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 .. عفوك � بقّية هللا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ   أســــــــــــــــــــــــــــــــــعى إىل ابهبــــــــــــــــــــــــــــــــــم فجئ
 

 أرجــــــــــــــــــــــــــــــــــوهم طــــــــــــــــــــــــــــــــــوراً وأخشــــــــــــــــــــــــــــــــــاهمُ  
 سالٌم على ُحمَمٍَّد وآِل ُحمَمَّد .. 

 م ..يكُ لَ عَ  هللاِ  لواتُ م صَ يكُ لَ ّجه إِ وَ تَـ  دهُ صَ ن قَ مَ م وَ كُ نْ عَ  لَ بِ قَ  هُ دَ حَّ ن وَ مَ م وَ كُ دأ بِ هللا بَ  رادَ ن أَ مَ 

 ..سالٌم عليكم مجيعاً 

 أيديكم هذا الرب�مج : بصراحة ..بني 

 يشتمُل على عدَّة عناوين ..

  .. كمال احليدريسّيد  يين املعاصر الوقفٌة مع املرجع الدِّ :  العنوان األول •

 وىلاال احللقةُ 

 ونعود . فاصلٌ 

وقفيت هذِه مع املرجع الدِّيين املعاصر السّيد كمال احليدري ليست وقفًة ُمشخصنًة حبدوِد شخصه ، سأتناوُل 
ري إن كان يف حماضراتِه ويف براجمِه الَّيت تُبثُّ وُتشاع علنًا أو ما ظهر يف الوسط ما طرحُه السّيد كمال احليد

اإلعالمي من تصرحياٍت ومتبنيات ومعتقدات وآراء طرحها يف جمالسِه اخلاصَّة ولكنَّها اآلن صارت شائعًة يف 
 الوسط اإلعالمي خصوصاً على الشبكة العنكبوتية .

اإلعالمي العام  رحت يف اجلوِّ ا ما طُ نت على علٍم هبا ولكن أل�َّ من هذه املسائل كُ  الكثريُ  : صغرية ةٌ وُمالحظ
 روسهِ دُ دري يف أحباثِه و كمال احليسّيد  ا طرحُه الفيها شيئاً ِممَّ  �قشتُ الَّيت ابقة هلا يف أحاديثي السَّ  ضتُ ما تعرَّ 

 . اضراته ، على أي حالٍ وحمُ 

نٍة حمدودة ، ما عيَّ ٍة مُ شكلٍة شخصيَّ ة يف مُ ين أجعُل القضيَّ حلديث وكأنَّ ال أريد أن أشخصن الطرح وأن أجعل ا
، الدِّينيَّة ة ؤسَّسهو بغريٍب على املما  ري وما شاع ابجلو اإلعالمي يف الفرتة املتأخرةيدكمال احلسّيد  طرحه ال

ل راز األوَّ الكبار من الطِّ  بل هناك ما هو أسوأ أو أشد منها موجوٌد يف كتب مراجعنا, من هذه األفكار  فكثريٌ 
, األسباب  ئوا لهُ هيَّ و  ماتاملقدِّ  املراجع قد صنعوا لهُ  ا طرحُه فإنَّ ناك ِممَّ منهم ومن األحياء ، وهُ  من األمواتِ 

 علمية وعن أسباٍب فكرية وهذا ما سأتناوله يف هذا الرب�مج . ماتٍ قدِّ عن مُ  ثُ أحتدَّ 
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ذين خاص للَّ  وبشكلٍ , تابع هذا الرب�مج من يُ ث عنها أقوُل لِ أن أحتدَّ أريُد الَّيت قبل أن أتناول املطالب 
, وقتها  ا يطولُ مبَّ د ورُ هذه احللقات تتعدَّ  إنَّ : أقول , سُتطرح يف حلقات هذا الرب�مج الَّيت لمطالب يهتمون ل

حلقٍة من حلقات ولكّنين أعطيكم ضما�ً إذا صربمت معي على طول احللقات وبقيتم تتواصلون معي إىل آخر 
أعين , سبقت الرب�مج الَّيت كرت يف اإلعال�ت ذُ الَّيت عناوينه  لِّ كُ   يف)  بصراحة( هذا الرب�مج أعين بر�مج 

احللقات  وسأخلُص يف هذهِ , ة ستضعون أيديكم على حقائق مهمَّ , ابقة م السَّ م املاضية يف األ�َّ يف األ�َّ 
 .اعات مع مطالب جديدة ابقة يف مئات من السَّ عرضها يف الربامج السَّ  متَّ الَّيت الكثري والكثري من املطالب 

عتقدات ث عنه من أفكار ومُ ات وما حتدَّ تبنيَّ كمال احليدري من مُ سّيد  اُه القبل أن أتناول بنحٍو تفصيلي ما تبنَّ
 املخطُط هلذا الرب�مج .ضح يتَّ حىتَّ ضح الفكرُة و تتَّ حىتَّ شري إليها يل أن أُ  دَّ مٌة صغرية البُ قدِّ مُ , 

يعيَّة ة ؤسَّسوهذه املشكلُة هي يف داخِل امل, يعي اقعنا الشِّ و  كبريٌة يف  شكلةٌ مُ  دٌة عقَّ مُ  شكلةٌ ة مُ مسيَّ الرَّ الدِّينيَّة الشِّ
 ، لمائنا من حديِث أهل البيتمراجعنا وعُ  شكلة موقفُ ملامن أهمِّ جهات هذه ، بة جهاهتا عديدة ركَّ مُ 

 :ة جهات دَّ بب يعود إىل عِ والسَّ , ومن جهة سوء فهمِه , موقفهم من جهة التشكيك فيه 

رآن حبسب املنهِج املخالف ألهل البيت ، ورفضوا أكثر األحاديث روا القُ علماؤ� مراجعنا فسَّ : اجلهة األوىل 
  د .مَّ حمَُ  ٌد وآلُ مَّ ريدُه حمَُ ا يُ بعيدٌة عمَّ ! !عمياء  ثقافةٌ ، عوراء عمياء  لو فتشكَّلت ثقافٌة قُرآنيٌة ال أق, ريية التفس

ة ؤسَّسبل املاهل من حديث أهل البيت من قِ جلاملنظومة العقائدية هي األخرى بسبِب املوقف اخلاطئ وا
يعيَّة  ملنهج الكتاب  متتُ  ال) , أبصول الدين ( يت مسُِّ  عقائديةٍ  ى إىل نشوء منظومةٍ مسية أدّ الرَّ الدِّينيَّة الشِّ
  والعرتة بصلة .

يعيَّة  ةُ ؤسَّسوامل، رعية بنفسِه إىل مسألِة عملية استنباط األحكام الشَّ  واألمر ينجرُّ  ة عاجزٌة عن مسيَّ الرَّ الدِّينيَّة الشِّ
, يهم أمجعني عل وسالمهُ  هللاِ  تنا صلواتُ مَّ بل أئِ دٌة من قِ ؤيَّ بعة مُ طريقة االستنباط املتَّ  قيم الدليل على أنَّ أن تُ 

 هذا الرب�مج أو يف برامج أخرى . وسيأيت احلديث عنها إن كان يف

 الطوسي شيخُ  يخُ ابمتياز جاء� هبا الشَّ  ةٌ يَّ عالفتوائية االجتهادية طريقٌة شاف بعُة يف أجوائنااالستنباِط املتَّ  ةقفطري
  افعي .والشديد ابلفكر الشَّ  قيِه العمر ي بسبب أتثُّ عفاالطائفة من أجواء الشَّ 

, يَّاً مبنهج الكتاب والعرتة حقيق هزيلٍة ال ترتبُط ارتباطاً  ومنظومٍة عقائديةٍ , د مَّ فما بني تفسٍري بعيٍد عن آِل حمَُ 
ة مَّ األئِ  نبطون هبا وعلى أساسها دليًال على أنَّ تسن يالَّذيرعية ال ميلك الشَّ  امك لألحطٍ وما بني طريقة استنبا

  حديثي ولكن هذه هي احلقيقة .دون هذه الطريقة ، قد يستغرب البعضُ يِّ ؤ يُ 
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ر ابملناهج ذلك بسبب التأثُّ  لُّ وكُ , والظاِمل من حديث العرتة الطاهرة  املوقف اخلاطئ واجلاهلِ  بِ ا بسبذهكلُّ 
سّيد  اها ويتبناها التبنَّ  الَّيت وما اآلراء , ًا ة جدَّ همَّ مُ  جهةٌ  فهمِه ، هذهِ  ة يف تقييم احلديِث ويف طريقةِ اصبيَّ النَّ 

يعة لماء علن ذلك من كبار عُ مل يُ  فق معُه ولكّنهُ من يتَّ و  كمال احليدري حبيساً يف اجملالس  ا بقي األمرُ وإمنَّ الشِّ
م قد قول القو عُ  بسبب أنَّ طئ الظاِمل حلديث العرتة الطاهرة ُه إىل املوقف اجلاهل اخلاذلك مردَّ  لُّ ة كُ اخلاصَّ 

 اصيب ، هذه جهٌة من جهات املشكلة .حنت ابلفكر النَّلئت وشُ مُ 

 . القاتلة ةُ نميَّ هي الصَّ : أخرى  وجهةٌ 

 : أكلت رؤوس كبار علمائنا  الَّيت ةُ نميَّ أكلت رؤوس األتباع والصَّ الَّيت ة نميَّ الصَّ 

  مني !ٌة للعلماء املتقدِّ صنميَّ  -
  !ٌة لألساتذة ألساتذهتم صنميَّ  -
  ! مسيةالرَّ  ةيَّ يعشِّ الالدِّينيَّة ة ؤسَّسهبا من سلطان يف وسط امل هللا ما أنزلالَّيت والتقاليد  افلألعر  ةٌ صنميَّ  -

رتاكبة ا مُ بٌة وتراكيبها كما أ�َّ ركَّ دٌة مُ عقَّ املشكلة كما قلت قبل قليل مُ ، وال أريد احلديث عنها  كبريةٌ   هذه جهةٌ 
 من .رتاكمة وترتاكم على طول الزَّ فهي مُ 

قوق والصراع على مجع األموال واحل, الدِّينيَّة عامة ة والزَّ راع على املناصِب وتوريث املرجعيَّ ا جهة الصِّ وأمَّ 
يعرفها املتصارعون الَّيت التفاصيل ، يعي  الوسط الشِّ يف مجاهرييةٍ  راع على التأثِري يف أكرب مساحةٍ رعية والصِّ الشَّ 

 .يف األجواء املرجعية ، هذه جهة أخرى هي جزءٌ من املشكلة 

 من أجزاء هذه املشكلة وهي أنَّ  وء على جزءٍ ط الضَّ سلِّ ين سأُ احلديث عن هذه األجزاء ولكنَّ  أ� ال أريدُ 
ما هو بغريٍب  ، نحيامن األ عتقدون به يف كثريٍ ي ما ال هم اسِ لنَّ ل عمليةلماء يكتبون يف رسائلهم الاملراجع والعُ 

يعة  دهُ قلِّ تُ  الَّذييعي أن جند املرجع الشِّ   ال يريد أن هُ نَّ سالة العملية بشيء على أساس أفيت يف الرِّ يُ  أنالشِّ
ج شيئًا آخر ، وجيدون لذلك تربيرًا ذكر يف درسِه يف الفقه االستداليل يف أحباث اخلار ي الف املشهور ، وأنخيُ 
ال  عٌة خائبة ، وهو يعمُل بشيٍء آخر , ق رُ وما تلك إالَّ ، دربة والتمريِن للتالميذ والطالب من ابب ال هُ نَّ إ

بشيٍء آخر ، وقد يكون ما  ا يعملُ وإمنَّ , ذكرُه يف درسه وحبثِه  الَّذيوال ك, سالة العملية لرِّ ا ذكره يف الَّذيك
  .هو أكثر من ذلك 

هذه مبنطق اخليال  ثال أحتدَّ  ينيف املاضي ، إنَّ  عن احلاضر واألمر هو هو ثُ دَّ  عن املاضي أحتثُ ين ال أحتدَّ إنَّ 
يعيَّة ة ؤسَّسن هم على مقربٍة من كواليس املراجِع ومن دهاليِز املالَّذيحقائق ووقائع يعرفها   ة .مسيَّ الرَّ الدِّينيَّة الشِّ
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يبكي الَّيت اخلطيب بذكر املصيبِة  اس ويبدأُ النَّ حيضر  امحين, لماء ن يعتلون املنابر ويف جمالس العُ الَّذيطباء اخلُ 
 د أنَّ ، لذا جت ذه املصائب هبذه األحداثهب م ال يعتقدونلماء ال يبكون ملاذا ؟ أل�َّ عُ لا اأمَّ , اس ألجلها النَّ 

يعة لماء ا عُ أمَّ , ة يعهم من عامة الشِّ  أكثر الباكني أيديهم على كون أو يضعون با ت، ي ال يبكون يف اجملالسالشِّ
% من 90أكثر من  هُ فون وجوههم وراء عباءاهتم ، ملاذا ؟ ألنَّ طرقون برؤوسهم أو خيُ ويُ  �مجباههم وعلى عيو 

 اسُ النَّ, اس ا يدلون هبا للنَّ وإمنَّ , ال اخلطباء يعتقدون هبا وال املراجع  ريذكرها اخلطباء على املنابالَّيت احلوادث 
 بعُ يتَّ  هُ ملاذا ؟ ألنَّ , مبا يذكر من مصيبة  ال يعتقدُ  من األحيان هو نفسهُ  كثريٍ ا اخلطيب ففي  تبكي ألجلها أمَّ 
يعة ة والوقائع ، عملية تدليٍس واضحة على عامَّ  اثِ داألح هبذهِ  يعقتدُ  ال مرجعاً هو اآلخر  .الشِّ

يرفضها مراجع الَّيت  ثاابألحد مج سأذكر لكم قائمًة طويلةواحد ولكن يف طوا� الرب� أ� آتيكم اآلن مبثالٍ 
يعة   .يالً ثلون معها متيتفاعو رددو�ا اخلطباء يُ و  العامة سم يتباكون عليها يف اجملالظهرون أنفسهم أ�َّ ويُ الشِّ

 ..!!عرس القاسم  : على سبيل املثال

ن ذلك و فاء يعر واخلطب, دو�م قلِّ ن تُ الَّذياملراجع  ، لماء من يقبل هذاجع وبني العُ اعرس القاسم لن جتد بني املر 
واخلطيب , م امنة من ليايل شهر حمرَّ ل الواقعة يف الليلة الثَّ ثَّ اخلطيب يذكر واقعة عرس القاسم ومتُ  ولكنَّ , 

 وألنَّ صاحب اُحلسينيَّة الَّذي يدفعُ  صاحب اجمللس ادود هو اآلخر ال يعتقد هبا ولكن ألنَّ والرَّ , فيها  كُ يشرت 
جيري هناك  الَّذي ، ة أ� أنقل لكم ماذا جيريعق يف الواكُ شكِّ أ� ال أُ  ، يريد ذلك الَّذيحزم الدوالرات هو 

هذه القضية ما ، وهناك شيٌء يقال يف الكواليس شيٌء آخر , يعة قال للشِّ هناك شيٌء يُ ، وتدليس  خداعٌ 
وزوي ويف الوسط قدمية وتنتشر انتشارًا واسعًا يف الوسط املرجعي ويف الوسط احل هذه قضيةٌ ، ة دهي جبدي

يعيَّة ة ؤسَّسيف دهاليز امل، لمائي مسي ما شئت العُ   . ة مسيَّ الرَّ الدِّينيَّة الشِّ

صداق عملي وحقيقي هلذه  مِ كمال احليدري ما هو إالَّ سّيد  يين املعاصر القل وما انتشر عن املرجع الدِّ وما نُ 
هو ابٌن , احليدري سّيد يقولوا ما يقولوا عن ال هو ابٌن شرعٌي ال كما يريدون أن احليدريسّيد ة ، الالقضيَّ 

يعيَّة ة مؤسَّسشرعي لل سّيد ال ،يعيَّة الشمني يف احلوزة العلمية هو أستاٌذ من األساتذة املتقدِّ ، ة مسيَّ الرَّ الدِّينيَّة الشِّ
وما بني , ما بني التنظيمات السياسية , مسي الرَّ  الديين يعياجلو الشِّ  اذه هو يف هر نعومة أظفا احليدري منذُ 
 والتأليف ، وإذا أراد أحدٌ  والتدريس والبحثِ  وما بني الدرسِ  ,يعيَّة الشوما بني املرجعيات , ة سينيَّ األجواء احلُ 

 هذه هي احلقيقة ., أن يكون كاذابً  اا أن يكون جاهالً وإمَّ نكر ذلك فإمَّ أن يُ 

إن  , احليدري سّيد ل ما قالُه الفكُ , وضيحه أمتكن من بيانِه وتفصيلِه وتُ  فلذا سأتناوُل هذا املوضوع بقدِر ما
لشبكة ا انتشرت يف الفرتة األخرية علىالَّيت ة اخلاصَّ  حواراتهِ  و ة أو كان يف أحاديثهِ مسيَّ كان يف دروسه الرَّ 
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يكون  ا أنإمَّ , حياء واألموات من األلمائنا ومراجعنا الكبار عُ  ما قالُه هو موجوٌد يف كتبِ  لكُ ,  العنكبوتية 
ث حتدَّ  الَّيتئي إىل النتائج اق تلتقود بشكلٍ الَّيت مات واألسباب تكون هناك املقدِّ  أن سوأ أو أو بنحو أفسهِ نب

 عنها .

حبسب ما أعلم حدثت يف األربعينات هكذا , حدثت يف بغداد يف الكاظمية  ةٌ وهي حقيقيَّ  هناك حادثةٌ 
اس بعنوان النَّ  قد يتناقلها بعضُ ، عت يف هذا التاريخ إذا كانت هذه املعلومات صحيحة احلادثة وق أنَّ  أعرفُ 

عبية هناك أشخاص يف ثقافتنا الشَّ  ، ميةظاالكدينة من مقاهي م  جرت يف مقهىً احلادثةُ ، النكتة والطريفة 
التاريخ  ة ، كانوا ُيسّمون يفألخرى البلطجيا يف البلدان العربية امبَّ ورُ ,  ( الشقاوات )العراقية نطلق عليهم 

 التاريخ القدمية يسمون بتهم يف ك أن تبحثوا عن اترخين والشطارين أو الشطار ، إذا أردمتالقدمي ابلعياري
، واحد من )  شقاواتلاب(  ثقافتنا العراقية يف ن نطلق عليهمالَّذيهؤالء  ، شطارارين أو الشطارين أو اللعيّ اب

رفت وعُ , يف األصل تركية  ودوملة أكلةٌ ,  ) دوملة( للقب اطلقون عليه هذا املنطقة يُ هؤالء الشقاوات كان أهل 
غ الباذجنان فرَّ يف بعض األحيان يُ و , ورمبا قد يكون ورق نبات السلق , العنب  الرتكية ابحملاشي ورقُ  األكالت

ل هذه املواد كُ   ، ذلكشمش وغري رات والبصل واللحم والكلرز وابلبهااب شىأو غري ذلك وحتُ  مأو الطماط
يف املعلبات ، تعرف يف أجوائنا  حىتَّ  لفائُف ورق العنب احملشي كما هو اآلن يباع، ورق العنب  لف يفتُ 

ا صار  ،  وقعت لهُ حلادثةٍ ، فالن دوملة  قال لهُ فكان هذا الشقي أحد الشقاوات كان يُ  ، العراقية ابلدوملة َلمَّ
ا اللقب ذهؤذيه يُ وصار زعيمًا للشقاوات كان  غره َلمَّا صار مشهوراً صِ  نذُ مُ  بهُ صاحمشهوراً هذا اللقب كان يُ 

من جهات  اس يف جهةٍ أكثر النَّ  الَّذي يراتدُه دائمًا ويراتدهُ ذ قراره فأعلن يف املقهى م اختَّ يف يوم من األ�َّ ، 
هكذا , لو مل تكن بعنواِن لقٍب لُه حىتَّ ر هذه اللفظة دوملة كرِّ الكاظمية فأعلن قرارُه أبنَّه إذا مسع أحدًا يُ 

س ّال د اجلُ هدِّ أخرج القامة يُ  ُمثَّ  القام ،بسكينته الكبرية  ق أحشائهُ مزِّ سيُ  هُ كلة الدوملة فإنَّ ث عن أتحدِّ ث مُ حتدَّ 
م أ�َّ بعد خيافونُه خيافون قسوته وإجرامُه , اس يهابونه و اهد الغائب ، النَّ غ الشَّ بلِّ وأراد منهم أن يُ ، يف املقهى 

ة مل يسمع شيئًا عن ولكن هذه املرّ , ترتدد يف املقهى ) دوملة ( ابق كانت كلمة يف السَّ , جاء إىل املقهى 
، ) كشمش (  اآلخر يقول ، يعين رز ) ن متّ ( واحد يقول  ، القوم يتهامسون فيما بينهم ولكنَّ , الدوملة 

�ت الدوملة ، كوِّ ، ما هذه هي مُ ) ورق عنب ( ، اآلخر يقول ) بصل ( ، اآلخر يقول ) حلم ( اآلخر يقول 
سحب القامة وقف يف وسط املقهى , سحب قامته , فسحب سكينه  وصلت هذه الكلمات إىل مسامعهِ 

 تتكون الدوملة .حىتَّ املواد يف ورق العنب  يلف هذهِ  ها ،كذا ابن كذا يتجرأ أن يلف  الَّذيمن هو : فقال 

ل الرتاكيب كُ ,  مات ل املقدِّ كُ ,  ل التفاصيل كُ ,  ضح هذا األمر سيتَّ , هكذا  كمال احليدري هيسّيد  ة القضيَّ 
 ..!!الدوملة  لفّ , ها يف ورق العنب كمال احليدري لفَّ سّيد  ولكن ال, يف كتب علمائنا  مطروحةٌ 
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 ، الرب�مجمن أجلها كان هذا الَّيت ب الفكرة قرِّ املثل كي أُ  اذقاس ، جئت هبضرُب وال تُ األمثلة قطعًا تُ 
يعيَّة ة ؤسَّسيف امل املشكلةُ , احليدري سّيد ليست يف ال املشكلةُ  ج لنا رِّ خيُ  الَّذية ويف منهجها مسيَّ الرَّ الدِّينيَّة الشِّ

املنهُج احملارُب حلديث العرتة الطاهرة ، منهج  هُ إنَّ , غري مباشر  مباشر وبشكلٍ  النتائج بشكلٍ  ويعطينا هذهِ 
 واب يف هذا األمر .الصَّ  م يعتقدون أنَّ ة أل�َّ قطعاً يقومون هبذا من دون سوء نيَّ  ، نالمائمراجعنا وعُ 

  إىل فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم . نذهبُ 

وا ما من الوثيقة أو الفيديو مسّ , كمال احليدري سّيد  مع املرجع الديين املعاصر ال نبدأ يف وقفتنا هذهِ  •
 :)  1( رقم , شئتم 

عنه يف  ينزلُ  و لقِ رسول هللا يف اخلَ  املقام يشبهُ و  بايعه املسلمون بني الركن: يقول يُ  احليدريكمال سّيد  ال [
لق ألنَّه ذاك ال يف اخلُ  ء واملرسلني ماذا ؟مبستوى خامت األنبيا هاه ؟ ال ميكن أن يكون ماذا, نعم ، ق لْ اخلُ 

  ] .. عم نعمق نلْ يف اخلُ  عظيم نعم وينزل عنهُ  ك لعلى خلقٍ وإنَّ  يدانيه أحد

لعبد الوهاب ,  ) اليواقيت واجلواهر يف بياِن عقائد األكابر( احليدري كان يقرأ من هذا الكتاب سّيد ال
هذا  وكتابهُ , للهجرة ، عبد الوهاب الشعراين من صوفية املخالفني ألهل البيت  973املتوىف سنة , الشعراين 

احليدري سّيد ال رث عن أتثابن عريب ، وال حاجة ألن أحتدَّ ئد ص فيِه أهمَّ عقالخِّ يُ ) , اليواقيت واجلواهر ( 
يعيَّةبفكر ابن عريب واملدرسة العرفانية  لهج ابسم ابن عريب ، ال أريد أن هي من رأسها إىل قدمها تالَّيت  الشِّ

عليه  وسالمهُ  هللاِ  احليدري ينتقُص من إمام زماننا صلواتُ سّيد ولكن ال, ة قف طويًال عند هذه القضيَّ أ
 عراين ونقلُه عن ابن عريب .عتمداً على ما قاله الشَّ مُ 

 رجاًء يف الكونرتول روم أعيدوا لنا بث نفس الفيديو : •

: يقول يُبايعه املسلمون بني الرُّكن واملقام يشبُه رسول هللا يف اخلَْلِق وينزُل عنُه يف  السّيد كمال احليدري[ 
ألنَّه ذاك ال , هاه ؟ مبستوى خامت األنبياء واملرسلني ماذا ؟ يف اخلُْلق ال ميكن أن يكون ماذا , اخلُْلق ، نعم 
  , نعم .. ]نعم , وينزل عنُه يف اخلُْلق , وإنَّك لعلى ُخُلٍق عظيم ، نعم , يُدانيه أحد 

يعيَّة سة سَّ املؤ  ءايف أجو  العرفانية وحىتَّ  ذا املنطق ليس غريبًا يف األجواءِ ه هذا ة بشكٍل عام , مسيَّ الرَّ الدِّينيَّة الشِّ
الطباطبائي صاحب امليزان ، وأحد رموز سّيد ألحد تالمذة ال,  ) اإلنسان الكامل يف �ج البالغة( الكتاب 

كمال سّيد  يضًا ممن تتلمذ عليِه اليخ حسن حسن زادة آملي ، وهو أاهن الشَّ وقتنا الرَّ  املدرسة العرفانية يف
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تنتمي يف الَّيت ر بِه وأبقطاِب املدرسة العرفانية على أفكارِه ، أتثَّ , تبه كُ على  , ِه وستتلمذ على در , احليدري 
 ني قلي اهلمداين .يخ حسذورها إىل مدرسة الشَّ أصوهلا وجُ 

وىل ة األالطبع / يةة املعارف اإلسالممؤسَّس / ن الكامل يف �ج البالغةاس، اإلنوما بعدها  )84(يف صفحة 
وا�ت ضح وجه الرِّ م يتَّ من التحقيق املتقدِّ ) :  تبصرة ( حتت عنوان ة /سقم املقدَّ  للهجرة / 1416 /

اهد بني يديه د وجيُ مَّ حمَُ  ة القائم من آلِ جَّ يب عيسى ابن مرمي يصلي خلف احلُ النَّ  نَّ املروية عن الفريقني أ
ا اإلمام املهدي فليس ة أمَّ بوَّ فضل النُ  يب لهُ النَّ  أويل العزم وذلك ألنَّ  اءييب عيسى هو من األنبالنَّ  مع أنَّ 

 .تمت خبامت األنبياء فال نيب بعده وقد خُ , ة وَّ بُـ له فضل النُـ 

 الفٌ وهو خمُ , لمائنا ومراجعنا موجوٌد بني عُ  تنا منطقٌ مَّ على أئِ هذا املنطق منطق تفضيل األنبياء أويل العزم 
ل أو رسَ مُ   نيبٌّ ه إالَّ لُ مِ تَ ب ال حيَ صعَ تَ سمُ  بٌ عِ � صَ رَ مأَ  إنَّ , نا ثَ يدحَ  إنَّ  (؛ % ملنطق العرتة الطاهرة 100

نا هو إمام فنبيُّ , نا بيِّ احلديث عن األنبياء من غري نَ  قطعاً , م واألنبياء املرسلون هم أولوا العز : - بقرَّ ٌك مُ لَ مَ 
 عن هذا نا خارجٌ نا فنبيُّ م من غري نبيِّ ث عن األنبياء أويل العز ا أحتدَّ الكائنات طراً ، إمنَّ سّيد  وه, ة مجيعاً مَّ ئِ األَ 

فإنَّ من األَنبَياء َمن لَيس  إنَّ َأمَر� َصِعٌب ُمسَتصَعب ال َحيَتِمُله إالَّ نٌيب ُمرَسل, إنَّ َحديَثنا  -احلديث :
 . ) نالإلميَ  هُ لبَ قَ  ن هللاحَ امتَ  بدٌ أو عَ  أو َمَلٌك ُمقرَّب ُمرَسالً 

ن حَ امتَ  بدٌ ال عَ ب وَ قرَّ مُ  كٌ لَ  مَ َال ل وَ رسَ مُ  يبٌ  نَ َال  لهُ مِ تَ حيَ   َال �ر مأَ  إنَّ , نا ديثَ حَ  إنَّ : ( وأتيت أحاديث أخرى 
ومن ,  ) ائنَ ن شِ مَ  -: قادب إمامنا الصَّ ياإلمام جي :- ؟ هللا ولِ سُ  ابن رَ ه �َ لُ مِ تَ ن حيَ مَ فَ , ان لإلميَ  هُ لبَ هللا قَ 

 .ق ق وقد ال تتعلَّ ابألنبياء املرسلني قد تتعلَّ  قُ ا تتعلَّ ابلضرورة أ�َّ  تشئنا ليس

ب رَّ قَ مُ  كٌ لَ  مَ َال ل وَ رسَ مُ  يبٌ  نَ له َال مِ تَ  حيَ ب َال صعَ ستَ مُ  بٌ عِ  صَ �َ مرَ أَ  إنَّ : ( ويذهب األمر إىل أبعد من ذلك 
 . ) نُ حنَ  -: اإلمام الصادق جييب :- امَتحن هللا قَلبُه لِإلميَان ، َفَمن َحيَتِملُه �بَن َرُسوِل هللا ؟ بدٌ  عَ َال وَ 

 الَّيت داد شيعتهم ، وقد ال يصلون إىل هذه املراتب العالية فأين وجه املقايسة ؟! األنبياء أولوا العزم هم يف عِ 
ل ن توغَّ الَّذيرفائنا نا ومراجعنا وعُ لكن ماذا نقول لعلمائ, ا ) ئنَ ن شِ مَ ( ث عنها إمامنا الصادق حني قال حتدَّ 

 اصيب يف عقوهلم ..؟!النَّ الفكرُ 

الم حسب السَّ  مهما كان لعيسى عليهِ  هُ ثل املذكور هو أنَّ مَ ـالغرُض من ال:  )85(ن يقول يف صفحة إىل أ
نافاة أن يكون ولكن مع ذلك ال مُ  مالة وهو ما ليس للمهدي عليه السّ بوَّ الوالية التشريعية فضل النُ 

ق األمساء اإلهلية إىل حٍد حبيث يكون صاف بتحقُّ واملرتبة يف االتِّ  و املكانةلُ عليه وآله عُ  ى هللاُ للمهدي صلَّ 
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من  -:اجلهات  لِّ ال من كُ  :- حسب الوالية التكوينية أفضل من عيسى ومن أن يكون من هذه اجلهة
إمام و  هو أفضل منه فعيسى من جهةٍ : -صحاب الشريعة من أويل العزم وأحىتَّ تبوعًا مهذه اجلهة قدوًة و 

 .هو أفضل منه  هةٍ جزماننا من 

الكرمي  با�رة اجلامعة الكبرية أو ما جاء يف الكتجاءت يف الزِّ الَّيت املضامني  لَّ منطٌق خيالُف كُ  املنطقُ هذا 
  التفسري .يف للمناهج الناصبية حبسب تفسري العرتة الطاهرة ال حبسب تفسري مراجعنا وعلماء� وفقاً 

يصل الَّيت تو�ت كن أن يصل إىل نفس املسميُ  يعيّ الشِّ  أبنَّ : ذلك واملدرسة العرفانية تقول  حنن ال نستغربُ 
, ئلوا أنكروا ذلك ا لو سُ مبَّ رُ و , هذا األمر يعتقدون به  ..!!وسالمه عليهم أمجعني  وات هللالتنا صمَّ إليها أئِ 

 ري إىل هذا املضمون .نا وهناك تشهُ  تٌ يسهم يقولون ذلك ، وقد تظهر فلتاهم يف كوالولكنَّ 

الطبعة األوىل  د حسني الطهراين /حممَّ سّيد من رموز املدرسة العرفانية ال مزٍ ر ل,  ) داجملرّ الروح (  باهذا هو كت
ف املؤلِّ  ، )395(صفحة  لبنان / /ت و بري  / البيضاء للطباعة والنشر والتوزيع ةدار احملجَّ  هجري / 1415 /

كبري معروف وفقاً للرؤية العرفانية   عرفاينٌ  اطبائي رمزٌ بطالالقاضي  عليّ سّيد وفقاً لرؤية ابن عريب ووفقًا لرؤية ال
 : إىل أن يقول , تِه مَّ يعي وأئِ ناقش مسألة العالقِة فيما بني الشِّ يُ 

� هناك دأقول سيّ  :-؟  ة املعصومني ال تتعداهممَّ صٌة ابألئِ تَّ معرفة هللا خمُ  دليٍل قائم على أنَّ  أيُّ : وسادساً 
يعةالكثري من  حيفظهُ  قولٌ  ين فُ عرِ يَ  والت أنْ  وَ  أ�َ هللا إالَّ  فُ عرِ  يَ ي َال لِ  عَ �َ ( ،  ت وأنْ  أ�َ ف هللا إالَّ عرِ  يَ َال  الشِّ

يعةعجائز  هذا احلديث أعتقد أنَّ ,  )  هللا وأ�َ الَّ إِ  يّ لِ  عَ ك �َ فُ عرِ  يَ َال ت وَ نْ  هللا وأَ الَّ إِ  دمن حضور تُ  الَّيت  الشِّ
 فهؤالء بشر؟ اهم تتعدَّ  ة املعصومني المَّ ابألئِ  صةٌ تَّ معرفة هللا خمُ  على أنَّ  قائمٍ  يلٍ لد أيُّ  -:اجملالس حتفظُه 

تساوون يف العقِل البشِر مُ  لُّ هل كُ : ولكن السؤال هنا : - اس بشٌر أيضاً النَّ  وسائرُ  -مون :ة املعصو مَّ األئِ  :-
؟  ى فيهم هذا املعىنالبشر يتجلَّ  لُّ فهل كُ ,  ) مكُ لَ  يءٍ شَ  لُّ كُ   لَّ ذَ وَ (  ؟ رِب من هللاويف العلِم ويف الفهِم ويف القُ 

 ..!!هذا هو هراء املدرسة العرفانية  !هذا ؟ أيُّ هراءٍ 

ين ما أمكن ألهل يع :-اس بشٌر أيضًا وما أمكن هلؤالء عقًال ممكٌن لغريهم أيضًا النَّ  بشر وسائرُ  الءِ ؤ فه
 لغريهم أيضًا كما أمكن هلؤالء عقًال ممكنٌ وما  -ا إليه هو ممكٌن لغريهم :و لكن أن يصما ميُ  البيت من كل

, دركهم يف العمل نستطيع أن نُ  : حننُ -ة أن ميكن للمأموم إدراكهم يف العمل مَّ ارهم أئِ بتغي شرعًا ابعينب
� فكيف ميكن أن تكون نوا� ، ابلنيات لُ اا األعمإمنَّ ؟! كون هذا ، كيف ي مهلامالنا كأعمأن تكون أع

 !ما هذا املنطق ؟..؟! مبستوى نوا�هم 
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والوصول إىل املراتب  :- كن للمأموم إدراكهم يف العمل والوصولمي ة أنمَّ ارهم أئِ بت ابعغي شرعاً كما ينب
ُل جهًة من ثِّ األسوة متُ  !ماذا تفهم من معىن اإلمامة ؟ :- ق معىن اإلمامةا حتقَّ مَ  لَ وإالَّ  -:يصلون إليها  الَّيت 

ة مَّ ا هو سلوك األئِ اس ليست من مقامات اإلمامة ، وإمنَّ سوة للنَّ فاألُ ، جهات اإلمامة وهي يف حاشيِة اإلمامة 
و يصلون وصلوا إليها أالَّيت و  ةمَّ فما عالقة هذا ابملقامات الذاتية لألئِ , اِس كي يقتدوا هبم ظهرونُه للنَّيُ  الَّذي

 ف عندها .و ال أريد أن أطيل الوقيت الَّ ة التفاصيل هبا إىل بقيَّ 

سّيد وصل إليها اليت الحمشواً مبثل هذه املقدمات من الطبيعي جداً جدًا أن يصل إىل النتائج  من يكون عقلهُ 
باشر كما قلت من كتاب مُ  وهو مع ذلك ينقل الكالم بنحوٍ , ث عنه يف الفيديو املتقدم احليدري فيما حتدَّ 

 يتبىن فكر ابن عريب . الَّذيراين عد الوهاب الشبع

الطباطبائي صاحب تفسري امليزان سّيد وهو من تالمذة ال ينراهد حسني الطذكرُه حممَّ  الَّذيوهذا املضمون 
 علي القاضي أستاذ صاحب امليزان .سّيد يف أجواِء ثقافِة وفكِر وفهِم ال ذكرهُ 

رسالة الوالية ، ي اطبائطبد حسني الحممَّ سّيد ال, الطباطبائي سّيد هناك رسالٌة عنوا�ا ( رسالة الوالية ) لل
ال ، أشرت إليه  الَّذيكثريًا عن هذا املضمون   تبتعدُ  هي ال ، نيةافالطباطبائي العر سّيد زة يف رؤية الركَّ مُ  رسالةٌ 
ين إذا نها ألنَّ ق النظر يف مضاميدقِّ عود إليها وأن يُ ي راد أنمن أ, ين أشرت إليها لكنَّ  ل شيءٍ جماًال لقراءة كُ  أجدُ 

العرفانية ، و  ر فيها االصطالحات الصوفيةٌة وتكثُ فلَّ غمُ  تُ رابشرحه فالعبا أردت أن اقرأ جانب منها سأنشغلُ 
باشر ويستطيع أن يصل إىل الدرجات مُ  السالك إىل هللا يتواصل مع هللا بنحوٍ  م من أنَّ نفس املضمون املتقدِّ 

قرأ ستخلص بعد أن تُ هذه النتيجة تُ ، عليهم أمجعني  وسالمهُ  هللاِ  د صلواتُ مَّ حمَُ  وآلُ  دٌ مَّ وصل إليها حمَُ  يتال
فهي قد يعيَّة الشهذا املضمون مضموٌن موجود يف ثقافة املدرسة العرفانية  ، ل التفاصيلالرسالة ابلدقة وبكُ 

) , ى إليه حَ و ه يُ من أنَّ ؛ ( تبه مباشر ، فابن عريب هكذا يقول يف كُ  خذت ذلك من فكر ابن عريب بشكلٍ أ
وال أريد الوقوف  الكتب ، هذهِ  فصوص احلكم أو الفتوحات املكية وأضراب, تٌب معصومة تبُه كُ كُ   ومن أنَّ 

 عند هذه النقطة . 

م تُ أنْـ م وَ يكُ لَ إِ م وَ كُ نْ مِّ م وَ يكُ فِ م وَ كُ عَ قُّ مَ احلَ وَ  : ( �رة اجلامعة الكبرية فحينما نقرأين أقول إذا ما ذهبنا إىل الزِّ لكنَّ 
حينما نقرأ هذه العبارات ,  ) ميكُ لَ م عَ اهبُُ سَ حِ م وَ يكُ لَ إِ  قِ لْ ُب اخلَ �َ إِ م وَ كُ دَ نْ عِ  ةِ وَّ بُـ النُـ  اثُ ريَ مِ ه وَ نُ دِ عْ مَ ُه وَ لُ هْ أَ 

 .؟!يف نبيِّنا ويف العرتة الطاهرة . أليس هذه العبارات أتيت مبعًىن واحد مبستوًى واحد

عارض هذه نا يُ ل عن أخالق نبيِّ من أنَّ أخالق إمام زماننا تنز  رياحليدسّيد ذكرُه ال الَّذيفهذا الكالم 
�رة الزِّ  يذبحُ  الَّذيماذا نصنع لسيِف علم الرجال ؟ ولكن ماذا نصنع , املضامني بشكٍل واضٍح وبديهي 
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 �رةُ ون الزِّ ولكن يف احلقيقة إذا أرد� أن نقبل ترقيعهم فلماذا ال تك, عون قِّ سريُ , عون قِّ سريُ  ؟! اجلامعة الكبرية
 .عليهم  هللاِ  تنا فيهم صلواتُ يدمنها عق طُ بنلكبرية أساساً ودستوراً نستا اجلامعةُ 

ْنُكم َوِإَليُكم َوأنـُْتم َأْهُلُه َوَمْعِدنُه: ( هذه الكلمات واضحة  أحد  هل يستطيعُ , )  َواَحلقُّ َمَعُكم َوِفيُكم َومِّ
  وإالَّ ، فارٍق يف تطبيق هذا املعىن  نا وآلِه وال يوجد أيُّ بيِّ كامل على نَ   بشكلٍ  هذا املعىن ال ينطبقُ  أن يقول أبنَّ 

ابطة ابهلِل هي هي وكيف كانت الرَّ  ؟ سبة هلموكيف كان العلُم واحدًا ابلنِّ ؟ كيف كانت الطاعة واحدًة هلم 
 سبة هلم مجيعاً ؟!ابلنِّ 

 .)  ميكُ لَ إِ  هُ رُ مْ أَ وَ : ( وحينما نقرأ 

ن َواَالُكم فـََقد َواَىل هللا وَمن َعاَداُكم َفقد َعاَدى هللا وَمن َأحبَُّكم فـََقد أَحبَّ هللا وَمن مَ وحينما نقرأ : ( 
فهل هناك فارٌق يف والئنا لنبيِّنا وآله ؟ هل نُفّرُِق يف الوالء ؟ هل نُفرَُّق يف الرباءة , )  أَبَغَضُكم فـََقد أَبـَْغَض هللا

 نا لنبيِّنا وآلِه ؟ هم نوٌر واحد وطينٌة واحدة وحقيقٌة واحدة .من أعدائهم ؟ هل نُفّرُِق يف ُحبَّ 

 املعىن واحد للجميع ., )  وَمن اعَتَصَم ِبُكم فـََقد اعَتَصَم ابهلل( 

هذا املعىن , )  وذلَّ ُكلُّ شيٍء َلُكميف الز�رة اجلامعة الكبرية وأ� اقرأ من مفاتيِح اجلنان : ( وحينما نقرُأ 
 طبُق على اجلميع ؟ بنفس احلقيقة .أم أنَّ هذه املعاين تنآلِه من واحٍد منهم إىل آخر نبيِّنا و خيتلُف يف 

َوأْمرُُكم  َكَالُمُكم نُور -؟ :هل ختتلُف نورية كالم أحدهم عن اآلخر : - َكَالُمُكم نُوروحينما نقول : ( 
دُق ُرْشد َوَوصيـَُّتُكم التَّقَوى وِفعُلُكم اَخلري َوَعاَدُتُكم اإلِ  ْحَسان َوَسِجيـَُّتُكم الَكَرم َوَشأنُُكم احلَقُّ والصِّ

ُتم أَوََّلُه وَأْصَلُه وَفرَعُه وَمعِدَنهُ   والرِّفق وقُوُلُكم ُحكٌم وَحْتم ورأيُُكم ِعلٌم وِحلٌم وَحزم إْن ذُِكر اَخلُري ُكنـْ
تَـَهاه  ، هل نستطيع أن نُفّرِق فيما بني نبيِّنا ما هي هذه املعاين الَّيت تتحّدُث عن أخالقهم , ) ومآَواُه وُمنـْ

د , فما كان ألوهلم كان آلخرهم ؟ وبني أيِّ واحٍد منهم  وما كان آلخرهم كان ألوهلم ، هذا هو منطُق آِل ُحمَمَّ
، أمَّا هذا اهلراء الَّذي حتّدثت عنُه املدرسة العرفانية أو الَّذي حتّدث عنه العديد من مراجعنا من األموات أو 

عليهم  وسالمهُ  األحياء فيما يرتبُط بفضل األنبياء من أويل العزم على عليٍّ وابنائِه املعصومني صلواُت هللاِ من 
 إىل منطق أهل البيت بصلة . أمجعني هذا هراءٌ من الفكر الناصيب الَّذي ال ميتُّ 

 رجاًء اعرضوا لنا الوثيقة الثانية الفيديو الثاين وهو أوديو : •

 يف هذا اجلانب .؟ هذا اإلمام املهدي كان انو مو قل له : اقسم عليك : ف احد احلضار[ 
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 قال فالن ، قال، فالن قال هذا ؟ ال له قا إذا كان ميت, أحسنت , : مسكني هذا  السّيد كمال احليدري
 اً دجدًا ، هاي ج ما ادري وهللا ، هذا السؤال ابقي العرفاء من الكذا من الكذا ، هسه أ�ه وبني فالن ، بين

لو , لو يروح للجقال , أ� ما أدري ، لو يروح للحداد , جدًا ابقي , مو مزاح ، بعض الذي أقوله مزاحا 
ت سامع ن, اأ� ما أدري ليش هذوله كلهم فسقة فجرة ، أي ليش  يعين ؟فد مرجع  وال ينفع, يروح للبقال 

 شنو . هالبغدادي يف آخر اجلامعة ، فد اتجر ، اباب دلكايل فد واحد بي بيين وبني هللا ، اقرأ قصة
 نجفي اللي قابل احلّجة .ال: خو هم السائل 

 : منو ؟ د كمال احليدريالسيّ 

 : اللي قابل احلجة . السائل
تقرأ عموم , ؟ ال ، دا أتكلم احلالة العامة ، انت اقرأ القصص عمومًا هذا : من هو  السّيد كمال احليدري

شافه تلقوه خو ما يدعون ، بس هذاك , وهللا أهل دين هذوله جانوا , القصص مراجع ماكو ، ليش اباب 
لت ، وهللا إىل اآلن هم مث إذا صدق عود ليش عالقات ، أ� بس سؤال سأ,  عجال مبنطقة مطلقة نظرة

بعة موال� هذوال الدراويش ميشون أر  فضل اللي و�ه ورىاالن اإلمام يلتقي ببهجت أ, �به :  اسأل , قلت
 ن يف قبال هاي اهلجمة العاملية االن ؟ه جيي للسّيد اخلامنئي موال� يوجهه تكليفه اآللو أنَّ , وهيج يسوون 

 هو االن ؟ جاوبين . بشرفك �
 . هذا كان رايه: لعلُه  احد احلضار

 : هاه . السيد كمال احليدري
 : لعله راية . أحد احلضار

  , هذا واحد .قل اثبااتً حىت اتكلمت ال ال ال ، أ؟ منو :  كمال احليدريالسيد  
ما هّوه اشوفه هذا بعد كله , شنو  دشنو عا الإذا كذا لعد ليش يطلع ابجر يقول : اشتباه كردم ، : اثنني 

قبل سنة من  أ� خليت اغاي شسمه ابزركان اشتباه كردم ،, قال : اباب   نفسه السيد اإلمام طالتوجيه واالَّ 
لو ال ؟  همسعتو , طلع اغاي خامنئي موال� مو هباي السنة أول السنة ، السنة املاضية يف أول مشهد موال� 

طيحان  ي, عمي هاي خليها على صفحة ، هاقال : مسألة حتديد النسل كان اشتباهًا من اليوم األول 
فد رسالة يقول له اباب التكليف هذا ...  خو دروح ملرجعية النجف ال أقل يدز له, حظنا ابلعراق موال� 

 يستحق هذا لو ما يستحق ؟ 
نه احنه نتكامل بال تدخل ، هسه واحد يقول يل : سيد� واقعاً بين أقول : ال ، أصًال البناء ، ااجلواب جتاو 

البد  هاي قاعدة اللطف وين ؟ خو أ� ما معتقد بقاعدة اللطف ، أ� معتقد أساسًا أهل البيت يف الغيبة ،
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د يضرب اآلخر هاي النظرية هي ها , خليين على احنه نتكامل من خالل الصح واخلطأ لو اخنلي الواح
  الشيعة هذوله معتقدين بيكم كذا . عمي خليصفحه , 

عمي اآلن أكو بعض الطرق الصوفية موجودة يف الغرب اللي هم عادة معتقدين شنو ، ابللقاء ابألولياء 
 800مليون صويف اآلن اكو ابلعامل ،  800ألئمة لو ما معتقدين , وهللا معتقدين ، والصاحلني ومعتقدين اب

مليون بيين وبني هللا اإلمام قربة إىل هللا من وقته املبارك كل ليلة فد عشر دقائق يطب على منامهم موال� ، 
لتقي عمي ويه البغدادي ده نت ده تنو ؟ اإلمام احلّجة ، زمحة ، خو أه من شويكعد ويبني له ما يُثّبت له أنَّ 

تلتقي ويه احلداد ده تلتقي ويه البقال خو التقي هم واحد من هذوله ، اكو غري هذا ، هذا الطيب شسمه 
 أبو األزهر شسمه .

 : أمحد الطيب . احد احلضار
أمحد الطيب هذا صويف هذا ، تعرفون كان صويف وجم حجايه , أمحد الطيب :  السّيد كمال احليدري

يعة ، وهواي مهات مهاتني , احنه موال�  ني ولكنه ما اسُتقبلت كما ينبغيحجاها و� مهاتني للدفاع عن الشِّ
ي نت شايف هيجنه موظف عند أبوك ، ندعوه جيي ، أحىت تدعوه جيي ، كأ ندعوه جيي بقال مال أبوك

وه جيي ، اباب مو ندع, نت عندك معيدي مخس ماليني مقّلد مليار مسلم موال� يسمعون كالمه ا منطق ؟
ه كذا وكذا ، مباشرة استغلها ابإلعالم ه اإلسالم قائم على جناحني شيعة وشنو والسنة وأنَّ الرجال قال أبنَّ 

من النجف ، من قم ، من كذا علماء ، مفكرين ، مثقفني ، , مخسني وفد يوميه دزله وفد يوميه دزله وفد 
خو يلتقي اإلمام بيه مخس ..... طبعًا ,  �ثر ، وال هاي ، ا�ثر لو ما �ثر ؟ وهللا هيكعدون ايباحثو  خل

مخس دقائق ابلطريقة اإلعجازية ها مو ابلطريقة العادية ويكله أربع حجا�ت ، اللي هو , دقائق مخس دقائق 
نو شيعي ، ما اريد أقول راح غدًا يطلع ويصري ش نسان العادي يقوهلا لو ما يقدر ؟يدري أبنه هذه ممكن اإل

 يؤثر أو ال يؤثر ؟ولكن 

  : يؤثر . أحد احلضار

االرتباط  تقول ليش ما يسوي ؟ اجلواب أصًال النظرية قائمة على الغيبة الواقعية ،:  السيد كمال احليدري
  خالف ...فلسفة الغيبة .

 : ... احد احلضار

 أن تقبلوا قلت ، قلت إالَّ   ، وهلذا أ�هداية اإلنسان فيما عنده ، إالَّ  : ال ال اجلور , السيد كمال احليدري
صالح أمرك كذا هدايتك وا وإّال املالئكة , ه واسطة الفيض ليلة القدر تتنزل عليه ن الكامل وأنّ ة اإلنسانظري
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هم ما يدخلون وإال هل كد مذاهب ، وهل كد  11أبدًا ال يتدخل ، مو هو ما يتدخل والعباس األئمة 
أئمة ما اجلماعة ؟ على شنو صارت , وحنابلة , وظاهرية , ومعتزلة , وأشاعرة , هل كد نظر�ت , أعداء 

يق أبدًا ما سّووه ، كان يف الطر  , لكن سوو لو ما سوو ؟جانو يقدرون يف خالل كرامة واحدة يثّبتون هلؤالء 
 ي ، ألن ُسنَّة التكامل اإلهلياحجي ، تريد جتي ما تريد هم الجت نت همالطبيعي ، أ� أحجي احجا�يت ا

؟ أئمة احلاضرين الظاهرين ما فعلوا فما ابلك مبن  11البد أن تكون عن أي طريق ، عن هذا الطريق ، هو 
 ... ابلغائب ... منو ... ال ذاك مال الرجعة ] .

أعدُّ هذا إشكاًال على السّيد احليدري قد يكون اإلشكال يف طريقة الطرح ، قد يكون األسلوب ليس أ� ال 
عن اإلمام اُحلجَّة صلواُت هللا وسالمه عليه هبذه الطريقة ، لكنَّين سأجيب على سؤال مؤداًب يف احلديث 

 ملاذا ال يلتقي ابلعلماء واملراجع ؟السّيد احليدري من أنَُّه يقول : 

صحيٌح مثلما قال السّيد احليدري من أنَّ أكثر لقاءات اإلمام , هناك لقاءات مع بعض العلماء واملراجع 
مع أشخاٍص بعيدين متام الُبعد عن أجواء املرجعيَّة وعن أجواء احلوزة العلمية الدِّينيَّة وعن أجواء اُحلجَّة هي 

يعيَّة الرَّمسيَّة ، هذه القضيَّة واضحة إذا أرد� أن نعود إىل الكتب املتخصصِة بذكر احلوادث  املؤسَّسة الدِّينيَّة الشِّ
ا , زماننا ببعٍض من الُعلماء واملراجع  الت قليلة التقى فيها إمامُ اوالوقائع والتفاصيل الَّيت نعرفها ، هناك ح أمَّ

عليه ، وهناك بعض الوقائع حىتَّ مع بعض  وسالمهُ  هللاِ  أكثر احلوادث فهي مع عموم شيعتِه صلواتُ 
 ال أريد اآلن اخلوض يف هذه القضيَّة ., الّنواصب 

عرفها وهو نفسُه مبتلًى هبا من خالِل أحاديثِه الَّيت ستظهر يف هناك قضيٌَّة واضحٌة وأعتقد أنَّ السّيد احليدري ي
هذه احللقة أو يف احللقات القادمة من حلقاِت هذا الرب�مج ، هناك حالٌة من عدم االعتقاد القوي فيما 

 يرتبُط ابلعالقِة مع إمام زماننا .

مع السّيد حممَّد ابقر  شخصيٍَّة لهُ  بةٍ هناك فيديو سأعرضُه بني أيديكم يتحدث فيه السّيد علّي الصاحل عن جتر 
 .الصدر رمحُة هللا عليه وهو من أساتذة السّيد كمال احليدري 

 رجاًء اعرضوا لنا فيديو السّيد علّي الصاحل: •

: وهسه عند� مشكلة ابلعراق اإلمام احلجة عجل هللا فرجه جمموعة من القصص  السّيد علّي الصَّاحل[ 
وهنا هم عد� واحد , عشرين ألف ابلبصرة وكلهم أطباء له هذا ماخذ ,  ماتقدرحتجيولذلك ,  واخلياالت
طباء وما تدري ، اإلمام احلّجة فكٌر ووعي , يف يوم من والثاين مسوي روحه ماخذ له ا, دهليز ماخذ له 
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حنا يروح أربعني وكان من حبنا لإلمام املهدّي بعضنا ا, ـنه ابإلعدادية چ تنيجراأل�م حنُن وثلة من الشباب 
ثالاثء للسهلة , سامعني انتو مبسجد السهلة ابلنجف , ليلة أربعاء يوم ثالاثء , ابلسهلة نروح يوم الثالاثء 
ليلة اربعاء , ليلة األربعاء , اي ليلة األربعاء , فكّنا نروح أربعني , فأ� اتذكر مّرة راحيني احنا شباب خلدمة 

يوم الثالاثء واألربعاء عنده جملس واحد من الشباب أصدقائي قال له السّيد الصدر مبجلس هاي العادة ب
سّيد� : ادعي يل بلكت احظى بلقاء اإلمام احلّجة ابقي يل ثالث أسابيع أ� , وإذا ابلسّيد الصدر يقول إلنا 

ى أمل يوم عل يت يف الذهاب إىل السهلة يف ُكل: وهللا � بين لو كان يف ذلك ذرَّة من الصّحة لقضيت حيا
إلمام املهدّي وراحيني ملسجد , بس يعين جاب هو حّبه لقضية االلقاء ابإلمام املهدّي , أ� بوقتها تفاجأت 

شنهو الداعي إىل هذا النهر واالستنكار , بعد ذلك عرفت , عرفت إذا احنا صّدقنا , مثل مسجد مجكران 
قال النه اإلمام احلّجة يشرب و�يه  بفد رواية حّىت وإن , وهي مو صحيحة راح نصدق إذا جا فد واحد

ـاي , وهي بداية ا�دام سّد اليمن فد ثقب صغري هو من هذا بعد يتَّسع , يتَّسع وتبدا خرافات وشسمه چ
 ] . ألمروعلى حسب األصول وهاي وينتهي ا

حممَّد ابقر الصدر ما يقوله السّيد علّي الصاحل عن السّيد حممَّد ابقر الصدر هذه احلالة ليست خاصًة ابلسّيد 
ا أكثر املراجع رمحةُ   هم على هذا الرأيالدِّينيَّة وأكثر األساتذة يف احلوزة العلمية وأكثر العلماء  هللا عليه وإمنَّ

ل ال أريد احلديث عن كُ و ,  ةجدًا يف هذه القضيَّ  ناك من منهم على رأٍي سيئٍ بل هُ , ر وعلى هذا التصوُّ 
 ُث عنها .أحتدَّ الَّيت ب الفكرة قرِّ ح وتُ وضِّ تُ التفاصيل وإمنا آتيكم أبمثلة 

احلسين البغدادي  عليّ سّيد فني األحياء الو ر جف املعجع النَّ ار آخر ألحد املراجع املعاصرين من مناك فيديو هُ 
يعة ثنا عن كبار مراجع دِّ حيُ    . عليه وسالمهُ  هللاِ  ويصف لنا كيف هي عالقتهم إبمام زماننا صلواتُ الشِّ

 اعرضوا لنا هذا الفيديو : رجاءً 

السّيد البغدادي عن  يف التخصيصعليه الرمحة سّيد أكو حكمة ذكرها ال : السّيد علّي احلسين البغدادي[ 
قهاء وكان من الفُ , يخ األنصاري الشَّ  ميذالكان من ت,  تلميذ  كان  الشَّيخ حممَّد طه جنف ، حممَّد طه جنف

, عى َلمَّا ادّ : يقول ، مدحاً عظيما   يف التخصيصمدحهُ الشَّيخ  وكان,  ني ومن الزهاد وله آاثر عجيبةقاحملق
يظهر اُحلجَّة يف  أ� ال أرضى أن, م ال تتكلَّ , صه : قال , ة جَّ ه يف زمانه ظهر احلُ أبنَّ  أحد األشخاص مزع

أرجو ، أرتد  ، حرام أن بيةواألمور احلسوالية والعامة املطلقة وبيدي الفتوى والقضاء ألين بيدي الز , زماين 
كان  يف التخصيص  البغدادي سّيد يقول للجنف د طه وقال حممَّ ، من هللا سبحانه وتعاىل أن أتوىف قبل ظهوره 

د طه جنف ملاذا على حممَّ  واأنكر حىتَّ , شديد الشدة  كثري التشدد يف النصيحة على أبنائهم على أبنائه كان
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 ءاغري أمر مستحيل ، على أي حال العلم العصمة من األمور املمكنة أنَّ : قال  ؟د يف إرشاد أوالدك تتشدَّ 
وهو ونقل يل بعض اخلطباء األخيار ،  حذرًا من ارتدادهم ما�ة يف زمجَّ احلُ  يظهر األكابر كانوا خيشون أن

سّيد , ين يالقزو  قرأت يف بعض مؤلفات السّيد: قال , شيخ فاضل طه عليه الرمحة وعمره تسعون سنة 
ن فاد الَّذيحتدث عنه احملدث النوري أحد  الَّذيالفقهاء و  صاحب األنساب وهو من كبار ينيالقزو  مهدي

هكذا  ، ه حذراً أن يرتدناة يف زمجَّ مة كتابه يدعو أن ال يظهر احلُ دِّ قه يف ممؤلفاتة يف بعض جَّ برؤية اإلمام احلُ 
 العلماء ] .

وجاء هبذه , احلسين البغدادي جاء هبذه األوصاف سّيد ال، كثري   عتقد الكالم ال حيتاج إىل شرٍح وتوضيحٍ أ
, ين يالقزو سّيد عن ال د طه جنف أويخ حممَّ إن كان يف حديثِه عن الشَّ , البيا�ت لبيان فضل هؤالء املراجع 

من اجلهات  ا قد يكون مدحاً من جهةٍ رمبَّ ، وهم يتمنون أن ال يظهر اإلمام يف حياهتم وجعل ذلك مدحاً هلم 
، أليس  ع الفرج صباحاً ومساءا أن نتوقَّ طلوب منَّ هو قدٌح هلم ، أليس امل, ت هو قدح يف نفس الوق هُ ولكنَّ , 

ن د بقدر ما نتمكَّ هِّ ا أن منُ وب منَّلط، أليس امل ل الفرجيجبتعر من الدعاء كثِ ا وحنن مأمورن أن نُ منَّ  بو املطل
احلسين  عليّ سّيد ث عنهم الن حتدَّ الَّذيلماء سبة هلؤالء العُ إلمام زماننا ولو حبدود أنفسنا ، هذا املنطق ابلنِّ 

 منطق ابملقلوب ., غدادي هذا املنطق منطق أعوج الب

 هللاِ  ة صلواتُ جَّ لتقي هبم اإلمام احلُ ي كمال احليدري أنسّيد  طالب الن يُ الَّذياملراجع  و لماءِ هذا هو حال العُ 
قافة بة لعلماء هلم خصوصيٌة يف الثَّ و راجعنا ، واألمثلة املضر هذا هو حال علمائنا وحال م ، عليه وسالمهُ 
يعيَّة   ه جنف وأضرابِه ، هذا هو الواقع .د طيخ حممَّ مثل الشَّ الشِّ

ة مل �يت هذا األمر من فراغ ، ما بني أيدينا من النصوص جَّ وهؤالء العلماء حني خيشون ظهور اإلمام احلُ 
يعة مراجع  واألحاديث موقفُ  يعةلماء وعُ الشِّ مل يكن اجلميع يف زمن الظهور  ناألغلب إ على األعمِّ  الشِّ

 :والقضية واضحة الحظوا ، موقٌف سيئ 

الطبعة الثالثة  /طبعة دار إحياء الرتاث العريب  نوار /قرأ عليكم من اجلزء الثالث واخلمسني من حبار األأ� أ
احية يخ املفيد من النَّ وصلت إىل الشَّ  الَّيت سالة األوىل الرِّ ,  )175(صفحة  ميالدي / 1983 /املصححة 

يف , يخ املفيد رسالتان من جهة إمام زماننا م حياتِه وصلت إىل الشَّ م حياتِه ، يف آخر أ�َّ سة يف آخر أ�َّ املقدَّ 
 الرسالة األوىل ماذا جاء فيها ؟ 

يف بعض  :- مكُ ابَ صَ أَ  يالَّذِ  لِ لَ لزَّ ابِ  ناتُ فَـ عرِ مَ م وَ كُ اِر بَ خْ ن أَ مِ  يءٌ ا شَ نَّ عَ  بُ عزِ  يَ َال م وَ كُ ائِ نبَ ًا أبِ لمَ عِ  يطُ  حنُِ إ�َّ فَ ( 
اخلطاب ملن ؟ اخلطاب  :- مكُ ابَ صَ أَ  يالَّذِ ل لَ لزَّ ابِ  ناتُ فَـ عرِ مَ وَ  -:واملعىن واحد ما هو ببعيد )  لّ لذُّ ابِ ( النسخ 
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يعة اخلطاب موجه إىل  ، املفيد يخِ ه إىل الشَّ وجَّ مُ  َوَمعرِفـَتُنا اِبلزََّلل الَِّذي  -:لماء خصوصاً مومًا وإىل العُ عُ الشِّ
ما هو  :- اً عَ اسِ شَ  نهُ عَ  حُ الِ الصَّ  فُ لَ السَّ  انَ ا كَ  مَ َىل م إِ كُ نْ مِّ  ريٌ ثِ ح كَ نَ جَ  ذْ مُ  -:لل ؟ ما هو هذا الزَّ : - َأَصاَبُكم

يعة جنج كثري من علماء  الَّذيهذا الشيء   لفُ عبارة السَّ  ؟ حل عنه شاسعاً الف الصَّ إىل ما كان السَّ الشِّ
يعة شري إىل كبار احل تُ الصَّ  يعةشري إىل عامة ال تُ الشِّ وا ذُ بَ نَـ وَ  -جنحوا إليه ؟ : الَّذيفما هو هذا الشيء   ، الشِّ
ذوا خالناصيب وأرس الفكر اعلى مد ركضوا امحين :- ونمُ علَ  يَ م َال أ�َُّ م كَ هِ ورِ هُ اء ظُ رَ م وَ هُ نْـ مِّ  وذَ أخُ مَ ـال هدَ العَ 

 إمام طُ سخِ ويُ  بُ غضِ يُ  الَّذيوهذا هو ، حدث ذي هو الَّ  اذ، هالناصيب كروعاً  رِ كوحينما كرعوا يف الف, منها 
فَإ�َّ حنُِيُط ِعلَمًا أِبنَباِئُكم َوَال يَعِزُب َعنَّا َشيٌء ِمن َأْخَبارُِكم َوَمعِرفـَتُنا  -عليه : وسالمهُ  هللاِ  زماننا صلواتُ 

ْنُكم ِإَىل َما َكاَن السََّلُف الصَّاِلُح َعنُه َشاِسَعاً  َلِل الَِّذي َأَصاَبُكماِبلزَّ  َونـََبُذوا الَعهَد الـَمأُخوَذ  ُمْذ َجَنح َكِثٌري مِّ
ُهم َورَاء ُظُهورِِهم نـْ خذ علينا يف بيعة ماذا أُ ، الغدير  بيعةُ ،  خوذ والية عليٍّ ما هو هذا العهد ؟ العهد املأ, )  مِّ

  من عليٍّ الفهم ال يؤخذ إالَّ  وأنَّ ) ,  مكم بعديفهِّ وهذا عليٌّ يُ (   من عليٍّ ؤخذ إالَّ ال يُ  التفسري دير ؟ أنَّ الغ
يعة لماء عُ  هُ ذنب يذخوذ الَّ ، هذا هو العهد املأ يعة ومراجع الشِّ فاألعمُّ األغلب ،   ن مل يكونوا مجيعاً إ, الشِّ

  إىل يومنا هذا .ساريةٌ  ةيكلماُت اإلمام اُحلجَّة واضحة والقض

؛ : ال يعزب - فَإ�َّ حنُِيُط ِعلَمًا أِبنَباِئُكم َوَال يَعِزُب َعنَّا َشيٌء ِمن َأْخَبارُِكم : ( أقرأ عليكم النص مرة أخرى
ْنُكم ِإَىل َما َكاَن السََّلفُ  َوَمعِرفـَتُنا اِبلزََّلِل الَِّذي َأَصاَبُكم -ال يغيب :  الصَّاِلُح َعنُه َشاِسَعاً  ُمْذ َجَنح َكِثٌري مِّ

ُهم َورَاء ُظُهورِِهم نـْ ني لِ مِ هْ ري مُ  غَ �َّ إِ  -: إىل أن يقول اإلمام: - ونمُ علَ  يَ م َال أ�َُّ كَ  َونـََبُذوا الَعهَد الـَمأُخوَذ مِّ
ا و ر  وإن تنكحىتَّ  لشيعتهِ  رُ اإلمام يتنكَّ  أنَّ  ينوهذا لطف اإلمام بنا ، ال يع, )  مكُ ذكِر ني لِ سِ  �َ َال م وَ كُ اتِ اعَ رَ مُ لِ 

ء واملراجع اة العقل هو الَّذي دفع هبؤالء العلمقلَّ  ، احلكمة عدمُ  ، باجلهل املركَّ  ، احلمقُ   ،فاهةُ السَّ   ،هم لهُ 
 .ا يف هذا االجتاه األعوج هبو ذإىل أن ي

ماذا جاء يف , مه األخرية من حياته يخ املفيد يف أ�َّ وصلت إىل الشَّ  الَّيت واألمر هو هو يف الرسالة الثانية 
 :- ميهِ لَ عَ  دِ هْ لعَ ابِ  اءِ فَ  الوَ ِيف  وبِ لُ ن القُ مِ  اعٍ مَ لى اجتِ ه عَ تِ اعَ طَ م هللا لِ هُ قَ فـَّ ا وَ نَ اعَ شيَ أَ  و أنَّ لَ وَ  : ( انيةالرسالة الثَّ 

ة يعة الشِّ عامَّ ، لماء هم مصداق هلذا املعىن فأكثر العُ  :- ناائِ قَ لِ ن بِ مْ م اليُ هُ نْـ ر عَ خَّ ا أتَ مَ لَ  -: لو كانوا كذلك
ه من العلماء ذو خ �صيب أوما عندهم من فكرٍ  ، اصيبلفكر النَّ على التصاٍق كبري اب م ليسواحالتهم أهون أل�َّ 

م هللا َوَلو أنَّ َأشَياَعَنا َوفـََّقهُ  -قشرة الواضحة ، فماذا جاء يف الرسالة الثانية ؟ :امل ةهذه هي احلقيق، واملراجع 
ُهم الُيْمنُ  ِلطَاَعِته َعلى اجِتَماٍع ِمن الُقُلوِب ِيف الَوفَاِء اِبلَعْهِد َعَليِهم م لت هلَُ جَّ عَ تَـ لَ وَ  بِِلَقائِنا َلَما أَتخَّر َعنـْ
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 هُ هكرَ ا نَ ا ِممَّ نَ ل بِ صِ تَّ ا يَـ  مَ الَّ م إِ هُ نْـ نا عَ سُ بِ ا حيَ مَ فَ , نا م بِ هُ نْـ ها مِّ قِ دْ صِ ة وَ فُ عرِ مَ ـال قِّ ى حَ لَ نا عَ تِ دَ اهَ شَ مبُِ  ادةُ عَ السَّ 
 . املراجع و   على العلماءإالَّ   ال تنطبقُ ينهذه املعا,  )م نهُ مِّ  رهُ ؤثِ  نُ َال وَ 

 يخ املفيد من جهة إمامتني وصلتا إىل الشَّ  اللَّ التنيجوابه واضٌح يف الرس يكمال احليدر سّيد  ولذا تساؤل ال
  عليه .وسالمهُ  هللاِ  زماننا صلواتُ 

فقط وأن  من عليٍّ  إىل الوفاء ابلعهد املأخوذ علينا أن �خذ التفسريلواقع حني نعود ا كننا أن نغري هذاميُ 
,  مونو نا املعصتُ مَّ ثنا أئِ دِّ العاقبة ستكون مثلما حيُ   فإنَّ عليه وإالَّ  وسالمهُ  هللاِ  فهم من عليٍّ فقط صلواتُ �خذ ال

يف صفحة  ، إليها قبل قليل شرتُ  أيتالطبعة الَّ  األنوار من نفس واخلمسني من حبارقرأ من اجلزء الثاين أ� أ
ث أاب خالٍد الكابلي عن دِّ ، إمامنا السجاد حيُ  )204(اية عن إمامنا السجاد رقم احلديث و والرِّ ,  )387(

 ريسِ يَ  مثَُّ  -: ن جهة احلجاز إىل العراقمِ : - سرييَ  مثَُّ  : قولي ة بعد ظهورِه الشريف إىل أنجَّ حركة اإلمام احلُ 
 :- اينفيَ وا السُّ عُ يَـ ابَ ة وَ وفَ ابلكُ  اسُ ع النَّ مَ د اجتَ قَ وَ  -:ما قبل النجف وكربالء : -ة ادسيَّ ىل القَ ي إِ هِ نتَ يَ ىتَّ حَ 

، فكيف اجتمع شيعُة العراق يف الكوفِة  فياينلكوفة وابيعوا السُّ اب تمعوا؟ شيعة العراق اج اسمن هم هؤالء النَّ
 !, كيف اجتمع هؤالء ..؟املراجع كذلك لماء و كن العُ ا السُّفياين ما مل ييف النَّجف وابيعو 

: عن اإلمام الصادق ماذا يقول إمامنا الصادق ,  )205(حديث ,  )387(والتفصيُل يف نفس الصفحة 
؟  خيرجون إليه من الكوفةن الَّذيمن : - ةوفَ ن الكُ يه مِ لَ ج إِ خرُ يَ ف فَـ جَ يت النَّ �َ ىتَّ حَ الم السَّ  ليهِ عَ  مُ ائِ لقَ ُم اقدِ يَ 
بايعُه جف تُ من قادتِه يف النَّ  السفياين يف الشام وإمنا قائدٌ  :- اينيَ فْ السُّ  يشُ ة جَ وفَ ن الكُ مِ  يهِ لَ ج إِ خرُ يَ فَـ  -:

جف خيرجون إليه من الكوفة من إمامنا من النَّ  ا يقرتبُ مَّ واية عن اإلمام السجاد ، ولَ شيعة العراق حبسب الرِّ 
يعة أصحابه من  :- هُ ابُ أصحَ اين وَ فيَ السُّ  يشُ جَ  -:هم ؟  لو   واصب هم قطعاً حىتَّ ، فما يف الكوفة من النَّ الشِّ

كوفة من النواصب ال ال يوجد يف, واصب العلنيني ة هم نواصب يف احلقيقة ولكن من النَّ عيشِّ كانوا من ال
العراقي مع  اس الشعبُ النَّ  :- هعَ مَ  اسُ والنَّ َوأصَحابُهُ َجيُش السُّفَياين  -:ن خيرجون إليه ؟ الَّذيالعلنيني ، من 

ه قَّ م حَ دهُ اشِ نَ ويُـ  فـََيدُعوُهم -: اإلمام يدعوهم :- موهُ دعُ يَ اء فَـ عَ ربِ األ ومُ ك يَ لِ ذَ ه وَ عَ مَ  اسُ النَّوَ  -: فياينالسُّ 
ع ع ارجَ ع ارجَ ارجَ  -:فماذا يقولون له ؟   ،طبتهِ ويشري اإلمام إىل خُ  :- ولقُ يَـ ور وَ هُ قْ وٌم مَ ظلُ مَ  هُ م أنَّ هُ ربُِ خيُ وَ 
واية قرأ الرِّ احلديث أ� ال أريد أن أ ويستمر :- مكُ �َ ربَ تَ اخم وَ كُ �َ ربَ د خَ يك قَ ا فِ نَ ة لَ اجَ  حَ ئت َال شِ  يثُ ن حَ مِ 

وخطباء فقهاء الكوفة , فقهاء النجف وخطباء النجف  هُ سريفع الَّذيعار هو نفسُه هذا الشِّ ، تفاصيلها  لِّ بكُ 
 ت موجودٌة بني أيدينا .وا�الكوفة والرِّ 
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أذكر , وا�ت عن إمامنا الصادق وعن غريِه من املعصومني وردت يف مصادر عديدة على سبيل املثال هذه الرِّ 
( وكذلك يف ,  ) ةمَّ األئِ  بيانُ   (يخ مهدي زين العابدين يف كتابهِ واية أوردها الشَّ ا على سبيل املثال هذه الرِّ هنم

 ( هها وأمثاهلا يفابواية وأشهذه الرِّ  ساساً ، وكذلك هي موجودٌة ألكرمي خان الكرماين  ) الكتاب املبني
حبار ( يف  ، ث النيليلمحدِّ ) ل املضيئة را( منتخب األنو اثلة هلا يف �ت ممُ ارو , يخ املفيد للشَّ  ) اإلرشاد
 ِيف  نيَ اكِ ة شَ يَّ رتْ ن البَ ًا مِ ر ألفَ شَ ة عَ تَّ سِ  انهَ مِّ  جُ يخرُ ة فَ وفَ ىل الكُ إِ  ريُ سِ يَ وَ  يف مصادر عديدة :) , األنوار 

 مهُ اهَ بَ وا جِ عُ رَ د قَـ ين قَ  الدِّ ِيف  هاءُ قَ رآن فُـ اء القُ رَّ قُـ  -:من هم هؤالء ؟ , قد لبسوا متام سالحهم  :- الحالسِّ 
مشروا ثياهبم استعدوا لقتال  :- ماهبَُ يَ ا ثِ و ر مشَّ و  -:إشارة إىل عالمة السجود يف جباههم ؛ قرعوا جباههم  :-

 يفَ السَّ  عُ ضَ يَ فَـ ، يك ا فِ نَ ة لَ اجَ  حَ ع َال ارجَ , ة مَ اطِ فَ   ابنَ �َ : ول قُ هم يَـ لَّ كُ اق وَ فَ م النِّ هُ مَّ عَ وَ  -: موحرب اإلما
فع سريُ  الَّذيقة و لسابواية اثت عنه الرِّ حتدَّ  الَّذيعار نفس الشِّ  ، وايةإىل آخر الرِّ : - فجَ هر النَّ ى ظَ لَ م عَ يهِ فِ 

 اء .رَّ هؤالء فقهاء وقُـ , هؤالء هم أصحابه , صحابه بل أفياين ومن قِ من قبل جيش السُّ 

 اسُ جف والنَّ اد النَّ رَ أالء وَ ربَ ن كَ مِ  مُ ائِ ج القَ رَ ا خَ إذَ فَ  ) : نور األنوار(  هث املرندي يف كتابِ حدِّ مُ ـرواية ينقلها ال
ن مِ  يسَ لَ  هُ إنَّ : ني قِ افِ نَ مُ ـن المِ  هُ ولَ ن حَ الَّذيول قُ يَـ فَـ  ، يهقِ لف فَ ر أَ شَ ة عَ تَّ ف سِ جَ النَّ الء وَ ربَ كَ   نيَ ل بَ تَ وله قَـ حَ 
: خرج - ةيلَ خَ النُّ  بِ ن ابَ مِ  نهُ رج مِّ خَ دة فَ احِ وَ  ةً يلَ يه لَ فِ  تَ ابَ جف وَ ل النَّ خَ ا دَ إذَ فَ  ، مهُ ِمحَ رَ  لَ الَّ إِ و  ةمَ اطِ فَ  لدِ وُ 

ة وفَ الكُ  لِ هْ ن أَ ل مِ جُ ف رَ ون ألَ بعُ ه سَ لَ قبَـ ح استَ الِ صَ ود وَ هُ  ربِ ي قَ اذِ حمُ َمن اَبب النُّخيلة  -منه من النجف :
 واية .إىل آخر الرِّ  ... اً يعَ م مجَِ هُ لَ تَـ قَ فَـ  هُ لَ تْـ ون قَـ يدُ رِ يُ 

خوفهم �شئ من ، هم �شئًا من فراغ ن خوفُ كُ ي حني خيافون مل ءاوهؤالء العلم, ث حدَّ وا�ت هكذا تتالرِّ 
علماء الكوفة  إنَّ , جف لماء النَّ عُ  إنَّ تقول ملناسبة ما عند� روا�ت ابو ، حاديث وهذه األ توا�هذه الرِّ 

ة هناك عددٌ ، ت � روا�دنة ما عجَّ سينصرون اإلمام احلُ   خيرجون من الكوفة قليل ذُكر يف أنصار اإلمام اُحلجَّ
 املشكلة أنَّ  ، اكم حقانون البداء قانونٌ ,  غريِّ نُ   ؟ إبمكاننا أنغريِّ إبمكاننا أن نُ ,  ، هذا هو املوجود بني أيدينا

 ديث أهل البيت !! واضح يف حبشكلٍ  هذه القضية موجودةٌ 

قرأ وأ� أ / سةقم املقدَّ  / الطبعة األوىل /منشورات ذوي القرىب هذه الطبعة  /سري اإلمام العسكري فهو ت اذوه
اه وَ هلَِ  اً فَ الِ ه خمَُ ينِ دِ لِ  اً ظَ افِ حَ  هِ فسِ نَ لِ  اً نَ ائِ صَ  اءِ هَ قَ ن الفُ مِ  انَ ن كَ ا مَ أمَّ فَ  : واية طويلةالرِّ ,  )274(من صفحة 

, يف زمن الغيبة  وعن مراجع تقليدٍ  يدث عن مراجع تقليد: احل- وهدُ لِّ قَ يُـ  نأَ  مِّ اوَ عَ لْ لِ ه فَ وَال مُ  رِ مْ ِألَ  اً يعَ طِ مُ 
ِلَنفِسِه َحاِفَظًا ِلِديِنه ُخمَاِلَفًا ِهلََواه ُمِطيَعًا ِألَْمِر ُموَاله  فَأمَّا َمن َكاَن ِمن الُفَقَهاِء َصائَِناً  -: واية واضحةالرِّ 

يعة اء هَ قُ عض فُـ  بَ ون إالَّ كُ  يَ ك َال لِ ذَ وَ  فَِلْلَعَوامِّ َأن يـَُقلُِّدوه قليلة من فقهاء  ةٌ ناك قلَّ هُ  :- مهُ يعَ  مجَِ َال الشِّ
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ث عن هؤالء ماذا قال عنهم اإلمام الصادق ؟ يتحدَّ األعم األغلب ، صفون هبذا الوصف يتَّ  يدومراجع التقل
 :- هابِ حَ صْ أَ وَ  يٍّ لِ عَ  ني ابنِ سَ ى احلُ لَ يد عَ زِ يش يَ ن جَ نا مِ تِ يعَ اء شِ فَ عَ ى ضُ لَ عَ  رّ ضَ م أَ هُ وَ  -: األغلب األعمّ 

يعة فقهاء ,  دليتقهؤالء مراجع  منهم هبذه  األغلب األعمِّ  أبشخاصٍ ة أن يلتقي جَّ ، فهل ميكن لإلمام احلُ الشِّ
فَأمَّا َمن َكاَن ِمن الُفَقَهاِء يقول :  الَّذياإلمام الصادق هو ، ادق ما هو هذا كالم اإلمام الصَّ  ؟ األوصاف

الَّ َبعض َوَذِلك َال َيُكون إ َصائَِنًا لَِنفِسِه َحاِفظًَا ِلِديِنه ُخمَاِلَفًا ِهلََواه ُمِطيَعًا ِألَْمِر ُموَاله فَِلْلَعَوامِّ َأن يـَُقلُِّدوه
يَعُهم يعة َال مجَِ  ومٌ م قَ هُ نْـ مِّ وَ  -: ابصَّ نُ  ماألغلب اإلمام وصفهم أب�َّ  ة ، األعمِّ لَّ القِ ؛ البعض  :- فـُُقَهاء الشِّ

يعة قارنة بني فقهاء ها هي مُ لِّ كُ ب ةايو الرِّ , ث عن الوهابية اب ال يتحدَّ صَّ نُ  :- ابصَّ نُ  عند  ديقلتاجع الر ومالشِّ
يعة  واية راجعوا الرِّ , للمخالفني ألهل البيت  ليس هناك من ذكرٍ  ، أحبار اليهود من أوهلا إىل آخرهاوبني الشِّ

ُهم َقوٌم ُنصَّاب -:وهلا إىل آخرها من أ نـْ يعة تقليِد من مراجع : - َومِّ ى لَ ون عَ رُ دِ قْ  يَـ اب َال صَّ نُ  مٌ َقو  -:الشِّ
 نا مثَُّ ابِ صَّ ند نُ ا عِ نَ ن بِ ُصو قِ نتَ يَ نا وَ تِ يعَ ند شِ ه عِ ون بِ هُ جَّ و تَ يَـ فَـ  ةيحَ حِ ا الصَّ نَ ومِ لُ عُ  عضَ ون بَ مُ لَّ عَ تَـ ا يَـ ينَ فِ  دحِ القَ 
يعيَّة الّرمسية  اليسيف كو , : عند نصابنا من أمثاهلم - يهلَ ون إِ يفُ ضِ يُ  يف الكواليس ليس املؤسَّسة الّدينيَّة الشِّ

 يبِ اذِ كَ ن األَ ه مِ افِ عَ ضْ أَ  افَ عَ ضْ أَ وَ  هُ افَ عَ ضْ أَ  مثَُّ ُيِضيُفون ِإَليه, َويَنَتِقُصون بَِنا ِعند ُنصَّاِبنا  -يظهر علناً : الَّذي
% أهل البيت 90% ، 10مونه صحيحًا نسبة أضعافُه وأضعاف أضعافِه ستكون نسبة ما يتعلَّ  :- اينَ لَ عَ 

مث  :- ةيحَ حِ نا الصَّ ومِ لُ عُ  عضَ ن بَ و مُ لَّ عَ تَـ يَـ  -؟ : اإلمام ماذا قال, واية هكذا تقول الرِّ  ، راء منهبُ  يقولون حننُ 
ن بعض علومنا الصحيحة مث يتعلمو  :- َأْضَعاَفُه َوَأْضَعاَف َأْضَعاِفه مثَُّ ُيِضيُفون ِإَليه -؟ : ماذا يفعلون

% 30ن و فضييعين يُ  ؟ عاف ما هياألض, % 10أضعاف مجع فإذا كان ما عندهم ،  يضيفون إليه أضعافهُ 
لومنا ن بعض عُ مو يتعلَّ , لوم الصحيحة من علوم أهل البيت وا من العُ م% تعلَّ 10أقل األضعاف ثالثون ، ، 

: أضعاف العشرة أقل شيء ثالثون - هُ افَ عَ ضْ أَ  يهِ لَ ون إِ يفُ ضِ يُ  مثَُّ  -:اإلمام ماذا قال ؟ ، % 10 ، حيحةالصَّ 
فأضعاف أضعافه كم ب أضعافًا للثالثني س: وأضعاف أضعافِه إذا ما أرد� أن حن- َوَأْضَعاَف َأْضَعاِفه -:

, ات قليلة جدًا ستكون % ، املعلوم10سبة تكون أقل من النِّ  أنَّ  دَّ فالبُ ،  حينئذٍ  90سيكون ؟ سيكون 
يـَتَـَعلَُّمون بَعَض ُعُلوِمَنا الصَِّحيَحة فـَيَـَتوجَُّهون ِبه ِعند ِشيَعِتنا َويَنَتِقُصون ِبَنا ِعند ُنصَّابِنا  -: %10أقل من 

ون مُ لِّ سَ مُ ـه اللُ بـَّ قَ تَـ يَـ ا فَـ نهَ راٌء مِّ بُ  نُ حنَ الَّيت  َأْضَعاَفُه َوَأْضَعاَف َأْضَعاِفه ِمن اَألَكاِذيِب َعَليَنا ِإلَيهمثَُّ ُيِضيُفون 
ى لَ يد عَ زِ يش يَ ن جَ نا مِ تِ يعَ اء شِ فَ عَ لى ضُ عَ  رّ ضَ م أَ هُ م وَ وهُ لُّ ضَ أوا وَ لُّ ضَ نا فَ ومِ لُ ن عُ ه مِ لى أنَّ نا عَ تِ يعَ ن شِ مِ 

م  -: ملاذا ؟ :- ابهِ حَ أصْ وَ  ليٍّ عَ  ابنِ ني سَ احلُ  ني سَ يسلبون احلُ : - يسِلُبوَ�م -: يزيد وجيشُه :-فإ�َّ
ء َال ؤُ هَ هم وَ ائِ دَ عْ ن أَ م مِ هُ قَ ا حلَِ مَ ال لِ وَ حْ األَ  لُ فضَ ند هللا أَ ني عِ وبِ سلُ لمَ لِ ال وَ وَ مْ األَ اح وَ وَ رْ األَ  - :وأصحابهُ 

 الكواليس الكالم يكون ا يفأمَّ , حبسب الظاهر  :- ونالُ وَ ا مُ نَ م لَ �َّ ون أبِ هُ بِّ شَ مُ ـون البُ اصِ وء النَّ اء السُّ مَ لَ عُ 
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ن م عَ �َُ و عُ نَـ ميَ م وَ و�َُ لُ ضِ يُ نا فَـ تِ يعَ اء شِ فَ عَ لى ضُ ة عَ بهَ الشُّ وألعَدائِنا ُمَعاُدون يُدِخُلون الشَّكَّ و  -بشكل آخر :
 . يبصِ مُ ـال قِّ احلَ  صدِ قَ 

مثلما ذكرت لكم مثاًال يف عرس , الدِّينيَّة ة ؤسَّسامل ظهرهُ هناك شيٌء تُ ، أحتدث عنها  الَّيتهذه هي احلقيقة 
يعة مراجع  ، يف قصة أم البننيالقاسم مثالً  م فإ�َّ , م عاشوراء م كربالء وأ�َّ دون بوجودها وحبياهتا أ�َّ تقعال يالشِّ

 ه يضحكُ نَّ كلو  رجع وأجابهبذلك فهو قد سأل امل دُ ال يعتق يبُ ، واخلط ا توفيت قبل هذا التاريخ�َّ أبقدون تيع
الكثري منهم ، ، احلسني ال يعتقدون بوجودها  بنتُ  جع بوجودها ، رقيةُ ، فاطمة العليلة ال يعتقد املرا عليكم

يعة ة دة رقية مزار صحيح ذلك جماراة لعامَّ وإذا أجاب البعض من أنَّ مزار السيّ  رب ال ليلى أم عليٍّ األك ،الشِّ
 ماولذلك ال يبكون حين,  حوهلا ال يؤمنون بهِ  كر من قصةٍ ما ذُ  لُّ وكُ ،  كربالءيف   ابوجوده ءايعتقد العلم

ن ينوحون هبذه املصائب هم ال الَّذيمن اخلطباء  وكثريٌ , ن ذلك و فواخلطباء يعر , تُذكر هذه الصائب والوقائع 
أ عبَّ املنهج مُ  ,الوقائع ليست صحيحة املنهج  هذهِ  ال يعين أنَّ ، تدليس  كهنا, ناك ُخداع يعتقدون هبا ، هُ 

 صحيح . شيءٍ  لِّ وهذا املنهج قضى على كُ , اصيب ابلفكر النَّ 

 وبعد الفاصل أعوُد إليكم . نذهب إىل فاصلٍ 

 الث :اعرضوا لنا الفيديو الثَّ  رجاءً  •

: أيها األعزة ترى مو أ� فقط ، ترى مو فقط أ� أنكر رؤية اإلمام اُحلجَّة يف عصر  السّيد كمال احليدري[ 
يكون يف علمكم  ، ء األربعةار يف عصر الغيبة الصغرى لغري السف ةجَّ نكر رؤية اإلمام احلُ � أُ أ, ربى الك الغيبة
 التقى ابإلمام أحداً  أنَّ عندي أخشى أن الصورة �قصة يف أذهانكم ، أ� مل يثبت  الصورة عندكم تكتملحىتَّ 

حنتاُج إىل أدلة قطعية ل الصورة أعزائي لكم وكذلك أكمِّ حىتَّ  ، األربعة ءايف عصر الغيبة الصغرى غري السفر 
 أنَّ  األحيان  منيف كثريٍ  هُ ألنَّ ، والكتب منه ه كانوا يتلقون الرسائل  مو أنَّ السفراء األربعة كانوا يشاهدونهُ  أنَّ 

وصل إليهم يُ  طريقٌ  كان عندهُ   لعلَّ اإلمام سالم هللا عليه, م يشاهدوه وال دليل أ�َّ  ن الكتبو لالسفراء كانوا ينق
 التوقيعات التوقيعات ] .وهلذا ُكنا نُعّرب , الكتاب 

م إىل آخر أعود بك ، تفاصيلها لِّ ة بكُ �قش القضيَّ نا ال أريد أن أُ وأ� هُ , موجودٌة على طوِل اخلط  املشكلةُ 
يك ك فِ انِ خوَ جر إِ أَ  م هللاُ ظَّ عْ أَ مري : ( د السَّ ابن حممَّ  ابع إىل عليٍّ فري الرَّ سة إىل السَّ احية املقدّ توقيٍع ورد من النَّ 

ن مَ  فَ َال دة أَ اهَ شَ مُ ـي العِ دَّ ن يَ مَ  ِيت يعَ  شِ ِيت أيَ سَ وَ  -: إىل أن يقول :- مة أ�َّ تَّ سِ  نيَ بَ وَ  كَ ينَ ا بَ مَ  تٌ يِّ ك مَ إنَّ فَ 
مراجعنا  لتوقيع مل يفهمهُ ا هذا,  ) َرتٍ فْ مُ  بٌ اذِ و كَ هُ فَـ  والصَّيَحة اينفيَ وج السُّ رُ بل خُ دة قَ اهَ شَ مُ ـى العَ ادَّ 
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تان من بر�مج ل؟ هناك حلقتان مفص احلقيقة ريدون أن تعرفواتستغربون ذلك تُ  ، حيحصَّ لكل اابلشَّ  �لماءوعُ 
يف معىن املشاهدة ، إذا كنتم تريدون أن تعرفوا احلقيقة شاهدوا هاتني احللقتني على ) , اطق النَّ  بُ االكت( 

ل عيد الكالم املفصَّ ال أريد أن أُ ،  ةيبكة العنكبوتلشَّ ا على مواقع خمتلفة على, على االنرتنت , اليوتيوب 
لماء عُ  جدون أنَّ تسليهما تني أشرت إعتم إىل احللقتني اللَّ جر احللقتني ولكن إذا ما  تلك يف ذكرته الَّذي

يعة  دوا إىل و م مل يعأل�َّ  ؟ ملاذا ، نذ بدا�ِت عصر الغيبة الكربى وإىل يومنا هذا أساءوا فهم هذا التوقيعمُ الشِّ
بعوا طريقة وا طريقة الشافعي يف فهم النصوص ، اتَّ بعا اتأهل البيت كي يفهموا حديث أهل البيت وإمنَّ  حديثِ 

ىل حديث أهل البيت كي يشرحوا إوا ر اللغوي العريف ومل يعودو ، الظه الظهور العريف ةجيَّ افعي يف حُ الشَّ 
 ، إليهما تني اللتني أشرتُ جليًة إذا ما شاهدمت هاتني احللق هذه احلقيقة ستجدو�ا واضحةً  ، حديثهم حبديثهم

 .عيد هذا الكالم ال أريد أن أُ 

 انتقلنا إىل ُمثَّ  احليدري انتقص فيِه من أخالق إمام زماننا ، والسّيدل وأنتم تالحظون بدأ� يف الفيديو األوَّ 
كان   املراجع ؟و  لتقي ابلعلماءاحليدري ملاذا ال يسّيد حلقيقة أوديو وواضح تساؤل الا ثاين وكان يفالفيديو ال

لوثيقة الثالثة ووصلنا إىل ا، وسالمه عليه هللا  ة صلواتُ جَّ  اخلطاب مع اإلمام احلُ  يفناسبةً يسأل بلغٍة ليست مُ 
كما نقول يف ،  عليه  وسالمهُ  هللاِ  ة صلواتُ جَّ قد التقى ابإلمام احلُ  كون أحدٌ ي نري هنا ينفي أيداحلسّيد وال

 .) العافية ابلتداريج ( عبية العراقية ثقافتنا الشَّ 

طبعة دار هي  لطبعةوهذه ا /ل قرأ من اجلزء األوَّ وأ� أ) , ريف الكايف الشَّ ( هذه روايٌة صرحيٌة وواضحٌة يف 
 )19(واية رِّ ال,  )382(صفحة  /هجري قمري  1428 / الطبعة السادسة /إيران  األسوة للطباعة والنشر /

ان تَ يبَـ م غَ ائِ لقَ لِ  -: نا الصادق صلوات هللا عليه: إمام- بد هللاال أبو عَ قَ  : القَ  ،ارمَّ عَ  عن اسحاق ابنِ  :
يعة ابتسميها الَّيت و  :- ريةصِ ا قَ امهُ حدَ اِ  يعة - واُألخَرى َطويَلة -الصغرى : لغيبةالشِّ : والَّيت ُتسميها الشِّ

فإذا  :- ال يَعَلُم ِمبَكانِِه إالَّ َخاصَُّة ِشيَعِته -: وهي القصرية الصغرى :- وَىل يبُة األُ الغَ  -: ابلغيبة الكربى
 الَّ إِ  هِ انِ كَ مبَِ  مُ علَ  يَ َال  -: وهي الغيبة الطويلة الغيبة الكربى :- رىخْ األُ وَ  -:قوا به تلي علموا مبكانه أمكنهم أن

 ن سيفُ واية مل يتمكَّ الرِّ  وهذهِ  ، وهناك من يلتقيه, وهناك من يراه , صل به فهناك من يتَّ  :- يهالِ وَ مَ  ةُ اصَّ خَ 
 من أن يقضي عليها .) , يح الكايف حص( البهبودي يف 

 /طبعة الدار اإلسالمية  ء األول /ز اجل هو وهذا, بهبودي د ابقر اليخ حممَّ للشَّ ) , صحيح الكايف ( هذا هو 
واية أورد الرِّ , يف الغيبة  اببٌ ,  )118(رقم احلديث ,  )40(يف صفحة  / يالديم 1981 /وىل الطبعة األ

قييم احلديث ، د وفقًا لطريقة البخاري يف تانيسن يبحثون يف األالَّذييف نظر أولئك حىتَّ واية صحيحٌة فالرِّ 
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د ابقر الصدر من السابقني من حممَّ سّيد ال, اخلوئي سّيد عليها مراجعنا الكبار أمثال ال يتوهي الطريقة الَّ 
رين األحياء أعلى هللا مقاماهتم ، املعاص السّيد السيستاين وبقيَّة املراجع منأمثال , احلني عن هذه احلياة الرَّ 

واية وجنت من سيف علم د ومعاملة األحاديث ومع ذلك بقيت هذه الرِّ عاملة األسانيطريقة البخاري يف مُ 
أ� هنا ال ، ) صحيح الكايف ( فقد ذكرها يف ، جال ومن طعِن رماح البهبودي يف أحاديث أهل البيت الرِّ 

كاملة وأنتم   لوحةٌ ل عندكم تتشكَّ حىتَّ ريد أن أمجع لكم املعطيات ا أُ لِّ صغريٍة وكبرية وإمنَّ ق على كُ علِّ أريد أن أُ 
 .  احكموا أبنفسكم

 نذهب إىل فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم .

 ابعة :ضوا لنا الوثيقة الرَّ ر اع رجاءً  •

: إبمكانِه موال� مثل زرارة خيلي كتاب هللا على قلبِه , على صدره ، يقوله من  السّيد كمال احليدري[ 
 جعلته إماماً أ� أعتقد بشنو ؟ 

 امته .: إبم أحد احلضار

: إبمامته , والسالم عليكم ورمحُة هللا كقضيٌة شرعية ، أصالً حياته ، إهلي إذا كان حيًا  السيد كمال احليدري
 وهللا أ� ُمبايعه يومني , إذا ما كان حّياً بعد شنسوي ؟ وهللا إذا كان معصوماً أ� معتقٌد بشنو ؟ بعصمته .

 ابإلثين عشر هبذا الـ ... ؟: ما الفرق بني اإلعتقاد به أو  أحد احلضار

: أ� فد سؤال عندي أصًال ، هسه هذا شوف ده نروح غري مكان ، فد سؤال : هو  السّيد كمال احليدري
 أساساً اإلعتقاد اآلن حبياتِه أو عدم حياته شنو أثره ؟ جيبوا يل فد دليل يقول أبنَّه أساساً له أثر .

 ؤال ؟: أ� أريد أن أذهب إىل هذا السأحد احلضار

: ال ال ال ، أثره شنو ؟ أ� أعتقد حبياتِه أو ال أعتقد شنو ؟ حبياته ، شنو أثره ؟ إذا   السّيد كمال احليدري
كان أمامي أمامي اآلن ظاهرًا وحيٌّ ويرتتب عليه يعين أخذ منه الدين أو ال أخذ يرتتب األثر ، أما اآلن أ� 

  أعتقد شنو ؟ حبياته ، ما األثر املرتتب ؟ اعطيين أثر واحد .والسين ، أ� والُسّين هو ال يعتقد حبياته وأ�

 : نفس الكالم يف وجوده تعاىل أ� والكافر . أحد احلضار

 : � هو ؟ السّيد كمال احليدري
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 : أ� والكافر مثالً ؟ أحد احلضار

 : ال ذاك شريعة أكو ، نيب أكو ، دين أكو .  السّيد كمال احليدري

 : بس احاور بوجوده . أحد احلضار

ال ال ال ، أثر أكو ، أ� مقصودي أين أثرُه ؟ أين أثره اللي اآلن يرتبط ، يغّري من :  السيد كمال احليدري
حيايت شيء ؟ لكن إذا اعتقدت هللا موجود البد تعتقد أن شنو ؟ ها ؟ ال ، تعتقد أبنه نّيب جاي , والنيب هم 

وشيخلصها ؟ هذاك صاحبنا يقول شيسوي ؟ ينكر وجود هللا حىتَّ جييب ثواب وعقاب ، وجييب آخرة ، 
خيلص منها , وإال ألف أثر أكو ، إهنانه إذا أ� أقول يرتتب عليه أثر يعين شنو ؟ يعين بيين وبينه أكو ارتباط 

هذا مو أثر بيه الكرتوين ، ارتباط مال معجزة .. تكويين ؟ أبداً كل هذه ، كلها ال دليل عليها إال الرِّوا�ت ، 
هذا , أثر انت سويته ، مو أثر منه ، يعين اآلن الكثري منكم اآلن أ� ال أعتقد أبنَّه البد أن أتصّدق عليه ألنَّه 
أعطى الوالية إّيل أنه هذا املال أتصّرف به ، فشنو فرقه و�ي ؟ هيجي ، هذه قضية مفهومية ، مادري واضح 

 يوال ؟

 يك ؟: نقل الوالية منُه إلأحد احلضار

 : أبد � هو ؟ من اإلمام احلادي عشر ، من اإلمام احلادي عشر عندك روا�ت ؟ السّيد كمال احليدري

 : اإلمام الصادق .  احد احلضار

: اإلمام الصادق وهكذا روا�ت الـ روا�ت والية الفقيه خو ما مرتبطة ابحلّجة ، أبد  السّيد كمال احليدري
ن السّين قّعده اآلن لو إجاين فد عامل سين قال يل اباب ، هسه إحنا نعتقد أي أثر ما يرتتب ، أ� قلت اآل

بوجوده ، إنتو هم تعقتدون ، قولوا لنا إنتو شنو فرقكم عّنا ؟ اتخذون دينكم من العلماء ، خو السنة مالتنا 
؟ وقد  �خذون منني ؟ من العلماء ، إنتو علماؤكم قد يصيبون وقد خيطئون ، وعلماؤ� قد يصيبون شنو

 خيطئون ، إّال وين توديه ؟ توديه وساطة الفيض , وهذين هم آاثر ملموسة وغري ملموسة ، لعله هم موجود .

 : اتصور الفيض ابحلقيقة مو ابلبشري . أحد احلضار

: أحسنت , ال إفرتضه ابلبشر , بس أقول هذا ملموس إلنا ، يرتب أثر أو ال يؤثر ؟  السيد كمال احليدري
حد يعتقد أنَّ اُحلجَّة واسطة الفيض ، صحيح هذا األثر منني دا جيي ؟  واحد أو انت تقول : من قبيل وا

أصًال ال أعتقد ، انت هاي حياتك التكوينية دا تعيشها ، الذي آمن ال ُيضيفُه شيء , والذي أنكر ال 
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ة الرتكيز على حياته هذه ينقصه شنو ؟ شيء ، إذاً ما هو الثمرة ؟ وهلذا أ� معتقد شخصاً أنَّه هذا مال قضيّ 
دكان مالت الشيعة ، ليش ؟ ألنه هم شافوا إذا ما يركزون على حياته ميقدرون ينطو�م مشروعية لدور املرجع 

 ، أو يتميزون وهكذا ، شأمسيه ؟  ] .

 ينٌ مب هذا املنطق منطقٌ ، ناك من أثر خالصة الكالم أن ال فائدة من االعتقاِد حبياة إمام زماننا فال يوجد هُ 
يعيَّة قافة لثَّ ا على   !! ةاصبيَّ النَّ الشِّ

  ؟ ة و�صبيةكيف تكون ثقافة شيعيَّ :  قد يقول قائل 

يعيَّةُ قافة ت الثَّ اصيب فتحولَّ روا ابلفكر النَّ شيعٌة أتثَّ   الَّذياليوم  شكلتنا منذُ ة ، وتلك هي مُ �صبيَّ  إىل ثقافةٍ  الشِّ
شري إليه إمام زماننا يف دعاء االفتتاح يف يُ  الَّذيى هللا عليه وآله ، هذا املعىن نا األعظم صلَّ استشهد فيه نبيُّ 

 نذُ املشكلة بدأت مُ ,  ) نايِّ لِ وَ  يبةَ نا وغَ يِّ بِ نَ  قدَ يك فَ لَ و إِ شكُ  نَ إ�َّ  مَّ هُ اللَّ  : ( ليايل شهر رمضان ويف أدعيٍة أخرى
 . تلك اللحظة

ين بُ  أساسٍ  وعلى أيِّ  أساٍس أثبتوا هذا احلقّ  فعلى أيِّ , ِت حقِّ اخلالفة ألمري املؤمنني مهووسون إبثبا ةُ يعالشِّ 
ل رة اجلدل حتوَّ ين يف دائما بُ  املشكلة أنَّ  ولكنَّ , بذلك  وال أبس يف دائرة اجلدل قاش وهوين النِّ بُ  !قاش ؟النِّ 

حىتَّ يف بدوية ،  ثقافةٌ , صحراوية , افٌة صحرائية وثقافتهم ثق, حابُة هم أعراب بدو فالصَّ  !!إىل دائرة احلقيقة 
 بدوية ، انطلقت من أنَّ  يب نقاشاتٌ دارت يف سقيفة بين ساعدة حول خالفة النَّ الَّيت قاشات النِّ , اهتم نقاش

 أن أذكر التفاصيل وأن أذهب بعيدًا يف هذهِ  ال أريدُ  ، يب من قبيلة نفس النَّ إالَّ  تقبل خليفةً  العرب لن
العشرية بعد موت  هبا شيخُ  نصبُ يُ الَّيت يب بنفس املوازين النَّ  اجلزئيات ، فصار احلديُث عن خليفٍة خيلفُ 

صف رسول هللا أن يتَّ  خلليفةِ  دَّ ومن هنا البُ ، إىل بعض املواصفات  حباجةٍ  العشريةِ  يسبقُه ، وشيخُ  الَّذييخ الشَّ 
يوخ القبائل هبا أمري من األمراء أو شيخ قبيلة من شُ  يُنصبُ   الَّيتبنفس املقاييس واملوازين , ببعض األوصاف 

ل اإلمامة احلقيقُة اإلهلية ولكن أن تتحوَّ ,  أبس بهِ قاش ال وهكذا ، قد يكون هذا يف مستوى اجلدال والنِّ 
 يف قاشٍ إىل ن, ق األوصاف إىل نقاٍش ضيّ  ببعضِ  صفُ يتَّ  ق يف دائرة رجلٍ أبعادها إىل نقاٍش ضيّ  لِّ الغيبية بكُ 

 واضحٌ  ذلك احنرافٌ , اس كشيوخ القبائل رجل سيكون حاكمًا وشيخًا للنَّ  أوصافِ  صو دائرة ضيقة خبص
 وصريح عن منهج الكتاب والعرتة .

�رة اجلامعة كرت يف الزِّ ذُ الَّيت األوصاف  هذهِ  لُّ كُ   ، عة الكبرية�رة اجلامف اإلمامة هو ما جاء يف الزِّ يتعر 
عليه  هللاِ  ، هذا النُّخعي حني سأل اإلمام اهلادي صلواتُ الكبرية هي هذه أوصاف اإلمام وتلك هي اإلمامة 
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فتلك , كبرية �رة اجلامعة الالزِّ  مهُ فعلَّ ، واحدًا منكم  رتُ إذا زُ  كامالً   اً علمين � ابن رسول هللا قوًال أقوله بليغ
 سب منطق الكتاب والعرتة هو هذا .حب اإلمامةِ  ، تعريفُ  يغ الكاملهي تفاصيل القول البل

شرح  ( هذا هوالدِّينيَّة زة العلمية ُس يف احلو درَّ نا هذا الكتاُب كتاٌب يُ وعلمائ عند مراجعنا ةا تعريف اإلمامأمَّ 
جف أو يف قم حلوزة إن كان يف النَّ ا يفالدِّينيَّة يدرس فيه طالب العلوم  الَّذيالكتاب , ) الباب احلادي عشر 

شرح الباب احلادي (  ، لكتابا هم يف هذادئيدرسون عقايعي الوسط الشِّ  أو يف سائر املناطق األخرى يف
عة الطبهذه الطبعة ، وشرحه للفاضل املقداد السيوري , مة احللي ص األصلي للعالَّ النَّ ) , عشر هذا الكتاب 

 الفصلُ : )  93( صفحة جف األشرف / لنَّ ا / ة مسلم ابن عقيلمؤسَّس / يدميال 2007 /األوىل 
 : السادس يف اإلمامة وفيه مباحث 

يعيَّة ما هو تعريف اإلمامة يف العقائد  :- لاألوَّ  يعة وماء ملناها عبتيالَّيت رمسية الالشِّ هذا كتاٌب ؟ جعهم ار الشِّ
هذا : و - ةعامَّ  اإلمامة رائسةٌ  -س :درَّ الدرسية يف احلوزات العلمية وإىل يومنا هذا يُ و  ةمن الكتب املنهجيَّ 

من األشخاص  ٌة يف أمور الدين والدنيا لشخصٍ عامَّ  رائسةٌ  اإلمامةُ  -: واصبخذ من كتب النَّ التعريف أُ 
مع ما , % 100هذا التعريف يتناقض  ، مامة: هذا هو تعريف اإل-هللا عليه وآله  ىصلَّ  يبّ عن النَّ  نيابةً 

،  ا هذا يف حاشية اإلمامةينة يف أمور الدين والدعامَّ  ، فكون اإلمامة رائسةً  �رة اجلامعة الكبريةجاء يف الزِّ 
ليست من  اِس هذهِ الدنيوية للنَّ الدِّينيَّة ائسة أكرب من ذلك بكثري ، وهذه الرِّ  شيءٌ  ةيية الغيبهلاإلمامة اإل

اإلمام املعصوم ليس  ألنَّ ؟ اً ملاذا عرضي وصارت مقاماً , ات العرضية اتية لإلمامة ، وإمنا من املقاماملقامات الذَّ 
والنواصب أن يسلبوا هذا ة هنا استطاع اآلخرون من الظلم، ومن  حيتاجون إىل ذلك اسُ ا النَّ هلا وإمنَّ  تاجاً حمُ 

نهم ب مِّ سلوحينما تُ , لبت منهم اإلمامة ة سُ مَّ األئِ  انت اإلمامة هبذا املعىن فهذا يعين أنَّ  إذا كوإالَّ , الوصف 
  ؟ فلماذا نعتقد إبمامتهم, فال إمامة هلم  ةماإلما

لنا إمامنا اهلادي من  نهُ يَّ كبرية هو ما بَـ �رة اجلامعة الما جاء يف الزِّ ، غيبية عظمى  إهليةٌ  اإلمامة حقيقةٌ 
 رقَ  فَ َال  : ( مام زماننا يف دعاء شهر رجب فإمامة أهل البيت اختصرها لنا إوإالَّ , هذه اإلمامة  شؤو�تِ 

َال ( لإلمامة  املختصرُ  هذا هو التعريفُ ، هو تعريف اإلمامة  اذه, )  كقُ لْ خَ وَ  كَ ادُ بَ م عِ �َُّ  أَ الَّ ا إِ هُ ينَـ بَ وَ  كَ ينَ بَ 
ُم ِعَباُدَك َوَخْلُقك  لُّ كُ   لَّ ذَ وَ  �رة اجلامعة الكبرية : (الزِّ  يف ، تفاصيل هذا املعىن)  َفرَق بَيَنَك َوبَينَـُها ِإالَّ َأ�َّ

 . من شؤو�ا  نٌ هي اإلمامة هذا شأ وليست هذهِ , )  مكُ لَ  يءٍ شَ 
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يعيَّة  ةيَّ نية الدِّ ؤسَّسهذه هي عقيدة امل !خيف لإلمامة ؟فأين هذا التعريف السَّ  ف عرِّ فحينما نُ  ، ةمسيَّ الرَّ الشِّ
سنقول من , سنقول  و�ً ين وال داً دينيَّ  هبذا التعريف الشيء الطبيعي حني يكون غائبًا ومل يكن رئيساً  ةاإلمام

  ال نفع يف االعتقاد حبياتِه !!و  ه ال أثر وال فائدةأنَّ 

ه شمش أعدَّ التمن الرز والك: (  قبل قليل مثلما قلتُ , ون القان هلذا يجٌة طبيعيةٌ احليدري نتسّيد ما قاله ال
يعيَّة الَّيت  ثقافةُ ، نتيجة طبيعية هلذا القانون حينما تكون ال) ه بورق العنب احليدري فقط لفَّ سّيد ال ، مجاعة الشِّ

ومن فكر املعتزلة , ومن فكر األشاعرة , افعي من فكر الشَّ , اصيب من الفكر النَّ  ة بلبناتٍ عيشِّ بناها علماء ال
أمور  ة يفعامَّ  رائسةٌ  اإلمامةُ  (,  خذ من كتب الشوافعيف لإلمامة أُ ر عالت هذا ، شافعي يف تعريفٌ ر عا التذوه

نفهم اإلمامة هبذه الطريقة  ماحين, ) عليه وآله  ى هللاُ يب صلَّ عن النَّ  من األشخاص نيابةً  شخصٍ ل اينالدين والد
ق هذا القانون طبَّ , ف احلقيقة رِّ مل حيُ , ي صادقاً مع نفسه ر يداحلسّيد سنا مثلما كان الونكون صادقني مع أنفُ 

 نتيجة إىل ، ولذلك يف آخر األمر وصلَ )  ه ال فائدة من االعتقاد حبياتهِ من أنَّ : ( تيجة وصل إىل هذه النَّ 
يعة لماء عُ  اضحة من أنَّ و   .!!. كا�ً هلمجعلوا االعتقاد حبياتِه جعلوا هذه املسألة دُ الشِّ

  !؟..املشكلة أين 

للجدل وليس لبناء احلقائق ،  الكالم علمٌ  علمُ  ، اصيباملشكلة يف علم الكالم النَّ ، اصيب املشكلة يف املنهج النَّ
ة جعلوا علم يعلماء الشِّ يعة وعُ لشِّ ا مراجعُ , هم  لعقائدراً دواصب جعلوا علم الكالم مصالنَّ  املشكلة ألنَّ  ولكنَّ 

 عرضتهُ  الَّذيكمال احليدري يف الكالم سّيد  تيجة ، ما ذكره الالكالم مصدرًا لعقائدهم فكانت هي هذه النَّ 
 يندي م يف زمان غيبتِه ال هو برئيسٍ فاإلما ، لتعريف اإلمامة ، ة هلذا القانونيطبيع نتيجةٌ  بني أيديكم قبل قليل

 دنيوي . وال برئيسٍ 

 عرضتموها قبل قليل :الَّيت اعيدوا بث نفس الوثيقة  رجاءً  •

: إبمكانِه موال� مثل زرارة خيلي كتاب هللا على قلبِه , على صدره ، يقوله من  السّيد كمال احليدري[ 
 جعلته إماماً أ� أعتقد بشنو ؟ 

 : إبمامته . أحد احلضار

: إبمامته , والسالم عليكم ورمحُة هللا كقضيٌة شرعية ، أصالً حياته ، إهلي إذا كان حيًا  السيد كمال احليدري
 وهللا أ� ُمبايعه يومني , إذا ما كان حّياً بعد شنسوي ؟ وهللا إذا كان معصوماً أ� معتقٌد بشنو ؟ بعصمته .
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 ؟: ما الفرق بني اإلعتقاد به أو ابإلثين عشر هبذا الـ ...  أحد احلضار

: أ� فد سؤال عندي أصًال ، هسه هذا شوف ده نروح غري مكان ، فد سؤال : هو  السّيد كمال احليدري
 أساساً اإلعتقاد اآلن حبياتِه أو عدم حياته شنو أثره ؟ جيبوا يل فد دليل يقول أبنَّه أساساً له أثر .

 : أ� أريد أن أذهب إىل هذا السؤال ؟أحد احلضار

: ال ال ال ، أثره شنو ؟ أ� أعتقد حبياتِه أو ال أعتقد شنو ؟ حبياته ، شنو أثره ؟ إذا   السّيد كمال احليدري
كان أمامي أمامي اآلن ظاهرًا وحيٌّ ويرتتب عليه يعين أخذ منه الدين أو ال أخذ يرتتب األثر ، أما اآلن أ� 

 األثر املرتتب ؟ اعطيين أثر واحد . والسين ، أ� والُسّين هو ال يعتقد حبياته وأ� أعتقد شنو ؟ حبياته ، ما

 : نفس الكالم يف وجوده تعاىل أ� والكافر . أحد احلضار

 : � هو ؟ السّيد كمال احليدري

 : أ� والكافر مثالً ؟ أحد احلضار

  .: ال ذاك شريعة أكو ، نيب أكو ، دين أكو  السّيد كمال احليدري

 . هوجوداحاور ب: بس  أحد احلضار

ال ال ال ، أثر أكو ، أ� مقصودي أين أثرُه ؟ أين أثره اللي اآلن يرتبط ، يغّري من :  احليدريالسيد كمال 
والنيب هم , شنو ؟ ها ؟ ال ، تعتقد أبنه نّيب جاي  أناعتقدت هللا موجود البد تعتقد  حيايت شيء ؟ لكن إذا

ينكر وجود هللا حىتَّ  جييب ثواب وعقاب ، وجييب آخرة ، وشيخلصها ؟ هذاك صاحبنا يقول شيسوي ؟
أكو ارتباط  هخيلص منها , وإال ألف أثر أكو ، إهنانه إذا أ� أقول يرتتب عليه أثر يعين شنو ؟ يعين بيين وبين

 ها إال الرِّوا�ت ، هذا مو أثرالكرتوين ، ارتباط مال معجزة .. تكويين ؟ أبداً كل هذه ، كلها ال دليل علي يهب
أثر منه ، يعين اآلن الكثري منكم اآلن أ� ال أعتقد أبنَّه البد أن أتصّدق عليه ألنَّه  نت سويته ، مواأثر , هذا 

أعطى الوالية إّيل أنه هذا املال أتصّرف به ، فشنو فرقه و�ي ؟ هيجي ، هذه قضية مفهومية ، مادري واضح 
 يوال ؟

 : نقل الوالية منُه إليك ؟أحد احلضار

 ؟حلادي عشر عندك روا�ت و ؟ من اإلمام احلادي عشر ، من اإلمام ا: أبد � ه السّيد كمال احليدري
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  : اإلمام الصادق . احد احلضار

اإلمام الصادق وهكذا روا�ت الـ روا�ت والية الفقيه خو ما مرتبطة ابحلّجة ، أبد :  د كمال احليدريالسيّ 
 سين قال يل اباب ، هسه إحنا نعتقد أي أثر ما يرتتب ، أ� قلت اآلن السّين قّعده اآلن لو إجاين فد عامل

بوجوده ، إنتو هم تعقتدون ، قولوا لنا إنتو شنو فرقكم عّنا ؟ اتخذون دينكم من العلماء ، خو السنة مالتنا 
�خذون منني ؟ من العلماء ، إنتو علماؤكم قد يصيبون وقد خيطئون ، وعلماؤ� قد يصيبون شنو ؟ وقد 

 ديه وساطة الفيض , وهذين هم آاثر ملموسة وغري ملموسة ، لعله هم موجود .خيطئون ، إّال وين توديه ؟ تو 

 : اتصور الفيض ابحلقيقة مو ابلبشري . أحد احلضار

بس أقول هذا ملموس إلنا ، يرتب أثر أو ال يؤثر ؟ , : أحسنت , ال إفرتضه ابلبشر  السيد كمال احليدري
، صحيح هذا األثر منني دا جيي ؟  واحد أو انت تقول : من قبيل واحد يعتقد أنَّ اُحلجَّة واسطة الفيض 

أصًال ال أعتقد ، انت هاي حياتك التكوينية دا تعيشها ، الذي آمن ال ُيضيفُه شيء , والذي أنكر ال 
مال قضّية الرتكيز على حياته هذه هذا وهلذا أ� معتقد شخصاً أنَّه  ؟شنو ؟ شيء ، إذاً ما هو الثمرة  ينقصه

الشيعة ، ليش ؟ ألنه هم شافوا إذا ما يركزون على حياته ميقدرون ينطو�م مشروعية لدور املرجع دكان مالت 
 ، أو يتميزون وهكذا ، شأمسيه ؟  ] .

 رجاء الكونرتول أعرضوا لنا الوثيقة اخلامسة : •

يعين  ، عن فكرة الكائن األمسى فضالً  نفسهُ  يدالتوح تقول أنَّ  الَّذيالنظرية الثالثة :  السّيد كمال احليدري[ 
أن هذه  ، اءشتعرفت اشلون أو تسميه ما ,  نسميه هللا هاه ؟ شنسميه اآلن ةينيَّ الدِّ ؟ اللي يف أدبياتنا  منو

يدير  هي هو إىل آخر ئراو  فد كائن أعلى ماأصالً وجود , ال أبداً  ، البدائي موال� نالفكرة ظهرت عند اإلنسا
؟  قائمة على أحباث شنو عزيزي بعد هذه كلها وإمنا ماذا ؟ هاه ، ُمذ اإلنسان ، هذه مو جديدة, األمور 

ومن خالفين فهو  ما يستطيع واحد يقول يقينًا هذا,  ةيجوكلها نظر�ت يف النت على أحباث حتقيقات اترخيية
  ه جمموعة نظر�ت .، هذه بعد ال معىن ألنّ  اريف النَّ 

تفارقه إىل أن شنو  رق اإلنسان ولنصيلة ومل تفا؟ هاه هذه الظاهرة ظاهرة أضح لنا شنو أعزائي إىل هنا اتَّ  إذاً 
عشرين عشرة أالف  ؟ اآلنت أنت من البشرية تعرف منني تدرييقول  د واحدإال قهاه ، حبسب فهمنا و  ؟

 شي امسهأكو  اإلنسان ينسون جيوز بعد عشرة قرون ، الزمةمُ هاي الظاهرة شنو ؟  ألف ثالثني ألف سنة
أنفيه ، تقويل يل مو  قوهلا عن نفسي أ� ما أقدرأ� أهللا و ال هذا أنفيه لو ما أقدر ؟أقدر  أ� ، دين شنو ؟
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ابلوحي ويعتقد بقراءته عن الوحي يقدر هذا ينفيه ، أ� ما  ملن يعتقد هللاأقول بيين وبني , الوحي جيي يقول 
  . موال�املستقبل عن قراءة عن الوحي اللي هي شتقول  يعندي هيج

لعاد هذين وين صار ؟ هذاك حبٌث  ة ويقيم العدل يف األرضجَّ د� آخر الزمان يطلع احلُ تقول يل موال� سيّ 
هذه  ةجَّ لة الظهور ومسألة قيام اإلمام احلُ ، أعيدها مسأ مسألة الظهور ر ،و آخر البد أن نعرف مسألة الظه

البد نشوف بكيفنا  هجي يعين ما يصري البد نفتهمها ، لقضية ؟أة يف عاٍمل آخر وين هاي اواقعًا يف هالنش
بس ينتظر� , يف األرض  ؟ هاه وين يناآلن هو أرضي بال إشكال يع, عليه  ة سالم هللاجَّ نرجع نشوف احلُ 

  مكان آخر وين ؟ يف ينتظر�دا و هباي األرض ل

 راتب الكمالية فوصل إىل شنو ؟ بسفينتهِ ن ال هو طوى الزمان وطوى املو لققي اإلمامية يقو مجلة من حمُ 
منتظر من البشرية هو  وه ، لهاحمتفاصيلها يف ؟ أية نشأة كانت ، اخلاصة فوصل إىل شنو ؟ إىل تلك النشأة 

  ؟ هو يروحوا لهجييهم لو 

 : أن تصل إليه . احد احلضار

االنتظار  ؟ اآلن املفهوم القائم عند� عن تصريية االنتظار شنظر الكاملة هذه  شوف : السيد كمال احليدري 
قوموا  تاجي الصبح يطلع يقول شنو ؟عد  مرتيقنيو عرفت اشلون  ببيوتنا موال� �احنا قاعدين هنا ما هو ؟

؟ شنو حىتَّ ه احنا منتظريه أنَّ ,  وجودم املمو هذا املفهو  سيد��  تضحكبعد ليش املفهوم  اذ، مو ه تعالوا
  ؟ هاي النظرية تقول شنو ,؟ تبّني ال  عاملنا لو غري شييطلع يف حىتَّ 

 : هو يقول . احد احلضار

نت تقدر بعشر سنوات ا الك بعد اتبع هسه، لوا اصعدوا اهو يقول اباب إيل إيل تع:  السيد كمال احليدري
أدري أ� ما  وهللا, مخسني مليون سنة  ، اصعد ، مخسني ألف سنة خبمسني سنة اصعد ، مبية سنة اصعد ،

بعد مخس ماليني سنة يطلع  يقول أبذين قال من مع من جوادياساشلون جيوز بعد الظهور ، ال أقل أ� 
أ� طبعًا , مقابل  ، ور ويوم البطيخ ويوم الرقي موالينظرات يوم الظهوي هسه عاد هاي وين جتي ؟ اإلمام

بعد لو مو صحيح ؟ توقيت والتعيني صحيح ال اذ، بس أقول هاحلجة ماريد أقول أنه يوم اجلمعة قد ما يطلع 
لعله جانوا يف ، و يطلع ما  لعله عشر ماليني سنة يطلع ،ما  ماليني سنة أبداً ابطل ألنَّه ال يُعلم ، لعله مخس

جانوا يتصورون الصغرى  الغيبة يف عصرتذكرون لو ال ، ؟ بعد اشكد يطلع  يتصورون عصر الغيبة الصغرى
قالوا انه ، وحدة منها  أكو شواهد كثريةبعد عشرين سنة ، ليش ؟ تدرون ليش ؟ , بعد عشر سنوات يطلع 
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بعدين أو شتسوون ؟ ادفنوهن ، اباب مو العملة تسقط ،  فذبوهم ابلبحر هو يلقاهماباب هذين أموال اُحلجَّة 
 ، فن األموالد عشرين قول يف مسألة اخلمس وحدة منها شنو ؟ال راء، بعد هاي وحدة من اآل هو يرتبها قالوا
هذا كان , ، هذا الواقع  هذا الواقع  ؟ ألنه أخاف جيي اُحلجَّة عنده خرجية لو ما عنده خرجية ، ايه بعد ليش

 ي األحوال أعزائي ] .، على أ كان عندهم  الفكر ىهذا مستو الفكر ، 

تتلمذ على دروسهم ن أحد أساتذتِه مم يشري إىل, أ� سامع من جوادي :  قال كمال احليدريسّيد  ما ذكره ال
اهن ومن تالمذة من رموز املدرسة العرفانية يف وقتنا الرَّ  لييخ جوادي آمالشَّ  ، آملي الشَّيخ عبد هللا جوادي

 د حسني الطباطبائي صاحب امليزان .حممَّ سّيد ال

  . رسول هللا عن أخالقِ  ابتدأ� من أخالٍق عند إمام زماننا تنقصُ  ت القضية إىل شكٍل آخر حننُ تغريَّ  •
ة يلتقي بعامَّ ء واملراجع و املاذا ال يلتقي ابلعلم؛ واستفهام  ٍب شديدلنا إىل حديٍث وتساؤل وعتَ حتوَّ  ُمثَّ  •

يعة    ؟ الشِّ
  .يف زمان الغيبة الكربى  حدٍ أب ة ال يلتقيجَّ اإلمام احلُ  أخرى من أنَّ  انتقلنا إىل صورةٍ  ُمثَّ  •
  فائدة من االعتقاد حبياته . ه الأخرى من أنَّ  قطةٍ انتقلنا إىل نُ  ُمثَّ  •
تكون يف هذه النشأة أي على  جعة لنالرَّ  إىل أن وصلنا إىل هذه النقطة من أنَّ ظهور اإلمام وأنَّ  •

 ا ستكون يف نشأٍة أخرى .األرض وإمنَّ 

سّيد ال را، وهذ األفكار ما هي أبفك عليه وسالمهُ  هللاِ  زماننا صلواتُ  كامًال حلقيقة إمام أال تالحظون تغييباً 
 .مات وضعها كبار علمائنا ومراجعنا قدِّ ت ونظر�ت وعقائد ومُ ام، هذه معلو احليدري 

يعة ، تنتمي إليه املدرسة الشيخية  الَّذييخ اإلحسائي للشَّ ) , م لِ امع الكَ و ج( هذا هو اجلزء التاسع من   الشِّ
و جوامع الكلم اجلزء ، هذا ه أمحد االحسائييخ ذا االسم هم ينتمون إىل مدرسة الشَّ هب او فر ين عُ ذالَّ  الشيخية

 2011 /الطبعة األوىل  /ة االحقاقي مؤسَّس / يخ االحسائيالتاسع وهو التاسع عشر من جمموعة آاثر الشَّ 
اجملموعة واجلزء التاسع من  لِّ من كُ وهذا هو اجلزء التاسع عشر  / والنشر والتوزيع ةاألمرية للطباع / يدميال
 يخ االحسائي :ه إىل الشَّ وجَّ يف الرسالة الرشتية سؤال يُ ,  )149(صفحة  يف ، ع الكلمامجو 

: هرقليا هو - رقلياو يف هُ  عليه السالم ةجَّ احلُ موال�  ريفة على ما ابلبال أنَّ ور يف أجوبتكم الشَّ كذ  املإنَّ 
الم يف ة عليه السَّ جَّ موال� احلُ  أنَّ  -صل التينية :الكلمة يف األ ، ليست عربية والكلمةُ عامل خارج األرض 

 عاملٌ  ، عامل املثال له قالرقليائي هو عامل املثال ما يُ و فالعامل اهل: -ظهوره ورجعته يف عامل املثال  رقليا وأنَّ و ه
 ترتبطُ  يتاملطالب األخرى الَّ  جعة وسائرريف والرَّ رض وظهوره الشَّ فاإلمام ما هو على األ، خارج األرض 
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كلَّ شيٍء عليكم فقط   ال أريد أن أقرأ ، ذلك خارج األرض لُّ جعة كُ من عصر الرَّ لعصر املهدوي وما بعده اب
 .هنا يف كتب علمائنا  أردت أن أقول من أنَّ أصل الفكرة موجودٌ 

 هذهِ  نيالدُّ ا ومكانه فاعلم أنَّ  زمانهِ  فرجه وبيانُ  ل هللاُ ظهوره عجَّ  ا أمرُ أمَّ : ماذا يقول ؟  150يف صفحة 
 عنها عربَّ  الَّيتإىل األوىل  :- اة ابلدنيا انتقل إىل األوىلمن هذه املسمّ  ا فرَّ قد خاف فيها من األعداء فلمَّ 

ه عليه واخللق يسريون إليها لكنَّ  -: ريالسَّ  الم سريععليه السَّ  هُ ن إليه لكنَّ و واخللق يسري  ,رقليا و ابهل لابعامل املث
ة يسريون إىل األوىل يسري هبم التقدير سري السفين اسُ النَّ و  السري فقطع املسافة يف حلظة عالم سريالسَّ 

 .يخ االحسائي إليها الشَّ  راأشالَّيت إىل سائر التفاصيل  :- ي هو الزمانذالَّ  اكدر براكبها يف هذا النهر ال

� أن نعرض هذا إذا ما أرد القولمن  ءٌ ايخ االحسائي وهو هر ث عن ما ذكره الشَّ أ� هنا ال أريد أن أحتدَّ 
 .يف ذلك  صرحيةٌ على الكتاب الكرمي وعلى حديث أهل البيت وروا�هتم وز�راهتم وأدعيتهم فهي  الفكر

 ،)  تفسري امليزان( هو اجلزء الثاين من  اذوه) , امليزان ( الطباطبائي يف سّيد اه النّ ب هو نفسه توهذا املنطقُ 
ور اإلمام هث عن ظ، يتحدَّ  )112(،  )111(صفحة  / الثاين اجلزء /املقدسة قم  /ار الكتب اإلسالمية د

وإن كان  -:ليس من األرض : - مةاي من مراتب يوم القجعةِ يوم الرَّ  يد أنَّ فوهذا يُ  : جعة فيقولوعن الرَّ 
يوم ظهور  حلق بها أُ مبَّ مكان الشر والفساد فيه يف اجلملة دون يوم القيامة ولذلك رُ  يف الظهور إلدونهُ 

 : إىل آخر كالمِه .- جعةيضاً دون الرَّ ر وإن كان هو أمتام الظهو  فيه أيضاً  املهدي أيضاً لظهور احلقّ 

الطباطبائي وعند سّيد يخ االحسائي وعند الاحليدري هو عند الشَّ سّيد ال عنه ثُ يتحدَّ  الَّذيلفكر ا جذور هذا
وجودة املالواثئق  هولكن هذ، الطباطبائي سّيد لالحسائي وابيخ الشَّ اً ابر ، هذا الكالم ليس حمصو يضاً آخرين أ

 الظهور يكون يف نشأةٍ  من أنَّ  عىنا املذبىن هتيعيَّة يلشيف املدرسة العرفانية ا  فالذوق العرفاينإالَّ ني أيدينا و ب
 !! أخرى

يعة حديٌث حيفظُه  ، خمالٌف للبديهيات ملنطق منطقٌ ا هذاو  مان  آخر الزَّ يف املهدي يكون ة من أنَّ نَّ والسُ الشِّ
نفس األرض كما  ميأل األرض قسطًا وعدالً ؛ ، ميلؤها  لمًا وجوراً لئت ظُ كما مُ   سطًا وعدالً األرض قِ  ميألُ 

واجلاهل ،  مُ ـالعالِ  ، الرجل واملرأة ، غري والكبريالصَّ  حلديث حيفظهُ ا هذا، النشأة  يف هذهِ  راً لئت ظلمًا وجو مُ 
يعةُ يعرفه  حديثٌ   .النشأة  رض يف هذهِ األ ميأل األرض هذهِ  هُ ة إنَّ نَّ سوال الشِّ

سجود� ويف مجيع و  عناعليهم من أن نقرأه يف ركو  هللاِ  عنهم صلواتُ ورد يف كتب األدعية  الَّذيهذا الدعاء 
 كَ ضَ رْ أَ  هُ نَ كِ سْ تُ  ىتَّ حَ  .. نسَ احلَ  ة ابنِ جَّ ك احلُ يَّ لِ وَ لِ  نْ كُ   مَّ هُ اللَّ  (:  أحوالنا ومن أفضل األذكار يف ليايل القدر
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ة هللا يف األرض هو بقيَّ ، ة هللا يف األرض بقيَّ   ؟ما هو امسهُ  إمام زماننا أساساً , )  ويالً ا طَ يهَ فِ  هُ عَ تِّ متَُ وَ  اوعَ طَ 
 عليه . وسالمهُ  هللاِ  نا صلواتُ نمام زما إاسمُ 

 : ( إبمام زماننا هلا استغاثةٌ أوَّ الَّيت  ستغاثةُ الا) , مفاتيح اجلنان ( وأ� اقرأ من  ؟ تغاثةسماذا نقرأ يف دعاء اال
ه دِ َال بِ ه وَ ضِ رْ  أَ ه ِيف يِّ لِ وَ وَ  ة هللاِ جَّ ى حُ لَ عَ  -:ستغاثة الإىل أن تقول ا :- امالعّ  لُ مِ اشَّ ام الالتَّ  لُ امِ الكَ  هللاِ  المُ سَ 
 -: أم نشأٌة أخرى ؟ إىل أن تقول هذهِ , هذا املنطق منطق األرض والنشأة  :- هادِ بَ عِ ه وَ قِ لْ ى خَ لَ ه عَ تِ يفَ لِ خَ وَ 
 األرض !!  أخرى أم عن هذهِ  احلديث عن نشأةٍ ,  ) رضالعَ وَ  لِ وْ  الطُّ ِيف  لِ دْ ر العَ شِ �َ ض وَ رْ ر األَ هِّ طَ مُ وَ 

َوَلَقْد  ﴿ اآلية اخلامسة بعد املئة بعد البسملة قطعًا : يفيف سورة األنبياء رآن ؟ ماذا يقول القُ , رآن منطق القُ 
َنا ِيف الزَّبُوِر ِمن بـَْعِد الذِّْكرِ  اهليمنة ليس  الذكر هو القرآن ولهُ  ؟ ماذا كتبنا يف الزبور من بعد الذكر :- َكتَـبـْ

َنا ِيف ال -: الكتب لِّ ن على كُ يمهرآن هو امل، القُ احلديث عن الزمان  م ما عتُ اجواآلن إذا ر : -زَّبُوِر َوَلَقْد َكتَـبـْ
 -: يف مزامري دواودموجودًا ستجدون نفس هذا املضمون ) , العهد القدمي (  بِ اى مبزامري داوود يف كتسمَّ يُ 

َنا ِيف الزَّبُوِر  َنا ِيف الزَّبُوِر ِمن بـَْعِد  - لزبور داوود :مزامري داوود هو اسمٌ : -َوَلَقْد َكتَـبـْ الذِّْكِر َأنَّ َوَلَقْد َكتَـبـْ
 . ﴾ اْألَْرَض َيرِثـَُها ِعَباِدَي الصَّاِحلُونَ 

ُنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِيف  ﴿:  قصص يف اآلية اخلامسةلجاء يف سورة ا الَّذيوهو نفسُه  َونُرِيُد َأن منَّ
ًة َوَجنَْعَلُهُم اْلَوارِثِ  -:رض األ هي هذهِ : - ْرضِ اْألَ   . ﴾ نيَ َوَجنَْعَلُهْم أَئِمَّ

اإلنسان  ذلُ بهات على العقول وحينما خيُ سيطر الشُّ وال حتتاج إىل إثبااتت ولكن حينما تُ  املعاين واضحة هذهِ 
 .األابطيل  الرتهات ويف مثل هذهِ   حبثه العلمي والفكري والعقائدي يقع يف مثل هذهِ يف مـالعالِ  ذلُ خيُ 

 :- وتمَ ـال هُ ينَ بَ  وَ يِين بَ  الَ حَ  إنْ  مَّ هُ اللَّ  : جعةد ؟ يف الرَّ حينما نقرأ يف دعاء العهد فماذا نقرأ يف دعاء العه
ى لَ عَ  هُ لتَ عَ جَ  الَّذي -: يف هذه النشأة: - اللَُّهمَّ إْن َحاَل بَيِين َوبَيَنُه الـَموت -: املوت يف هذه النشأة

 اً دَ رِّ ي جمَُ يفِ ًا سَ رَ اهِ  شَ ِين فَ كَ   اً رَ زِ تَ ؤْ مُ  -: من قربي يف هذه األرض :-ي ربِْ ن قَ  مِ جِين رِ خَ أَ ًا فَ يَّ قضِ ًا مَ مَ تْ ك حَ ادِ بَ عِ 
  هذهِ : يف- ةدَ يمِ ة احلَ رَّ الغُ وَ  ةيدَ شِ ة الرَّ عَ لْ  الطَّ ِين رِ أَ  مَّ هُ اللَّ ، ي ادِ لبَ اوَ  رِ اضِ  احلَ ي ِيف اعِ ة الدَّ عوَ دَ  اً يَ بِّ لَ  مُ اِيت نَ قَـ 

 .النشأة 

آخر  أنَّ حىتَّ ، عن هذه األرض  ثُ وا�ت تتحدَّ يف الرِّ , يف اآل�ت , �رات الزِّ  يف, يف األدعية  املضامني لُّ كُ 
 جنة األرض ، هذهِ  اية الدنت جنَّوا�تها الرِّ وا�ت ؟ مسَّ تها الرِّ نا األعظم ماذا مسَّ بيِّ جعة وهي دولة نَ من الرَّ  مرحلةٍ 

العصر املهدوي أرقى من زمان الغيبة وما سبق زمان الغيبة  وا�ت أنَّ نا نفهم من الرِّ أنَّ  صحيحٌ  ، آخر مرحلة
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كن أن يصل إليها ميُ  ةٍ و ر يصل إىل أعلى ذحىتَّ جعة سريقى ويرقى عصر الرَّ  وصحيٌح أنَّ ، من العصور والدهور 
ظمى ، الدولة العُ  ةُ ديَّ مَّ حَ مُ ـال الدولةُ , الدنيا  ةُ مسي ما شئت جنَّ , الدول  دولةُ , احلضارات  اس وهي حضارةُ النَّ 

يب األعظم للنَّ  املعصومون مجيعًا يكونون عو�ً , ى هللا عليه وآله رئيسًا وأمري املؤمنني صلَّ  دٌ مَّ يها حمَُ يكون فالَّيت 
وذلك يف , تلك هي جنة الدنيا , م عليه وآله وسلَّ  ى هللاُ فني عند رسول هللا صلَّ يكونون املوظَّ , يكونون الوالة 

ل تتبدَّ ,  تتغريَّ , رض ترتقى رض هي األوستبقى هذه األ,  اً  فشيئشأة ترتقى شيئاً ه النهذ ولكنَّ , النشأة  هذهِ 
ل السماء مىت ؟ حني بدَّ ل األرض تُ بدَّ ل ؟ تُ بدَّ مىت ستُ ، ها هي األرض ولكنَّ , ر فضلها يكث, تكثر بركاهتا 

ل  القيامة ليكون هناك تبدُّ تب وذلك يف ارهاصات يوم طوى األرض كطي السجل للكُ ماوات وتُ طوى السَّ تُ 
 .اً كبري جدَّ 

 . نذهب إىل فاصل وبعد الفاصل أعوُد إليكم

يعيَّة تنا ؤسَّسمُ ة الفكرية يف سألقي نظرًة على األجواء العامَّ  • ينيَّة الشِّ  ة !!مسيَّ الرَّ الدِّ

,  )587(صفحة ) , ايف الك( ل من كتاب هذا هو اجلزء األوَّ ، مثًال )  يفاالك( إىل كتاب إذا ما ذهبنا 
رواية  )31( كليينيخ الأورد الشَّ  ، مولد إمام زماننا ، ابب مولد الصاحب ، أشرت إليها قبل قليلالَّيت الطبعة 

،  عليه اخلوئي رمحُة هللاِ سّيد وا�ت حبسب منهج الهذه الرِّ  ، ة إمام زماننادال عن و ثُ يف هذا الباب تتحدَّ 
وا�ت ضعيفٌة دو�م هذه الرِّ قلِّ ن تُ الَّذيعليه ومنهج كبار املراجع  هللاِ  رمحةُ د ابقر الصدر حممَّ  ّيدومنهج الس

ن أشاروا إىل صحة بعضها جعلوا تلك الصحة حىتَّ الَّذيو  وا�تالرِّ  رواية من هذهِ ، وال وليست صحيحة 
 ت عند علمائنا ومراجعنا الكبار .وا�ت ال تثبُ ابلنتيجة هذه الرِّ ، قة علَّ مُ 

 الَّذيبنفس املنهج , وا�ت بنفس الطريقة الرِّ  هو تعامل مع هذهِ , للبهبودي ) صحيح الكايف ( هذا هو 
ثبت مل يُ , ابب مولد الصاحب ,  )60(وهذا هو اجلزء األول صفحة , ت وا�الرِّ  يتعامل به مراجعنا مع هذهِ 

من النصوص  صٍّ  نمل يذكر أيَّ  ، ةجَّ احلُ ث عن والدة اإلمام تتحدَّ الَّيت وا�ت ة رواية من الرِّ لباب أيَّ ا يف هذا
أثبت روايتني ال شأن ) , صحيح الكايف ( هذا هو ، ة جَّ مباشر وصريح والدة اإلمام احلُ  تناولت بشكلٍ الَّيت 

آخر ال عالقة هلذه  ة رجلٍ دالث عن و واية األوىل تتحدَّ أصًال الرِّ ، صريح  ة بشكلٍ جَّ هلما بوالدة اإلمام احلُ 
كانت جتري يف زمن الَّيت  جراءات املالية ثت عن أنَّ بعض اإلواية الثانية حتدَّ الرِّ و , ة جَّ الدة اإلمام احلُ واية بو الرِّ 

ولكن ال توجد , ة قد أجراها من بعد أبيه جَّ اإلمام احلُ  نَّ العسكري بقيت جارية فهذا يعين أ اإلمام احلسن
  .ذكر على اإلطالق ة مل تُ جَّ ة اإلمام احلُ دالوا�ت الصرحية الواضحة يف و الرِّ ،  إشارة إىل والدتهِ 
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تناولت موضوع والدة الَّيت املوجودة ) الكايف (  تُ وهذه روا�, بنا تُ كُ   أهمُّ ) الكايف ( هذا هو :  توكما قل
ومنهج املراجع املعاصرين , د ابقر الصدر حممَّ سّيد ومنهج ال, اخلوئي سّيد حبسب منهج ال, ة جَّ اإلمام احلُ 

  .وا�ت الرِّ  وهذه أصحُّ , الكتب  أصحُّ  ، هذا ت ليست صحيحةوا�هذه الرِّ 

  !! ةجَّ ت والدة اإلمام احلُ صحيحاً ويقود إىل الصواب إذاً ال تثبُ  فإما املنهج هو صحيح فإذا كان املنهجُ 

  !! املنهج خاطئ نَّ وا�ت صحيحة فإوإذا كانت هذه الرِّ 

إذا كانوا ، بر�مج خاطئ مراجعنا وعلماؤ�  عليه الَّذي لرب�مجا ، وا�ت صحيحة املنهج خاطئقطعًا الرِّ 
 من فون األمر وجيدون ترقيعاً رِّ هم حيُ كنَّ لو لد اإلمام ما وُ  قون الرب�مج النتيجة تكون أنَّ طبِّ صادقني مع أنفسهم يُ 

  ولكن حينمابوالدتهِ عتقدون ال ي مال أقول إ�َّ  ، لعامايعي األمر مع الواقع الشِّ  هنا ومن هناك كي يتماشى
وا�ت العلماء هذه الرِّ  الكثري من الرِّوا�ت يف والدة اإلمام وحبسب منهِج املراجع و الكمّ  يعي ويقرأ هذا�يت الشِّ 

وا�ت  ت صحيحة أو غري صحيحة ، ما هذه الرِّ وا�الرِّ  ؟ يف نفس اإلنسان شكٌ  أال ينقدحُ , ليست صحيحة 
 ِه يف ذلك الزمان .ليين مجع روا�تصغرى والكُ كانت موجودًة يف زمان الغيبة ال

  ؟ العلماء صحيح أو خاطئ منهجُ 

 . ةحيصح توا�إذا كانت الرِّ ؟ تها ت صحّ ثبِ ملاذا مل يُ  إذا كان صحيحاً 

  به العلماء ؟ اً فلماذا يتمسَّكُ إذا كان خاطئو 

عمليات  لّ مع كُ  نجرّ يسهذا اخلطأ  لتايلة املسائل وابة سيكون خاطئاً يف بقيَّ فكما هو خاطئ يف هذه القضيّ 
هذا ، يرفضها هذا املنهج  امالتفسريية حينواألحاديث  وا�تالرِّ  لِّ مع كُ  وهذا اخلطأ سينجرّ ، االستنباط 
 .افعي والبخاري به من جهة الشَّ  ملنهج جيءَ ا هذا ؟ أبداً ، دمَّ حمَُ  من آلِ  بهِ  املنهج جيءَ 

يعة جع ار ملرجع من م أيضاً ) , ة حبار األنوار مشرع( وهذا  د يخ حممَّ اخلوئي الشَّ سّيد وهو من تالمذة الالشِّ
 يف ويف احلقيقة أ� لو كانت يل احلرية، ) مشرعة حبار األنوار ( اين من هذا هو اجلزء الثَّ ، سين آصف حمُ 

هذا الكتاب ذبح حديث أهل ,  )!!  حبار األنوار مذحبةُ ( اختيار عنوان هلذا الكتاب فهذا الكتاب امسه 
: حتت عنوان ,  )208(صفحة  / عاتو بة العارف للمطمؤسَّس /ميالدي  2005 /البيت ، الطبعة الثانية 

يخ اجمللسي أكثر من يف حبار األنوار ذكر الشَّ  :- فيه أكثر من أربعني رواية : يقول، ة جَّ والدة اإلمام احلُ 
   ؟يعيّ ماذا يقول هذا املرجع الشِّ  ، ةجَّ احلُ  لة يف والدة اإلمامفصَّ أربعني رواية ومُ 
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 على ابن عصام وقترحم الصدإن ثبتت كثرة  -:من كل األربعني : - )5(كرت برقم منها ما ذُ  ةُ واملعترب 
إىل آخر : - اب هو احلسن ابن موسى لكن فيه ترددإن كان اخلشّ ,  )33(وبرقم  -:ن ثبتت إ :-

 . الكالم 

ت  وا�ة الرِّ د فيها ، وبقيّ رتدِّ يضًا مُ للصحة والقبول هو أ لعندُه احتما وا�ت فيها احتمالهذا الرِّ حىتَّ يعين 
ابن  ة على ما ذكرهُ جَّ ، بل اعتمد يف إثبات والدة اإلمام احلُ  ثبت وال روايةرواية مل يُ  ني، فمن أربعكذلك 

 هذا,  كانخلِّ  ابنُ  وما ذكرهُ  ،ابن حجر �صيب �صيب �صيب و  ، وما ذكرهُ ، ) الصواعق احملرقة ( حجر يف 
كان يف وكذا ابن خلِّ  -:التاريخ  بتيف ك توبكم,  اطاً وّ ل كان,   اطهِ و ل زل عن قضائه بسببِ عُ  الَّذيلقاضي ا

ق الحراوهي صواعق حمرقة أّلفها ابُن حجر ) ,  الصواعق احملرقة( جاءت يف الَّيت يعين املعاين  :- اترخيهِ 
ان هذا القاضي اللواط لِّكخ، وابن يعي اق الفكر الشِّ ر لصواعق احملرقة الحابيت هكذا مسُّ  ، يعيالفكر الشِّ 

 . يعيّ الشِّ  عُ ق؟! هذا هو الوا ماذا أقول لكمك أبقوالِه ، أن نتمسَّ  دَّ ماذا نصنع البُ فه شافعي ولكنَّ 

هبجت املرجع املعروف والعارف العرفاين د تقي يخ حممَّ الشَّ  ،)  هبجت يخيف مدرسة الشَّ ( هذا الكتاب 
العرفان و  يخ هبجت يف العقيدةالشَّ  يف مدرسة آية هللا العظمى( املدرسة العرفانية ، املعروف من رموز 

دار األوسط  / يدميال 2007 /الطبعة الثانية  / يخ هبجتآاثر الشَّ  ونشر نة ترمجة، إعداد جل)  واألخالق
يخ هبجت باشرة ، الشَّ يخ هبجت واإلجاابت مُ هت للشَّ جّ ، وهذه أسئلة وُ  )159(صفحة  لبنان / /بريوت  /

يخ اذا يقول الشَّ ، م ينجو هبا اإلنسان يت، املعرفة الَّ الم ث عن أدىن املعرفة يف معرفة اإلمام عليه السَّ يتحدَّ 
: ما هي هذه املعرفة األدىن ؟ - به الم واالعتقاديف معرفة اإلمام عليه السَّ  أدىن املعرفة كافيةٌ  إنَّ  هبجت ؟

ما : -و مل نكن نعرف امسُه أو ال نعرف يب ولالنَّ  فرتض الطاعة ووصيُّ إماٌم مُ  هُ أنَّ وهي أن نعتقد فقط  -:
يب النَّ  فرتض الطاعة ووصيُّ إماٌم مُ  هُ عتقد فقط أنَّ نهي أن و  -: فة املنجيةر عامل يعين هذه؟ هي أدىن املعرفة 

و أ -:هي هذه معرفة ؟ معرفة اإلمام هكذا تكون ؟ على أي حال  ابهلل عليكم :-امسه   نعرفولو مل نكنُ 
 -: مأعداءه: ليس ابلضرورة أن نعرف - أو مروان أو طلحة حارب معاوية الَّذيهو  هُ ال نعرف مثًال أنَّ 

املنطق تقبلون بِه ؟ هذا : -أو اخلامس مثًال هذا اإلمام هل هو الرابع  عرفة ترتيبهم وأنَّ م وكذا ال جيبُ 
، أساسًا هو مل  ة قد ال تعرف أمساءهممَّ ئِ ال تعرف ترتيب األَ  امة وابلتايل حينمَّ ئِ يعين أنت ال تعرف ترتيب األَ 

 ، ةمَّ يف األئِ  هُ بيوال تعرف ترت,  هُ وال تعرف أعداء,  فأنت ال تعرف امسهُ  ، ف اسم إمام زمانكر عيشرتط أن ت
املرجع  هذا منطقُ  ؟! ماذا تقولون أنتم؟ هذا منطق شيعي , بية هبذا الشكل إذا كانت الرت  ؟! هذه معرفة

 أن أعرف اسم إمام مين د تقي هبجت ال يريديخ حممَّ د تقي هبجت ، الشَّ يخ حممَّ الكبري والعارف الكبري الشَّ 
 ة .مَّ ئِ األَ  يف وال أن أعرف ترتيبهُ ,  ءهُ  ذلك ، وال أن أعرف أعدازماين ليس ضرور�ً 
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هذه مباحث  / عليه اخلوئي رمحة هللاسّيد لل ) التنقيح يف شرح العروة الوثقى( وهذا هو , اخلوئي سّيد ا الأمَّ 
للجزِم  -:واجلزم أكثر من القطع هناك جزم , هناك جزم  :- للجزم : )220(صفحة  / االجتهاد والتقليد

هلم أو   أن يكون شديد احلبِّ شرتطُ يُ ال  -: يدمرجع التقل :- من يُرجع إليه يف األحكام الشرعية أبنَّ 
كون ي أن يديف مرجع التقل اخلوئي ال يشرتطُ سّيد فال ، إىل آخر كالمه :- مرهم اتم يف أثباتٌ  ن لهُ ون ِممَّ كي

يعةة وىل ال يشرتط يف عامَّ األفمن ابب , ثبات اتم يف أمرهم  ن لهُ هلم أو ِممَّ  شديد احلبّ   إذا كان زعيمُ ,  الشِّ
يعة  يعة الَّذيإذا كان مرجع , كذا هالشِّ  بّ شرتط فيه أن يكون شديد احلُ ال يُ  يعة دينها منهخذ الشِّ أت الشِّ

يعة عامَّة قطعًا  ، اتم يف أمرهم ن له ثباتٌ بيت أو ِممَّ لا لأله يعي أ� ما أدري فالشِّ  ، ال يشرتط فيها ذلكالشِّ
يعي ال ُيشرتط فيه  ثبات اتم يف أمرهم وليس لهُ ,  تبي ألهل البّ كون شديد احلُ ي شرتط فيه أنال يُ  ، والشِّ

 أن يف وال يشرتط م ،شرتط فيه أن يعرف أمساء أعدائهوال يُ  ، عرف اسم إمام زمانهي أن حبسب الشَّيخ هبجت
اخلوئي ومنهج سّيد يعي حبسِب منهج الوالشِّ  ، يعييعي والشِّ يعي والشِّ والشِّ ، ة مَّ ئِ ف ترتيبُه فيما بني األَ ر عي
يعتقد  عليه أن) , الكايف الشريف (   يفصحيحةٍ  �تٍ اد ابقر الصدر وبقية املراجع ما جاء من رو حممَّ د سيّ ال

كمال احليدري سّيد  الأتلومون  ,ع ترقيعًا رقِّ أن يُ  دَّ البُ  ؟ فماذا يصنع, ة جَّ ة اإلمام احلُ دالبعدم صحتها يف و 
  بعد ذلك ؟!

نَّ ز�رات اإلمام يعتقد أ مرتضى العسكريسّيد ال ة ملاذا ؟ ألنَّ جَّ أن ال يزور اإلمام احلُ  دَّ يعي أيضًا البُ والشِّ 
صادر عن اجملمع العلمي ,  ) دعيةمنتخب األ كتابُ (يف هذا الكتاب اُحلجَّة ضعيفة ولذلك مل يثبتها  

للطلبة  عدّ مُ  باالكت، وهذا  سكريمرتضى العسّيد شرف عليه اليُ  الَّذيو املركز العلمي ، وه اإلسالمي
مة كتبها مرتضى واملقدِّ ، يف هذا اجملمع العلمي لطلبة احلوزة , ن ااملك اذه درسون يفن يالَّذييني و احلوز 

ىل سرداب الغيبة يف صفحة اب الدخول إوا�ت ما جاء يف آدجاء به لتضعيف الرِّ  الَّذيواملثال ، العسكري 
  .ة جَّ لإلمام احلُ  ز�رةً د ح الكتاب لن جنوالغريب بعد ذلك حني نتصفَّ ،  كذكر ذل )6(

 موجوداً ؟  ساإلمام موجود أو لي

 مرتضى العسكري ؟  ّيدملاذا مل يُورد الس

هذا الكتاب أ� بنفسي اتصلت ابجملمع العلمي حني صدر ،   من الطباعة ، أبداً قد يقول قائل هذا خللٌ 
العسكري ال يعتقد سّيد ال ة ألنَّ جَّ ثبت ز�رات اإلمام احلُ حنن مل نُ , ال : ا فقالو , اإلسالمي وسألتهم عن ذلك 

! ؟ه ليس موجوداً م أنَّ  ؟ أإذا كان موجوداً فأين ز�راتهُ  ؟ مرتضى العسكري ، فكيف نزورهُ سّيد ال, تها حّ صب
 على أي حال !!
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ا يف رى أسوأ سيأيت بيا�ُ د ابقر الصدر وأشياء أخحممَّ  ّيداخلوئي الس ّيدلماؤ� السعُ و  ا مراجعناهكذا يريد منَّ 
يف أوثق كتبنا ) شريف لالكايف ا(  ة يفجَّ ت والدة اإلمام احلُ ا حني نقرأ روا�يريدون منَّ ، احللقات القادمة 

سي يف البحار حنكم عليها بعدم مجعها اجمللالَّيت وا�ت األخرى وحني نقرأ الرِّ  ، حنكم عليها بعدم الصحة
ة ، هذا ابب مهم من جَّ عن ودالة اإلمام احلُ ، هذه القضيَّة انتهينا منها ، ما عند� روا�ت صحيحة  ةحّ صال

الَّيت أكرمو� هبا املكرمة العظيمة  على هذهِ  مهر ك نشوحننُ  لنا مراجعنا الِكرام أبواب معرفة اإلمام ألغاهُ 
 .، تسهيالت ابخلريسقطوها لنا ، أ اننام زمهبا حني نقرؤها عن والدة إما نفرحالَّيت ت وا�وا الرِّ فأسقط

زمانكم أو أن  مأن تعرفوا اسم إما رةٍ و ر لنا ليس من ض جت ويقولد تقي هبيخ حممَّ تينا مرجٌع آخر الشَّ  �ُمثَّ 
 !، فماذا نعرُف عن إمام زماننا ؟ ةمَّ بني األئِ  عرفو ترتيبهُ تائه أو أن وا أمساء أعدفتعر 

 جعُ مر  إذا كان ، إلمام زمانك بّ ورة أن تكون شديد احلُ ر ليس ابلض: فيقول ُمثَّ �تينا السّيُد اخلوئي رمحُة هللا 
يعة ة لك بعامَّ اب هكذا فما يدالتقل يعة  عامَّةُ  وإن كان ؟!الشِّ ، نفس مراجع التقليد  من لدينهم أفضالشِّ

يعة ة ة لقاء اإلمام بعامَّ ضيَّ يف ق ت اإلشارة إليه قبل قليلٍ مرَّ  الَّذيالكالم   اء إالَّ لموعدم لقائِه ابملراجع والعُ الشِّ
 اً نَ ئِ اصَ  اءِ هَ قَ فُ ن المِ  انَ ن كَ ا مَ أمَّ فَ ( : ة تتحاكى مع قول اإلمام الصادق وتتوافق وتتطابق لَّ ة منهم ، هذه القِ بقلَّ 

ء اهَ قَ عض فُـ  بَ الَّ لك إِ ذَ  ونُ كُ  يَ َال ه وَ وُ لِّدقيُ  نأَ  امِّ وَ عَ لْ لِ اه فَ وَ هَ  رِ مْ ِألَ  اً فَ الِ ه خمَُ وَال مَ لِ  اً يعَ طِ ه مُ ينِ دِ لِ  اً ظَ فِ  َحاهِ فسِ نَ لِ 
املاضي  رب� الواقُع إن كان يفخيُ الَّيت تلك هي القّلة الَّيت حتّدث عنها إمامنا الصادق و ,  ) مهَ يعَ  مجَِ ة َال يعَ الشِّ 

القضية هي هي يف املاضي واحلاضر ويف  شري إىل أنَّ تُ  نئاملقدِّمات والقرا, املستقبل  يف أو يف احلاضر وحىتَّ 
 املستقبل أيضاً .

يف السرداب  صوصاً ة وخُ جَّ ز�رات اإلمام احلُ ,  اتر �مرتضى العسكري كي حيذف الزِّ سّيد علينا ال طلُّ يُ  ُمثَّ 
 .مة قلمه يف املقدِّ بو  إىل ذلك خبطهِ  ارشالشريف كما أ

يعيَّة مسي ابسم املرجعية الرَّ  اطقُ النَّ , علينا شيخنا الوائلي  طلُّ بعد ذلك يُ   شيخنا الوائلي هو وما يقولهُ ، الشِّ
على طرح فكر  ارر ، هناك إصرار إصتاين سالسيسّيد ة الجعيَّ صًا مر ية املعاصرة خصو  عليه املرجعذي تصرُّ الَّ 

مع هذه , إبمام زماننا  يرتبطُ لي فيما ائيخ الو الشَّ  ا ذكرهُ تعالوا نلقي نظرة على جانٍب ِممَّ  ، يخ الوائليالشَّ 
 يخُ ف علينا الشَّ تلطَّ  اذفما, ا نعوها بني أيديوضالَّيت ائق ل هبا علينا مراجعنا الكرام واحلقتفضَّ  الَّيت املعلومات 

يعة ف على لي ماذا تلطَّ ائالو   !؟الشِّ
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يف يوم اجلمعة  كانتالَّيت  و ،  )134(رضت يف احللقة عُ الَّيت  )43(اعرضوا لنا الوثيقة رقم  رجاءً 
ثنا عن  دِّ الوائلي حيُ  يخُ الشَّ  )43(الوثيقة رقم  ، اطقمن بر�مج الكتاب النَّ  )134(احللقة  ، 23/9/2016

 .حملدٍِّث شافعي  كتاب البيان

 :رجاًء اعرضوا هذه الوثيقة  •

وأقرب املصادر اللي حيب  األحاديث الواردة عن النَّّيب صلَّى هللا عليِه وآله يف فضلِه كثرية : الشَّيخ الوائلي[ 
افعي ) , البيان ( أكو البيان , كتاب  وبيه , إذا حيب واحد يقراه يشوف األحاديث املوجودة , للكنجي الشَّ

مة يف واقع األمر كتبها أحد طالب العلم قدِّ اشلون طلعت هاملقدمة , بيه مُ  أ� مة وهللا رائعة ما أعرفقدِّ مُ 
ة املكرمة أفتت أبنَّ مهدّي اخلرسان زين ، ذكر بيها فتوى إىل جلنة الفتوى يف مكَّ سّيد الفضالء يف النَّجف ال

لماء اللي من ال يعتقد خبروج املهدّي فهو كافر ، نعم موجودة الفتوى ونصوا عليها جمموعة أو جلنة العُ 
وا�ت وتفاصيل موجودة رجال الفتوى هناك ، ُمثَّ يستعرض هذا الكتاب كتاب الكنجي الشَّافعي يستعرض الرِّ 

 أحوال اإلمام سالم هللا عليه مفصَّلة .. ] .

أيضًا ) , اطق الكتاب النَّ ( من حلقات بر�مج  )134( من نفس احللقة )44(رجاء أيضاً اعرضوا لنا الوثيقة 
 .افعي البيان للكنجي الشَّ  باائلي على كتيخ الو صرار من الشَّ إ

 : اعرضوا لنا الوثيقة •

سّيد مقدمة لزميلنا  هللكنجي الشَّافعي يف أخبار صاحب الزمان في) البيان ( وكتاب  : الشَّيخ الوائلي[ 
ة املذاهب األسالمية األخرى ع ما كتب يف هذا الباب , استوعب فيها أدلَّ ها من أرو مهدي اخلرسان ولعلَّ 

 على ضرورة االعرتاف بفكرة اإلمام املهدّي ] .

 أيضاً من نفس احللقة :)  45(اعرضوا لنا الوثيقة  رجاءً  •

للكنجي الشَّافعي ، ) البيان ( يديك شوف مثًال كتاب أقرب املصادر أضع بني  ولعلَّ  : الشَّيخ الوائلي [
للشَّيخ الطوسي ، شوف ) الغيبة ( الشَّيخ جنم الدين العسكري مثالً ، شوف ) املهدّي املوعود ( شوف مثالً 

 جلسي رضوان هللا عليه ] .عشرات الكتب يعين جزء خاص ابلبحار للم

 اعرضوها : أيضاً رجاءً ,  )46(الوثيقة رقم  •
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لإلمام الكنجي الشَّافعي ، البيان يف أخبار صاحب الزمان ، وفيه ) البيان ( كتاب :   الشَّيخ الوائلي[ 
لماء عُ مة آراء مهدّي اخلرسان ، وقد استعرض يف هذه املقدِّ سّيد مة األستاذ المقدمة رائعة لزميلنا العّال 

 ة وجاء ابلرِّوا�ت الواردة عن طريق أهل السنة وأغىن املقام مبا ال مزيد عليه ] .نيّ املذاهب السُ 

سّيد كتبها الالَّيت  مة يخ الوائلي مهتم ابملقدِّ ا قد يقول قائل الشَّ مبَّ رُ , افعي للكنجي الشَّ ) البيان ( كتاب 
يخ الوائلي ويرى إىل الشَّ   أن املتلقي حني يستمعإالَّ ,  ذلك احلد ها ليست ابلغة األمهية إىلولكنَّ , اخلرسان 

 .  همّ مُ  كتابٌ   هُ هلذا الكتاب وكأنَّ , كرار هلذا العنوان هذا الت

ما هو األساس ، ىل مخسني صفحة  صغري تصل صفحاته إهذا هو بني يدي كتابٌ ) البيان (  كتابُ :   الً أوَّ 
ومشكلتنا دائماً  وهو شافعيٌ  :- ابلبيان وقد ومستهُ  : مةهو يقول يف املقدِّ  ؟ ف املؤلف كتابُه عليهألَّ  الَّذي

يعة يتُه عن طرق مان وعرّ وقد ومستُه ابلبيان يف أخبار صاحب الزَّ  -: وافعول اخلط مع الشَّ على ط  تعريةً الشِّ
يعيَّة قافة ا جاء يف الثَّ يعين مل يذكر فيه شيئاً ِممَّ ، إىل آخر الكالم  :- إذا كانت ؟ فما احلاجة إليه حينئٍذ  ،الشِّ

من غريه ولكن هذا اإلصرار من الشَّيِخ الوائلي و , فهذا أمٌر ليس مهّماً يف ابب االستدالل واحملاججة  احلاجةُ 
يعيَّة الثقافة  دخلت يفهذه الكتب أُ   ما ميتُ  لِّ اه تعرية كاملة من كُ ه قد عرَّ ف هو يقول يف البداية أنَّ املؤلِّ  ،الشِّ

يعيَّة قافة  الثَّ ىلإ   . الشِّ

ينسبها املخالفون الَّيت يخ الوائلي وهو دائمًا يتأفف من هذه العقيدة ستغرب من الشَّ األنكى من هذا أ� أ
يعة  من أنَّ : ( يعة للشِّ  ف من يخ الوائلي دائمًا يتأفَّ الشَّ ، ) ة موجوٌد يف السرداب جَّ اإلمام احلُ  د أنَّ تعتقالشِّ
،  ة يف السردابجَّ اإلمام احلُ  ثبت أنَّ ثبت ؟ يُ لكن هذا الكتاب يف آخره ماذا يُ   ،جمالسهِ يف العقيدة  هذه

 بطعامه وشرابه فعنهُ  يقومُ  من غري أحدٍ  بقاءه يف السرداب ا اجلواب عن إنكارهموأمَّ (  فماذا يقول ؟
ل أساسُه تعرية الكتاب عن كُ , الف خمُ  مٍ ِـ كتاٌب صغري لعال  ، هاً ما أجاب بهمَّ وليس مُ , يب وجيُ ,  ) جواابن

يخ الوائلي أن يريد الشَّ  الَّيتقافة هي هذه الثَّ ,  ة موجوٌد يف السردابجَّ اإلمام احلُ  تامُه أنَّ وخِ , شيعي  شيءٍ 
  ؟! يعيينشرها يف الوسط الشِّ 

 ين ؟! من أ,  ق املعرفة إبمام زماننامن أين ستتحقَّ  -
هي الَّيت د ابقر الصدر حممَّ  ّيدوالس, ي ئو اخلسّيد منهج الل تفاصيلها حبسب ت الوالدة بكُ من روا� -

 ؟ عليها  ضعيفة ال نعتمدُ 
اسم إمام زماننا وأن النعرف ترتيبه الَّذي ال يشرتُط أن نعرف  هبجت تقي ديخ حممَّ أم من منهج الشَّ  -

  ؟ اإلمامة يف
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إذا  ؟  بّ احلُ  يد أن يكون شديديف مرجع التقل طرت شال ي, ُط علينا رت شال ي الَّذياخلوئي سّيد أم من ال -
يف اإلميان  طرت ش ؟ فال يإىل دينهِ  كيف اطمئنُ ؟   كيف اطمئن إىل دينهِ   بّ ليس شديد احلُ  كان املرجعُ 

  أو الثبات التام يف أمرهم . ألهل البيت بِّ ة احلُ دَّ ش
  ؟ ةجَّ أم حينما نرجع إىل مرتضى العسكري فينفي ز�رات اإلمام احلُ  -
ملنحرفة عن منهج قافة الثَّ ا هبذه) البيان ( لي وهو يدفعنا إىل كتاب ائالو  يخِ ىل الشَّ حينما �يت إ أم -

 الكتاب والعرتة ؟
الكتاب ( من بر�مج ,  )134(من نفس احللقة حلقة  ) ,47ـ(وا لنا الوثيقة الاعرض رجاءً  •

 :) اطق النَّ 

حيتاج هبا الرجوع إىل كتب  وغريها يف مسألة اإلمام املهديّ  هاألبعاد هذهِ يعين تغطية :  الشَّيخ الوائلي[ 
فات يف هذا الباب ، مؤلفات يف هذا الباب  ؤلَّ امل، لكن نرشد إىل  ، وما ممكن جنيب عليها هبالعجالة مطولة

، وعلى ما  ادي وهو من علماء مكة املكرمةالواقع لالستاذ العبَ  ولعل أ� شفت من املؤلفات يعين, رية كث
شيء من هالقبيل ، االستاذ , ميكن من هالنوع , املنتظر  طر يعين ميكن صحيح األثر يف أخبار املهديّ أخت

لمائنا ومجاعة من َمحََلة األقالم عند� وأرابب وحبثوها مجاعة من عُ , عة تنوِّ العبادي ، حبث املسألة من وجوه مُ 
ب تيّ وإن شاء هللا عندي كُ , ، وأشرت أ� إىل املصادر )  اإلمام املهديّ ( لة بعنوان فصَّ الفكر عند� بصورة مُ 

ذه ه إن شاء هللا أ� سأستعرض بيه,  يُف النقول فيما قيل ومن يقول )( ز : ا يصدر قريبًا وهو مبَّ صغري رُ 
رف على هالفكرة وتغطيتها وابإلمكان التع،  املسألة وأنص بيها على ثبت هلذه املؤلفات يف اإلمام املهديّ 

 ] .الكاملة 

ليس العبادي هو و ,  األستاذ العبادي: يخ الوائلي هو قال الشَّ  ، لآخر أسوأ من اإلرشاد األوَّ  وهذا إرشادٌ 
لبحث بني يدي ا هذا,  ) هل السنة واألثر يف املهدي املنتظريدة أعق( نشر حبثًا عنوانه  ، ادعبد احملسن العبّ 

من  حبث �صيب،  يدميال 1969شباط , السنة األوىل ,  الثالثَّ  العددُ  ، شر يف جملة اجلامعة اإلسالميةنُ 
املعادية ألهل البيت و  املنافرةرموز� ابلبحوث الناصبية نا و عالقة علمائ يف الطراز األول ، ال أدري ما هو السرّ 

يعي بابشَّ ويدفعون ال يعي وصون الشبابلالطالع عليها ، ملاذا ال تُ  الشِّ ملاذا  ؟ بقراءة حديث أهل البيت الشِّ
يعي ماذا قال عبد احملسن  ؟! ابجتاه الفكر الناصيب ُتشككون يف حديث أهل البيت وتدفعون الشباب الشِّ

ا وصل إىل قول , ذكر أقواالً يف من هو اإلمام املهدي , قرأ لكم من بعض ما قالُه أ اد ؟العبّ  يعة َلمَّ ا وأمَّ  :الشِّ
لد احلسني و  احلسن العسكري املنتظر من د ابنُ مَّ ملهدي هو حمُ ا افضة اإلمامية فلهم قوٌل رابع وهو أنَّ الرَّ 

ال من  -: د إمامنا احلسنلمن و ، ولد احلسن  م يقولون هو منأ�َّ  ربات: ابع- ال من ولد احلسن ابن عليّ 
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ث العصا وخيتم ر و ي الَّذي -: ةيعالشِّ  هذه عقيدةُ : -يف األمصار الغائب عن األبصار  احلسن احلاضر دلو 
خل د, يورث العصا وخيتم احلصا  الَّذي -: احلصا خيتمُ و وخيتم الغضا ال معىن هلا : - أو خيتم احلصا الغضا

: ابلنِّسبة لزمان ابن القّيم ينقل كالم ابن القّيم - طفًال صغريًا من أكثر من مخس مئة سنة ءسامراسرداب 
يوم  لَّ كُ   نتظرونهُ ه خبرب وال أمر وهم ي فيسُّ فلم تره بعد ذلك عني ومل حيُ  -: 752املتوىف عام ويتبناه ، 

يبة  يرجعون ابخل, مثَُّ يل على ابب السرداب ويصيحون به أن خيرج إليهم أخرج � موال� يقفون ابخل
 قد أحسن من قال :لو  -: ةجَّ اإلمام احلُ  يعين دأبُ : -واحلرمان فهذا دأهبم ودأبه 

ـــــــــــــد الَّـــــــــــــذي  مـــــــــــــا آن للســـــــــــــرداب أن يل
 

 آن كّلمتمــــــــــــــــــــــــوه جبهلكــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــا 
ـــــــــــــــإنَّ   ـــــــــــــــى عقـــــــــــــــولكم العفـــــــــــــــاء ف  كمفعل

 
ــــــــــــــــــــــــاءو الغــــــــــــــــــــــــيال�كلَّ   ــــــــــــــــــــــــتم العنق  م

 لُّ ليسخر منهم كُ  صبح هؤالء عارًا على بين آدم وضحكةً ولقد أ -: �ت أسطوريةان حيو الالعنقاء والغي 
هبذا ة جَّ فما جاء يف وصف اإلمام احلُ ، اه اد ويتبنّ عبد احملسن العبّ  ابن القيم ينقلهُ  مهذا هو كال :- عاقل

يعيَّة ئد� اقالوصف يف ع  .ستهزؤوا من هذه العقيدة زال وامرفوض ووصفوا ذلك ابملسخرة وابهلُ الشِّ

 )911( سنة وقال أبو احلسن السمهودي املتوىف: لسوء فماذا يقول ؟ يقول  يضيف سوأ إىل هذا اُمثَّ 
ه من اوود أنَّ ولد فاطمة ، ويف أيب د من هُ أنَّ )  أي املهدي( األخبار عنه  يف ا ثبتل ِممَّ تحصَّ ويُ , هجري 

إىل أن : - ةمَّ على األُ  احلسن للخالفة هلل شفقةً  فيه تركُ  والسرُّ  -: من ولد احلسن السبط :- ولد احلسن
ر ذلك ليلة وتذكَّ  -: سني�ى احلُ : - ى أخاه عنهارك اخلالفة و�وقد ابلغ احلسُن يف ت -: بعد ذلك يقول

أي  :- سنيمن ولد احلُ  وي من كونهِ وما رُ  ، م على أخيهفرتحَّ  -:ر ذلك تذكَّ  ءاهدالشُّ سّيد يعين  :- مقتلهِ 
فاهلل جازاه  ألنَّ اإلمام احلسن مل يطمع يف اخلالفة, هو من ولد احلسن  امنَّ وإ: - فواٍه جداً  -:ة جَّ اإلمام احلُ 

يخ يريد الشَّ  الَّيت هي هذه العقائد  ،هِ لدو  ان طامعاً يف اخلالفة فلم يكن املهدي منكسني فقد  ا احلُ أمَّ ، بذلك 
يعة ا من شباب الوائلي منَّ  .جد أسوأ من ذلك ب ويو تِ كُ   الَّذيهو هذا  !؟ موهالّ عيت أنالشِّ

ن كان حاضرًا يف ِممَّ  ، ةعت احملاضرة يف هذه اجمللّ بِ طُ هو هذا البحث كان حماضرة بعد ذلك  ويف �اية البحث
 احلقّ  إنَّ  : قال ؟ ق على احملاضرةفماذا علَّ  ، عزيز ابن ابزلعبد ا من هو ؟ وإمامهماحملاضرة كبري الوهابية 

ابُن عبد  دمَّ هو حمُ  -:إىل أن يقول عن اإلمام املهدي  :- احملاضرة يف هذهِ  والصواب هو ما أبداه فضيلتهُ 
يخ ريده الشَّ يُ  الَّذيهو هذا : - ابن أيب طالب رضي هللا عنه ذرية احلسن ابن عليّ  هللا العلوي احلسين من

ال أدري ما ، أشار إليه  الَّذيلبحث ا هذا اهلراء املوجود يف هذا؟! ما هو  ادبَّ عالوائلي من حبث عبد احملسن ال
 سوء التوفيق هذا .
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 : )48(نذهب إىل الوثيقة  •

حنا ما نصدق بيها ، ا خرج ، ترى أكو بعض الرِّوا�ت اهسه جتي الروا�ت تقول : أنَّ إذ:  الشَّيخ الوائلي[ 
فكرة اإلمام املهدّي : لزمني أبن نبحث عنها تفصيًال ، أ� على اإلمجال أقولك ما النا عالقة بيها وما مُ 

مُه سِ أخذها على اإلمجال من األحاديث الصحيحة ، أما التفاصيل قد يصري بيها لون من التفكري اللي قد نَ 
تلك اجلنة  ۞بسم هللا الرمحن الرحيم  ﴿نت تقول : ن أعين خل أضرب لك مثل , يعين اآلابألسطورة ، ي

ة ويعطي العاصي �ر , , أ� ابلقرآن َلمَّا أقرأ الُقرآن أؤمن أنَّ هللا عزَّ وجل يُعطي املطيع جنَّ  ﴾ت للمتقني عدِّ أُ 
أنَّ لكن التفاصيل شنهو هي ؟ ما مستعد أؤمن بكل التفاصيل ، شلون يعين ؟ يعين جييين واحد يقويل يل : 

فرض قصر , هذا القصر مساحتُه سبعون ألف ميل , اله سبعني ألف ابب ,  عطى ابجلنة يوم القيامة ااملؤمن يُ 
 جييذا هه الكلها سبعات ، هاه ،   , كل عبد بيده سبعني ألف مصراع ،كل ابب عليه سبعني ألف عبد 

من األساطري ما يل عالقة بيه ،  ي لونف أن أؤمن بيه , هيجكلّ , ما إمجاًال ما مُ  أ� احلديث ما يل شغل بيه
ار موجودة ، تلقى هيجي روا�ت مثًال إذا بعث هللا اخلالئق يوم القيامة ة والنَّ نت تلقي هيجي روا�ت ابجلنَّ ا

جبل أحد ، ما يستاهل , عقرب صغري إبمكا�ا  ل عقرب اله ذنبة كأ�ا قلَّتهُ يُرسل عليهم لو�ً من العقارب كُ 
وا�ت أ� ما ملزم أؤمن بيها , اجني ن ، ما كو حاجة قلته كجبل أحد زين ، هاللون من الرِّ أن تقتل اإلنسا

هاي , ة أؤمن هبا على اإلمجال ، أمَّا الفكر األسطوري ، اإلسرائيليات على اإلمجال القرآن قال يل أكو جنَّ 
 دخلوا إىل اإلسالم أدخلوها ] .ن الَّذيها روا�ت إسرائيلية جابوها اليهود لّ اإلسرائيليات هاه هاي كُ 

 !  إمجالية بفكرةٍ  اإلميانُ  -
  !واإلرشاد إىل كتب �صبية  -
  !يخ هبجت عرف اسم إمام زماننا مثلما قال الشَّ ن وحنن ال يشرتط فينا أن -
سّيد ما يقول الليس لنا من ثبات اتم يف معرفته كو ، له  بّ وال يشرتط فينا أن نكون شديدي احلُ  -

  !اخلوئي رمحة هللا عليهم مجيعاً 
 ملعرفة اإلمجالية دون التفاصيل !نا نكتفي ابيخ الوائلي يتفضل علينا أبنَّ واآلن الشَّ  -
 يخ الوائلي :فماذا يقول الشَّ ,  )49(نذهب إىل الوثيقة  •

منه ؟! واحد  ف ابألخذكلّ ف مبعرفته كيف أُ كلّ طيب إمام زماين أ� إذا ما موجود كيف أُ :  الشَّيخ الوائلي[ 
شتستفيد من عنده اآلن إذا كان نت ايقول يل اشلون اتخذ من عنده االن وين هو ؟ هاه ، اآلن خمتفي ا

طف للمكلفني ، خمتفي ؟ هو مو إالَّ ضروري أن يكون ظاهر ، املهم أنَّ نظريته تكون مطروحة وأنَّ وجوده لُ 
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اً مجيل : الشَّم الكون ما تبقى بيه احلياة , , كون س ما مل جيي شعاعها ابليعين اآلن يضربون العلماء َمَثل ِجدَّ
 ةائدال ف, فائدة الشمس  فرض أ� فرد غمامة حتول بيين وبني وصول الشمس إىل منطقيت مو معناه انتفتأ

, يطرح نظريته مع نظر�ت العلماء , الشمس موجودة ، الرِّوا�ت تقول هو بني أظهركم و�كم يعيش و�كم 
هسه يقول يل ليش اختفى ؟ هذا ما أعرفه له أ� الواقع التعليالت كّلها ما أقدر اعتربها , يطرح آراءه 

 تعليالت �هضة ] .

  اإلمام يطرح نظريته مع نظر�ت العلماء ، ويطرحمن أنَّ  الوائلي يخال أدري من أين جاء هبذا الكالم الشَّ 
  ؟! إبمام زماننا نعتقدُ هل هكذا  ، كالم هراء من القول,  آرائه مع آراء العلماء 

 : نذهب إىل الوثيقة اخلمسني •

كتاب ل� معاجله هاملسألة ابوكيف وترى أ, ىل اآلن ماكو توقيت إ؟ أما مىت يظهر وكيف :  الشَّيخ الوائلي[ 
معاجلها معاجلة كاملة ، ذاكر اجيابياهتا وسلبياهتا تفصيًال ، يعين ال يتصور البعض ) التشيع هوية ( , بكتاب 

جيي حيل مشاكلنا أبدًا ، اللي يعتقد هيج اعتقاد  ن احنا نقعد ننتظر أكو واحد امسه مهديّ عندنه أ من
وال ,  ما متنعنا أن نسوي مصنع فكرة املهديّ ,  تقاد اطالقًا ، االسالم ما مينعناسخيف ، ما عند� هيج اع

أبداً ، جمرد  نقتل دون مبادئنا وال متنعنا, جناهد دون أوطاننا  منكر ، وال متنعنا روف وننهى عن�مر مبع متنعنا
 يعين عبارة عن رفع مبدأ أو عبارة عن رفع مثل أعلى للعدالة ليس إالَّ ] ., فكرة اجيابياهتا أكثر من سلبياهتا 

  !!امسه مهدي  حنن لسنا منتظرين لشخصٍ , واضحة  أدبٍ  إساءةُ 

 األدِب هذا : تأكد املشاهد من سوءيحىتَّ عيدوا عرض الوثيقة  أرجاءً  •

كتاب ل� معاجله هاملسألة ابوترى أ, ىل اآلن ماكو توقيت وكيف إ؟ أما مىت يظهر وكيف  : الشَّيخ الوائلي [
 ، يعين ال يتصور البعض جيابياهتا وسلبياهتا تفصيالً معاجلها معاجلة كاملة ، ذاكر إ) يع التشهوية ( , بكتاب 
جيي حيل مشاكلنا أبدًا ، اللي يعتقد هيج اعتقاد  امسه مهديّ ن احنا نقعد ننتظر أكو واحد أ من عند�

وال , ا متنعنا أن نسوي مصنع م فكرة املهديّ  , تقاد اطالقًا ، االسالم ما مينعناسخيف ، ما عند� هيج اع
، جمرد  أبداً  قتل دون مبادئناوال متنعنا نُ , عنا جناهد دون أوطاننا منكر ، وال متن�مر مبعروف وننهى عن  متنعنا

 يعين عبارة عن رفع مبدأ أو عبارة عن رفع مثل أعلى للعدالة ليس إالَّ ] ., فكرة اجيابياهتا أكثر من سلبياهتا 

قع من تعابري ليست مناسبة يف كالم و  ما ؟! لتعابري مناسبةا هذه !! فاحنا ما منتظرين أكو واحد امسه مهدي
 السّيد كمال احليدري تكلَّم بذلك الكالم ليس يف املأل مع أنَّ ,  ي هو من هذا الواقعر دكمال احليسّيد  ال
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سّيد خذ على الفما أُ  ؟ ةاخلاصَّ  يف أجوائهِ  فماذا سيقول, املأل العام  م يفلَّ كالوائلي يت يخاآلن الشَّ العام ، 
 دعمهت الَّذي، مل يكن يف أجواء عاّمة ، فماذا تقولون عن الشَّيِخ الوائلي  احليدري كان يف أجواء خاصة

 هذا مع إمام زماننا ماذا تقولون ؟!هتا عن سوء األدب وَّ قُـ  لِّ ة املعاصرة بكُ ملرجعيَّ ا

 : )51(نذهب إىل وثيقة  •

ء هالك , واهلاي يقول لك كهيعص , الكاف كربالءتلقى لك فد مفسر جيانت قد :  الشَّيخ الوائلي[ 
، فاسري هوا� بعيدة عن روح القرآنت, ال هاي دري شنو ويقوم يسطر لك من هاحلجي, والعني ماالعرتة

, هاي عقلية واحدة عندها هذه املادري شلون هالبسيطة يعين القرآن هالعطاء الضَّخم ما جيي هبا احملاوالت
، ها الكالم ما يقبل حبال من األحوال أبدًا ، هاللون من التفسري ال يقبل حبال من فةمغزل عجوز خمرّ 

 ] .األحوال 

هذا هو تفسري  نَّ ال يعتقد أب قطعًا هو ، الكرمي بِ اة يف الكتجَّ لي مع تفسري اإلمام احلُ ائلو يخ اهذا منطق الشَّ 
واية لرِّ ا اخلوئي قال عن هذهسّيد فال، وا�ت اخلوئي يف تضعيف الرِّ سّيد على منهج ال ا يعتمدُ ة وإمنَّ جَّ اإلمام احلُ 
 صربُ  والصاد سنياحلُ  عني عطشُ لسني وااحلُ  يد ظاملُ والياء يز  من أنَّ كاف كربالء واهلاء هالُك العرتةابلذات 

نصًا قال هذه  يف اجلزء التاسع) , معجم رجال احلديث ( ، السّيد اخلوئي يف واية عن إمام زماننا سني الرِّ احلُ 
هذا هو اجلزء التاسع من   ،إىل آخر كالمهِ , )  ند جداً السَّ  واية ضعيفةُ وهذه الرِّ : (  )82(الكلمة صفحة 

احنا ( ب ة بذلك األسلوب غري املؤدَّ جَّ ث عن اإلمام احلُ يخ الوائلي بعد أن حتدَّ فالشَّ ، عجم رجال احلديث مُ 
 !!صدر عنه هذا التفسري  الَّذيها هو يصُف العقل , ) ما منتظرين فد واحد امسه مهدي 

 أعيدوا الوثيقة األخرية : رجاءً  •

, جيي يقول لك كهيعص, الكاف كربالء, واهلاء هالك العرتةقى لك فد مفسر تلانت قد  : الشَّيخ الوائلي [
، القرآن وا� بعيدة عن روح القرآن, ال هاي تفاسري هدري شنو ويقوم يسطر لك من هاحلجيوالعني ما

لية واحدة عندها مغزل , هاي عق هذه املادري شلون هالبسيطة يعين هالعطاء الضَّخم ما جيي هباحملاوالت
 ] .، هاللون من التفسري ال يقبل حبال من األحوال  م ما يقبل حبال من األحوال أبداً ال، ها الكعجوز خمرفة

 للقرآن علميٍ  حنو تفسريٍ ( عليه يف كتابِه  صرّ يُ  فهذا التفسري يصدر عن عقل عجوز خمرفة ، هذا الكالم نفسهُ 
ت مرَّ الَّيت واية شري إىل الرِّ يُ  نْ بعد أ,  )27(صفحة  جاة /منشورات دار سفينة النَّ  /يخ الوائلي الشَّ ,  )

وملاذا ال يكون الكاف  ة يقول : جَّ اإلشارة إليها كاف كربالء إىل آخر ما جاء يف احلديث عن اإلمام احلُ 
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- والصاد صفصطائي -على احلديث : العي هو عدم القدرة: - والعني عيٌّ  روىكالم واهلاء هراء والياء يُ 
 -( سفسطائي ) : كتب ابلسنيطائي تُ ، صفصية  سوقفهذه لفظةٌ  لصادابكتب تُ  ال صفصطائي : مع أنَّ 

إىل أن : -صفصطائي وهكذا  والصاد روى والعني عيٌّ والياء يُ وملاذا ال يكون الكاف كالم واهلاء ُهراء 
( هذا إىل ما جاء يف  استند يف قولهِ  :- لعبثا هللا تعاىل عن مثل هذا صان كتابُ أجل جيب أن يُ  : يقول

للفخر ) , تفسري الكبري لا( ية واستند كذلك إىل ما جاء يف واف الرِّ عّ ض الَّذي) , يث داحل معجم رجال
 كلُّ حديثِه �خذُه من التفسري الكبري .,   ليائيخ الو ق الشَّ شو عالرازي م

التفسري  من طبعة املكتبة التوفيقية /ي عشر اجمللد احلاد / نو ر ء احلادي والعشرون والثاين والعشاجلز  وهذا هو
عودوا إىل ا أن تقرأ ما جاء ولكن إبمكانكم إمَّ أ� ال أريد أن أ،  )162(صفحة  /للفخر الرازي الكبري 

ال أجد ,  الكالم قرأتُ , اطق من الكتاب النَّ ,  )134(لكالم يف نفس حلقة ا هذا حلقات سابقة قد قرأتُ 
افعي يف ي الشَّ از اعتمده الفخر الرَّ  الَّذيًال بني األساس ستجدون تطبيقاً كام أمهيًَّة لقراءتِه ُميكنكم أن تُراجعوا

ت من وا�الرِّ  ألنَّ ،  رق أصحابهِ الرجل احرتم ما جاء من روا�ت من طُ  ولكنَّ  ﴾كهيعص﴿ ةتفسريه لآلي
اس عبَّ  واية عن ابنِ وردت يف الرِّ  الَّيتلفاظ هو هللا الكايف إىل بقية األ طرق أصحابه جاءت الكاف الكايف

يعين كالم من دون , م وقال هذا حنو حتكُّ , اها تبنَّ ي مل هُ �ت مع أنَّ او اً للرِّ مازي كان حمرت فالفخر الرَّ ،  ريهِ غوعن 
واضح مع  ه أساء األدب بشكلٍ ولكنَّ  دليل ، الشَّيخ الوائلي أيضًا وصف الرِّواية ابلتحكُّم ومن دون دليل

 هذه اصيب حني يقولجال النَّ الرِّ  فعلمُ  ، ةجَّ ًا من اإلمام احلُ تمل فيه أن يكون صادر حديٍث على األقل حيُ 
ولكن ال دليل على صدورها ، هذا إذا متسكنا  صدرت من اإلمام دواية مل تكن قالرِّ  فة ال يعين أنَّ واية ضعيالرِّ 

ساءة ، فلماذا إ قائم رو ل الصدا، فاحتمتكون قد صدرت ا مبَّ دورها رُ ص ال دليل على, بقواعد علم الّرِجال 
 ؟!عليه  وسالمهُ  هللاِ  ة صلواتُ جَّ األدب مع اإلمام احلُ 

يت يواقال(  من فكر ابن عريب من كتاب بتداءً اِ , كمال احليدري سّيد  ال د منها فكرُ تولَّ الَّيت هذه األجواء هي 
 ل هذاهل مسعتم يف كُ  ،)  ن للقرآعلميٍ  و تفسريٍ حن( يخ الوائلي الشَّ  باإىل أن وصلنا إىل كت) , واجلواهر 

 .هذا يف كتب علمائنا ومراجعنا الكرام  لُّ ما هو كُ احرتاماً لإلمام اُحلجَّة ؟ اهتماماً أبمرِه ؟ 

 : )52(ضوا لنا الوثيقة رقم ر عرجاًء ا •

ن كتب يف هذا املوضوع , اقول لك أكو رواية  خل : الشَّيخ الوائلي [ , الرِّواية هذه يستند اهلا واحد ممَّ
هاي جعة ي يقول إذا رجعت , إذا رجع أهُل البيت يعين يف عامل الرَّ مّ أنَّ تفسري الُقمِّي , تفسري القُ : يقول 
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هبالتعبري  رجهما جيلدمها للخطيئةخيُ  ، رُج فالنة وفالنة يعين يقصد عائشة وحفصة وجيلدمها ، نعمخيُ , ر املتصوَّ 
  وحدة ما طول مرينا هبذا املوضوع :زين ، فخل جني وحدة 

�قش املوضوع , ما و شنو موقعها يف فكر� ؟ ما أرد أأوالً : هي مسألة الرَّجعة شنو أمهيَّتها أو شنو مقدارها أ
د فهم من كتاِب هللا واستناد إىل بعض حتظى بتلك املكانة , يعين املسألة ما حتظى بتلك املكانة , جمرَّ 

 قد ال تسلم .. ] . الَّيت الرِّوا�ت 

 .ت يث أهل البيسنعود إىل حد؟ ا منطق أهل البيت ذبتلك املكانة ه الرجعة ال حتظى

 :رجاًء  )53(الوثيقة رقم  اضوا لنر عولكن ا

يعة : أمَّا املفهوم لدى أهل  اتصال تليفوين[  يعة أبنَُّه هو الغالم هذه مذكورة يف كتب الشِّ ) الكليين (مثل الشِّ
يبعث الرسول  أنّه يذكر يف هذه األمور وأنَّه سوف يعود وأنَّه سوف يعين إبذن هللا الَّذيمن الكتب  , وغريه

م أغمطوا حقَّ  صلَّى هللا عليه وسّلم والصحابة وأنَُّه يقتصُّ من الصَّحابة من اخللفاء أبو بكر وُعمر عثمان أل�َّ
يعةاإلمام علّي ، هذه مذكورة يف كتب   هاي مذكورة !! ؟ وقُرآن فاطمة وأمور أخرى  الشِّ

تقول  الَّذيك شيء : هذا كل: ال ال أمسح يل , أ� فهمت فهمت ما تقول , بس امسح يل أ الشَّيخ الوائلي
ة ال نَّ ة عشرات األضعاف , لكن أعرف أنَّ أهل السُ نَّ تب أهل السُ قابلُه موجود يف كُ أبنَُّه موجود يف الكتب يُ 

تقوهلا , وأنت خلطت بني املهدّي وبني فكرة الرَّجعة ، الَّيت ت هذه �خذون به , واحنا ال �خذ أيضاً ابلز�دا
رجع سيادتك , ا ﴾َيوَم نَبعُث ِمن ُكلِّ أُمٍَّة فـَْوَجًا  ﴿تتكلَّم عنه ابلرَّجعة ما اله عالقة ابملهدّي  الَّذيهذا 

رج اإلمام املهدّي وأنّه خيُ  خلطت بني الرَّجعة وبني ِفكرة اإلمام املهدّي ، جميء ، لتصحيح التفكري يف املوضوع
( ول : قس هللا سره ؟ يـدَّ  عنها أحد فقهاء� وهو الشَّيخ كاشف الغطاء قَ ويعاقب هذي روا�ت تدري شيعّرب 

ورد يف  ّل ما، تنبهلي شوية زين ، فاملسألة إذًا ليس كُ ) إنَّ أخبار الرَّجعة ال ُتساوي عندي ِفلسًا واحدًا 
واية ُخنِضُعها إىل نقاش ، ُخنِضعها إىل أخذ ورّد ، إىل متحيص ، إىل خنل  ر  الكتب هو صحيح ، احنا كل

عاقبتهم ,  مُ يتوّىل  الَّذيكامل ، هذا اللي تقوله ليش ؟ ماكو داعي إذا كان عدهم أخطاء هللا عز وجل هو 
يتوّىل جزاءهم على تلك الفضائل ، والـمن إذًا ُوِضع احلساب  الَّذيوجل هو  وإذا عدهم فضائل هللا عزَّ 

رواية اهلا نقاش , على  لوالعقاب يف الدنيا , هذه روا�ت احنا ال نعتدُّ هبا مجلة من الرِّوا�ت وغري اثبتة , وكُ 
 أن حتمِّل الطائفة كّلها رواية ضعيفة ...] .
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جعة هلا فال الرَّ  ، كاشف الغطاءد حسني  مَّ حم يخجع الطائفة الشَّ ساوي فلسًا عند مر جعِة ال تُ وايُة يف الرَّ الرِّ 
د حسني كاشف مَّ حم يخوأحاديث أهل البيت ال تساوي فلسًا عند الشَّ ,  ييخ الوائلتلك املنزلة عند الشَّ 

 مرجع الطائفة .الغطاء 

 بعدها :الَّيت اعرضوا لنا الوثيقة  رجاءً  •

ُهم  ﴿كرمي يقول : ولذلك الُقرآن ال:  الشَّيخ الوائلي[  نـْ بسِم ِهللا الّرِمحِن الرَّحيم ، وَحَشرَ�ُهم فـََلم نـَُغاِدر مِّ
, زين , طبعاً عند اجلمع بني اآليتني  ﴾ َيوَم َحنُشُر ِمْن ُكلِّ أُمٍَّة فـَْوَجاً  ﴿بينما أكو آية اثنية تقول : ,  ﴾َأَحداً 

تتصوَّر أنَّ ظاهر اآليتني أو نتيجة اجلمع أنَّ هناك حشر قبل هذا احلشر , ولذلك ذهب بعض املفسرين إىل 
وجود رجعة لبعض املوتى قبل البعث ، هذه افتهمها من اآلية ، قرأ اآلية افتهم منها ها املعىن , هذي مو من 

 ضرور�ت الدين زين ] .

الرجل ، رين يقول بعض املفسِّ ، ين سنأيت عليها أيضًا ة ضرو�ت الدّ بعهذه ل, ين هذه مو من ضرور�ت الدِّ 
 يف واضحةٌ  تُ وا�الرِّ ، ة املعصومون اإلمام الباقر واإلمام الصادق مَّ ئِ ذا املعىن هم األَ هب ن قالواالَّذي, جاهل 

ة ، فصار احلديث قال بعض مَّ ئِ م األَ يف كال حًا وصرحياً هذا جاء واض, ر إليهما اللتني أشا تفسري اآليتني
 املفسرين .

 : )55(نذهب إىل الوثيقة  •

ما , احنا نقول هبا   يتصور أنَّ الرَّجعة فد مشتهايهمسألة , هسه هذا ما يتصور , أنَّ :  الشَّيخ الوائلي[ 
جعة وهي مو ضرورية من معىن الرَّ طول مريت ابملوضوع ال مو مشتهايه ، بعض اآل�ت أتخذ أبعناقنا تنطي 

أ� , ال من ضرور�ت املذهب هي ، يف الواقع نقرأ أحياً� بعض اآل�ت , ضرور�ت الدين اإلسالمي 
مسألة , ال ال  يسألنا عنها ة ومو من األشياء اللي هللافناخذه من بعض األدلَّ , املوضوع سبق أن تعرَّضت له 

 ] .جمرد فهم من آية من آ�ت هللا .. 

 ، واصبالنَّ  منطقُ  اذ، هعند أهل البيت  لهُ  وهللا هذا املنطق ال أصل ، ضرور�ت اإلسالم ضرو�ت املذهب
مراجع الطائفة  وإن كان هذا املنطق اآلن هو منطق، ضروري املذهب م و ضروري اإلسال ال يوجد شيء امسهُ 

هم سوا كتبهم واحضروا درو ؤ ، اقر  تاواهمفم ويف كتبه  بنون هذا املنطق يفيت، املراجع الَّذين تُقلِّدو�م اآلن 
مبنهج الكتاب  ولكن هذا املنطق ال عالقة لهُ  نطق احلاكموادخلوا على مواقعهم ستجدون هذا املنطق هو امل

هناك ضروري ، ي املذهب ر و ى بضر سمَّ ى بضروري اإلسالم وما يُ سمَّ د ما يُ مَّ حمَُ  فال يوجد عند آلِ  والعرتة ،
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حد او  د دينٌ مَّ وآل حمَُ  دٍ مَّ حمَُ  دينُ ، اس هم أحرار ب األخرى مذاهب اصطنعها النَّ ، املذاهاإلسالم وانتهينا 
 ليست فيه مذاهب .

 : )56(نذهب إىل الوثيقة رقم  •

شف الغطاء هللا يرحم بعض فقهائنا يتغمده برمحته الشَّيخ كا, وإالَّ الرَّجعة احنا أيضًا :  الشَّيخ الوائلي[ 
تبنيَّات املذهب ، يقول : ال تساوي عندي فلس ، هه ، مو فد شيء من ضرور�تنا ، نعم , جمرد فهم من مُ 

 هسه شنو هي واثقتها , قصدي ما اهلا هاحلجم الكبري ، هذا الرَّجعة ] .

,  كاشف الغطاء حسني ديخ حممَّ دًا على كالم مرجع الطائفة الشَّ عتميخ الوائلي مُ ث الشَّ الحظتم كيف يتحدَّ 
لكالم ا ل هذامن كُ  ، م ال تساوي عنده فلساً اهوالحظتم الطريقة كيف يتكلَّ , فالرجعة ال تساوي عنده فلساً 

 ؟ليس للرجعة من قيمة ، ماذا يقول أهل البيت 

يعة أصل  ( هذا كتاب, إىل هذا  إضافةً  يعة صول  أاملفروض أنَّ , ) وأصوهلا الشِّ الكتاب روحة يف هذا طمالشِّ
ماذا ،  )37(صفحة  طبوعات /مؤسَّسة األعلمي للم لشَّيخ حممَّد حسني كاشف الغطاء /ا ملرجع الطائفة

ة القول صحَّ  مي هذا وال غريهُ اقثبت يف موأ� ال أريد أن أُ (  ؟د حسني كاشف الغطاء يخ حممَّ يقول الشَّ 
 جعة الالرَّ  ومنقول عن بعض مراجعنا أنَّ  , ) جعة وليس هلا عندي من االهتمام قدٌر صغٌري أو كبريابلرَّ 

 .تساوي عنده قالمة ظفر 

,  ) جعةلرَّ ا ة ابلربهان علىعااليقاظ من اهلج( هذا كتاب ، حديث أهل البيت  يف جعةتعالوا معي إىل الرَّ 
رة فسَّ مُ الكرمي تعلمون قد أورد فيه ما يقرب من سبعني آية من آ�ت الكتاب أ, ث احلر العاملي حدِّ للمُ 

ا ورمبَّ ، ا أكثر آية ورمبَّ  نيرآن فيما يقرب من سبعذكر يف القُ موضوع يُ  ، جعةالرَّ ت أهل البيت يف حبسب روا�
العاملي  رّ الكتاب احلُ  اذه ورد يف، كم من النصوص أ ء هنامقام االستقصا يف أ� لستُ ، هناك آ�ت أكثر 

 ؟املعتربة  كتبنا احلديثية يف ديث املوجودةوا�ت واألحامن الرِّ 

دة املعصومة عليها السَّالم ة السيّ مؤسَّس / 1423 /من هذه الطبعة الطبعة األوىل  )449(يقول يف صفحة 
أكثر من ست مئة : - )620(ة ما يزيد على دلَّ سالة من األحاديث واآل�ت واألالرِّ  فقد ذكر� يف هذهِ  :

 جعة !!ع الرَّ و ضورواية يف مو  ما بني آية وعشرين

 وال تساوي فلسًا عند مرجعٍ ,  جعٍ وا�ت ال يساوي قالمة ظفر عند مر ث والرِّ يد اهلائل من األحاالكمّ ا ذهو 
وليست هلا تلك ,  اصيباهلراء النَّ  هذا سبي اإلسالم بل من ضروري املذهب حبر وليست من ضرو , آخر 
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 أ� لستُ ، املراجع والعلماء  وهذا الكالم هو هو عند بقية, يعي الوسط الشِّ املنزلة عند اخلطيب األكرب يف 
ديهم قلِّ مُ ـلماء لت فيها العُ ثبَّ الَّيت من الرسائل العملية  وعند� جمموعة, تتبع آراء املراجِع والعلماء  بصدد
 مع أنَّ ,  يدجعة ال من قريٍب وال من بعشريوا إىل الرَّ هبا مل يُ  ديعتق يعي أنشِّ ُب على الجيالَّيت األساسية  دئالعقا

 وهذا واضٌح يف كلماتِ , عة افجعة والشر لابيعتقد حىتَّ ًا يعي ال يكون شيعيَّ الشِّ  وا�ت اشرتطت يف أنَّ الرِّ 
 .عليهم أمجعني  وسالمهُ  هللاِ  املعصومني صلواتُ 

كمال احليدري أفكاره من داخل سّيد  من هذه األجواء يطرح ال، يخ حسني املؤيد من هذه األجواء ظهر الشَّ 
ي ر دكمال احليسّيد  شوء هذا الفكر عند الكانت سبباً يف نُ   الَّيت ن األجواء  أكثر عثُ سأحتدَّ و ، هذه األجواء 

 :لسياق يف سياق احلديث عن إمام زماننا ا لكن وحنن يف هذا, يف احللقات القادمة 

 : )57(الوثيقة  ا رجاءً اعرضوا لن •

السرادب  إذا أكو سرداب هذا اللي صارت اهلرجة عليه , أوًال : صاحب الزمان معروف :  الشَّيخ الوائلي[ 
حارة أغلب دور سامرا ابلصيف  اإلمام العسكري بسامراء , الدنيا , سرداب بداركان بدار اإلمام العسكري

أ� حىتَّ قي به احلر ما اله عالقة ابملوضوع أبدًا , واحد عن احلر يتّ , حيطون بيها سرداب مثل النجف عينًا 
 ه فدألنَّ نسرتيح من عنده ، , إىل أن جنيب تراب نطمه وخنلص منهاختطر ابلعراق دعوت  أكثر من مرة

مشاكل جايب النا عريضة طويلة بال فائدة ليش أبداً , من يقول اإلمام , اإلمام غاب ابلسرداب شنو معىن 
 السرداب هاي وحدة ؟ ] .

  السرداب .يخ الوائلي إىل طمّ دعوة من الشَّ 

رجاًء اعرضوا , اطق من حلقات بر�مج الكتاب النَّ ,  )134(من احللقة ,  )58(وثيقة رقم  •
 الوثيقة :

 يف العراق الدنيا تعرف كانت,  هذا السرداب املكان اللي كان بدار اإلمام العسكري :  الشَّيخ الوائلي[ 
وإالَّ مو معناه ,  هنون بيسرداب ، يسوون سرداب يستج هحارة ابلصيف كانوا يسوون سرداب املكان يصري بي

اجيب جم محل  �على املنرب كايل وهللا لو بيدي أ أن اإلمام طب اهناك ال مو هجي ، وأ� أكثر من مرة
 ]. هالشكل تراب وأسده وأريح الناس منه مو

ئلي فماذا ايخ الو وأقول للشَّ , ة جَّ رة يف جمالس الشيخ الوائلي إىل دفن سرداب اإلمام احلُ تكرِّ أخرى مُ  ودعوةٌ 
, قيمها عند السرداب الشريف أن نُ  دَّ البُ والطقوس الَّيت وردت عن األَئِمَّة يف أنَّنا  �راتصنع ابألدعية والزِّ ن
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, ة يباحنا منها ومن سرداب الغر �رات وخلصنا وأالزِّ  ري ألغى هذهِ كسمرتضى العسّيد ولكن اجلواب حاضر ال
 .واصب بعد ذلكا النَّ هب قام الَّيت التفجريطمَّ هذا السرداب لكان أحسن من عمليات  يخ الوائلييت الشَّ و� ل

 : )59(نذهب إىل الوثيقة  •

مركز يعين يتوىل الواقع تنقية ها االمور ,  دحال احنا هم شوية ما أكو عدنه ف على أية:  الشَّيخ الوائلي[ 
وجوده وعدم , هاهلوسه هاي هاه ما كو داعي عليمن ؟ و هوالسرداب أسّدة أشيلة أطّمة تراب , هاي شن

ب و أو أرض , خوجوده شنهو , ما عد� شيء مقّدس , عد� اإلمام َسالم هللا عليه , عد� سرداب أو دار 
األرض كان ميشي عليها والدار كان يكعد بيها , يعين احنا نلزم نقّدس الدار كلها أو االرض كلها ؟! ال مو 

مثل ما ذكرت لك مو أكثر من هذا كان  ةل للتهم وللشبه وإالَّ هاي الشبهاها الشكل , ليش أُوجد جم
 .وهلذا .. ] ر مراقبة ومالحقه غاية املالحقة مراقب والدا

يخ الوائلي ل حيكم بِه الشَّ ، جيد ولكن هذا احلكم هقديس هلا ال ت ميشي عليها اإلمام الَّيت السرداب األرض 
هل حيكم الدِّينيَّة ة ؤسَّسمسي ابسم املالرَّ  اطقُ لي هو النَّ ائيخ الو الشَّ  نَّ أل ائلييخ الو الشَّ من وراء الدِّينيَّة ة ؤسَّسوامل

 ؟كم مع الصحابة هذا احلُ 

 : )60( رقم ضوا لنا الوثيقةر ع ارجاءً  •

ع أن و , يعين من وراء حبث هذا املوضحابة احنا ما نريد من وراء عدالةموضوع عدالة الص:  الشَّيخ الوائلي[ 
سه قدِّ يعين جيب أن يعلم السامع أنَّنا اآلن إذا وجد� تراب يطأه الصحابة حنُن نُ  ، نقص من قيمة الصحابةن

. [ !!.. 

 !!سه قدِّ ة ال نُ جَّ لكن تراب اإلمام احلُ , تراب الصحابة نقدسه 

 ا لنا :هاعرضو  رجاءً  )61(الوثيقة  •

 اآلن إذا حنصل تراب األقدام اللي يسحقهُ أن ن نعرف ألنَُّه قبل كل شي احنا جيب أ:  الشَّيخ الوائلي[ 
لوهبم ابإلميان ن امتألت قُ الَّذيو , ة نَّ ن محلوا الكتاب والسُ الَّذي, األوفياء , األبرار , الصحابة الطاهرون هاه 

 .ك بيه اآلن زين ]ل على تراب أقدامه نتربّ هذا النمط من الصحابة املوصوف هبذه الصفات احنا لو حنصّ 

هذا هو  ، س الرتاب والدارقدِّ لرتاب وال نُ اب فنهة ندجَّ ا سرداب اإلمام احلُ أمَّ , ك به تراب أقدام الصحابة نتربّ 
ن و ل، ماذا تقو  مالء للماسونيةاملنطق نصبح عُ  اذُد هقوحني ننت, لمائنا اجعنا وعُ ر ماحلاكم يف وسط املنطق 



52 

 

هبارات , بصل , كشمش ,  ن متّ : ( مات حليدري وهذه املقدِّ كمال اسّيد  الم الملاذا يُ , احلقائق واضحة  ؟ أنتم
يلف هذه الدوملة   إىل ورقة عنب كيكمال احليدري إالَّ سّيد  ال حيتاج ال, وسائر التفاصيل األخرى ) , حلم , 

 . هو الَّذي حدثوهذه 

 نذهب إىل فاصل .

 كمال احليدري :سّيد  الكونرتول اعرضوا لنا الوثيقة السادسة من الواثئق املرتبطة ابل رجاءً  •

) إمام , مو 11: مساحة السّيد ليش خو ما يبحث اجلهة األخرى يعين يطلع يقول يعطي ( احد الطالب[ 
 ) ؟ 12(

 : شنو شنو ؟  السّيد كمال احليدري
 : الثاين عشر ؟ طالباحد ال

 : � هو ؟ احليدريالسّيد كمال 
 : أمحد الكاتب . طالباحد ال

: ال هو يقول أبنّه أ� من راجعت املنظومة ، واقعًا أ� مهّاتني أقوهلا صرحيًة املنظومة  السّيد كمال احليدري
الكالمية ما تنتج إّال اللي يقوله أمحد الكاتب ، املنظومة الكالمّية مالتنا يعين واحد يروح للروا�ت وكذا 

يكاته وإشكاالته ويعطي شوّية فد ويطالع شوية إشكاالت من ذاك الطرف ، وإشكاالت مّنا� وتشك
وإشكاالت الروا�ت وإشكاالت الكذا ، ينتهي إىل نتيجة ما وصل واقعاً , وهلذا أ� واحد من الناس انتهيت 

  إىل أ�ا نظرية اجتهادية ] . 
ين ولكنَّ , تفاصيله  لِّ لن أعيد الكالم بكُ ) , اطق لكتاب النَّا( ثت عنها يف بر�مج قصة أمحد الكاتب حتدَّ 

كمال احليدري يف هذا التسجيل واضح يتوافق سّيد  ال ألنَّ  ؟ ُث عن أمحد الكاتبملاذا أحتدَّ ، اختصر احلديث 
 ا .وصل إليهالَّيت تيجة يف النَّ عطيه احلقّ مع أمحد الكاتب ويُ 

 د املشاهد :ة أخرى كي يتأكَّ عرضتموها قبل قليل مرَّ الَّيت اعيدوا الوثيقة  رجاءً  •

مو , إمام  )11(و ما يبحث اجلهة األخرى يعين يطلع يقول يعطي خ : مساحة السّيد ليش احد الطالب[
 ؟  )12(

  : شنو شنو ؟ السّيد كمال احليدري
  الثاين عشر ؟: الطالباحد 
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 � هو ؟ : السّيد كمال احليدري
 الكاتب .أمحد :  الطالباحد 

: ال هو يقول أبنّه أ� من راجعت املنظومة ، واقعًا أ� مهّاتني أقوهلا صرحيًة املنظومة  السّيد كمال احليدري
الكالمية ما تنتج إّال اللي يقوله أمحد الكاتب ، املنظومة الكالمّية مالتنا يعين واحد يروح للروا�ت وكذا 

ع شوية إشكاالت من ذاك الطرف ، وإشكاالت مّنا� وتشكيكاته وإشكاالته ويعطي شوّية فد ويطال
وهلذا أ� واحد من الناس انتهيت , وإشكاالت الروا�ت وإشكاالت الكذا ، ينتهي إىل نتيجة ما وصل واقعاً 

 إىل أ�ا نظرية اجتهادية ] . 

ة ؤسَّسين يف املالتهم اجلزافية احلاضرة عند رجال الدِّ  كلل للوهابية كما يقولون وتيأمحد الكاتب ال هو عم
يعيَّة ة يَّ نيالدِّ  اف خبطأ املنهج واجهة احلقائق وال على االعرت مُ  م علىدرهتمسية بسبب ضعفهم وعدم قُ الرَّ الشِّ

أمواًال ألجل أن  فُيصدِّرون هذه الُتهم اجلزافية ، أمحد الكاتب ال هو عميل وهايب وال استلم هم عليه الَّذي
يعيَّة احة يف السَّ  أمحد الكاتب مجيعنا حننُ  ، ف هذا الكتابيؤلِّ  يعيَّة ملعارضة ا يف أجواءالشِّ  هذا, نعرفُه الشِّ
وبعد ذلك جاء إىل , نظمة العمل ذات الفكر القطيب مُ  ءاويف أجو , ريازية ة الشِّ لرجل نشأ يف أجواء املرجعيَّ ا

وبعد , مور وتبدلت وتغريت األ, ك اذآن كن أن يكونما ميُ  افعني عن والية الفقيه أبشدّ دإيران وهو من امل
�ت والدة ااخلوئي على رو سّيد ق منهج الن طبَّ ما قام به أغاية  ، يدذلك بدأ يبحث عن موضوع اإلمام امله

مجيع روا�ت والدة اإلمام  من أنَّ : ( اضحة  و ةٍ يجاإلمام ومنهج سائر العلماء واملراجع اآلخرين فوصل إىل نت
يعيَّةة يَّ نية الدِّ ؤسَّسعليه امل الَّذيسب املنهج حب ة ليست صحيحةجَّ احلُ  لماء عُ  ، وهذه حقيقة ،)  مسيةالرَّ  الشِّ

يعة   النتيجة الَّيت وصل إليها أمحد الكاتب صحيح فسيصلون إىل نفسِ  قوا املنهج بشكلٍ طبِّ يُ  أن واادذا أر إالشِّ
اإلمام ، هذا املنهج خاطئ  هم ويقولوا من أنَّ أنفسوعربوا عليه ومل يعودوا إىل  ، ماذا فعلوا ؟ حّرفوا األمر

خطئ يف دائرة سيُ  هُ والدة اإلمام فإنَّ   حقيقة وهيفإذا أخطأ املنهج مع أهمِّ ، حقيقة اثبتة واملنهج خاطئ 
 !ون املنهج ..؟غريِّ تُ  فلماذا ال, ه خاطئاً لُّ ط وابلتايل املنهج سيكون كُ بانستاال يف دائرلةخطئ التفسري وسيُ 

سّيد  لذلك الو ,  ةيجفوصل إىل هذه النت ق املنهج تطبيقًا صحيحاً كلة أمحد الكاتب وثق ابملنهج وطبَّ مش
ظومة الرجالية واملنهج السندي هو صادق ، املنظومة الكالمية واملنلكالم و ا كمال احليدري قال نفس هذا

الم كمال ملاذا يُ و ؟  الم أمحد الكاتبيُ  فلماذا, تيجة ي إىل هذه النَّؤدِّ عليها مراجعنا تُ الَّيت وطريقة البحث 
ه ن يقولون عن حسني املؤيد من أنَّ الَّذيهؤالء  ؟ الم حسني املؤيدوملاذا يُ ؟ ملاذا يالمون هؤالء  ؟ احليدري

خيرجون ن حىتَّ الَّذي ، ةمسيَّ رَّ الالدِّينيَّة ة ؤسَّسموا الكذب من امليكذبون وتعلَّ  هم ان وإمَّ و فا هم اليعر جاهل إمَّ 
بع مستوى م لن يصلوا إىل رُ دريس احلوزوي فإ�َّ تجاءوا يف ميدان الابجلهل هؤالء لو  يصفونهُ و  بعمائم كبرية
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وال  يَّ لَ هذا األمر ال خيفى عَ  كان من األساتذة من الطراز األول يف احلوزة ،  حسني املؤيد، درته التدريسية قُ 
ق املنهج من دون طبَّ ، ق املنهج فصار وهابيًا ه طبَّ والرجل كان صادقًا مع نفس ، على ذوي االختصاص

 رةٍ ئىل داوهايب لن يقود إىل أهل البيت سيقود إاملنهج هو  من دون حتريف والتواء ملاذا ؟ ألنَّ , حتريف والتواء 
 وحني,  أهل البيت حمبوس يف الكتب ال ُيسمح له أن خيرج منهجُ ، هذه هي احلقيقة  ، عن أهل البيت بعيدةٍ 
, كبار وابلعمالة للمخابرات الغربية من ِقبل املراجع وأوالدهم  وصف ابملاسونية منه نُ ث عن جانبٍ نتحدَّ 

قوه فوصلوا إىل ملنهج فطبَّ اب دقني مع أنفسهم وثقواصا هؤالء الناس كانوا ،جود، هذا هو الواقع املو املراجع
 . ةيجالنت

لن تكون يف عرفوا النتائج , هؤالء مل يطبقوا املنهج بشكٍل صحيح ، طبقوه ؟  العلماء الباقون:  قد تقول
 صبِ يقود� إىل النَّ , د� إىل الوهابية  املنهج الكالمي واملنهج احلوزوي يقو وإالَّ , صاحلهم فالتووا على املنهج 

يقود� ,  د بوالدتهِ اقعدم االعت يقود� إىل, ة جَّ د حبياة اإلمام احلُ اقيقود� إىل عدم االعت, ألهل البيت والعداء 
يلبسون وصل إليها هؤالء وكثريون غريهم مل يتكلموا الَّيت لنتائج ا هذه، ة مَّ ئِ إىل عدم االعتقاد بعصمة األَ 

ث حماكم التفتيش لن نتحدَّ  نا لسنا يف عصرِ لكنَّ , عقائدهم  نعرفُ و نعرفهم  حننُ  العمائم الكبرية يف احلوزة ،
وعندي ,  نهع اكمال احليدري أ� أعرفهسّيد  ث عنها الحتدَّ الَّيت  هذه املطالب وإالَّ , عن عقائد هي خمفية 

والد القرية واحنا أ, هذا البيت من أهل  فنحنُ   ،غريهِ  احليدري وعنسّيد معلومات وتفاصيل كثرية عن ال
رحت هذه األفكار اآلن طُ  ، ةالعامَّ  ءاطرح يف األجو هذه العقائد مل تُ  نَّ ، لكن أل ن يعرف اخيهملوك

 بطهبذه املطالب فيما يرت فأ� على علٍم تفصيليٍ  ، رحت من هنا تناولتهاات اآلن طُ يكت والتشكالوالتساؤ 
ويف , ة هذه القضا� موجودة يف كواليس املرجعيَّ ، اآلخرين جع ار وامل لماءمن العُ  احليدري أو بغريهِ سّيد ابل
احليدري  كمالسّيد  ث هبا الحتدَّ الَّيت هذه املطالب  غاية ما يف األمر أنَّ  ة ،املؤسَّسة الدِّينيَّة الرَّمسيَّ اليز ده

 .ميةيف األوساط العل لكالم يدورُ ا  هذا وإالَّ خرجت إىل الفضاء اإلعالين

 ) يعي من الشورى إىل والية الفقيهتطور الفكر السياسي الشِّ  ( وىلاأل د الكاتب يف طبعتهِ كتاب أمحهذا هو  
 ا جاء يف هذاطرًا واحدًا ِممَّ قرأ لكم سفقط أ / دار الشورى للدراسات واإلعالم / 1997 /الطبعة األوىل , 
سب منهج ة حبجَّ ة اإلمام احلُ دالثت عن و حتدَّ الَّيت وا�ت لرِّ ا بعد أن تناول مجيع,  )220(صفحة  ، لكتابا
 ةق املنهج بدقَّ طبَّ , منهج املراجع املعاصرين  حبسب, الصدر  ابقر دحممَّ  دحبسب منهج السيّ , اخلوئي سّيد ال

املنهج املوجود عند  بسجة حبوصل إىل هذه النتي, مل يكذب الرجل يف كلمة , ونقل عن املصادر الصحيحة 
عف ضَّ  الإذًا فإنَّ  : ةالنتيج وصل إىل هذه، ة جَّ تثبت والدة اإلمام احلُ  ال ايلتلابوا�ت ضعيفة و املراجع الرِّ 
عف ند إىل الضَّ عف يف السَّ ة والوثوق وإذا ما مجعنا الضَّ جيَّ سقطها مجيعًا عن احلُ روايٍة يُ  لِّ سند كُ  الكبري يف
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 ة وبناء عقيدةٍ مَّ ئِ يف إثبات مولد إماٍم من األَ  فكيف ميكن أن نعتمد عليها -: إىل أن يقول :- يف املنت
 .اً مه منطقي جدَّ وكال :- على أساس ذلك ةٍ ينيَّ د

اترخيية أم  اإلمام املهدي حقيقةٌ  (:  لعنوانا أخرى هلذا الكتاب هبذا رُه يف طبعةٍ م أعادُه وكرَّ الكال ونفسُ 
الَّيت  نفس املضامني /لندن  /دار الشورى  /ميالدي  2007 /وهذه هي الطبعة اخلامسة , ) فلسفية  فرضيةٌ 

ه أنَّ  شكلتهُ م, تيجة املنهج ووصل إىل النَّ ق جل طبَّ فأمحد الكاتب الرَّ  ، وىلجاءت ووردت يف طبعة الكتاب األ
 .كمال احليدري سّيد  وثق ابملنهج واعتقد بصحة هذا املنهج ونفس الكالم أشار إليه ال

 لفيديو :ا ا هذاو عرضا هناك فيديو يف مقابلة تلفزيونية مع أمحد الكاتب رجاءً  •

 آية هللا السّيد كمال احليدري ؟الثالثة : :  الـُمقدَّم[ 
 وفكر جتديدي .. ر اصالحيكهو صديق عزيز وقدمي يقوم بف:  الكاتبأمحد 

م  ؟ األخرية ألفكاراب يتفق و�ك:  الـُمقدِّ
 ما منتهي يعين حىت أقلك .يعين , دائماً  متطور : هو كل يوم عنده فكر جديد أمحد الكاتب

 قصدك . متخلف:  الـُمقدَّم
فأ� كتبت له رد عليه , سنة  15قبل  كتاب مخس مية صفحةب يَّ لَ ألنه هو رد عَ , متطور : ال  أمحد الكاتب

األحاديث  جتهد يف هاينت روح ا� سيد� الكرمي أ: له  فقلت , قال أحاديث موجودة عن اإلمام املهدي 
 . وبعدين مسع كالمي, صحيحة مزورة روح حقق فيها هاي أحاديث كلها مو 

 : هاه حجيت صار بصفحتك صار ابجليب .املقدم 
 هباي الروا�ت ., حبث راح حبث : ال مو القصد صفحيت  أمحد الكاتب

 : من يقول هو اآلن متفق و�ك ابلراي ؟الـُمقدَّم 
 .. هاي األحاديث على منهج قال عرب عن هالشي ابلفيديو ابلتلفزيون يقلكامسعي يل هو  :  أمحد الكاتب

م  : ما قال اإلمام املهدي موجود ؟ الـُمقدِّ
  اإلمام املهديوالدة حول  ايل اخلوئي يف نقد األحاديث هاي األحاديثسّيد ال : على منهج بأمحد الكات

 .غري صحيحة كلها 
 : ما قال ما قال . املقدم

 أبداً موجود يف فيديو .:  أمحد الكاتب
 اتفق مع الكاتب أمحد الكاتب .ا� : بس ما قال الـُمقدَّم 
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حول والدة اإلمام  هذه حسب  ايل حاديثقال األ النقطة بس هذي: هسه ال يتفق معاي  أمحد الكاتب
 كلها مو صحيحة .  أحاديثاخلوئي نقد الرجال هذه سّيد منهج ال
 ؟ة جَّ ال ختلو األرض من حُ  : بس عقلياً الـُمقدَّم 

 وين اُحلجَّة اآلن ؟ ما عند� ُحجَّة .؟ عقلياً  قال: من  أمحد الكاتب
م :  هاي عقالء املذهب .. الـُمقدِّ

واال عقلي أ� وال عقل  عقلك أنت؟ أي عقل يقول  عقلياً  نت قلت عقليًا ،: أي عقالء ؟ ا أمحد الكاتب
اآلن العقالء بكل العامل يقولون الزم نسوي نظام دميقراطي , العقل يعين ما جيمع عليه كل العقالء  العامل ؟

أفضل شي احلكم  بد أو فوضى أو حكم عسكريحكم مستيكون ميكن أن يقول ال , هذه عقالء 
 ... ] . نظام الدميقراطي من الدميقراطي ، العقالء يقولون األرض ال ختلو

 رجاًء أعيدوا الوثيقة السادسة املرتبطة بواثئق السّيد كمال احليدري : •

أ� طلبت منهم  ، ومعلى األخوة يف الكونرتول ر حىتَّ احللقة صارت طويلة جداً حبيث اختلط األمر  يبدو أنَّ  
ادسة اعرضوا لنا الوثيقة السَّ  اعتذر عين وعنهم رجاءً  ، ابعةا الوثيقة السَّ و ضادسة وهم عر أن يعيدوا الوثيقة السَّ 

 ابعة .وبعد ذلك نعود إىل الوثيقة السَّ 

) إمام , مو 11: مساحة السّيد ليش خو ما يبحث اجلهة األخرى يعين يطلع يقول يعطي ( احد الطالب [
 ) ؟ 12(

 : شنو شنو ؟  السّيد كمال احليدري

 : الثاين عشر ؟ احد الطالب

 : � هو ؟ السّيد كمال احليدري

 : أمحد الكاتب . احد الطالب

ملنظومة ، واقعًا أ� مهّاتني أقوهلا صرحيًة املنظومة : ال هو يقول أبنّه أ� من راجعت االسّيد كمال احليدري 
الكالمية ما تنتج إّال اللي يقوله أمحد الكاتب ، املنظومة الكالمّية مالتنا يعين واحد يروح للروا�ت وكذا 
وتشكيكاته وإشكاالته ويعطي شوّية فد ويطالع شوية إشكاالت من ذاك الطرف ، وإشكاالت مّنا� 



57 

 

ت وإشكاالت الكذا ، ينتهي إىل نتيجة ما وصل واقعاً , وهلذا أ� واحد من الناس انتهيت وإشكاالت الروا�
  إىل أ�ا نظرية اجتهادية ] . 

ضوا لنا الوثيقة ر ع الكونرتول روم اابعة رجاءً ابت واضحًا واآلن أعرض عليكم الوثيقة السَّ   األمرأعتقد أنَّ 
ن اختلقوا موضوع وجود اإلمام املهدي وهذه هي الَّذيلسفراء هم ا نَّ الصة مضمو�ا من أخُ الَّيت ابعة و السَّ 

الَّيت جة كمال احليدري وصل إىل نفس النَّتيسّيد   شري إىل أنَّ آمن هبا أمحد الكاتب وهذا يُ الَّيت نفسها  ةالفكر 
يعيَّة ة يَّ نية الدِّ ؤسَّسندي وملنهج املللمنهج السَّ  وصل إليها أمحد الكاتب من خالل تطبيقهِ   كلٍ ة بشمسيَّ الرَّ الشِّ

ة مل جَّ اإلمام احلُ  ة أنَّ يجفأمحد الكاتب وصل إىل نت ، ةيجصحيح من دون حتريف لذلك وصل إىل نفس النت
 لكالم نفسهُ ا هذا ، ء ألجل الزعامة واألموالار  السفهُ ا وافرت اختلقه وابتدعهُ  ملوضوع شيءٌ ا هذا ولد وأنَّ يُ 

 الوثيقة :ابعة رجاًء اعرضوا لنا هذه ري يف الوثيقة السَّ كمال احليدسّيد  رُه السيكرِّ 

 ه ..قضية اإلمام اجلواد أنَّ قلت يف :  احد الطالب[ 
 : شنو قلت ؟السّيد كمال احليدري 

 : كان يف ذلك الزمان بعض الشيعة والعلماء تقف .. احد الطالب
 : ال ال �يت ال �يت ال �يت ابحلّجة .. السّيد كمال احليدري

 ..هؤالء العلماء : ال يعقل أبنَّه كل  احد الطالب
، عصر احلرية  يعة مل يعتقدوا ابإلمام:ال �يت ال �يت ابحلّجة ألنَّه بعد ذلك عموم الشِّ  السّيد كمال احليدري

يعة موال� يوقفوا على اإلمام العسكر  وقفوا على ي ، يموال� بعد اُحلّجة إىل تقريباً ثالثني عاماً تقريباً عموم الشِّ
يعة بيين وبني هللا بعد ذلك موال� سوو , لو كذا لو كذا , صاروا واقفية  عتقدوا رجعوا، ا ولكّنه علماء الشِّ

 الثقافة .. مشتثقافة شيعية أنَّ املهدي موجود و 
 ..: كل هؤالء كانوا  احد الطالب

من البداية كان مادام عموم الشيعة م ، إذا هالشكل البد إحنا يف كل: املهّم هذا ال  السّيد كمال احليدري
 .... سذج

  هذا ما يصري دليل علمي: ال يعقل كل  أحد الطلبة
، اللي دليل اإلمجاع هذا ، ال إذا هالشكل أقول لعد ، اجلواب هذا : دليل اإلمجاع :  السيد كمال احليدري

 .اآلن لعد ال يُعقل مليارين ، مليارين مسـ ، مليارين ونصف موال� مسيحي .
 .. ضع هذا الشغلوتشي امام اجلوابلذلك ليش سكت ؟ :  احد الطالب
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ابعتبار أنَّه ال ، عاصروه ووجدوه ورأوه وجلسوا معه ، هذا الفرق ، هنا مل  ب: اجلوا السّيد كمال احليدري
ة جيلس أحٌد ال مع احلّجة وال رآه وال إلتقى به إّال بعض اخلواص كما يُّدعى ، هاذي توجد أسئلة وأجوب

 وعلماء وراحيني وجايني وطاّبني وطالعني ..
 : هسه توقيعات ورسائل . احد الطالب

رجعّية السيستاين اآلن مصّدقني بيها على أّي أساس ؟ مب اشقلت لك: مثل مثل أ�  السّيد كمال احليدري
نت بيين وبني هللا السّيد اخلوئي اآلن لو أّي تراث هم لى أساس فتاوى ؟ أما خبالف اآلن اأساس علمي لو ع

واحد من الناس ، واحد  أ�, نت البد تقعد و�ه , اما عنده مئات من احملققني اآلن يقولك : اباب َعَلم كان 
د كتبه ال تُعّد على السيّ ,  كان يقول : اباب   كله  واحد منهم ...السّيد الشهيد رمحُة هللا عليه من الناس حمبة 

 اخلوئي ، لعمقِه وعظمته ، ملتفت اشلون ؟ يقول هذا اللي موجود بكتبه هذا مو .
 .من الرتاث : يعين الواقع أقوى  احد الطالب

 : أقوى مو شدا أقول لك . السّيد كمال احليدري
 : أقوى من الرتاث ؟ احد الطالب

ل حممَّد ابقر الصدر اباب أ� قاعد وّ�ه : ها هذا ، وهلذا حّىت لو ما عنده تراث ، أمثا السّيد كمال احليدري
 ، أ� قاعد وّ�ه ، يقول �دراً تلقى مورد تستطيع أن تُقنع السّيد اخلوئي .

 : الواقع أكرب من الرتاث . احد الطالب
 اإلمام اجلواد اللي شافوه و.. وال� هذا هوايه قياس مع الفارق: ال م السّيد كمال احليدري

 الوكيل األول ., وكالء المع  ما كان جيلساالمام  : احد الطالب
 أصالً كّل الوكالء األربعة موال� .هو حبث علمي , : الوكيل األّول  السّيد كمال احليدري

 ؟هؤالء : كيف آمنوا هبم  احد الطالب
 : منو يقول أصالً كان أكو ؟ هذوله دّكان سّووا الوكالء األربعة . السّيد كمال احليدري

 بلي أقول علماؤ� كيف آمنوا هبم ؟:  احد الطالب
هبم ، يف زما�م مل يؤمن هبم أحد ، قلت لكم أ� مرارًا ذكرت أنَّ  واما آمن؟ : شنو  السّيد كمال احليدري
 وآخرون هم ما عد� دليل ، ما عد� ، روح جيب يل دليل . أنّه إلتقى بواحد منهم ،  الكليين مل مل ، مل يثبت

 : صدروا بيانّية ؟ احد الطالب
: وين وين بيانّية ؟ هذا هو اللي عندما سّووا ثقافة شيعّية أبنَّه احلّجة موجود ويطّلعون  السّيد كمال احليدري

، جييب أكو توقيع من احلّجة هذا الشلمغاين كاتبه ، وهلذا اآلن أ� واحد من خافوا الناس شتقول تكفريه 
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ه إجه إجه ، إجه التوقيع من اإلمام يف الشلمغاين مو خالف اإلمام ، النَّاس ما أدري أبنّه هذا السبب أنّ 
 من ؟خالف 

 : هو مش فقط الشلمغاين اللي خالف قد ال أقل فد مخسة ، عشرة . احد الطالب
نت ، واثنيًا منو يقول ماكو ؟ أقول ا: أقول ما عد� ألّن إحنا ، أ� أّول ما حمّقق  السّيد كمال احليدري

أقول رحت راجعت التاريخ أنت ، ها ؟ أما تقول يل بعد ذلك خو طبيعي موال� بعد من  دتفرتض ماكو
إجه الصدوق واملفيد والطوسي واملرتضى وهذوله ، هذوله شافوا أساسًا ُميكنهم تشكيل مرجعّية بشرط أّنه 

ما دا أتكلم ، إي نفس الكالم ، الكالم ، الكالم الكالم ، حوزة ، أقولك حوزة أ�  هديشنو ؟ يسوون م
أشخاص معينيني ، دا أقولك حوزة هذوله ، بلي بلي بلي ، أو أّنه اجتهدوا ، ما عندي مشكلة ، أ� أريد 
أقول اجتهدوا ما عندي مشكلة ، بيين وبني هللا أ� ما أريد أقول هذوله كلهم ُمغرضني �خذون فلوس حّىت 

ً ُملزم  يسوون مهدي كذب ، وممكن اجتهدوا حبسب األدلة ثبت عندهم شنو ؟ ... أنت ملزم هبم ؟ عقائد�َّ
؟ أقول عزيز � عزيزي خو جّيد أقول رجعنا إىل قضّية حسن الظن ابألكابر أقول هذا املنطق أ� ما مقبول 
عندي ، أقول هذا املنطق إذا متشّيه بعد مو فقط ميشي هنانه ، ميشي عند البوذية ، البوذية بيين وبني هللا 

 ليون مقّلد عنده واللي اتبعيه أساتذة ، علماء ، على مّر التاريخ ..  ] .يشوفون مثامنئة م

فراء هم الَّذين السُّ  بهة من أنَّ ساعد على ثبات هذه الشُّ ا يُ القضية صارت واضحة جدًا ولرمبا ِممَّ  أعتقد أنَّ 
يعيَّة ملوجود يف املؤسَّسة الدِّينيَّة اا اختلقوا هذه القضية هو الواقع  يتات الَّ ة من تعظيم بعض الشخصييَّ مسالرَّ لشِّ

اس التسقيط والنَّ ستحقُّ خصيات الَّيت ال تلك ومن تسقيط بعض الشَّ قون بذصدِّ اس يُ والنَّ التعظيم ال تستحقُّ 
رفع وأن ن يُ  أن شخٍص ال يستحقُّ  على أن ترفع من شأاملؤسَّسة الدِّينيَّة قادرةٌ  أنَّ  هذا يعين،  كلقون ذصدِّ يُ 
ات واملناقب وهم رامكنعت هلم الشخاص صُ ل من شأنه ، فهناك أنزَّ أن يُ  ن شخٍص ال يستحقُّ شأل من نزِ تُ 

سبت نعت هلم الكرامات واملناقب وهم أسوأ ما يكون وهناك أشخاص نُ هناك أشخاص صُ ، أسوأ ما يكون 
 .قيل ما قيل عنهم وهم ليسوا كذلك و  هلم املفاسد

يعيَّة رب اتريخ املؤسَّسة الدِّ ط وعِ ليس يف زماننا فقو  فإذا كان اجلو هكذا جيري هكذا  ة كان احلالُ مسيَّ الرَّ ينيَّة الشِّ
مات الَّيت  هذه املقدِّ  لِّ بهة مع كُ ق هذه الشُّ صدِّ بهة سيُ الشُّ  طرح عليه هذهِ فمن كان عارفًا هبذه التفاصيل وتُ 

 .ن اإلمام املهدي  على تضعيف شأعُ مِ جتُ علماؤ� ومراجعنا الكرام الَّيت ل هبا تفضَّ 
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اإلمام املهدي من هذه ي من شأن قوِّ ا وعند علمائنا يُ اً عند مراجعنمن بداية احللقة وإىل اآلن هل وجدمت شيئ
م ابلقصة ركُ ذكِّ وأُ , ى إىل اإلنكار وهذا التضعيف أدّ ؟ رح هو لتضعيف هذه العقيدة الَّذي طُ  لُّ أم كُ , العقيدة 

 ..ورقة عنب حيتاج واحد بس يلفها و وكشمش وبصل وهبارات وحلم ن بدأت هبا متِّ الطريفة الَّيت 

عرف احلقيقة كاملًة وأن يرى ي لكم من أراد أن لتُ ين كما قُ للحديث صلة وأعتذر عن طول اإلطالة ولكنَّ 
 احلديِث غدًا إن شاء هللا ةُ وأن يصرب على طول احللقات وبقيَّ  يَّ لَ وضع على احلروف عليه أن يصرب عَ النقاط تُ 
 تعاىل .

 م يف رعاية القمر .كُ أتركُ 
 ..أسألكم الدعاء مجيعاً 

 .يف أماِن هللا .


