُخُلق  ع ظهيم  } ل الل يف أخالقهه و سمثل ر  ال يكون أحدٌ  هُ ألنَّ  ،اخلاء ضمِّ به 

 .. [.وهو كذلك ،يف املرتبة ؟ولذا هو دونُه ماذا ؟اختصاصاته من
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 .ضوعاملو  يديو يف نفسه شاهد هذا الفه احليدري ونُ السيِّد خرى نستمع إىل ة أُ رَّ م  

 :مقطع مرئي للسيِّد كمال الحيدري  

ال  ،نعم ،لقيف اخلُ   عنهُ  وينزلُ خل لقه يقول يُبايعُه املسلمون بني الرُّكن واملقام يشبه رسول الل يف ا. .]

و إهنَّك  }دانيهه أحد  ذاك  ال يُ ألنَّهُ  ْلقيف اخلُ  ؟مبستوى خامت األنبياء والـُمرسلني ماذا ،هاه ؟ُيكُن أن يكون ماذا

 .. [.نعم ،نعم ، اخلُْلقنعم وينزُل عنُه يف {ل ع لى ُخُلق  ع ظهيم  

تب الَّيت ُتشكِّل مصدراً كتاٌب آخر من الكُ وهو   ،ةالكالم ينقلُه السيِّد احليدري عن الفتوحات املكيّ 
هل البيت ألاملدرسُة العرفانية تغطُّ يف الفكره املخالفه و  ،املدرسُة العرفانيةيف ج وِّ من مصادر الثَّقافة الشِّيعيَّة 

أنا ال أريد أْن أتشعَّب يف احلديثه عن  ،الفكُر الصويف ،الفتوحات املكيَّة ، مصادرهاوهذا مصدٌر من أهمِّ 
برامج ملفَّات يف حتدَّثت عن هذا املوضوع يف مناسبات  و قد سأحتدَُّث عنها يف مناسبة  أخرى و  ،هذه النقطة

السَّابقة وستجدون الكثري والكثري يكنكم أْن تُراجعوا براجمي و  ،حتّدثت عن هذا املوضوع بالتفصيل ،سابقة
بكتاب الفتوحات املكيَّة وقرأُت عليكم  يف احللقات األوىل جئتُ  ،وحَّتَّ يف هذا الربنامج ،من املطالب

ث عن هذا املوضوع يف هذه لكنَّين ال أُريد أْن أحتدَّ  ،نصوصًا من هذا الكتاب وحتدَّثت يف هذه األجواء
 ،يعي اليومييف الواقع احليايت الشِّ  ةً مطالب أكثر عمليّ وهي  ،أْن ُأشري إليهاهناك مطالب مهّمة أريد  ،احللقة

 ،عليهه وآله ن قل  لنا بأنَّ أخالق إمام زماننا هي دون أخالق رسول الل صلَّى اللُ  ؟ماذا نقل  لنا السيُِّد احليدري
تب ينقل إلينا من كُ  ؟إلينا نقلُ ن ي  من أيتُرى  ،ديدهبذا احلماس الشَّ  (،نعم ،نعم)بقوله  بماسوهو ينقُلها 

 ،لماؤنا العهظامعُ و  ،عنا الكبارمراجف ، منهاحليدري ينقلُ السيِّد تاب ليس فقط وهذا الكه  ،إمام زماننا أعداءه 
الطباطبائي السيِّد تب إذا رجعنا إىل كُ و  ،كر ابن عريب إليناب فه تسرَّ واعتمدوا عليه ف ،نقلوا من هذا الكتاب

إذا و  ،ائي صاحب امليزانبطالطباالسيِّد من خالل  قد تسرَّب ابن عريب كرُ فه فإنّنا نرى بأّن  ،انيز صاحب امل
إذا رجعنا و  ،مييناخلُ السيِّد تب ب فكر ابن عريب إلينا من خالل كُ فقد تسرَّ  ،مييناخلُ السيِّد تب رجعنا إىل كُ 

اللم من خه نرى أّن  ،من األموات أو من األحياءالشِّيعيَّة احة أمساء ورموز كثرية يف السَّ إىل  ،إىلو  ،إىلو  ،إىل
 عاند واملخالف ألهل بيتمُ ـكر الصويف الالفه وكذلك  ،الثَّقافة الشِّيعيَّة إىل ساحة  فهكُر ابن عريب بتسرَّ قد 
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 ،يعيا مرجٌع شيعي وعالـهٌم شأمثولٌة بني أيديكم يفتخر هبه  وهذهه  ،عليهم أمجعني وسالمهُ  الله  العصمة صلواتُ 
هو والفخر يف نقل لزَّ ا يأخذه احلماس ويأخذه !لى ذلكعطرٌب ماننا وهو مُ نتقاصًا إلمام ز  نقُل من كتبهم اه ي
 ،هذه العقولف ،ذلكستغرُب ال أو  ،عليه وسالمهُ  الله  زماننا صلواتُ  نتقاص من إمامه ه املنقصة وهذا االه ذه

 سُ تحسَّ فهي ال ت   ،ة بالفكر املخالفع  شبـ  مُ هي عقول رينا ثينا ومفكِّ طبائنا ومتحدِّ لمائنا ومراجعنا وخُ عقول عُ 
من   %95 اليت حتتوي بنسبة كتبتهه منا عن ثُ دِّ الوائلي يُ الشَّيخ مرَّ علينا يوم أمس و و  ،اذا تنقلماذا تقرأ وم

ذه ثنا عن هدِّ يُ و يقول  رباً أنْ ليس جمُ فهو  ،ثنا عن ذلكدِّ هو يُ  ،هكذا هو يقول عن مكتبتهه  ،كتب املخالفني
الشِّيعيَّة والكتب  ؟لكتبا م من هذهماذا سيتعلَّ ف ،%95تبتُه نسبة كتب املخالفني فيها كم احلقيقة بأنَّ 

 هينسيجالَّذي ما  ؟حصِّليُ ماذا س  ف !!سون يف الفكر املخالفاطه غلماء الفها هؤالء املراجع والعُ الباقية ألَّ 
ال يعلم ماذا و  ،فتخر هبذه املعلومةي وهو املكيَّة وحاتب الفتااحليدري وبيده كتالسيِّد الحظتم  !؟بالنتيجة 

دًا على فكر  عتمه ة مُ جَّ الطريقة الف   عليه هبذهه  وسالمهُ  الله  ة صلواتُ جَّ نتقص من اإلمام احلُ ي ،لجُ يقول هذا الرَّ 
 !!عليه وسالمهُ  الله  زماننا صلواتُ  عاد  إلماممُ  اصيب  ن  

يارة وقبل الزِّ  ،يارة اجلامعة الكبريةالزِّ هو يعي الدستور الشِّ و  ،ةري بالكيارة اجلامعة الزِّ هو نا ميزانُ نن 
 ومرجع   م  ـه ضاًل عن عالف  من عاّمة الناس  يعيٍّ فى على شه آية التطهري هل خت   ؟رآنناقُ  ماذا يقول اجلامعة الكبرية

ِإنََّما -رآن يف سورة األحزابالقُ  ؟اآلل جلميعلرسول الل فقط أو  ؟اخلطاب ملن-ِإنََّما ي رِيد  اللَّه  }-!؟شيعيٍّ 

اخلطاب -{لِي ْذِهَب َعنك م  الرِّْجَس َأْهَل اْلبَ ْيِت َوي َطهِّرَك ْم َتْطِهيراً -وهي اآلية الثَّالثُة والثالثون-ي رِيد  اللَّه  

ك م  الرِّْجَس َأْهَل ِإنََّما ي رِيد  اللَّه  لِي ْذِهَب َعن}-اآلية واضحةو  ،واحدةهي ة التطهري نفس عمليّ اآلل و جلميع 

ٌن س  مة وح  اطه  وف  ليي ٌد وع  مَّ حُم  منه املراد  ،صطلحنا مُ هُ  تي البأهلُ و  ،يبالنَّ  وآلُ  يبُّ النَّ هو فاملراد -{اْلبَ ْيتِ 

ِإنََّما ي رِيد  اللَّه  لِي ْذِهَب َعنك م  }-هل البيت اإلليأهم  هنا أهل البيت ،وإىل آخر املعصومني نيس  وحُ 

ِإنََّما ي رِيد  اللَّه  لِي ْذِهَب َعنك م  الرِّْجَس َأْهَل }-دمَّ ٌد وآل حُم  مَّ أهل بيت الل هم حُم  -{َأْهَل اْلبَ ْيتِ الرِّْجَس 

 وسالمهُ  الله  صلواتُ  ملهديّ فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها إىل اهم أهل البيت هم -{اْلبَ ْيِت َوي َطهِّرَك ْم َتْطِهيراً 
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 م يستطيع أنْ يظ عحظٍّ  هو صاحبُ الَّذي من هذا  ؟م زماننا من هذه اآليةرج إماخيُ  يستطيع أحد أنْ أ ،عليه
 من يستطيع أنْ  ؟يةهذه اآلد من مَّ رج جعفر ابن حُم  خيُ  من يستطيع أن ؟اآلية من هذهه  سنة ابن احل  جَّ ج احلُ ره خيُ 
وهذا التطهري  (تيأهل الب)ّنم عنواهو آيتهم وهذا العنوان هي ه اآلية هذ ؟رج اإلمام اجلواد من هذه اآليةخيُ 

هل  ،{ِإنََّما ي رِيد  اللَّه  لِي ْذِهَب َعنك م  الرِّْجَس َأْهَل اْلبَ ْيِت َوي َطهِّرَك ْم َتْطِهيراً } :حينما نقرأ اآلية ،لمهو 

صال اخله إذًا ف اً فما دام التطهري واحد ،التطهري واحد ،أبداً  ؟يف درجات التطهري اختالف  ب يةرنا اآلشعه تُ 
نن قائق هذه احل   ،كتابه اللهٌل به ج  هو احليدري السيِّد قولُه ي  الَّذي هذا و  ،فات واألوصاف واحدةوالصِّ 

 هو ناصيبّ  ؟رآناصيب على القُ كر ابن عريب النَّ عرض فه ن   اجة أنْ ناك من ح  هل هُ  ،ها على كتابه اللضُ عره ن  
 ،رآننعرض هذا الفكر على القُ  ،نرآهذا هو القُ فن نعرض هذا الفكر الناصيب ولكن لو أردنا أ ،وفكره ناصيبّ 

 طيع أنْ يستالَّذي و هذا من ه ؟ة من هذه اآليةجَّ اإلمام احلُ  ج  ر يستطيع أن خيُ هل من أحد   ،ن واضحرآالقُ و 
عن  ثُ واآلية تتحدَّ  ،ية اآلذهه من هاحُلجَُّة ابُن احل س ن ال ُيكن إخراج  ؟اآلية من هذهاحُلجَُّة ابُن احل س ن رج خيُ 

 . واحدةع وبدرجة  يم مطلق وكامل للجتطهري  

م ك  وَر ن  م وَ ك  احَ وَ رْ أَ  وأنَّ )-الوارد فيها؟ ماذا نقرأ يف هذا القانونو  ؟يارة اجلامعة الكبريةماذا نقرأ يف الزِّ 
وأنَّ -ةديَّ مَّ ح  مُ ـإىل احلقيقة ال ،روح  واحدة ها إىلردُّ واألرواح هنا م  -وأنَّ َأْرَواَحك م ون ورَك م-ةدَ احِ م وَ ك  تَ ينَ طِ وَ 

ًا وال حت  -(ضعْ ن ب َ ا مِ هَ ض  عْ ت ب َ رَ ه  طَ ت وَ ابَ طَ  َأْرَواَحك م َون ورَك م َوِطيَنَتك م َواِحَدة تاج إىل اآلية واضحة جدَّ
 يء  شَ  ل  ك    لَّ ذَ وَ ) :فيهم يارة اجلامعة الكبرية هي موجودةٌ دت يف الزِّ ر  و  الَّيت وصاف األ لُّ وكُ  ،يانشرح  أو إىل ب  

م ك  نْ مِ م وَ يك  فِ م وَ ك  عَ مَ  ق  الحَ وَ )-حني نقولو  ،(مك  أ بِ دَ اهلل بَ  ادَ رَ أَ  نْ مَ )هي فيهم ومنها  هذه املعاين كلُّ   (،مك  لَ 
ة يارة هي لألئمَّ الزِّ  بأنَّ  تحذلقٌ مُ  لٌ ولو قال قائه  ،لجميعفهذا على حدٍّ سواء  ل (،هن  دِ عْ مَ ه وَ ل  هْ م أَ ت  ن ْ أَ م وَ يك  لَ إِ وَ 

هي يارة ولكن لو قال متحذلٌق بأنَّ الزِّ  ،ربعة عشرللمعصومني األهي األوصاف  هذهه و يارة الزِّ  ،ثين عشرااله 

يي هو له ع  فـ  -{َوأَنف َسَنا وأَنف َسك مْ }-أقوُل يف سورة آله عمران يف اآلية احلادية والستني ،ثين عشرة االه لألئمَّ 

نا فهو له وما كان ألوَّ  ،فما لرسول لعليٍّ وما لعليٍّ لرسول الل ،رسول الل فسُ يي ن  له ع  فـ   ،عشرثين االه األ ئهمَّة ل أوَّ 
 ،دمَّ حَ ا م  نَ ط  سَ وْ أَ  ،دمَّ حَ ا م  نَ ل  وَّ أَ -ةيَّ ورانه يف حديث املعرفة بالنَّ -دمَّ حَ نا م  ل  أوَّ )لنا وما كان آلخرنا فهو ألوَّ  ،رناآلخه 
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ة اجلامعة يار زِّ فال ،هذا املضمون واحٌد فيهم مجيعاً  ،{َوأَنف َسَنا وأَنف َسك مْ } (،دمَّ حَ م   ك ل نَّا  ،دمَّ حَ ا م  نَ ر  آخِ 

 .يعاً على حدٍّ سواءختاطبهم مج  

ي حمِ م لَ ه  حم  ي لَ تِ امَّ حَ وَ ي تصَّ اخَ وَ  ييتِ بَ  ل  هْ أَ  ءِ اَل ؤ  هَ  نَّ إِ  مَّ ه  اللَّ )-؟ماذا نقرأ يف حديثه الكساء
ريان احلياة ري إىل س  نا يشم هُ الدَّ و -ِميدَ ه م َلحم ه م َلحِمي َوَدم  -ة واملاديةاحلسيَّ هذا من اجلهة -يمِ م دَ ه  م  دَ وَ 

-ةجريان احلياىل وإفس ىل النَّ إيشري  الدمُ و  ،هم نفسيسُ و ي ونفهم جسددُ أجسااملعىن: ف ،البشرية فسه النَّ  يف
 ماهُ أنا وإيَّ -مه  ن   زِ حْ ا ي  ي مَ ن  ن   زِ حْ ي  وَ م ه  م  لِ ؤْ ا ي   ي مَ نِ م  لِ ؤْ ي   -إشارة إىل الروح حيث يكون األمل-مه  م  لِ ؤْ ا ي   ي مَ نِ م  لِ ؤْ ي   

ن مَ لِ  و  د  عَ م وَ ه  مَ الَ سَ  نمَ لِ  مٌ لْ سِ وَ -مهبيطة العالئق احمل-مه  ب َ رَ ان حَ مَ لِ  بٌ رْ ا حَ نَ أَ -خلارجيا واحد يف الواقع
ن هذا م هو فرعٌ  (ينسَ ح  ِمن ا نَ أَ ي وَ نِّ مِ  ينٌ سَ ح  )و ،(مه  ن ْ ا مِ نَ أَ ي وَ نِّ م مِ ه  ن َّ م إِ ه  ب َّ حَ ن أَ مَ لِ  ب  حِ م  م وَ اه  ادَ عَ 

ك اتِ كَ رَ ب َ ك وَ تِ اوَ لل صَ عَ اجْ فَ ) :احدة الل و لة فيما بينهم وبنيالصِّ و  ، (مه  ن ْ ا مِ نَ أَ ي وَ نِّ م مِ ه  ن َّ إِ )  ،احلديث
لى حدٍّ عوهذا  ،(يراً هِ طْ تَ م ه  ر هِّ طَ س وَ جْ لرِّ ام ه  ن ْ عَ  بهِ ذْ أَ م وَ يهِ لَ عَ يَّ وَ لَ ك عَ انِ وَ ضْ رِ ك وَ نِ ارَ فْ غ  وَ  كَ تَ مَ حْ رَ وَ 

 ،واءعلى حدٍّ س  -مه  ن   زِ حْ ي  ا ي مَ ن  ن   زِ حْ ي  وَ  مه  م  لِ ؤْ ا ي   ي مَ نِ م  لِ ؤْ ي    َلحم ه م َلحِمي َوَدم ه م َدِمي) ،لجميعسواء ل
م ه  مَ الَ سَ  نمَ لِ  مٌ لْ سِ وَ  مه  ب َ رَ احَ  نمَ لِ  بٌ رْ ا حَ نَ أَ  مه  ن   زِ حْ ا ي  ي مَ ن  ن   زِ حْ ي  م وَ ه  م  لِ ؤْ ا ي   ي مَ نِ م  لِ ؤْ ي   -ُهم شيٌء واحدف
كيف و  ؟ن رسول اللعهم حده أ خالقُ أفكيف ختتلف  ؟ائرة األخالقد   هي أليس هذهه  (،ماه  ادَ ن عَ مَ لِ  و  د  عَ وَ 
 ! !نا عن أخالق رسول اللمانه ز   مامُ إه وهو هم الصته خُ  أخالقُ  تلفُ خت  

 مير  أَ  رَ ظَ نَ )-على سبيل املثال ،( ويف غريهعماينغيبة النُّ )مبا جاء مثاًل يف   أستدلَّ أنا ال أريد أنْ 
ه ن ص لبِ مِ  اهلل   ج  خرِ ي  سَ وَ  داً يِّ ول اهلل سَ س  اه  رَ مَّ ا سَ مَ ٌد كَ يِّ ا سَ ذَ ي هَ نِ بْ اِ  نَّ إِ  :القَ ين ف َ سَ ى الح  لَ إِ  ي  لِ ين عَ نِ ؤمِ م   ال
ث مَّا نتحدَّ ل   ،الشباهة قد تكون أقل فإنَّ  ،ههُ بشقد يقال ي-(ِق والخ ل قلْ ي الخَ ه  فِ ه  شب َ م يَ ك  يِّ بِ نَ  اسمِ ًَل بِ ج  رَ 

ا نَ أَ ي وَ نِّ م مِ ه  ن َّ إِ ) :تبة واحدةر ا إذا كانت املأمَّ  ،ختالف املراتبتكون أقل اله قد باهة هذه الشَّ فنا عن شباهة  هُ 
أْن  اآلن أنا ال أريد ،حالعلى أيِّ  (،مه  ن ْ ا مِ نَ أَ ي وَ نِّ م مِ ه  ن َّ إِ ) ،ة باملائةقة مائبفستكون املشاهبة مطا (،مه  ن ْ مِ 

إىل آية  ،إىل آية التطهري ،ا أذهب إىل هذه القواعد الواضحةوإّنَّ  ،ةايو لرِّ  اثال هذهه مأاية و و الرِّ  أتناول هذهه 
إىل أمثال و  ،ةيَّ نراو إىل حديث املعرفة بالن ،ريفساء الشَّ إىل حديث الكه  ،ريةبكإىل الزِّيارة اجلامعة ال ،ملباهلةا
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ك هذه املصادر احلقيقيَّة حني ُترت   ولكن ماذا نصنع ،شري إىل هذه احلقيقة الواضحة اجلليةتُ الَّيت هذه النصوص 
رأ يف الفتوحات ق   ةً رَّ هو م   ،عراينة أو من اليواقيت واجلواهر للشَّ ذ الفكر من الفتوحات املكيّ خ  ويُؤ  ألهل البيت

 القراءة يفظهر اسم الكتاب ي ا ملمبَّ صحيح رُ  ،راينعاهر للشَّ و انية قرأ يف كتاب اليواقيت واجلة الثَّ املرَّ  املكية ويف
وهو  (ينراعاليواقيت واجلواهر للشَّ ) تابه سيقرأ من كه إنَّ ث ف  يدانية ولكن إذا ذهبتم إىل تكملة البحث واحلالثَّ 

اهر و يت واجلاليواقومن فنقل لكم الفهكر من الفتوحات املكيَّة  ،تيبمن خمالفي أهل الو لماء مصر أيضاً من عُ 
يف كثري من األحيان  هُ ع أنَّ م ،كمال احليدريالسيِّد  بًة خاصَّ  ة ليست حالةً وهذه القضيَّ  ،أهل البيت فكر   وترك  

على ل شكه كان يُ   األوَّل يف الفيديو ؟م أخذوا من املخالفنيكيف أّنَّ الشِّيعة   ءال على علمُيشكه جنده أيضًا 
مق التأثري للفكر عُ ولكن له  ،يعي ما أفسدالطوسي يف الفقه الشِّ  د الشَّيخالشَّيخه الطوسي ويقول لقد أفس

ينيَّةاملؤسَّسة املخالف يف  ويف عقول الشِّيعيَّة ات ويف الفضائيّ  ،سيينّ ويف املنرب احلُ  ،الشِّيعيَّة ةويف املكتب ،الدِّ
 .اً دَّ مشكلة كبرية جه  ،مشكلة كبريةوهذه هم يكرعون فيه وال يشعرون لذا ف ،مراجعنا وُعلمائنا

 .نذهب إىل فاصل وأعود إليكم بعد ذلك

  ؟لصه ن  ين أ عد ُكلِّ هذهه األمثلة إىلولكن ب ،ثريك    يءٌ وقد بقي ش   ،هذا بعد كلِّ  

لمائنا واخرتق جاء من قهبل عُ الَّذي املخالف  كرُ لقد حوَّل هذا الفه  .؟!.مةظلِ م   ة  امَّ ل إلى طَ صِ نَ 
جمّرد د إىل مَّ حُم   وآله  د  مَّ حّول دين حُم  و  ،احة العلميةاحة الفقهية والسَّ السَّ و ة يالثَّقافاحة سَّ لاو  السَّاحة العقائدية

ة عمليّ  سالة  صوص إىل ره لت هذه النُّ وحتوَّ  ،ينه ارة الدِّ ارجًا عن د  قيقي وهو اإلمام خ  ين احل  وصار الدِّ  ،صوصنُ 
سالة يت هذه الرِّ وبُنه  ،مليةع   سالةً ره  ينُ صار الدِّ وهكذا  ،فيها قهاءُ ب الفُ ت  فهمون ماذا ك  ي والالشِّيعة ها يقرأُ 
ما هي مواصفاُت مرجع  ،فاتاصمو  وهذا املرجع لهُ  ،مبرجع   ط  قليد هذا رُبه والتَّ  (،قليدالتَّ )كرة مليُة على فه الع  
 ننُ  ؟قليدلتَّ ا فات مرجعمواصما هي  ،دون ومتلكون الرسائل العمليةقلِّ كم تُ لُّ كُ   ؟مليةلنا الع  قليد يف رسائه التَّ 

 ريد أنْ ال أُ  ،وبني أهل البيتالشِّيعة من الدرجات فيما بني  رجة  د   بأيِّ  وسيطٌ هو  مرجع التقليد نفرتض أنَّ 
 ،ةجَّ ملراجع ينوبون عن اإلمام احلُ  انَّ ق أكيف أصدِّ   ، هذالِّ ة بعد كُ جَّ اجع ينوبون عن اإلمام احلُ ر  املأقول بأنَّ 

هم أو على األقل كما هو احلاصل يأخذون يأخذون دين   ،ةجَّ يف غيبة اإلمام احلُ  الشِّيعةُ إليهم  املراجع يعود
  .نيوي اليوميّ يين والدُّ عاشهم الدِّ بتالئية فيما يتاجون إليه يف م  تاوى املسائل االه ف  
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 ؟قليد هذا ما هي أوصافهمرجع التَّ  

 :وعن صفة ،وغلبال :صفة لية تتحدث عنمالرسائل العجد نا سنإذا ذهبنا إىل الرسائل العملية فإنَّ 
ثين عشري ذهب االى امللعون الك   واإليان يعنون بهه  ،اإليمان :وعن صفة ،الحياة :وعن صفة ،الذكورة
 قل ضبطه عنيال  أنْ و  ،بوديةهي يف مقابل العالَّيت  ،الحرية :وصفة ،فونه يف الكتب الفقهيةعرِّ هكذا يُ 

 ينغضوّنا ولكنَّ بيت يبل أهل انَّ ألبغضها كثريًا لكلمة أُ ا هذهو  ،االجتهاد :هي األهمفة والصِّ  ،لمتعارفا
ًا على بَّ كِ  أو م  قبَلً ون م  يكال  أنْ  :وقد يضيفون وصفًا آخر ،العدالة :وصفة ،يذكروّنا ءا العلمأذكرها ألنَّ 

  .يد هذه أوصافهُ ع التقلفمرج ،ر يف الرسائل العمليةوتتكرَّ  ددَّ رت تالَّيت هذه تقريباً األوصاف  ،الدنيا

شكل على أنا ال أ ؟يعةالشِّ األوصاف من أين جاء هبا فقهاء  هذهه  :سؤاٌل هنا يطرح  نفسه  
لى والديكم عمحة عنها ر  ة أل ئهمَّ اث دَّ إذا حت   ؟ثوا عنهاليهم حتدَّ صلوات الل عاأل ئهمَّة  هل أنَّ  ،األوصاف ههذ

فاته ن صه ع األ ئهمَّةُ  ثحتدَّ  مصدر يف أيّ و واية ره  رشدونا يف أيّ ا ،ونادلّ  ،يف أّي مصدرو  رواية ونا يف أيّ لّ د  
  ؟يغةالصِّ  مرجع التقليد هبذهه 

التنقيح يف )هذا كتاب  :على سبيل املثال ،الكتب الفقهية ،تب االستدالليةاآلن لو رجعنا إىل الكُ 
طبعة دار الادي  لطبعةا وهذه ،214ة صفح ،جزء االجتهاد والتقليد ،د اخلوئيللسيِّ  (شرح العروة الوثقى

لم -؟ماذا يقول-البلوغ ،أوالً  :شرائط المرجعية للتقليد-214صفحة  ،هجري 1410 ،قم ،للمطبوعات
يعين ال توجد رواية تقول  ،األ ئهمَّةعن  منقولٌ  دليلٌ  هدو قصم-غو بر فيِه البلعتَ فتي ي  م   ال على أنَّ  دليل   يقم أي  

  أقول من أينأنا أريد أنْ  ،الغاً ب الفقيه ال يكون  أقول بأنَّ يعين أينِّ  هذا ال ،أن يكون بالغاً البُدَّ الفقيه  بأنَّ 
وذكروا لنا  ،ملاذا مل يذكروها لناون هبا  يهتمّ ةُ مَّ ئه أل  ا إذا كان ؟وا هبااهتمّ األ ئهمَّة  هل أنَّ  ؟ األوصافجاءت هذهه 

وذكروا لنا أوصافًا مل األ ئهمَّة ذكرها الَّيت قليد لتَّ ا مرجع أوصافلنا  ملاذا املراجع مل يذكروا! و ؟أوصافًا أخرى
نيت على التقليد سالة العملية بُ عملية والرِّ  رسالةً  صار الدينُ  ،لنقطةا عن هذههو حديثي  ؟األ ئهمَّةيذكرها 

 الرسائل العملية لِّ يف كُ  هُ تاوهذه هي صف ،هصفاتُ التقليد  لتقليد وأهم شيء يف مرجعا ُه مرجعوالتقليُد أساس
ها العلماء ف فييؤلِّ الَّيت أقول هذه األوصاف  ،إىل آخره ،العقل ،احلياة ،البلوغ ،تب الفقهية الكُ لِّ يف كُ و 

ة اهتموا مَّ ئه أل   اهل أنَّ  ،سائل العمليةطرح يف الفضائيات وعلى املنابر ويف الرِّ وتُ  باتب أمثال هذا الكتالكُ 
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 ،اجلواب كاّل  ؟األ ئهمَّةه به  هتمَّ ء مبا ااهتم العلمالسؤال هل ا ،ياء أخرىاهتموا بأشة األ ئهمَّ  ،اجلواب كال ؟بذكرها
ألوصاف  اهذهه  ،لكم ذلك تُ ثبه وسأُ  ،تمَّ هباهافعي الشَّ  األنَّ  ؟احلالّية ألوصاف اهبذهه  ءا العلمهتمَّ ملاذا ا

يعة شِّ لاجع ار م بهه  يهتمّ  قليد مللتَّ ا مرجعيف صفات األ ئهمَّة ما أراده  ،ةمَّ ئه ذ من األ  ؤخ  مل تُ و الشَّافعي ذت من خه أُ 
 ،كر أوصاف املرجع عند أهل البيتسآيت على ذه و  ،وال من بعيد ال من قريب   شريوا إليهه ومل يُ  ،الشِّيعة وفقهاءُ 

فتي م   ل اعلى أنَّ  دليل   لم يقم أي   ،لبلوغا-أوصاف مرجع التَّقليد عند فقهاء الشِّيعة لكن نن اآلن نتناول
إذا  ،بالذوق الشرعي ،بالبديهة الشرعية ،هذه القضيَّة ثابتة بالبديهة ،هو ال حاجة لدليل-وغل  الب    بر فيهِ عتَ ي  

وبني الشِّيعة أو على األقل واسطة فيما بني وأهل البيت الشِّيعة طة فيما بني اساملرجع و  فرتض أنَّ ا ن  نَّ كُ 
هم لُ تؤهِّ ال توجد فيهم مواصفات إذ  ،ال نقول ينوبون عن أهل البيت ،تبيلعلم أهل او  حديث أهل البيت

الثَّقافة الشِّيعيَّة قطعًا  ،بيتواسطة فيما بيننا وبني حديث أهل النقول يكونون  ،بوا عن أهل البيتنو ي نْ أل
ال م فتي ي عَتبر فيِه لم يقم أي  دليل  على أنَّ -ط البلوغ من دون احلاجة إىل دليلرت يعي سيشلشِّ اوق والذَّ 

ألنَُّه  ،اجلميع يقولون هذا الكالم ،وليس فقط السيِّد اخلوئي ،214صفحة  ،هذا كالم السيِّد اخلوئي-الب  ل وغ
هتمامه كان ًا هبذا األمر واه هتمَّ املعصوم مل يكن مُ  ألنَّ  ؟ملاذا ،ث هبذا املضمونتتحدَّ  مل ت رهد رواية عن املعصوم

وعن شيخنا  ،العقل ،الصفة الثانية-214يف صفحة  ،وغفة البلل صه هذه أوَّ  ،رهك آخر سآيت على ذ ء  بشي
لكن -وأنَّه  مورٌد لَلتِّفاق َلف فيهال خِ  د أمرٌ العقل في المجتهد المقلَّ  اربتع اِ أنَّ  األنصاري ما ظاهره  

 !؟يكون عاقالً  مرجع التقليد جيب أن رواية تقول بأنَّ  ُتوجدهل 

 .إليكمنذهب إىل فاصل وأعود 

هم ال وايات لكنَّ رود ره نكر وُ ال أُ و  ،هذه قضية بديهية ،قلرط الع  رط يف ش  يف هذا الشَّ  أنا ال أشكُّ 
ول أو ي القَ فِ  نَ حْ اللَّ  فَ عرِ يَ  تَّى حَ  ََلً اقِ ًا عَ يبَ بِ ًا لَ يهَ قِ ا فَ نَ ابِ حَ صْ ن أَ ل مِ ج  الرَّ  عد  ا ال نَ نَّ إِ )-واياته الرِّ قبلون هذه ي  

 ،بيتذا الكالم موجود يف أحاديث أهل اله (،لوْ ي القَ فِ  حنَ اللَّ  فَ رِ عيَ ف َ - آخرنصٍّ يف و -ه  لَ  نَ حَ لْ ي    تَّى حَ 
قليد التَّ  ائط مرجعر  من ش   هُ ند تقول بأنَّ ا صحيحة السَّ ّنو رب تلكن ُهم الفقهاء واملراجع هل يلكون رواية يع

 ح أنَّ و وذلك لوض-سرية العقالئيةعموم اآليات واألخبار والا تؤخذ من ال يتلكون ذلك وإّنّ  ؟العقل
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دق ص عدم ب فياارف ونحوها وال ينبغي االرتيوالع دلة اللفظية هو الفقيه والعالمالموضوع في األ
  .وصف العقلهذا - العاقلمنها على غيرِ  شيء  

 دليلٌ  ناللم يد ه  ا أنَّ ل إلى هنفالمتحصِّ -220يف صفحة  اخلوئيالسيِّد اإليان ماذا يقول  وصفُ 
 طوّنا بسبسقه وايات يُ رِّ ولكن ال في هذا،اتتوجد رواي-دمعتبر على شرطية اإليمان في المقلَّ  يٌ لفظ

فالمتحصِّل إلى هنا -220صفحة  عليه، دليل لفظيعندهم فاإليان أيضًا ال يوجد  ،لاقذارات علم الرج
لسيرة ة واق األدلَّ طَلى إقتضمبل  ،لفظي معتبر على شرطية اإليمان في المقلَّد لم يدلنا دليلٌ  أنَّه  

في األدلة  وىة الفتجيَّ ح   ألنَّ -علتشيُّ اإليان يعين او  ،جعر يان يف املعدم اعتبار اإل-العقَلئية عدم االعتبار
سواء أكان  لقاً طم   ال ِملى العجوع إكما أنَّ السيرة على الر   ،اإليمان وال باإلسَلماللفظية غير مقيَّدة ب

 ءعون األطبَّاي راج هملكم يكن وهذا يتراءى من سيرتهم بوضوح ألنَّ  واجدًا لإليمان واإلسَلم أم
ة  الدين خمتلفيفضيَّة الق لكن-لعلم بكفرهما والمهندسين أو غيرهم من أهل الخبرة واالطَلع ولو مع

أيضاً -العدالة-ءاً دوثاً وبقاح   مقلَّدي الد في اعتبار اإليمان فغي الترد  بنه ال يلِّ ومع هذا ك  -حتتاج إىل بثو 
 دلة اللفظيةرة واأللسيامن  ستفاد من شيء  اإليمان ال يكاد ي  و  اط البلوغر تلة كاشااط  العدر اشت
-العدالةبَّتَّ حرى مل يفسرها مة وأخالعصب رهافسَّ  ةً فمرَّ  ،ة العدالةاييف رو  ار  ي ح  ئو اخلالسيِّد بل -متيندِّ قالمت

كرت يف ُذ يت الَّ فات لصِّ ا ذهه ،رتكه ُذ الَّيت  ،فاتالصِّ  ةوبقيَّ -كذلك صفة الحرية  ،صفة الرجوليةكذلك 
 صفات اية قالت بأنَّ و ر ل توجد ه ،اجلواب كالَّ  ؟وا هبا وذكروهاألئمة اهتمّ  السؤال هل أنَّ  ،ائل العمليةسالرَّ 

 ات مرجعقاضي وصفصفات ال ألن هي كذا وكذا؟ النَّاسيكم بني الَّذي فات القاضي ليد أو صه قتَّ مرجع ال
ليد قتال رجعصفات م يف رواية تهل جاءف ،فقيهاً القاضي البُدَّ أْن يكون أّن باعتبار  ،فاتقليد نفس الصتلا
وا جاءُ  !؟ذه الصِّفاتيعة هبء الشِّ إذاً من أين جاء فقها ،عن أهل البيت مل ت رهد يف رواية   ؟و صفات القاضي أ

 !!افعيّ لشَّ ا فات من الفقههبذه الصِّ 

  كتابرون يوم أمس يفوإذا تتذكّ  ،ندلسيالبن رشد األ (بداية اجملتهد وّناية املقتصد) هذا هو كتاب
د الربجرودي من الـُمقرَّبني من السيِّ وهو  ،يناخلراسا د واعظزادهحمم  الشَّيخ ماذا قال  (يدر حياة اإلمام الربوج)

على بني يديه جيد هذا الكتاب مفتوحًا -على السيِّد الربوجردي-دخل عليهما ي  لَّ كُ كان    هُ أنَّ  ،ومن تالمذتهه 
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يف الوشط الشِّيعي خصوصًا بني  ومن هنا صار هذا الكتاب مشهورًا ومنتشراً  !ويأخذ منهفيه  يقرأُ  ،ةاملنضد
ذه الطبعة طبعة ه ،ني مذاهب املخالفني ألهل البيتارن بقتاب يف الفقه املكوهو   ،يدالربوجر  تالمذة السيِّد

يف  ،895ذهب إىل صفحة ن إذا ،ه سامل اجلزائريميالدي أعدَّ  2010رون الطبعة األوىل سالة ناشسة الرِّ مؤسَّ 
يكون  طة فأنَّ ا الصفات المشتر فأمَّ -ع إليه يف الدينيُرج  الَّذي فات القاضي وهي نفسها صفات الفقيه صه 
 يجب أنْ الشَّافعي من أهل االجتهاد فقال  نهِ واختلفوا في كو  ،َعدالً  ،عاقَلً  ،ذََكراً  ،بَاِلغاً  ،ماً لِ م س ،اً رَّ ح  

 ،ُمسلهمَّا ،ُحرَّاً  :أن يكون إذاً شروط الشَّافعي هي هذهه  ،أبو حنيفة مل يشرتط ذلك-اديكون من أهل االجته
يعاً اكم مج  وأحتدَّ  ،الشَّافعيليد جيء هبا من تقلا أوصاف مرجعهي هذه  ،جمتهداً  ،عدالً  ،عاقالً  ،ذكراً  ،بالغاً 

رت هذه كه واية ُذ يف أكثر من ره  ،واية واحدةيس يف ره لحَّتَّ أو  ،صمةواحدة عن أهل بيت العه  ين برواية  تأتو  أنْ 
 ،أنا ال أعرتض على هذه األوصاف ،هذه األوصاف قليدبيت يف صفات مرجع التَّ أهل ال رْ ذكُ مل ي   ،األوصاف
 ،اهب وابيت مل يهتمّ لأهل ا ؟وا هبااهتمّ  تيلبأهل ا أقول هل أنَّ  ينلكنَّ  ،هذه أوصاف منطقية ،ضرت والل ال أع

حلقة يوم غد سأذكر فيها صفات  ،ال أعتقد أنَّ احللقة تكفي لذكرها قليدجع التَّ وا بصفات ملر هتمّ اولكن 
وصفات  دقلَّ يُ الَّذي صفات الفقيه  ،قليدمرجع التَّ فات اآلن ذكرت لكم صه  ،ليد عند أهل البيتتقلا مرجع

ال و  جعوا الكالمار  ،راجعوها! ؟نفس الكلماتأّّنا الحظوا مل تُ أ ،يعةلشِّ ا مراجع دوعنافعية عند الشَّ  القاضي
فات مرجع التَّقليد  ،عن أهل البيت مل تأته  قليدفصفات مرجع التَّ  ،راجعوا الكتب بأنفسكم ،ينو قتصدِّ  صه

ال  ،نامن كتبه الشِّيعة  تبه كُ أذكرها لكم يوم غد من  س ،الشِّيعةيعرفها  الو  رال ُتذك  و عند أهل البيت  ما ذُكرت 
 !!ة أين وصلتالحظون القضيَّ يا مجاعة تُ  ،افعيةمن كتب الشَّ 

اهشرتاط  :ة مثلهمَّ فات ليست مُ أنا ما قلت هذه الصِّ  ،ةهمَّ أيضًا مُ وصاف هذه األ :قائل لقد يقو 
وا هتمّ مل ي  األ ئهمَّة لكن  ،ّمةا ليست مهأنا مل أقل إّنَّ  ،رتكه ُذ الَّيت خرى األوصاف واأل ،العقلاهشرتاط  ،البلوغ

الشِّيعة وهذه مشكلة  ،ات بشكل صحيحيّ و ب األولرتِّ نُ  يريدون منّا أناأل ئهمَّة  ،هذه القضية واضحة هبا ألنْ 
الكالم الَّذي  !!ك فيهاشكَّ يُ  ةمَّ ئه األ   ماتاق وكر صدَّ لماء تُ مات العُ اكر واضح، اآلن مثال ،يف ترتيب األولويات

 ،ات! هذا اضطراب يف األولويّ ؟ملاذا ،ك فيهشكَّ حديث أهل البيت يُ و  ،فيه شكّ املرجع ال يُ نقل عن يُ 
ة ياحة الثَّقافالَّذي اخرتق السَّ الشَّافعي  ات بسبب الفكره الشِّيعة عندها اضطراب يف األولويّ  ،اضطراب واضح

 ،يدقلالتَّ اجلواب  ؟ما هو دينكمشيعة واآلن لو نسأل ال ،ن هذا الدليلمأوضح  تريدون دليالً  اماذ ،ةيعيَّ شِّ لا
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 !!تيمل تؤخذ من أهل البو الشَّافعي من  مأخوذةاجلواب هي  ؟أوصاف مرجع التَّقليد !! ما هيمرجع التَّقليدو 
سأورد لكم  ،لو كان عندي وقت لبيَّنُت لكم ذلك ،تيقليد عند أهل البتَّ ال عريكم أوصاف مرجأُ دًا س  غ  

فات مرجع التَّقليد عند أهل البيت ألوصاف الَّيت ا هذههناك ولن ّتدوا  ،من عمق حديثهمو من رواياهتم  صه
  .م الشِّيعة ذلكعلَّ تب ويُ ب فيها الكُ كت  تُ 

وهذا جاء به  ،سطيحشكلة التمُ وهي  تيكر املخالف ألهل البمشكلة واضحة يف الفه  ،هناك مشكلة
 ،الشِّيعي االستنباطيو  يط العلم الوسة ويفيعيَّ شِّ ضعوه يف ساحة الثَّقافة الو و الشِّيعة  ومراجعة يعلماء الشِّ عُ 

صاحف ملان أحرق امعث ،احفأحرقوا املص ،رآناملخالفون سّطحوا القُ  ؟ا فعلوااملخالفون ماذ ،هناك تسطيح
 فنّ و وبالتجويد  ،تالقراءابنَّاس اللوا غ  ش   ،أحرق املصاحف ،نرآتأويل القُ و رآن الَّيت كان فيها تفسرُي القُ 

ية الشِّيعيَّة رآنسات القُ ؤسَّ امل ،طارالقه  ركبوا أيضاً  عةيوالشِّ  ،ةلقضيَّ ا مشغولة هبذهالنَّاس وإىل اليوم  ،ديالتجو 
 ،فلُّ ك  ن الت  ا عين  ّنُه  :الق ،رآنري القُ ع تفسن  مر م  عُ  ،مريّ ركضوا خلف املشروع العُ  يألجل أنْ فيها نفق األموال تُ 

ح تسطي ،تبهمكُ   وجود يفمهذا و  ،رسول الل وأبو بكر أحرق حديث   ،روون احلديثم ي  حابة ألّنَّ ب الصَّ ر  وض  
الة إىل ت الصَّ لوحتوَّ  ،لعملى خري اعل وا حيَّ حوا فكرة الصَّالة ورفعطَّ كرة الوالية وس  ّطحوا فه مثل ما س   ،رآنالقُ 

احة ها عن س  وأخرجو  اللغة عاين جاءوا هبا منهذه امل ،ان  األلفاظ لا مع هذهه  ،طقس  يشتمل على ألفاظ
 .جهذا الربنام ت حلقاتخرياشاء الل تعاىل يف أُ  الة إنْ بيان معاين الصَّ  اوسيأتين ،ةيين احلقيقالدِّ 

هي  ،ةهمَّ هذه األوصاف ليست مُ و  أوصافاً  قليد فوضعنا لهُ لتَّ ائنا إىل مرجع جه  ،يهة هي القضيَّ 
 ع أنَّ قَّ و  ال نتننُ  ،نشرتط العقل حَّتَّ  جمنوناً  نُن ال نتوّقع أنَّ الشِّيعة سُتقلِّد ،مـه عال لِّ رة يف كُ متوفِّ و موجودة 
ويعتربوّنم  نيت السِّ م إىلصل أعمارهقهاء ت  زتنا العلمية الفُ حو  هو يف ،م عليها طفاًل ليس بالغاً عِّ ز  تُـ الشِّيعة س  

وما هذا  ،هكذا اعتادت الشِّيعة ،ماننيثَّ الشِّيعة ال تقتنع إالَّ برجل  قد جاوز السبعني وال ،غار يف السنصه 
أصحاب  ،أصحاب أهل البيت هم الشَّباب ،عتمدوا على الشبابأهل البيت اه  ،ن باملناسبةس  ح   بشيء  

أو   لح إىل الطعامالكهول فيهم كامل :قال ،ة هم الشبابجَّ أصحاب اإلمام احلُ  ،رسول الل هم الشَّباب
هؤالء  ،الثني سن الثَّ يف هم الَّذينالكهول  ؟يف روايات أهل البيت من هم الكهول ،كالُكحله يف الع ني

يف  اً جودوهذا كان مو  ، كامللح يف الطعام  يف أصحابه اإلمام احُلجَّة لو الكه :لقا ،كهوليهم  سمِّ يات تُ او الرِّ 
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ح فيها فت  هذه املوضوعات تُ  ،غرية وكبريةص   لّ يف كُ  أنا اآلن ال أريد أْن أحتدَّث ،حال على أيِّ  ،األ ئهمَّةرية سه 
هي طحية لسَّ هذه األوصاف او  ،قليدلتَّ ا سطيح ملرجععملية ت  هناك صارت إذًا  ،أخرى اباألبواب على أبو 

ا نتفاصيله لوجد لنا يفخولو د ،بيتذ من أعداء أهل الخه أُ فإنّه هذا املصطلح  وحَّتَّ  ،فة االجتهادفقط صه 
إليها يف آخره  فحات الَّيت أشرتالصَّ يف  ،(صولاملستصفى من علم األ)تهاد موجودة يف تفاصيل هذا االج

ذت ،الكتاب  .من هنا ُأخه

 ن هذهه دوا مكم وتأكَّ ا أنفس  محو ر اولكن  ،بوينكذّ   اب كذَّ تقولون بأينَّ  ،لعنوينوين انتلع ،هذا هو الواقع
 ،ينمحة إمام زماإىل ر  ا حمتاجٌ أن ،كمإىل رمحته   باجة  ستُ لفال ترمحوين و كم أنتم رمحوا أنفس  ا ،املعلومات

حقائق  نا أقولاالَّيت أ هذهه  هل ،مية كالوا من صحَّ دكَّ ولكن تأ ،ةمَّ كم الذه ئُ بره أنا أُ  ،شتموينا ،وينسبُّ  ،لعنوينا
 .بأنفسكم تأكَّدوا من ذلك ،دوا من ذلككَّ ! تأ؟ال أو

 شاشةُ  ،صيلةيعيَّة األة الشِّ قافلثَّ شاشة ا اإّنَّ  ،عرفوّنااشة الَّيت ت  على الشَّ  ،أتينا يف يومه غدت  ة احلديث بقيَّ 
 ..ةئيَّ ر الفضام  ز الق  يعي املميَّ وت الشِّ ا الصَّ إّنَّ  ،اقيالرَّ  ويّ الوعي املهد

 ..رمَ ة القَ ايَ عَ م في رِ ك  ترك  أَ 

يَنا م َشاِهدِ  نا َوو ج وهِ ج وهِ و  َعن  ْكِشف الَكربَ الح َسين إ َعن َوْجِه َأِخيَك يَا َكاِشَف الَكربِ 
 ..نْ َترِنت ِبَحقِّ َأِخيَك الح َسينَوم َتاِبِعيَنا َعَلى اإل

 ... في أماِن اهلل.أسألكم الد عاَء َجميعاً 
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