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ــــــــــــــــــتُ قُ  ــــــــــــــــــيت ل ــــــــــــــــــٌب فمــــــــــــــــــا حيل ــــــــــــــــــي ذن  فل
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهم   أبي وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍه أتلّق
 قـــــــــــــــــالوا ألـــــــــــــــــيس العفـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــن شــــــــــــــــــأ�م 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُهم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ترجَّ  ال ســــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّما عمَّ

 � بقّية هللا .. عفوكَ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ   أســــــــــــــــــــــــــــــــــعى إىل ابهبــــــــــــــــــــــــــــــــــم فجئ
 

 مم طــــــــــــــــــــــــــــــــــوراً وأخشــــــــــــــــــــــــــــــــــاهُ أرجــــــــــــــــــــــــــــــــــوهُ  
 الٌم على ُحمَمٍَّد وآِل ُحمَمَّد ..سَ  

 ُه تـََوّجه إِلَيُكم َصلواُت ِهللا َعَليُكم ..قَِبل َعْنُكم َوَمن َقَصدَ َمن أَراَد هللا َبدأ ِبُكم َوَمن َوحََّدُه 

 م مجيعاً ..الٌم عليكُ سَ 

 بني أيديكم هذا الرب�مج : بصراحة .. 

 يشتمُل على عدَّة عناوين :

 كمال احليدري .. سيِّد  : وقفٌة مع املرجع الدِّيين املعاصر ال لالعنوان األوَّ 

 .احللقُة الثَّانية .

عرضوا لنا , رجاًء الكونرتول اأعرُض بني أيديكم اآلن استمرارًا مع ما عرضتُه يف احللقِة املاضية  •
 : )8(الوثيقة رقم 

البحث اجلديد ، التفتوا يل  خلص حىتَّ إن شاء هللا يف غد ندخلإىل هنا أ أعزائي : كمال احليدريسيِّد  ال [
 طمئنانُ ميكن اال يتم أبي دليٍل واضٍح ل وملاه الثاين فقد بطُ ل واالجتِّ اه األوَّ يف االجتِّ , إىل هنا اتضح لنا  جيداً ،
يعي ال هي ضرورٌة دينيَّة حدواثً وبقاءً اإلمامة ابملعىن  إليه أنَّ  ة دينيَّ  وال هي ضرورةٌ  ، لاه األوَّ  كما يف االجتِّ الشِّ

  . يف االجتاه الثاين ؟ اه ماذاحدواثً ال بقاًء كما يف االجتِّ 

يعي ضرورة دينيَّة أم ال ؟ اجلواب ماذا �يت ؟ اجلواب كّال وألُف   مامة اإلننتهي إىل هذا هل أنَّ إذاً  ابملعىن الشِّ
يعي مل يثبت لنا أن اإلمامة ابملعىن  كال ، رة الصالة أبدًا و ر كض,  أبداً , ة أبداً وَّ بُـ هلا ضرورة دينية كضرورة النُـ الشِّ

رج من الدين ال ظاهرًا وال ماذا ؟ وال ال خيُ ؟ هاه  ن الدين أو ال خيرجرج مومن هنا فإنكارها خيُ , مل تثبت 
 واقعاً ] .
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ح عملية يمفات( ، حتت عنوان  )422(كمال احليدري مأخوذ من درسِه املرقم سيِّد  ملقطع من حديث الا هذا
سيِّد كالم ال  هجري قمري ، أعتقد أنَّ  1435مجادى األوىل//7اتريخ الدرس , ) االستنباط الفقهي 

 ين .من ضرورات أو ضرور�ت الدّ  احليدري واضح فاإلمامة ما هي بضرورةٍ 

 عرضوا لنا الوثيقة التاسعة رجاًء :ا, ضمون هو هو يف الوثيقة التاسعة امل •

يعي هلا اإلمامة ابملعىن  أعزائي إىل هنا اتضح لنا أنَّ :  السيِّد كمال احليدري[  مة عنها اإلما عربوااللي , الشِّ
يعي لح ابملصط اإلمامةابملعىن اخلاص اإلمامة ابملعىن األخص  ال ضرورة  ههذ، عربوا عنها ما تشاءون الشِّ

هاي بعد� ما حبثناها هاي يف املرحلة الثانية ،  هاه ال ال مذهبية, وال ضرورة هاه  ؟ ة وال ضرورة ماذا هاهدينيَّ 
 ] . ال بقاءً و  حدواثً ة ال ينيَّ الدِّ  ين وال ضرورة من الضروراتل من أصول من الدِّ ال أص

، دروس خارج الفقه , روسه يف البحث اخلارج الفقهي من دُ  )423(م وهذا املقطع مأخوٌذ من الدرس املرقّ 
مفاتيح عملية  ليس املراد خارج الفقه خارج إطار الفقه ،,  لبحث اخلارجاب ىسمّ دروس خارج الفقه يعين ما يُ 

  .ي هجري قمر  1435مجادى األوىل//8االستنباط الفقهي بتاريخ 

 : فهذان الدرسان �يت أحدمها بعد اآلخر 

 .هجري  1435ادى األوىل /مج/7كان يف اتريخ :  ل املقطع األوَّ 

  .هجري قمري  1435مجادى األوىل//8: ع الثاين يف طقوهذا امل

  ين .امة ليست من أصول الدين وليست من ضروري الدّ اإلم من أنَّ  الكالم واضح وصريحٌ 

م من كالٍم جاء ذكرُه يف احللقة األوىل هو هنا ، فحينما ال تكوُن اإلمامُة ما تقدَّ اجلذر الفكري لِ  وأعتقد أنَّ 
يعي وأ� أريد أن أمتاشى مع ما هو املعروف يف الوسط , من أصول الدين   مع منطقِ  خيتلفُ  الَّذيو الشِّ

يعة  مُ علَّ يُ , اس النَّ  مُ علَّ تنا ، ولكن حبسب ما يُ مَّ مع منطق أئِ , والعرتة  الكتاب اإلمامة من أصول  من أنَّ الشِّ
يعة  مُ علَّ هكذا يُ , الدين  تب مراجعنا وعلمائنا ، ولكن حني ندخل إىل كُ ) من أصول الدين  اإلمامةُ : ( الشِّ

, )  ا من أصول املذهبإ�َّ : ( اثنو�ً  بداً ، وضعوا هلا عنوا�ً  اإلمامة ليست من أصول الدين أنا سنجُد أنَّ نَّ فإ
كمال احليدري جذُر سيِّد  م يف احللقة األوىل من بيا�ٍت ومن أفكار وأحاديث ونتائج وصل إليها الفما تقدَّ 

  من هنا .لِّ ذلك ينطلقُ كُ 

لًة من الواثئق قد عرضُت مجُ  ينفإنَّ , من اتبع معي احللقة املاضية وهي احللقة األوىل من حلقات هذا الرب�مج 
 من أنَّ : ( عتمدًا فيه على ما ذكرُه عبد الوهاب الشعراين عن ابن عريب احليدري كان مُ سيِّد ، حديٌث لل
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ى هللا عليه هي تنقُص عن أخالِق رسول هللا صلَّ  وسالمهُ  هللاِ  ة ابن احلسن صلواتُ جَّ أخالق إمام زماننا احلُ 
  .)  يه وآلهعل

يعة ة امَّ ملاذا يلتقي بع: ( ة أو إاثرة التساؤل جَّ انتقل احلديُث إىل لوم اإلمام احلُ  ُمثَّ  وال يلتقي ابملراجع الشِّ
  لماء ؟!) والعُ 

يعة ة قد التقى أبحٍد من جَّ ال يعتقُد أنَّ اإلمام احلُ  هُ أنَّ : ( احليدري سيِّد  النيَّ ج احلديُث إىل أن بَ وتدرَّ  ال الشِّ
 .) ن الغيبة الكربى هم يف زمامّ ال من عو هم و من خواصّ 

 ناك من فائدٍة أو من منفعةٍ ليس هُ : ( ه قال إىل أنَّ ى تسافل ولكن جمازاً يُ ى احلديث وليس ترقّ بعد ذلك ترقّ  ُمثَّ 
 .) ة جَّ لالعتقاد حبياة اإلمام احلُ  ليس هناك من أثرٍ , 

لماُء ث العُ هي من عقائد� األصلية ال كما حتدَّ  الَّيتجعة الرَّ  إىل أن ظهور اإلمام وأنَّ : ( جنا بعد ذلك وتدرَّ 
ساوي ا ال تُ عرضتها بني أيديكم من أ�َّ  الَّيتيخ الوائلي رمحُة هللا عليه يف املقاطع ثنا الشَّ ال كما حدَّ , عنها 

يُذكر فيما يعتقدُه ة ما ا ليست هلا من األمهيَّ اشف الغطاء وأ�َّ يخ حممَّد حسني كلساً عند مرجع الطائفة الشَّ فِ 
 .) يُخ الوائلي نفسُه الشَّ 

 !ات ؟الزِّ�ر لماء يقرؤون ؤالء العُ وه اءبطهؤالء اخل: ويف احلقيقة هناك تساؤل 

اس أن اس يطلبون من النَّ م كذلك يضحكون على النَّ ة اجلامعُة الكبرية يقرؤ�ا أو أ�َّ الّزِ�ر على سبيل املثال 
ة وهم ال الّزِ�ر م يقرؤون ة أو أ�َّ الّزِ�ر ة اجلامعة الكبرية وهم ال يقرؤون هذه الّزِ�ر ا و ؤ يزوروا أهل البيت وأن يقر 

ٌف عرتَِ مُ تُه املعصومني : ( مَّ ة اجلامعة الكبرية خياطب أئِ الّزِ�ر وهو يقرأ  ائرُ فحينما يقول الزَّ  يفهمون معانيها ؟!
 ..م كُ تِ رجعَ ٌق بِ دِّ صَ مُ  ) مكُ تِ عَ جْ رَ بِ  قٌ دِّ صَ م مُ كُ بِ �َ إبِ  نٌ ؤمِ م مُ كُ بِ 

ن  ِممَّ ِين لَ عَ جَ وَ  - عاءٍ دُ  حالةِ  وهو يف - مكُ َر آاثَ  صُّ قتَ ن يَ ين ِممَّ لَ عَ جَ وَ  : ( ائرالزَّ  ة الشريفة فيقرأالّزِ�ر  ُمثَّ تستمرُ 
 ) مكُ تِ لَ وْ  دَ ِيف  كُ ُميلَّ م وَ كُ تِ عَ جْ  رَ رُّ ِيف كِ يَ م وَ كُ تِ رَ مْ  زُ ِيف  رُ ُحيشَ م وَ اكُ دَ ي هبُِ دِ تَ هْ يَـ م وَ كُ يلَ بِ سَ  كُ لُ سْ يَ م وَ كُ َر آاثَ  صُّ قتَ يَ 

 .ة اجلامعة الكبرية الّزِ�ر ما جاء يف  إىل آخرِ , 

طباء وهؤالء ريفِة ومن األدعية ، فهؤالء املراجع وهؤالء اخلُ ات الشَّ الّزِ�ر ُر يف الكثري من هو هو يتكرّ  واملضمونُ 
 اميقرؤو�ا يفهمون معانيها أو ال ؟ هل هم جادون حين وحينما ات أو ال ؟!الّزِ�ر ة يقرؤون هذه يعيَّ موز الشِّ الرُّ 

كذبون على ويَ  من يسمعو�الَّذيون على كم ويضحهون على أنفسكم يضحات أم أ�َّ الّزِ�ر يقرؤون هذه 
 !؟هبذه النصوص  الَّذين خياطبو�م تهمأئمَّ 
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ملرجع ال تساوي عنده اك وذا ؟! ساوي فلساً تُ ا ال ة كيف يقول هذا املرجع إ�َّ جعُة هبذه األمهيَّ إذا كانت الرَّ 
 ؟! ةً هلا أمهيَّ  دُ ال جي الَّذيوهذا  ؟!المة ظفر قُ 

ة املراجع من وا إىل كلمات بقيَّ  أن تعودما أردمتُ  إذا وإالَّ , مناذج  ابملناسبة عند اجلميع ما ذكرتهُ  وهذا الكالمُ 
اٍه هل البيت يف اجتِّ وز�رات أهل البيت وثقافة أ اهفهم يسريون ابجتِّ ، ومن األحياء الكالُم هو هو  األمواتِ 

يعي أزق الفكري شكلتنا الكبرية ، وهذا هو املوهذه هي مُ ، آخر  سبة لمائنا وابلنِّ عُ و  سبة ملراجعناابلنِّ الشِّ
 ألتباعهم .

ٍم م من كالنُت أختصُر ما تقدَّ كُ   ، واضحة وواضحة جدًا من أين تشرب, ة واضحة وواضحة جدًا القضيَّ 
خرى جعة ستكون يف نشأٍة أُ الظهور والرَّ  ث عن أنَّ احليدري وهو يتحدَّ سيِّد ووصل بنا احلديث إىل ما ذكرُه ال

لماء كبار ومن نت أن هذا الكالم أساسًا جاء من عُ رضي هذا ، وبيَّ ، يف عاٍمل آخر ليس يف عاملنا األ
يعي ل يف الوسط راز األوَّ شخصيات علمية من الطِّ   .الشِّ

وصل إليها أمحُد  الَّيتة يجأمحد الكاتب ويصل إىل نفس النتوافق احليدري يُ سيِّد ال: ( ل الكالم إىل أنَّ حتوَّ  ُمثَّ 
 .) الكاتب 

ة جَّ سطورة اإلمام احلُ : ( من أنَّ حكاية قصة ااحليدري سيِّد وآخر شيٍء عرضتُه بني أيديكم ما استنتجُه ال
 .) ا�ً كَّ حوا بذلك دُ شيءٌ اختلقُه واصطنعُه السفراء ، وفت

من يقول  - يعين السفراء - الوكالء األربعة : ( ما عرضتُه بني أيديكم يقول لِّ هذه النصوص الكاملة لكُ 
إىل ,  ) ان سووا الوكالء األربعةمن يقول أصًال كان أكو هذوله دكّ  -كان أكو إمام   - أصًال كان أكو

 .آخر كالمه وأعتقد الكالم كان واضحاً 

اإلمامة  امنة والتاسعة من أنَّ نُه يف الوثيقة الثَّ يَّ ذه األفكار وجذُر هذه البيا�ت بشكٍل منطقي هو ما بَـ جذر ه
الدين ة أصول د أن أحتدَّث عن هذه اللعبة التافهين ، ال أريين وليست من ضروري الدِّ ليست من أصول الدِّ 

وسأعرض بني أيديكم ما ، د مَّ حمَُ  تدمري فكر آلِ علمائنا يف و  مراجعنا هذه من أالعيبِ , أصول املذهب , 
 ا قاله علماؤ� ومراجعنا الكرام .د وممَّ حمَُ  آلُ  قالهُ 

من أصول الدين وليست من ضروري احليدري حينما يقول اإلمامة ليست سيِّد رمبا اآلن البعض سيؤاخذ ال
 دو�مقلِّ ن يُ الَّذي املراجع  مجيع املراجع وحىتَّ احليدري ال يعلمون من أنَّ سيِّد ن سيؤاخذون الالَّذي ولكنَّ  ، نالدي

 اآلن هم يقولون هبذا القول !!
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 من أشهر كتبِه وهذا هو اجلزء الثاين ، اجلزء, اخلوئي سيِّد لل) التنقيح يف شرح العروة الوثقى ( هذا هو كتاب 
انتبهوا إىل  , اخلوئي سيِّد ماذا يقول ال,  )99(صفحة ) قيح يف شرح العروة الوثقى نتال( ب االثاين من كت

 كالمِه : 

ة نَّاضح معناه املذاهب األخرى من السُ و  وأهل اخلالف هذا املصطلح - نكرونأهل اخلالف مُ  إنَّ : الث الثَّ 
قطعًا هذا الكالم  - ما ثبت ابلضرورة من الديننكرون لِ أهل اخلالف مُ  إنَّ  - ةنَّ ومن غريهم مذاهُب السُ 

أهل اخلالف  إنَّ  -ة أقوال وبعد ذلك سيذكر قولُه ة وجوه وعدَّ ق إىل عدَّ ي هو يتطرَّ اخلوئسيِّد ليس كالم ال
يب وأمرهم بقبوهلا نها هلم النَّ ورة من الدين وهو والية أمري املؤمنني حيث بيَّ ر بت ابلضما ثنكرون لِ مُ 

فر أن إنكار الضروري يستلزم الكُ  وقد مرَّ  - لوالية أمري املؤمنني -نكرون لواليتِه تابعتها وهم مُ ومُ 
م بذلك وأنكره وال لِ إىل من عَ  ابإلضافةِ  -هذا الكالم قد يكون صحيحاً  -والنجاسة وهذا الوجُه وجيٌه 

ا هي منَّ إِ  ؟ من الوالية وريضر الما هو  - الضروري من الوالية ألنَّ , ىل مجيع أهل اخلالف إافة ابإلض يتم
هذا هو , خالفة وال هم حيزنون  ال , ةهذا هو الضروري منها ، ال إمام - ءوالوال بِّ عىن احلُ  مبالواليةُ 

 بِّ ا هي الواليُة مبعىن احلُ من الوالية إمنَّ  ألنَّ الضروري - اخلالف يقبلون بهِ  وهذا املقدار أهلُ ، الضروري 
عليٍّ من  دُه أعداءُ ردِّ يُ  الَّذينفس املعىن ) ,  والها عليٌّ مَ هذَ مواله فَ  نتُ ن كُ مَ فَ ( فهذا عليٌّ مواله  -والوالء 

 والوالء وهم غري منكرين بِّ ا هي الوالية مبعىن احلُ ي من الوالية إمنَّ ر الضرو  ألنَّ  -واحملب  راصِ املوىل النَّ أنَّ 
ا الوالية مبعىن اخلالفة فهي الم وأمَّ هم ألهل البيت عليهم السَّ بَّ ظهرون حُ بل قد يُ  - هبذا املعىن - اهل

 والوالء بِّ مبعىن احلُ  - فسروا الوالية -روها نظريٌة وقد فسَّ  ا هي مسألةٌ بوجه إطالقًا وإمنَّ  ليست بضروريةٍ 
بهة كما عرفت ، وقد أسلفنا ستنٌد إىل الشُّ آلابئهم وعلمائهم وإنكارهم للوالية مبعىن اخلالفة مُ  اً دليولو تق

مًا يب كما إذا كان عالِ مًا لتكذيب النَّ ز لكان مست  فيما إذا فر والنجاسةا يستتبع الكُ الضروري إمنَّ  را إنكأنَّ 
أهل اخلالف لعدم ثبوت اخلالفة  ق يف حقِّ تحقَّ ي وهذا مل رورةلضاب ا ثبت من الديننكره ِممَّ ما يُ  أبنَّ 

ن يالَّدنعم الوالية مبعىن اخلالفة من ضرور�ت املذهب ال من ضرور�ت ، لضرورة ألهل البيت عندهم اب
 ىل بقية كالمِه .إ -ه ابإلضافة إىل أهل اخلالف لُّ هذا كُ 

ث حتدَّ  الَّذيونفس الكالم ,  ) من ضرور�ت املذهب ال من ضرور�ت الدين ةنعم الواليُة مبعىن اخلالفِ ( 
ا هي من أصول ين وإمنَّ ين وليست من ضرور�ت الدِّ ليست من أصول الدِّ  كمال احليدري فاإلمامةُ سيِّد  ال عنهُ 

 .عليه اخلوئي رمحُة هللا سيِّد الكالم هو هو هذا كالُم ال، املذهب من ضرور�ت املذهب 

آخر  مرجعٍ من ؟ لِ هو شرح للعروة الوثقى ولكن لِ ,  ) حبوٌث يف شرح العروة الوثقى( وهذا الكتاب اآلخر هو 
) يف شرح العروة الوثقى  حبوثٌ ( لثالث من كتابه وهذا هو اجلزء ا، هللا عليه ة ُ رمحد ابقر الصدر مَّ حم دللسيّ , 
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حممد ابقر سيِّد ماذا يقول ال )396(صفحة  هجري قمري / 1429 /ملطبعة شريعة قم ا /، الطبعة األوىل 
 ؟صوص ذا اخلعليه هب الصدر رمحُة هللا

 الَّذياملراد ابلضروري  أنَّ  - نفس إمامةِ  نكره املخالف إن كان هو إن كان هويُ  الَّذياملراد ابلضروري  أنَّ 
ة مل تبلغ يف هذه القضيَّ  أنَّ الم فمن اجللي نفس إمامة أهل البيت عليهم السَّ  هو نكره املخالف إن كانيُ 
املخالف إن كان هو نفس إمامة أهل  نكرهُ يُ  الَّذيأن املراد ابلضروري  - ضوحها إىل درجة الضرورةوُ 

, مل تبلغ يف وضوحها إىل درجة الضرورة  - إمامة أهل البيت ةُ قضيَّ  - ةهذه القضيَّ  البيت فمن اجللي أنَّ 
ا نميعين حي, ابتداًء  ين يعحدواثً  - فال شك يف عدم استمرارِ  - تلك الدرجة -لوغها حدواًث م بُ لِّ ولو سُ 

ثابة  يف عدم استمرار وضوحها بتلك املم بلوغها حدواثً تلك الدرجة فال شكَّ لِّ ولو سُ  -غ هبا رسول هللا بلَّ 
 . ما اكتنفها من عوامل الغموضلِ 

 ة ما هي ؟ إذاً النتيج

  اإلمامة ليست من ضروري الدِّين !! -
  !!ين الوالية ليست من ضروري الدِّ و  -

يعي فحينما يوجد عند� يف العقل  ورق وشيئًا فشيئًا ة هذا اجلذر فهذا اجلذر سينمو ويُ يعيَّ قافة الشِّ ويف الثَّ الشِّ
  ذكرُه يف احللقة املاضية .ائج ما مرَّ تلة هذه النمن مجُ ، تلفة عطينا نتائج خمُ يُ 

الفتاوى الواضحة وفقًا ملذهب ( الته العملية سمة ر قدِّ د ابقر الصدر رمحُة هللا عليه يف مُ حممَّ سيِّد ال ولذا فإنَّ 
آلخرين ، ساوى مبذاهب افليس ألهل البيت من مذهب يُ , هذه العبارة فيها نقاش حىتَّ , ) أهل البيت 

 ةٌ لعوبة شيطانيَّ ضحوكٌة وأُ سوا هلم مذاهب ، هذه أُ أسَّ و  دينهذا الهناك ديٌن ألهل البيت واآلخرون خرجوا عن 
و ديُن عليٍّ ه,  والعرتة الكتابِ  واحد هو دينُ  د ، الدينُ مَّ حمَُ  أن نقول ديٌن ومذهب ، هذه إساءٌة كبرية آللِ 

 .وآِل علّي 

 املراجع ال أدري هل أنَّ , عليها هكذا خناطبها  هللاِ  ة صلواتُ مَ اطِ اهرة فَ يقة الطَّ حينما نقرأ يف ز�رِة الصدِّ 
دٌو عَ وَ  كِ َال ان وَ مَ  لِ ِيلٌّ  وَ ّينِ أَ  هُ تَ كَ الئِ مَ هللا وَ  دُ هِ شْ أُ  ( ؟وكيف يفهمو�ا ؟ ات أو ال الّزِ�ر لماء يقرؤون هذه العُ و 
م هِ تِ يَ َال وَ بِ ن وَ وقِ ِك مُ دِ لْ وُ  نمِ اَألئِمَّة ِك وَ علِ بَ يِك وَ بِ أبَِ ِك وَ  بِ ِيت وَال  مَ �َ  �َ أَ ، ِك بَ ارَ ن حَ مَ ٌب لِ رْ حَ اِك وَ ادَ ن عَ مَ لِ 
حني خناطُب ، دينهم  ينُ فالدِّ ,  )م هُ مَ كْ حُ  كمَ احلُ م وَ هُ ينَـ ين دِ الدِّ  أنَّ  دُ هَ شْ أَ ، م زِ تَ لْ م مُ هِ تِ اعَ طَ لِ ن وَ مِ ؤْ مُ 

  !عليها ؟ بُ ذِّ كَ أنفسنا أم نُ اهرة هبذا اخلطاب نضحك على يقة الطَّ الصدِّ 
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عند أهل البيت ،   ال قيمة لهُ  هذا هراٌء �صيبٌ  ؟!أصول للدين وأصول للمذهب  !؟ عىن ديٌن ومذهبمما 
د مَّ منظومٌة سخيفة ال معىن هلا عند آل حمَُ  ،)  فروع الدين ، أصول الدين: ( هذه املنظومة العقائدية  كما أنَّ 

� ابألصول واصب ومن املعتزلة أعداِء أهل البيت فجاؤ رام من األشاعرة النَّ الكِ منظومٌة جاء هبا مراجعنا ، 
والعدل جزء , افوا العدل شاعرة وأضمن األ, ) املعاد  ، النبوة ، التوحيد ( اإلسالم وها أصولُ مسُّ  الَّيتالثالثة 

نوا بتعزلوا العدل حبسب ما هم ملعتزلة ا عزلوه ألنَّ  ؟! � من دون عدليدفهل توح؟  يد فلماذا عزلوهمن التوح
هذه ، خامسًا  ، فأضافوا اإلمامة أصالً   هذايف نعقدًا لتفصيل الكالموليس املقام مُ , ئهم اا من آر و ما تبن

د مَّ حمَُ  ظهروا دليًال عن آلِ ى اجلميع أن يُ فاسدة ال عالقة هلا أبهل البيت ، أحتدَّ  العقائدية منظومةٌ  املنظومةُ 
شاعرة املنظومة مل تكن منظومًة عقائدية لأل هذهِ  نكروا أنَّ ى اجلميع أن يُ مة وأحتدَّ و ظناملم وضعوا هذه أ�َّ 
  .نكروا ذلك يُ  أحتدى اجلميع أن ، عتزلةوامل

ية واضحٌة جدًا ، تة يف املراجِع واملوسوعات التارخيية واحلديثية والكالمفمصادر التاريخ والكتب واحلقائق املثبَّ 
د له مَّ حمَُ  عند آلِ  ينُ الدِّ , د مَّ حمَُ  ين عند آلِ ثكم عن أصول الدِّ سأحدِّ , ألشاعرة واملعتزلة ا دئهذه منظومة عقا

 وسأبني لكم ذلك بعد قليل . العرتة ن ومنطقُ رآالقُ  طقُ نهذا هو مو ,  واحد هو اإلمام املعصوم وانتهينا لٌ أص

الفتاوى الواضحة وفقًا  ( عليه هللاِ  الصدر رمحةُ د ابقر حممَّ سيِّد هيد الرجع الشَّ مأعود إىل الرسالة العملية لل
ُه سيتناول األصول دار التعارف للمطبوعات ، ذكر يف التمهيد يف املقدمة من أنَّ ,  ) ملذهب أهل البيت

كتب يف أصول ي أن, الواجبة  يكتب العقائد ذلك ، أن طلبوا منهُ  قلديه وتالمذتهُ األساسية للدين ، ألنَّ مُ 
لعملية ليس للتنظري وإمنا ا ئليف الرسا بتملية ، وقطعًا معروف لديكم ما ُيكسالة العمة الرِّ دِّ قين يف مُ الدِّ 

  للعمل .

 ابقر الصدر يف الفتاوى الواضحة ؟ دحممَّ سيِّد أثبتها الالَّيت فما هي أصول الدين 

 أثبت ثالثة أصول :

  . ل وهو هللارسِ مُ ـال -
  . دمَّ والرسول وهو حمَُ  -
  والرسالة . -

، ، وليست مخسة ) الفتاوى الواضحة ( د ابقر الصدر مَّ حم دسالة العملية للسيّ ين ثالثة يف الرِّ فأصول الدِّ 
  ) . سالةالرِّ ، د مَّ ول وهو حمَُ سالرَّ  ، ل وهو هللارسِ مُ ـال( ثالثة ، 
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, املعصومني األَئِمَّة من مجلة هذه اخلصوصيات جاء ذكر  سالُة هلا خصوصيات خصوصيات عديدة ،الرِّ 
وصيات صخزمان الغيبة ، فهذه الرسالة هلا لفقهاء يف ا مثلما جاء من مجلة هذه اخلصوصيات الرجوع إىل

 :خصوصيات عديدة 

 ..جوانب احلياة  لِّ املة لكُ سالة جاءت شهذه الرِّ  أنَّ : لتها مثالً من مجُ  -
جاء  الَّذيقت على يد الرسول بِّ طُ  الَّيت ةديسالة هي الّرِسالُة السَّماوية الوحهذه الرِّ  أنَّ : لتها من مجُ  -

 .إىل آخر التفاصيل , هبا وسجلت يف جمال التطبيق جناحاً ابهراً 
 .أمجعني  معليه وسالمهُ  هللاِ  االثين عشر صلواتُ األَئِمَّة صوصيات للرسالة وجود هذه اخلمن مجلة  -

فأصول  ، الثالثَّ  هي األصلُ  الَّيتسالة الرِّ  ، سالةمن خصائص الرِّ  فال هم من األصول وإمنا هم خصيصةٌ 
 هلا خصوصيات كثرية سالةُ والرِّ ,  ) سالةالرِّ  ، سولالرَّ ، رسل مُ ـال : ( د ابقر الصدرحممَّ سيِّد الدين عند ال
 .عليهم أمجعني  وسالمهُ  هللاِ  ة معصومون صلواتُ مَّ وصياهتا هناك أئِ صخواحدة من 

احتاُف   (هذا كتابهُ ¸رمسي  صار وهابيًا بشكلٍ  الَّذييخ حسني املؤيد الشَّ اه تبنَّ  الَّذي هذا املنطق هو نفسهُ 
, ا كان شيعيَّ   ام كان قد أجاب عليها حيناحتاف السائل هذا الكتاب يشتمل على إجاابتٍ ,  ) السائل

ليست ببعيدٍة عن  اً كان شيعيَّ   ولكن إجاابتُه حينما,  قد أجاب عليها حني صار وهابيًا وعلى إجاابتٍ 
ًا هي كان شيعيَّ   اماٍب واحد ، مع العلم أنَّ إجاابتِه حيناألمرين يف كت عصار وهابيًا ولذلك مج امِه حينإجاابت

 عن ثُ ا أحتدَّ وإمنَّ ، ن اقرأ من كتبهم الَّذي�م اآلن واملراجع دو قلِّ ن تُ الَّذيوآراء املراجع  تُ وكتااب نفسها إجاابتُ 
اك يف  نن تقدموهم هذي, الموا ن تقدَّ ذيالن تقدموهم و الَّذي ففي م وإالَّ هتفرت نا نعيش يف ألنَّ ملراجع املعاصرين ا

 .اهنة نعيشُه يف املرحلة الرَّ  ذيال  والواقعكن حننُ ل كتبهم ما هو األسوأ من هذا ،

 /الطبعة األوىل  /لبنان  /بريوت  / تبة الرتاث األديبكدار وم /ملؤيد ا نييخ حسالشَّ  ) احتاف السائل( 
على شكل  ءتية جامالرفة اإلسعامل مناحي ة يف شّىت ينيَّ دِّ لمن املسائل ا كتاب جمموعةً هذا ال ، يضمّ  2012

ه يف بني أبنَّ ، وهو يُ يعي الشين ومنهم والسائلون منهم السُ  ، على مدار سنوات هت إيلَّ جِّ أجوبة عن أسئلة وُ 
 ة وحساسة :ل من املسائل كان قد أجاب عليها يف مرحلٍة هاموَّ الصنف األ يف ل من الكتاب أوالشطر األوَّ 

يعي قد تبلورت لدي فكرة ضرورة إصالح الفكر  تل حيث كانيو يف شوطي العلمي الط نت كُ   الَّذيالشِّ
 .إىل آخر كالمه  - انتمي إليه
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فهو ُميّثُل  اينالثَّ  نفُ ا الصِّ وأمَّ  :ابت امن املسائل واإلج لثاين هذا ما يرتبط ابلصنف األولا الصنف اوأمَّ 
أقيمت  الَّيتل وضوح وهو يقوم على األسس لته بكُ هاً وقد سجَّ قف و عقيدةً  االجتاه الفكري الَّذي التزم بهِ 

 هابياً .صار حينما  -ة نَّ أهل السُ  عليها مدرسةُ 

 )142(يف صفحة , ل إىل الوهابية تحوَّ ي ناً قبل أكان شيعيَّ   امأجاب عليها حين الَّيتهذه اإلجابة يف املسائل 
مراجعة ما   ككنين وميليست اإلمامة من أصول الدِّ  ؟ اجلواب ما هو هل اإلمامة من أصول الدين ؟: 

 كتبناه هبذا الصدد يف بيان رأينا هذا .

اإلمامة كون   قلة حول أصول الدين وعدمستاملنرجوا توضيح ما ذكرمتوه على فضائية :  )143(صفحة 
 ؟ ةأي نتيجوصل إىل  اً كان شيعيَّ   امهذا حين ؟ لدينمن أصول ا

مطلقًا يرتكز عليه الدين من حيث املبدأ  ا يكون أصالً وعلى هذا األساس نقول إمنَّ :  )145( صفحة يف
 . هذه أصول الدين - هو

  . رابًَّ و  نية هللا إهلاً اداإلقرار بوح: الً أوَّ 

 .سول ل والرَّ رسِ مُ ـال - من عند هللاد رسوالً مَّ ة حمَُ وَّ اإلقرار بنبُـ :  اثنياً 

 سالة وهو يستبطنُ زام اإلمجايل ابلرِّ االلت -هذا هو األصل الثالث  - االلتزام اإلمجايل ابلرسالة:  اثلثاً 
 :  معنيني

  . من عند هللا تعاىلااللتزام أبنَّ كّل ما جاء به الّنيبُّ فهو حقٌّ 

  . ه ليس منهاقبل قيام الدليل على أنَّ ه من الرسالة تمل أنَّ نكار ورد ما حيُ عدم إ

ه ال تقوم لإلسالم قائمة بدون يرتكز عليها اإلسالم على حنو اإلطالق مبعىن أنَّ  الَّيتصول هذه هي األ
من دون واحد منها فهي أصول ال  ءً ابتدان يف دائر اإلسالم دخل اإلنساي منها وال ميكن أن واحدٍ 

أو أن ُجيعل ركيزٌة  للدين , عل ركيزةً جيُ  ميكن أن امللحوظة فيماختتلف ابختالف االعتبارات والوجوه 
على   أصالً عدَّ ن أن يُ كفال مي - سالةسول والرِّ ل والرَّ رسِ مُ ـوهي ال - هذه األمور الثالثة ا غريُ وأمَّ  للدين ،

 . حنو اإلطالق

اخلوئي ، وهذا هو سيِّد الد ابقر الصدر وهذا هو فكر مَّ حم دفكر السيِّ  هو هذا هو فكر حسني املؤيد وهذا
 فلماذا يُالم ؟  رييدكمال احلسيِّد  فكر ال
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هاب ، الشِّ  دارُ  ,ا هيد حسن البنّ العقائد لإلمام الشَّ  باكت, هذا  ا حلسن البنَّ )  العقائدُ ( إذا رجعنا إىل كتاب 
لع عليه أن يطَّ من تفاصيل ولكن إذا أراد أحد  ما عندي وقت أن اقرأ ما جاء, إذا ما قرأ� هذا الكتاب 

د ابقر حممَّ  د�ها عند السيِّ ذي قرأهذا الَّ ال ختتلُف عنده عن  طلع عليه ليجد أنَّ أصول العقيدةِ ي ميكن أن
 عند الباقني .حىتَّ يخ حسني املؤيد و الصدر أو عند الشَّ 

يعة ز األحباث العقائدية أعتقد أنَّ الكثريين من كمر , هة إىل مركز األحباث العقائدية وجَّ سئلٌة مُ هذه أ الشِّ
السيستاين ، أو على سيِّد تكون صادرة من هذ املركز هي صادرة من مرجعية ال الَّيتيعرفون أن اإلجاابت 

ه إىل وجَّ سؤاٌل يُ السيستاين ، سيِّد لفكر ال ةضادالفة أو مُ ، فلن تكون هناك أجوبة خمُ  تهِ قل يف أجواء مرجعيّ األ
 : مركز األحباث العقائدية 

نكر أصًال من مُ ـال يكون ال كافرًا فكيف  عدّ من ضرورات الدين يُ  ر ضرورةً نكِ مُ ـال من املعلوم أنَّ  •
  وهو اإلمامة بل واملعاد أرجو توضيح ذلك ؟أصول الدين غري كافر أَال 

نكر يُ  الَّذيفمثًال  ، ةوَّ بُـ سالة والنُـ من ضرورات الدين يرجع إىل إنكار الرِّ  إنكار ضروريٍ  إنَّ  : اجلواب
اإلمامة ليست  احليدري من أنَّ سيِّد أشار إليه ال الَّذينفس الكالم  - الةرات كالصَّ و ر  من الضضرور�ً 
رورات  من الضَّ  ضرور�ً  نكرُ يُ  الَّذيفمثًال  - واملنطق نفسهُ  ما هو املنهج نفسهُ  ، الةكضرورة الصَّ   ضرورةً 
الة أمر أبداء الصَّ  هُ يعلم ابلضرورة أنَّ  هُ عليه وآله ألنَّ  ى هللاُ د صلَّ مَّ حمَُ  يبِّ يق ابلنَّ التصد الة معناه عدمُ كالصَّ 

بني املسلمني  لالختالفِ  وقعت حمالًَّ  الَّيتاإلمامة  ا إنكارُ أمَّ ، الكفر من هذه اجلهة  ولذلك يلحقهُ 
 ، شهادتنيلاب الم بعد إقرارهِ من اإلسنكرها ال جيعله خارجًا عند مُ   وعدم متامية الدليلهةٍ ها بشبُ فإنكارُ 
 .عن مذهب اإلمامية  خارجٌ هو نعم 

يعة جد تفريق عند هل يو : وسؤال آخر  •  ؟بني أصول الدين وأصول املذهب الشِّ

( سلمًا وهي يكون هبا املرء مُ  الَّيتأصول الدين هي األصول  : اجلواب أيضًا من مركز األحباث العقائدية
أصول الدين هي  -ألشاعرة وتلك هي أصوُل األشاعرة ، هذه هي أصول ا -)  واملعادة وَّ بُـ التوحيد والنُـ 

د تعطينا مَّ حمَُ  أو حديثًا عن آلِ  املراجع مجيعًا هل وجدمت روايةً  سلو -سلمًا مُ  يكون هبا املرءُ  الَّيتاألصول 
ولكن هذه  � ،دئواملعاد من عقا,  ائد�قة من عوَّ بُـ والنُـ , � دئالتوحيد من عقا, العقائدية ؟ نعم  هذه املنظومة

من  آيةٍ  يف أيِّ  ؟ تنامَّ ئِ  من أإمامٍ  أصل العقائد هبذه اهليئة أيُّ  الَّذيمن ، إىل أتصيل و  جة إىل نظمالعقائد حبا
 رآن الكرمي هذا التأصيل العقائدي ؟القُ 
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واصب نصبًا وعداًء النَّ  سهُ وأسَّ واصب إلنكار اإلمامة النَّ  سهُ واصب وأسَّ خذ من النَّ تأصيل العقائدي أُ هذا ال
كمال احليدري سيِّد  بعد ذلك حني �يت ال، جعنا أخذوه وجعلوا أصول اإلسالم هي هذه امر  للعرتة الطاهرة ،

قت مسرية ابتدت هبذه اخلطوات وصدَّ  ما هي هذهِ , إكمال املسرية ريه ويواصل صادقاً مع نفسِه يف أو �يت غ
عليه أن يكمل املسري ال أن يصل إىل مكان وبعد ذلك حيرف املسار  مع نفسهِ  ومن كان صادقاً ، يعة الشهبا 

تائج بشكل تلقائي وطبيعي وأتيت الن واصل املسريأو جهل ، فحينما يُ  شخصية ، أو لغباءٍ  ألجل مصاحلٍ 
ئتم ن هيَّ يذالفتحتم األبواب وأنتم  ذينال عاندة ملنهج الكتاب والعرتة يصيحون عليه مجيعًا ملاذا ؟ ما أنتممُ 

 األطياب . دٍ مَّ واصب أعداء آل حمَُ جئتم هبا من النَّ  الَّيتفاسدة لأصلتم األصول ا نيذاألسباب وأنتم الَّ 

م ونكُ مُ علِّ كيف يُ   -)  ة واملعادوَّ بُـ التوحيد والنُـ ( يكون هبا املرء مسلماً وهي  الَّيتأصول الدين هي األصول 
ثون عن أصول الدين وعن أصول لكن يف الكتب يتحدَّ  ،)  واإلمامةوالعدل : (  ونيقول ؟ أصول الدين

شيء ة يعشِّ لقال له يُ مس من أنَّ ثت عنه يف يوم أحتدَّ  الَّذيداق من املصاديق لألمر ، وهذا مصاملذهب 
يكون  الَّيتين هي األصول الدِّ  أصولُ  - آخر أكثر من هذا يف الكواليس قال شيءٌ آخر ، ويُ  كتب شيءٌ ويُ 

يكون هبا  الَّيتا أصول املذهب فهي األصول أمَّ  ،)  ة واملعادوَّ بُـ التوحيد والنُـ ( وهي  سلماً مُ  هبا املرءُ 
 .) اإلمامة والعدل ( مة أصلي إىل األصول الثالثة املتقدِّ  تكون إضافةً و  ؤمناً املسلم مُ 

ضمون ، هذا املالسيستاين بنفس سيِّد ة الاث العقائدية التابع ملرجعيَّ رة يف مركز األحبتكرِّ وهناك أجوبٌة مُ 
كمال سيِّد  د ابقر الصدر أو ابلحممَّ سيِّد اخلوئي أو ابل دلسيِّ اب اين أوالسيستسيِّد ًة ابلة ليست خاصَّ والقضيَّ 

 ، عند اجلميع .ري دياحل

جفي ، النَّ يخ بشري حسني الرسالة العملية للمرجع املعاصر الشَّ  ) ين القيممصطفى الدِّ  ( هذا الكتاب
ا األول فهو العقيدُة اإلسالُم عقيدٌة وعمل ، أمَّ  : )15(، صفحة  ابب العبادات ، مصطفى الدين القيم

سمى ابلعقائد اإلسالمية ، ل إنسان االلتزام هبا وتُ جيب على كُ  الَّيتن من جمموعة املعتقدات تتكوَّ  الَّيت
, ى أبصول الدين سمَّ هو العقائد وتُ  ةيت اإلسالمالقسم األول من الواجبا: إىل أن يقول ..  اينوالثَّ 

 -)  املعاد ، ةوَّ بُـ النُـ  التوحيد ،( هبا وهي  منها حترز اإلسالم ويصبح اإلنسان مسلمًا إذا اعتقد وثالثةٌ 
 اً لم شيعيَّ سفال يكون امل, ع التشيُّ مذهب ا من أصول هواثنان من -شاعرة هذه رسالة عملية ألأصول ا

، وهكذا أصبح )  اإلمامة العدل(  إىل األصول الثالث السابقة ومها نيت العقيدنيهات أن يضم  إالَّ ؤمناً مُ 
 إىل آخر الكالم . ... هبا مسلم اعتناقها وااللتزامُ  لِّ أصول الدين مخسة جيب على كُ  جمموع

من ديننا  يدُ هي أصول األشاعرة ، قد يقول قائل التوح ،)  معاد ، ةنبوّ  ، توحيد(  : فأصول الدين ثالثة
نا صحيٌح هذا ولكن هذا التنظري وهذه املنظومة ليست من ديننا ، ألنَّ , من ديننا  ة من ديننا واملعادُ وَّ بُـ والنُـ 
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د فماذا يقولون عن أصول مَّ حمَُ  د وآلِ مَّ علينا أن نعود إىل حمَُ , د مَّ حمَُ  وآلِ  دٍ مَّ حمَُ  واصب أعداءِ من النَّ  اأخذ�ه
 ديننا .

ا من أصول ين إ�َّ فاإلمامُة ليست من أصول الدِّ م قبل هذا الفاصل كان حديث املراجع الكبار تقدَّ  الَّذي
نهج الكتاب والعرتة مب العالقة هلا يتالختلة ن جاؤ� هبذه املنظومة املذيالمراجعنا  ذلك كالمُ ، املذهب 

إىل  ولكن حني رجعتُ هذه ،  هيأصول الدين  صغري من أنَّ  نذُ سبة يل خدعوين مُ نِّ وخدعو� على األقل ابل
  القضية ليست كذلك . أنَّ  د وجدتُ مَّ حمَُ  آلِ 

 !د ؟مَّ آل حمَُ  ماذا يقولُ  •

وصفاته  ميف فضل اإلما جامعٌ  �درٌ  قرأ من اببٌ وأ� أ, ل وهذا هو اجلزء األوَّ ) , الكايف الشريف ( هذا هو 
سُّ ة أُ امَ مَ اإلِ  إنَّ ( امن ؟ فماذا يقول إمامنا الثَّ , عليه  وسالمهُ  هللاِ  ل عن إمامنا الرضا صلواتُ احلديث األوّ 

ى سمَّ هي األصول والفروع ، فما يُ  ةاإلمام, وفرعُه  ماإلمامة أسُّ اإلسال,  ) اميرعُه السَّ فَ ي وَ امِ م النَّ سَال اإلِ 
اِإلَماَمة ُأسُّ اِإلسَالم إنَّ (  د :مَّ حمَُ  هذا هو منطُق آلِ ، د مَّ حمَُ  الفٌة ملنطق آلِ ل والفروع خمُ و مبنظومة األص

عًا تفرِّ كون مُ ي أن دَّ سس هي األصول وهي الفروع ، وما يُعدُّ من الفروع البُ فهي األُ ,  )النَّاِمي َوَفرعُه السَّامي
ناك أصٌل واحد أسٌّ واحد ، هذا يِن هُ دِّ ذا الأن يكون مرتبطاً هبا ، فهناك هل دَّ عدُّ من األصول البُ وما يُ ، منها 
 إنَّ اِإلَماَمة ُأسُّ اِإلسَالم النَّاِمي َوَفرعُه السَّامي(  :عليه  وسالمهُ  هللاِ  ضا صلواتُ نُه لنا إمامنا الرِّ يَّ بَـ  الَّذيهو 
 (. 

ة ابب فرض طاعة  ، عليه وسالمهُ  هللاِ  إمامنا الباقُر صلواتُ  عن زرارة عن أيب جعفر , ل احلديث األوَّ ، األَئِمَّ
 اَألْمرِ  َوةُ رْ ذُ  -وهو أعلى الشيء  ُذورة األمر - رِ مْ األَ  ةُ وَ رْ ذُ (  اذا قال إمامنا الباقر ؟م, الباقر عن إمامنا 

وتلك هي ,  ) هتِ فَ عرِ مَ  عدَ بَ  امِ مَ إلِ لِ  ةُ اعَ اىل الطَّ عَ تَـ  وَ كَ ارَ بَ ن تَـ محَْ ا الرَّ ضَ رِ اء وَ يَ شْ األَ  بُ ابَ وَ  هُ احُ فتَ مِ وَ  َوِسَناُمه
 -َوِمفَتاُحُه َواَبُب اَألْشَياء  َوِسَناُمه اَألْمرِ  َوةُ رْ ذُ (  : دمَّ حمَُ  آلِ  هذا هو منطقُ  ، اإلمامة ، وتلك هي الوالية

 فروع هنا الكالم هو هولهي األسس وهي ا ) إنَّ اِإلَماَمة ُأسُّ اِإلسَالم النَّاِمي َوَفرعُه السَّامي ( نفس املنطق
َوِمفَتاُحُه  َوِسَناُمه اَألْمرِ  َوةُ رْ ذُ  -:املعىن واملضمون واحد  أال تالحظون أن -َوِمفَتاُحُه َواَبُب اَألْشَياء  -

 .)  َواَبُب اَألْشَياء َوِرَضا الرَّْمحَن تـََباَرَك َوتـََعاىل الطَّاَعُة ِلِإلَماِم بَعَد َمعِرفَِته

 !وماذا قالوا لنا ؟ •

، ة جَّ ومن كتاب احلُ ) ريف الكايف الشَّ ( ل من لُت أقرأ عليكم من اجلزء األوَّ اية عن إمامنا الصادق وال زِ و الرِّ 
 - اطبناخيُ  - نياحلِِ ون صَ نُ و كُ  تَ م َال إنَّكُ : ة السادسة عن إمامنا الصادق الرِّوايابب معرفة اإلمام والرد إليه ، 
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ىتَّ حَ ون قُ دِّ صَ  تُ َال وَ وا ، قُ دِّ صَ  تُ ىتَّ ون حَ فُ رِ عْ  تَـ َال وَ  - وماذا نعرف ؟ - وافُ عرِ تَ ىتَّ حَ ني احلِ صَ  ونونُ كُ  تَ م َال كُ نَّ إِ 
هذا  - َوِإّينِ َلَغفَّاٌر لَِّمن اَتبَ  :إىل أن يشري إىل اآلية  - اهَ رِ  آبخِ الَّ هلا إِ وَّ ح أَ صلَ  يَ ة َال عَ ربَـ ااًب أَ وَ بْـ أَ , وا مُ لِّ سَ تُ 

َوِإّينِ َلَغفَّاٌر لَِّمن  -َوَعِمَل َصاِحلًا مثَُّ اْهَتَدى  - اثنياً  - َوِإّينِ َلَغفَّاٌر لَِّمن اَتَب َوآَمنَ ،  نَ وآمَ  -ل الباب األوَّ 
 شيء ؟  إىل أيِّ  اهتدى - اَتَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِحلاً مثَُّ اْهَتَدى

 وسالمهُ  هللاِ  لعاشر اهلادي صلواتُ ا املروية عن إمامناالغديرية  ةُ الّزِ�ر حنُن إذا ما ذهبنا إىل ز�رِة أمري املؤمنني 
خاطب مُ ـال؛ القائل لك , املراد رسول هللا ؛  هُ أنَّ وَ  - كلَ  لُ ائِ القَ  هُ نَّ وأَ  :) مفاتيح اجلنان ( قرأ من وأ� أ, ليه ع

 - كر بِ فَ ن كَ  مَ ِيب  نَ ا آمَ ّق مَ حلَ  ابِ ِين ثَ عَ بَـ  يالَّذِ ك و لَ  لُ ائِ القَ  هُ وأنَّ  -قد قال لك  رسول هللا وأنَّ , أمري املؤمنني 
ينقله لنا إمامنا اهلادي ، وحنُن خناطب أمري املؤمنني حينما نقرأ  الَّذيألمري املؤمنني و هذا كالم رسول هللا 

, ك دَ حَ ن جَ هلل مَ ابِ  رَّ قَـ  أَ َال وَ  وأنَُّه الَقاِئُل َلك والَِّذي بـََعَثِين اِبحلَّق َما آَمَن ِيب َمن َكَفر ِبك -ة الغديرية الّزِ�ر 
وأنَُّه الَقاِئُل  -: هذا هو األصل -ك ي بِ دِ هتَ  يَ ن َال مَ  َيلّ  إِ َال  هللا وَ َىل دي إِ تَ هْ  يَـ ملَ ك وَ نْ ّد عَ ن صَ مَ  لَّ د ضَ قَ وَ 

َوَال َأقـَرَّ اِبهلل َمن َجَحَدك َوَقد َضلَّ َمن َصّد َعْنك َوَمل  َلك والَِّذي بـََعَثِين اِبحلَّق َما آَمَن ِيب َمن َكَفر ِبك
َوِإّينِ َلَغفَّاٌر لَِّمن اَتَب َوآَمَن َوَعِمَل  وُهو َقوُل َريبِّ عزَّ وَجّل : هَتِدي ِبكيـَْهَتدي ِإَىل هللا َوَال ِإَيلّ َمن َال يَ 

 إَىل واليَِتك . َصاِحلاً مثَُّ اْهَتَدى

( هذا هو أصُل الدين وال يوجد شيٌء آخر ، منظومُة العقيدة عند آل ُحمَمَّد هي هذه ، ديننا له أصٌل واحد 
 عليه . وسالمهُ  هللاِ  هو أصُل ديننا ؟ إمام زماننا اُحلجَّة ابن احلسن صلواتُ ، ما ) اإلماُم املعصوم 

ُن إذا أرد� أن نذهب إىل الز�رة اجلامعة الكبرية من أول لفظٍة فيها إىل آخر لفظٍة فيها كلُّها تشري إىل أن حن
عليهم أمجعني ، فإنَّنا حني نقرأ : (  وسالمهُ  هم صلواُت هللاِ , هذا الدين لُه أصٌل واحد هو اإلمام املعصوم 

َوَمن ِاعَتَصم ِبُكم فـََقد ِاعَتَصم  -هذا هو أصُل الدِّين عصمُة هللا  - َوَمن ِاعَتَصم ِبُكم فـََقد ِاعَتَصم اِبهلل
راُط اَألقْـَوم وُشَهَداُء َداِر الَفَناء وُشَفعاُء داُر البَـَقاء والرََّمحُة الـَموصُ ,  اِبهلل وَلة واآليُة الـَمْخُزوَنة أنـُْتم الصِّ

تَـَلى ِبِه النَّاس َمن َأاَتُكم َجنَا وَمن َمل َ�ِتُكم َهَلك  َمن  -هذا هو األصل  -واَألَمانَُة الـَمْحُفوَظة والَباُب الـُمبـْ
ورسول  ُمرسل ( أّما هذا اهلراء من التقسيم ,  هذه منظومتنا العقائدية - َأاَتُكم َجنَا وَمن َمل َ�ِتُكم َهَلك

هناك أصول دين  عليهم , هللاِ  واحدة من هذه اخلصوصيات هم صلواتُ , ورسالة هلا خصوصيات ) , ورسالة 
وأصول مذهب جاءوا هبا من األشاعرة ومن املعتزلة ومن استحسا�هتم من استحسا�ت مراجعنا وعلماء� 

إّىل ِهللا َتْدُعون وَعَليِه تدلُّون وِبه  ن َمل َ�ِتُكم َهَلكَمن َأاَتُكم َجنَا ومَ  -يمة هلا أمام منطق آِل ُحمَمَّد الَّيت ال ق
ْعَمُلون وإَىل َسبيلِه ُترِشُدون وبـََقولِه َحتُكُمون ، َسَعد َمن َواَالُكم وَهَلك مَ  ن تـُْؤِمُنون وَلُه ُتَسلُِّمون وأَبْمرِِه تـَ

متََسََّك ِبُكم وَأِمن َمن َجلأ ِإَليُكم َوَسِلم َمن َعاَداَكم وَخاَب َمن َجَحدَُكم وَضلَّ َمن فَاَرَقُكم وفَاَز َمن 
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َقُكم وُهِدي َمن اع وَمن َجَحَدُكم ن َخاَلَفُكم فالنَّاُر َمثْـَواه َمن اتـَّبَـُعُكم فاجلَنَُّة مأَواه ومَ , َتَصَم ِبُكم َصدَّ
يم ، َأْشَهُد أنَّ َهَذا َسابٌق َلُكم ِفيَما َكاِفر وَمن َحارََبُكم ُمْشِرك وَمن َردَّ َعَليُكم يف َأْسَفِل َدَرٍك ِمن اَجلحِ 

 ... إىل آخر الّزِ�رة .َمَضى وَجاٍر َلُكم ِفيَما بَِقي 

الّزِ�رة اجلامعة الكبرية من أول حرٍف فيها إىل آخر حرٍف فيها صوٌت يصدُع بني عقولنا وضمائر� إذا كّنا  
منلك عقوًال وضمائر من أنَّ هذا الدِّين له أصٌل واحد هم هم هم ، هذه الكلمة الَّيت جاءت يف هذه الّزِ�رة 

اِإلَماَمُة هم األصل هم أصُل الدِّين كما قال إمامنا الرِّضا : ( , )  َفَمَعُكم َمَعُكم ال َمع َغريُِكمويف غريها : ( 
ْرُعُه السَّاِمي  )  أسُّ اِإلْسالِم النَّاِمي َوفـَ

 أأخذ هذين النصني من كالمهم صلواُت هللاِ , هذا هو اجلزء األّول من تفسري الربهان للسّيد هاشم البحراين 
الرِّواية الثَّامنة نقلها ,  )26(صفحة األعلمي للمطبوعات / طبعة مؤسَّسة عليهم أمجعني ، هذه ال وسالمهُ 

الَبيت ُقطَب  هللا َجَعَل ِوَاليـَتَـَنا َأْهل إنَّ السّيد هاشم البحراين عن تفسري العياشي ، عن إمامنا الصادق : 
يِع الُكُتب َعَليها َيسَتديُر ُحمَْكُم الُقرآن وهَبا نوََّهت الُكُتب و  الُقرآن وُقُطبَ  إىل هِبا َيسَتِبُني اإلميَان ... مجَِ
 - النـُّْقَطة ) حول تلك النقطة القرآن يستدير حول ُقطٍب واحد حول اإلمام املعصوم ، ( َوأ�َ آخر الرِّواية , 

يِع الُكُتب َعَليها َيسَتديُر ُحمَْكُم الُقرآن هذا  - إنَّ هللا َجَعَل ِوَاليـَتَـَنا َأْهِل الَبيت ُقطَب الُقرآن وُقُطب مجَِ
 هو ديننا فالقرآن يستديُر حول أصل الدِّين وأصُل الدِّين واحد هو اإلمام املعصوم .

 دق ، ماذا يقول إمامنا الصادق ؟والرِّواية عن إمامنا الصا ) ,11(رقم احلديث ؟  )57(ماذا جاء يف صفحة 
لُّ ِبّر وِمن الّرب التَّوِحيُد والصَّالُة وِمن فـُُروِعنا كُ  َحنُن أصُل كلِّ ِبرّ  -حنُن األصل  -َحنُن أصُل كلِّ ِبّر 

يام لكالم فإنَّين ا  فتتصور من أنَّين حني أقول هذافالتوحيد من فروعهم ، ال تكن غبياً , .. إىل آخرِه  والصِّ
أقول من أنَّ اإلمام هو األصل وهللا هو الفرع ، ُهللا شيء والتوحيُد شيء ، ُهللا أصُل األصول ، ولكنَّ هللا 

ه وتعاىل أراد منَّا أن نعبدُه من حيُث يريد ، ال أن نعبدُه من حيُث نريد فتتحّول العبادة ويتحّول الدِّيُن سبحان
إىل ديٍن إبليسي ، مشكلة إبليس هي هذه ، ُمشكلة آدم مع املالئكة ويف اجلنَّة ومشكلة , إىل ديٍن شيطاين 

 هللا سبحانه وتعاىل يريُد دينُه من حيث هو يريد إنَّ : ( القضيَّة  إبليس كلُّ تلك األحداث دارت حول هذهِ 
 وِمن فـُُروِعنا ُكلُّ ِبّر وِمن الربّ  َحنُن أصُل كلِّ ِبرّ  -منا الصادق ؟ ، ماذا يقول إما) ال من حيث يريد العباد 

يام -من فروعهم  -   إىل آخر التفاصيل األخرى . - التَّوِحيُد والصَّالُة والصِّ

ٍد وآِل ُحمَمَّدهذه منظومتنا  ، حني أقول معرتضًا على املنظومة العقائدية  العقائدية ، هذا هو ديننا عند ُحمَمَّ
  ين أحتّدث ابألدلَّة والواثئق .إنَّ 
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جال ونذبح هذه ل و�يت بقواعد وقذارات علم الرِّ قد يقوُل قائ, هذه األحاديُث ضعيفة : قد يقول قائل 
  الرِّوا�ت .

ا قد صدرت عنهم ,  فليكن ذلك: أقول  ولكن حبسب قذارات علم , ولكن إذا كانت ضعيفة أال حيتمل أ�َّ
% احتمال 1الّرجال صارت ضعيفة ؟! بينما تلك املنظومة أساساً جيء هبا من النَّواصب ال حيتمل فيها وال 

ا صدرت عنهم ، أمَّا امل نظومة العقائدية الَّيت للصحة ، هذه الرِّوا�ت حىتَّ وإن كانت ضعيفة هناك احتمال أ�َّ
% وال يوجد 100بني أيدينا من أين جئنا هبا ؟ جئنا هبا من النواصب وحنن متأكدون من ذلك بدرجة 

صحيحة بنظر علمائنا الَّذين , احتمال وال واحد أنَّ هذه املنظومة صحيحة ، نعم صحيحة بنظر النَّواصب 
 آِل ُحمَمَّد هذا هو .قّلدوا النَّواصب وكرعوا يف فكرهم ، أمَّا منطُق 

ستني من سورة املائدة القضية ابعة والسورة املائدة وإىل اآلية السَّ  حنُن إذا ما ذهبنا إىل, رآن هو منطُق القُ 
ْفَعْل َفَما بـَلَّْغَت ِرَسالَتَ �َ  ﴿:   ون واضحةستك ,  ﴾ هُ  َأيـَُّها الرَُّسوُل بـَلِّْغ َما أُنِزَل ِإَلْيَك ِمن رَّبَِّك َوِإن ملَّْ تـَ

بشيء يف مقابِل  عدّ ولكنَّها مل تُ  رآن وفيها وفيها وفيهاة وفيها املعاد وفيها القُ وَّ بُـ فيها التوحيد وفيها النُـ  فالرسالةُ 
يعةُ أنتم , دعين من أقوال املخالفني , رآن والية عليٍّ ، ما هو هذا القُ  هذه اآلية يف بيعة  دون أنَّ تقأال تع الشِّ

هل تعرفون عليًَّا ، من شؤونه  وواليُة عليٍّ هي شأنٌ , الغدير هي شأٌن من شؤوِن والية عليٍّ  الغدير ، وبيعةُ 
  . ) أ�َ  هللا وَ الَّ ّي إِ لِ  عَ ك �َ فُ عرِ  يَ َال  : ( هكذا ؟ قاهلا رسول هللا

وال  عدُّ درُك وال تُ ال تُ  الَّيتبيعُة الغدير شأٌن ظاهرٌي من شؤو�ِت والية عليٍّ ، وواليُة عليٍّ شأٌن من شؤو�تِه 
 أَيـَُّها الرَُّسوُل بـَلِّْغ َما أُنِزَل ِإلَْيَك ِمن رَّبَِّك َوِإن ملَّْ �َ  ﴿ ثت بصراحٍة واضحة :واآليُة هكذا حتدَّ صى , حتُ 

ْفعَ  يد لتوحهو جزء من ا الَّذيعلى العدل  تشتملُ ,  يدالتوح ىلالرسالُة تشتمل ع,  ﴾ ْل َفَما بـَلَّْغَت ِرَسالََتهُ تـَ
, لة اس من الر مبا فيه العدل جزءٌ  يدُ فالتوح ، لضالنيا باعهم للمعتزلةعتزلة وكما يقول مراجعنا ابتِّ ملاول قال كما ي

, من الرسالة  تفاصيله وأسراره جزءٌ  لِّ كُ بِ  والغيبُ ,  تفاصيلهِ  لِّ ن بكُ رآفيها القُ  مبا من الرسالة ة جزءٌ وَّ بُـ والنُـ 
ْفَعْل  ﴿:  عليه وآله ى هللاُ ٍد صلَّ مَّ حَ مُ الباري سبحانه وتعاىل يقول لِ ، واملعاُد وسائر التفاصيل األخرى  ْ تـَ َوِإن ملَّ

، لكن هذه  هذه املعاينيُنكر  عرفه ال شأن لنا مبن يريد أنن هكذا ية يف عليٍّ واآل,  ﴾ َفَما بـَلَّْغَت ِرَسالََتهُ 
القرآن وهذا  هذا هو منطقُ ، عليٍّ  عةُ ينا شن إنَّ و قولن تالَّذيمنكم أنتم الكثريين املعاين على األقل واضحة عند 

أصول الدين مخسة ، أم  ولون ؟فماذا تق, ت واألحاديث الرِّوا�ات واألدعية وهذا هو منطق الّزِ�ر  هو منطقُ 
 ، هو اإلمام املعصومالدين أصٌل   ،فاإلمامة من شؤونهِ , وال أقول اإلمامة   أصل الدين واحد هو اإلمام ؟أنَّ 

ق من دون وبيعة الغدير لعليٍّ لن تتحقَّ ، الغدير شأٌن من شؤون واليتِه  الوالية بيعةُ  وبيعةُ , واإلمامة من شؤونِه 
رآن ال تفسري القُ  عليه وآله من أنَّ  ى هللاُ يب صلَّ روط بيعة الغدير واضحة يف كالم النَّ بايع إمام زماننا ، وشُ أن نُ 
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قواعد ,   من عليٍّ ؤخذ إالَّ الفهم ال يُ  ومن أنَّ  ، قض البيعةرط فقد نقض هذا الشَّ فمن نَ ,  من عليٍّ ؤخذ إالَّ يُ 
املنطق منطُق عليٍّ ال منطق أرسطو ، إن كان هناك من شيٍء صحيٍح يف منطق , الفكر  قواعدُ , الفهم 

هذا هو مضمون , )  يدِ عم بَ كُ مُ هِّ فَ يٌّ يُـ لِ ذا عَ هَ  ( على هذا األساس ، وافق منطق عليٍّ فنقبلهُ ه يُ أرسطو فألنَّ 
 .صرحية و  رات واضحة�والزِّ , واضح وصريح  نرآالقُ ، أعتقد املوضوع واضح بيعة الغدير ، 

 هللاِ  اتُ و لإمامنا احلسن العسكري صصحاب لشيخنا الصفار من أ) , بصائر الدرجات ( ة يف الرِّوايهذه 
،  )479(صفحة , ة والنشر والتوزيع ة النعمان للطباعسكم من طبعة مؤسَّ وأ� اقرأ علي، عليه  وسالمهُ 
ماذا جاء يف رسالة اإلمام الصادق ، ل ابن عمر على رسالة املفضَّ  بعث هبا إمامنا الصادق جواابً  الَّيتالرسالة 
اإلمام , لتبسًا على املفضل وعلى من كان قريبًا من املفضل األمر كان م فإنَّ  ؟! حقائق العقيدة بّني وهو يُ 

اجملموعة اخلطابية ، , فِر وضالل اخلطابيني للحديث عن كُ و  لبيان العقيدة ،, الرسالة لبيان احلقيقة  بعث هبذهِ 
و ل هُ جُ ك الرَّ لِ ذَ ل وَ جُ رَ  وهُ  ينِ الدِّ  أصلَ وَ  ينَ الدِّ  ك أنَّ خِربُ  أُ ّينِ إِ  مثَُّ  ( :سالة طويلة ومفصلة مما جاء فيها الرِّ 
ُه لَ هِ ن جَ مَ ينُه وَ دِ ر هللا وَ كَ نْ أَ  رهُ كَ نْ ن أَ مَ ف هللا وَ رَ عَ  هُ فَ رَ ن عَ مَ ِه فَ انِ مَ زَ  لِ أهْ ِه وَ تِ مَّ أُ  مامُ و إِ هُ ان وَ ميَ و اإلِ هُ ني وَ قِ اليَ 
 .ة طويلة الرِّواي,  ) هُ عَ رائِ شَ ُه وَ ودَ دُ حُ ه وَ ينَ دِ ل هللا وَ هِ جَ 

يِن ُهو رَُجل  : ( هنا ولكن جوهر الكالم يَن َوأصَل الدِّ  الَّذيوذلك الرجل هو اإلمام وهذا هو , ) أنَّ الدِّ
 .عنه  ثُ أحتدَّ 

 !! املعصوم  دين هو اإلمامفأصل ال: د مَّ آل حمَُ  هذا هو منطقُ 

بلغ رسالته  فإن مل يفعل فما ذكرها قبل قليل : مرَّ  الَّيت ابعة والستني من سورة املائدةوهذا هو منطق اآلية السَّ 
 رآن .هذا هو منطق القُ , 

ادق ة األوىل عن إمامنا الصَّ الرِّواي, يف الباب التاسع , يف اجلزء األول , لشيخنا الصدوق ) , علل الشرائع ( 
هُ كرُ ذِ  لَّ هللا جَ  إنَّ  ,اس ا النَّ هَ يـُّ أَ  : القَ ه فَـ ابِ حَ صْ لى أَ لّي عَ عَ  ني ابنُ سَ ج احلُ رَ خَ (  : ثنادِّ إمامنا الصادق حيُ ، 
ا ذَ إِ فَ إنَّ هللا َجلَّ ِذكُرُه َما َخَلق الِعَباد ِإالَّ ِلَيعِرفُوه  -هذه احلكمة من خلقنا  - وهفُ عرِ يَ  لِ الَّ اد إِ بَ ق العِ لَ ا خَ مَ 
 ِيب أبِ   هللاولِ سُ رَ  � ابنَ : ل جُ رَ  هُ ال لَ قَ فَـ  ، اهوَ ن سِ مَ  ادةِ بَ ن عِ ِه عَ تِ ادَ عبَ وا بِ غنَ وه استَ دُ بَ ا عَ ذَ إِ فَ , وه دُ بَ وه عَ فُ رَ عَ 
َأيـَُّها النَّاس  - ؟صحابهِ هداء ألالشُّ سيِّد ث ماذا قال يدانتبهوا لكلمات احل -؟  هللا ةُ فُ عرِ ا مَ مَ فَ , ي مِّ أُ وَ  تَ نْ أَ 

َمن  َعَبُدوه اسَتغَنوا ِبعَباَدتِِه َعن ِعَبادةِ فَِإَذا َعَرفُوه َعَبُدوه فَِإَذا  إنَّ هللا َجلَّ ِذكُرُه َما َخَلق الِعَباد ِإالَّ لَِيعِرفُوه
 -َفَما َمعِرفُُة هللا ؟ , � ابَن َرُسوِل هللا أِبِيب أَْنَت َوأُمِّي  - سنييسأل اإلمام احلُ  -رَُجل  ِسَواه ، فـََقال َلهُ 

فمعرفة  ,)  هتَ اعَ م طَ يهِ لَ عَ  بُ جيَِ  يالَّذِ هم امَ مَ  إِ انٍ مَ زَ  لِّ كُ   لِ هْ ة أَ فَ عرِ مَ   :الَ قَ  -؟  ءادهالشُّ  سيِّدُ  فماذا أجاب
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اعرة وال د ، ال توحيد األشمَّ حمَُ  وهذا هو التوحيد يف املنظومة العقائدية عند آلِ , هللا هي معرفة إمام زماننا 
ين ، الدِّ  د ، وهذا هو أصلُ مَّ آل حمَُ  وال توحيد الصوفية وتوحيد ابن عريب ، هذا هو توحيدُ  توحيد املعتزلة

 .ين الدِّ  يقةُ قحوهذه هي 

كرتونية على املواقع االل راء املوجوداهلُ  اذ، ه دمَّ حمَُ  آبلِ  يف كتب مراجعنا ال عالقة لهُ  تهُ قرأ الَّذيوأما هذا اهلراء 
 وآلِ  دٍ مَّ حَ مبُِ  راء ال عالقة لهُ هذا اهلُ , الت الفقهية أو على الفضائيات وّ يف الرسائل العملية أو يف هذه املط أو
ها مراجعنا منا إ�َّ علَّ  الَّيتتلك املنظومة  أال تالحظون أنَّ  ، �صبية املنظومة العقائدية منظومةٌ  وهذهِ  د ،مَّ حمَُ 
هناك أصول و , م الوبعد ذلك هناك أصول اإلس, اخلمسة  فيما بني األصول ام املعصوم ،ماإل قَّ ع حضيّ تُ 

 ين وسائرالدِّ  ير املذهب وليست من ضرو  لو ا من أص�َّ إ ليست من أصول الدين ةمامواإل, املذهب 
ن مَ , (  يلةً لَ  تَ ن ابَ مَ   ؟عارفًا بهِ  عدُّ املعصوم هل يُ  ع حقَّ ضيِّ حقُّ املعصوم ، ومن يُ  التفاصيل األخرى يضيعُ 

اَبَت لَيلًة َال يَعِرُف َمن ( ،  ةليل من ابت ليلةً , )  ةيَّ لِ اهِ ًة جَ يتَ مِ  اتَ ِه مَ انِ مَ ام زَ مَ ا إِ يهَ فِ  فُ عرِ  يَ َال  يلةً لَ  تَ ابَ 
إن كان مات يف تلك , ات امليتة درجة من درج, جاهلية  مات ميتةً , )  ِفيَها ِإَمام َزَمانِِه َماَت ِميَتًة َجاِهِليَّة

: أحاديث أهل البيت مثلما ورد يف ، امليتة اجلاهلية هلا درجات  جاهلية وإن مل ميت فإنَّ  ميتةً  ة فقد ماتليالل
من ألوان امليتة اجلاهلية ،  هذا لونٌ ، ) من عقله ال يعود إليه أبدا  إذا أذنب ذنباً ذهب جزءٌ  ننسااإل من أنَّ ( 

ولكن تالحظون الفارق الكبري بني ما تقوله العرتة , األحاديث وبيان معانيها  أ� ال أريد اخلوض اآلن يف هذهِ 
رآن أو من حديث أهل من القُ  مراجعنا مجيعاً أن �توا بنصٍّ ى وبني ما يقوله مراجعنا وأحتدَّ , د مَّ ويقوله آل حمَُ 

 هللاِ  اتُ و لد صمَّ حمَُ  آلِ  هذا هو منطقُ  ،) أبصول الدين وفروع الدِّين ( ي مسُِّ  الَّذيراء شري إىل هذا اهلُ البيت يُ 
 أمجعني . معليه وسالمهُ 

 اعرضوا لنا الوثيقة العاشرة :رجاًء  •

 على أّ�م ُنصبوا على األّمة من � دليل ما عندأيّ  سالم هللا عليهماألَئِمَّة  أنَّ  يقينا:  السّيد كمال احليدري [
ثلما اباب ترى م: له رسول هللا قال هلم هذو فمن خالفهم يروح وين ؟ �ر جهّنم ، حّىت سلمان ، , فوق 

ولكنَّه  ةجَّ من احلُ  �عّني ، التعيني جاء  ابملواصفاتعّني  ،  عّني عّني  عني من بعدي أو مل يُعّني ؟ ةجَّ احلُ 
متام ؟ تشخيص العنوان بيد من ؟ بيدي وبيدك إذا أحد ما , ابإلسم لو ابملواصفات ؟ ابملواصفات ابلعنوان 

شّخص العنوان يقدر الشخص يسوي شيء لو ميقدر ؟ يعين هسه إذا كان ما تقلد املرجع يقدر يسّوي 
الفرق بني تعيني , ليش ؟ ألنَّه من خالل قواعد التعيني ما يقدر يسّوي  مرجع جديد لو ما يقدر ؟ ما يقدر

ولكّنه بشرط شنو ؟ العنوان ، فإذا , العنوان أّن أمري املؤمنني مو ُعّني العنوان وإّمنا ُعّني شنو ؟ ابلشخص 
 ت بتكليفها أم مل تقم بتكليفها ؟ اماألّمة ما نتخبته ق
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  : قامت بتكليفها . احد الطالب

نت شوف بيين د لو ما عنده ؟ إذًا اإلمام بعد اجيد جداً ، اإلمام عنده تكليف بع:  لسيد كمال احليدريا
وبني هللا اإلمام أبدًا مدا يسعى أبدًا ، ليش ؟ ألن يقول ماكو عندي تكليف وبدليل مهاتينه من إجو ابيعوه 

 .ول بلي ألنَّه قال اآلن متت احلّجة عليكم عجيب ، كنت منتظر أربعة يبايعوك ، يق

 . : ال أمر ملن ال طاعة له أحد الطالب

ال مو فقط طاعة ، ال ال ال ، بيعة ، ال ال ال ، ال ال ال ألنه إذا أنت منصوب من :  السيد كمال احليدري
 .ألُمَّة ، ال ، البيعة األّمة أتيت إليك ُمبايعة جتّرد السيف وشنو ؟ وجتيب طاعة ا ِقبل هللا البد

  ....:  أحد الطلبة

عجيب ، أقول نظرية البيعة موال� فد نظرية  يبايعونك حتت الشجرة ,أقول آ�ت :  السيد كمال احليدري
وابيع عود شنو هنانه عود تقول يل اباب األّمة شنو قيمتها ؟ األّمة الوالية ) هيجي ( قوية جدًا ، سّوي 

, هللا وضع مشرويعة الوالية بيد من ؟ بيد األّمة : اجلواب  والشرعية بيد هللا األّمة من أين جاءهتا املشروعية ؟
 .وإن مل تبايع , فإن ابيعت فبها ونعم 

, مال  واللي بعدهحقت حممد صادق صالة اجلمعة , صالة اجلمعة موال� ب اكو مثال... :  احد الطلبة
  ... صالة اجلمعة .... يقولوا عنه يسمونه ال

نسبة ، أ� هذي النظرية هوايه مشتغل عليها واقعًا هذا اللي أ� يف دروس ابل: ...  السيد كمال احليدري
: اإلطالعات دزويل واحد قال يل , والية الفقيه ماليت فد سنة قلتها أبنّه إن شاء هللا من نروح للنجف أقوهلا 

تكليف األّمة  ،  أنه أساساً وظيفة األّمة, هناك ما أخاف أحكيها , ال : خو هنا ليش متحكيها ؟ قلت هلم 
فرٌض واجب ، يعين جيب عليه أن يبايع شنو ؟ ها جيب أن يبايع شنو ؟ اإلمام ، ولكن بيعة األّمة لإلمام 
شرط الوجوب يعين إذا مل يبايع مثل احلّج جيب عليه أو ال جيب ؟ فاألمَّة إذا ما ابيعت مل تقم شنو ؟ 

أّما , إذا مل تبايع كذا بشرط أن ال تكون قاصرة  تؤاخذ, بوظيفتها الشرعّية تؤاخذ ولكن بشرطها وشروطها 
ولكن احلد قبل التواصي والتواصي بيهم شنو ؟ ..  لب االسالمط كلٌ أتمث ؟  ال إذا كانت قاصرة ، أتمث أو 

 عموم الناس ، هذا أمري املؤمنني أبداً ما حاسبهم على أساس شنو ؟ 

 ....احد الطلبة : 
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أقول إن شاء هللا ، أ�  موجودة ، ال ال ال ، ال مو إجرا ، ّمث روا�ت أكو .. روا�ت البيعة ، روا�ت البيعة
تركهم ودعهم قضية بيعة وأنّه إذا مل يبايعوك اهم أقول إن شاء هللا يف وقت إذا طرحنا الروا�ت بني إجرائية لو 

 .. ] .وشأ�م 

هذا  ، ةمَّ بيد األُ  املعصوم ، فالواليةُ شؤون اإلمام وق هو عملية تقريض وتقطيع لجتاه وبنفس الذَّ على نفس اال
ا إذا كان احلديث عن اإلمام املعصوم فالوالية بيدِه ، وما أمَّ , قهاء الكالم قد يصح إذا كان احلديث عن الفُ 

سبة للمعصوم أمٌر ذايت ، متنح املعصوم الوالية ، الوالية ابلنِّ  الَّيتة هي مَّ  أمٌر تنظيمي فليست األُ البيعُة إالَّ 
هناك , ناك طقوس بع املعصوم وأن تكون يف ركابِه ولكن هُ ِة أن تتَّ مَّ بحانه وتعاىل أوجب على األُ ي سُ ر لباوا

أ�  ، حال ى يف البيعة مع املعصوم ، على أيّ تتجلّ , كيد امليثاق لتأ, ات لتجديد العهد ءهناك إجرا, تنظيم 
  .ة ل القول كثرياً يف هذه القضيَّ فصِّ هنا ال أريد أن أُ 

واإلمام ال تتفّعُل إمامتُه على أرض ,  ةمَّ الوالية بيد األُ : كمال احليدري   دث بِه السيِّ الصة ما حتدَّ ولكن خُ 
شروط كذلك لتفعيل إمامة اإلمام  فمثلما لتفعيل احلجِّ ,  وضرب مثاًال ابحلجّ  الواقع إّال أن تبايعه األُمَّة ،

 . ة لهُ مَّ ومن أهمِّ هذه الشروط بيعة األُ , ناك شروط هُ 

يعي وهذا املنطُق موجوٌد يف الوسط كمال احليدري بِه, سيِّد  هذا املنطُق ال ينفرُد ال ن ألفوا حىتَّ الَّذي, الشِّ
, عن خالفة األمري , ًا لرسول هللا ه كان وصيّ من أنَّ , ة األمري عن وصيّ , دافعون عن بيعة الغدير تبًا يُ وكتبوا كُ 

 الَّيت لاو قاأل ، فيتبنون هذهِ فون شيئًا آخرخيُ  عِ هم يف الواقًا يف كتبهم ولكنّ كانوا يظهرون شيئت,  ل ما شئوقُ 
عليه وآله  ى هللاُ ا صلَّ نلسان نبيِّ  ىلع طبِة بيعة الغديروخُ  تِ ا�أجبد�ِت ما جاء يف رو  واضح مع  بشكلٍ تتناىف
  م .وسلَّ 

 :) 11(عرضوا لنا الوثيقة كونرتول روم ارجاًء ال •

هذوله  يف اجلمل وصفني مع عليٍّ  أ� دا أقول الظاهرة اإلسالمية الَّذين حاربوا : احليدريكمال سيِّد  ال[ 
 ستشهدبكتبهم سبعمئة صحايب إعمي روح اقرأ  ليش سكتوا ؟

 .عدم الوضوح التشريفات التقليدات .. أ� اتفق و�ك بس أقول منشأ : احد الطلبة
األسباب ، أ� دا أتكّلم النتيجة ، ال ال  اد أتكلم، إذا أ� م لةحلاا : مو مهم املهم إذا كمال احليدريسيِّد  ال

 ال .
 : هل أنَّ اإلنسان .. احد الطلبة
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: أقول ليش رسول هللا ما سّوا اإلمامة مثل الصالة ؟ ليش ما سواها هالشكل من يوم  السّيد كمال احليدري
 األّول ؟ 
 : ما ندري وهللا . السائل

ما سواها بدليل أنَّه سكت املسلمون , : هذا أحسنتم هذا اللي متدري هو اللي يقول  السّيد كمال احليدري
، هذا الدليل اإلّين ماله ، سكوت املسلمني وسكوت أهل بدر ، أو هو سكوت الغدير ، أقول هذوله كلهم 

 سكتوا وما ، ما استجاب عشرة لعلّي اللي يقول إذا عندي أربعني أ� أقوم هبم .
 : سيد� أ� ... ما ريد .. أقول . احد الطلبة

: أقول هذا حتليل بقياس مع الفارق � شيخنا ، أنت أنت تقيس حياتك شوف أنت  السّيد كمال احليدري
.. 

 ال ظاهرة عقالئية . : احد الطلبة
 : شنو ؟ السّيد كمال احليدري

 : تشوف جمموعة مثالُ مال مؤسسات ، هاي الثمرة مال .. احد الطلبة
: أقول هم يقيسها اهنانه ، أقول عمي إرجع إقرأ التاريخ ، إقرأ التاريخ أنّه بيين وبني  كمال احليدريالسّيد  

 هللا يقول مئة وعشرين ألف صحايب مسعوا .
 : ما خليتين أكمل . احد الطلبة

،  خو دتقيسها هذا بعد شنو دتقيس  ي: إي ال أنت تقول هاملؤسسات ، ها السّيد كمال احليدري
على احلاضر ، خو بعد شنو صار ؟ أ� أقول لك أنت أذكر يل مناذج اترخيية لتقول يل أمور  الغائب

املؤسسات اآلن وقالوا شسمه هذا شنو طالبة طلعت ، هذا هذا القانون اللي إحنه هللا هم سّويناه جسم 
 على قانون قياس احلاضر على الغائب أو الغائب على احلاضر .

 ] . . تقيس بيهقبلن : هسه هم ما ي احد الطلبة

صرة أمري املؤمنني يف مسألة اخلالفة بسكوت الصحابِة عن نُ  احليدري يستدلّ سيِّد فال, الكالم أعتقد واضح 
 ن للخالفة ولإلمامة بشكلٍ ى أنَّ بيعة الغدير مل تكُ لع هبذا األمر لُّ ى هللا وآله وسّلم يستدبعد رسول هللا صلّ 

إذا ما  ، ة إذا ما أخذ�ها من حديث أهل البيتيعيّ جبد�ت العقيدة الشِّ أ!! ، وغريٌب هذا واضٍح وصريح 
، من أوضح الواضحات  ةُ فهذه القضيَّ ، من مصادرهم ومن ثقافتهم  اإذا ما أخذ�ه، أخذ�ها من ز�راهتم 

ي أحاديث سمِّ احليدري يُ سيِّد ولكن إذا ذهبنا إىل العيون الكدرة وغريٌب سيأتينا يف احللقاِت القادمة فإن ال
يب ال كما صانَّث عن مصادر الفكر الث عن العيون الكدرة أحتدَّ حني أحتدَّ  ينإنَّ ، ون الكدرة ابلعيالبيت أهل 
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لقات القادمة إن يف احل سيأتينا كالمهُ و  رةدري فيصف روا�ت أهل البيت ابلعيون الكدياحلسيِّد ث اليتحدَّ 
 تعاىل . شاء هللاُ 

 : القضية واضحة واضحة جداً 

  !!ة مَّ الوالية بيد األُ  -
  !!  ابلبيعةل إالَّ اإلمامة ال تتفعَّ  -
 !!واخلالفة  وبيعة الغدير مل تكن صرحيًة يف اإلمامةِ  -

ح وضِّ رسول هللا مل يُ  وقد ضرب مثاًال من أنَّ ، األعظم  يبّ دافعوا عن عليٍّ بعد شهادة النَّ ولذلك الصحابة مل يُ 
نذ ى هللا عليه وآله مُ صلّ  يبّ النَّ الة ، وهذا غريٌب أيضًا فإنَّ ح مسألة الصَّ مسألة اإلمامة بني املسلمني كما وضَّ 

غ بين هاشم ووصل اخلرب إىل املسلمني قد بلَّ ,  ﴾ وأنذر عشريتك األقربني ﴿: بداية الرسالة َلمَّا نزلت اآلية 
ن حضروا يف الَّذي أنَّ حىتَّ ،  يبّ سيكون بعد النَّ  الَّذيِه هو الوزير وهو الوصي وهو نّ غر سِ عليًَّا على صِ  من أنَّ 
ر عليك ابنك مَّ ه قد أَ إنَّ : دبة سخروا من أيب طالب وقالوا له أقامها رسول هللا حني خرجوا من املأ الَّيتاملأدبة 

بل أن قتة يف كتب املخالفني ثبَّ ة معروفة ومُ قضيَّ نني يف ذلك الوقت صغري السن ، والوفتاك ، وكان أمري املؤم
  . التفاصيل لِّ الل ولست بصدد احلديِث عن كُ  بصدد االستدوأ� هنا لستُ ، ت يف كتبنا ثبَّ تُ 

ة ذوق موجود يف كواليس املرجعيَّ هذا ال، احليدري سيِّد اً ابلذوق ليس خاصَّ هذا النطق و هذا امل: ين أقول لكنَّ 
 . الّرمسيَّةة يَّ يعة الشِّ يَّ نيسة الدِّ موجود يف أجواء املؤسَّ  ، ةيعيَّ الشِّ 

  مرتضى العسكري .سيِّد ال: فكر رمز شيعي معروف هذا ال ن يتبىنَّ ِممَّ 

آخر من  صداقٌ تبه خالف ذلك وهذا مِ املذكور يف كُ ،  تبهِ هذا الكالم يف كُ  ركيذ  الرجل مل: قد يقول قائل 
يعة خيدعون  ءا العلممن أنَّ ؛ ( أمس  ثت عنه يف يومِ مصاديق ما حتدَّ  هم يعتقدون يف الكتب ولكنَّ  بشيءٍ الشِّ

  ) .شيئاً آخر 

سامي البدري من سيِّد ال, ثنا حدِّ سيُ  الَّذيمرتضى العسكري هو سيِّد رب من الية القُ ناك من هو يف غاهُ 
يف سامي البدري يف بداية التسعينات سيِّد ناك ندوة عقدها الهُ , مرتضى العسكري سيِّد اس إىل الأقرب النَّ 

يعة يقطن يف مدينة قم سافر إىل لندن والتقى ابلعراقيني وابكان ,  لندن   أهل البيت وألقى ّيب من حمُ لشِّ
سيِّد ث فيها اللة هذه الندوات هناك ندوة سأعرض لكم جانبًا منها يتحدَّ من مجُ , حماضرات وعقد ندوات 

من أنَّ بيعة الغدير ما : ( إليها وصل حىتَّ بذل جهداً كبرياً وسنوات من عمرِه  الَّيتظرية سامي البدري عن النَّ 
 أن تكون هذه البيعة بعد دَّ ا اخلالفة واإلمامة حتتاج إىل بيعة والبُ هي ببيعة للحكِم وما هي ببيعة للخالفة وإمنَّ 
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رأي هذا الا املعتقد وهذه الفكرة و ذه  بعد ذلك من أنَّ بنيِّ يُ  ُمثَّ  ،)  ى هللا عليه وآلهشهادة رسول هللا صلَّ وفاة 
ن الَّذيو  تبه ،ثبت ذلك يف كُ ُه مل يُ لكنَّ , نذ بدا�ت حياتِه كري مُ مرتضى العسسيِّد اه اليعتقدُه ويتبنَّ  الَّذيهو 

سيِّد اس إىل السامي البدري من أقرب النَّ  ن سامي البدري يعرفون أنَّ و فمرتضى العسكري ويعر سيِّد يعرفون ال
 مرتضى العسكري .

 سامي البدري :سيِّد ل من حديث الرجاًء اعرضوا لنا املقطع األوَّ  •

 يب إىل عليٍّ بعده ؟ة سياسية من قبل النَّ : هل كانت الوصيّ السائل [ 
 : ال , الوصّية ليست سياسّية . السّيد سامي البدري

يوم واحد  هللا يكون منه غاية اُحلسنرسول  : ألن كما أنه احنا نعرف أنه هذا يكون قبيح احلكم بعد السائل
 يرتك األُمَّة ؟! فكيف, يرتك املدينة ما يرتكها بدون وايل أو بدون خليفة 

أما إذا يرد ميوت , حاكم كشخص   ّني ه كحاكم طبعاً ، يرتك املدينة يع: يف ظرف حيات السّيد سامي البدري
املعصوم من يتزوج , زوج امرأة ى هللا عليه وسّلم من يتاألُمَّة ما مّلكتُه نفسها كحاكم أبدي ، عقد ، الّنيب صلَّ 

فقط أكو استثناء أّن الّنيب صّلى هللا عليه وآله من يتزوج امرأة ما يصري من بعده أن تتزوج هذا , هسه امرأة 
فاألُمَّة حينما ابيعت , أمَّا بقّية املعصومني معصوم يتزوج امرأة من بعده ميكن يتزوجها إنسان آخر , استثناء 

متلكنا ومتلك أجيالنا إىل آخر الّدنيا  لك حقذ فيها القانون اإلهلي ما قالت له أيضًا أنت الّنيب على أن يُنفّ 
هذا الّنيب صّلى هللا عليه وآله ينّص يقول مبا , ه صحيح يلو كان األمر كذلك اّلذي تفضلت ب, وامللك وراثي 

من بعدي ابين أو ابن أموت فـ نون وأ�ف كتنفيذ للقاأنكم ابيعتموين على أن أ� امللك أملك أمركم كتصرّ 
خص بني احلاكم نبيَّاً كان العقُد ، احلكُم عقٌد بني األُمَّة وبني الشَّ , األمُر لألُمَّة , ليس األمر كذلك , عمي 

ال نفرتض فيه , ألن الّنيب واإلمام واملعصوم ال يعجز , مبجّرد أن ميوت الّنيب أو يعجز غريه , أو وصي نيب 
ا غري رة بيه الشروط لكن ابالثناء نسي ابالثناء عجز ابالثناء احنرف متوفّ  إن جان إنسان,  املعصوم العجز وإمنَّ

 فاألُمَّة هي األصل ] .  , يرجع األمر إىل األُمَّة , العقد ينتهي 
 ليس ثاالً البدري كان مِ سيِّد جاء به ال الَّذياملثال حىتَّ ؟! و املثال هزيل جدًا ما عالقة اخلالفة بعقد الزواج 

يب ق ابلنَّتعلَّ ي بعد ذلك استثىن فيما وتزوجها ُمثَّ  امرأةٍ على املعصوم إذا ما عقد  ث عن أنَّ فهو حتدَّ , سديدًا 
يف الواقع  ، هذا هو املوجود ولكن هذا هو املوجود، الكالم مرتبك  ، املثال مرتبك ، عليه وآله ى هللاُ صلّ 

يعي  كواليس   مني موجودة يفاهذه ثقافة وهذه مض، كمال احليدري   سيِّدفلذلك اللوم ال يقع على ال, الشِّ
هذه التفاصيل بسبب  يف األمر أنَّ  ة كبرية تتبناها ، اجلديدورموز شيعيَّ الّرمسيَّة ة يّ يعشِّ يَّة النيسة الدِّ املؤسَّ 

 العنكبوتية . العلن وعلى الشبكة ىلإت صوتية خرجت فهناك تسجيال, خرجت إىل العلن التقنيات احلديثة 
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 سامي البدري :سيِّد ين للالثا ضوا لنا املقطعر رجاًء اع •

رسول هللا صّلى الوفاة , بلبيعة اللي ذكرت انه عقد اذا تسمحون , ابلنسبة إىل موضوع ا: سّيد�  السائل[ 
 علي ابن أيب طالب ؟ بيعةوسلم انتهى العقد بني األُمَّة وبني الرسول ابلبيعة ف وآله هللا عليه

 . هكون جديد: ت لسّيد سامي البدريا
 . هكون جديدت السائل :

 : نعم . السّيد سامي البدري
: وأ� أعتقد هو نفس موضوع الغدير هو بيعة سابقة وعقد موجود بني األُمَّة وبني اإلمام عليه  السائل

السالم مبا خيص البيعة بعد وفاة الرسول صّلى هللا عليه وسلم فإذاً البيعة كانت موجودة والعقد موجود ألُمَّة أو 
 ال ؟

ثناء اُألمَّة ، ما دام احلاكم موجود أبه احلاكم ألنَّ , مل تكن بيعة حكم بيعة : ال هذه  السّيد سامي البدري
معاه ، تكون ميوت ، ينفسخ  بيه فالسلطة اللي كانت متلكها انطتها للحاكم فما عندها شيء تقدر تتبايع

لذلك مثًال اإلمام عليه , هذا األمر مرة أخرى يف العقد , العقد بينها وبني احلاكم ابملوت فريجع األمر إهلا 
اآلن  وانتو أمركم اآلن أبيدكم, قول أنتم ُسعداء اآلن ألن أمركم رجع إليكم بعد قتل عثمان السالم من ي

 ] . تريدون

 هللا وسالمهُ  بايع اإلمام صلواتُ ن تُ بايع احلاكم فهي ال متلك أتُ حينما ة مَّ األُ  هذا املنطق من أنَّ ما ما أدري 
 الَّذيكر الفِ  هذه املقاطع دليًال على أنَّ  ا أوردتُ ة وإمنَّ القضي هذه �قشحال أ� ال أريد أن أُ  على أيِّ  ، عليه

يعي كمال احليدري فكر مطروح يف الوسط سيِّد  يطرحُه ال  ولكن ليس بنحٍو علين .الشِّ

 البدري : ساميسيِّد ضوا لنا املقطع الثالث للر عرجاءاً ا •

، طبعاً هذا هو رأيه هكذا أعرفه , احلكم  : نعم السّيد العسكري تقدرون تسألوه أنّهُ  السّيد سامي البدري[ 
 وإّمنا أول من طرحهُ , هذا الرأي  تل من ابتكر وال أّدعي أنين أوَّ , يعين ال أّدعي أنين منفرد هبذا الرأي 

وإّمنا أ� حبمد هللا من خالل دراسيت املفّصلة للسرية أضفت أدّلة , ويف دراساته  مرتضى العسكري يف أحاديثهِ 
 هبذه النظرية املفّصلة .عليه وطرحته 

 شفت من خالل كتاابت السّيد العسكري خالف هذا املنطق ؟ اين:  السائل
تقدرون ف،  ل حال خيشى من اآلراء اجلديدة عادةً : ما طرحه يف كتبه ألّنه على كُ  السّيد سامي البدري

فاكس وابعثوه إذا نقلت ا� أخربت األخ هذا األخ يف األسبوع املاضي قلت تقدرون لكم اانقل , ا� تسألوه 
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تقدر تسأل هل كانت الوصية من الّنيب لعلي من أجل أن يكون حاكمًا أو من أجل أن يكون حافظًا : له 
 للُسنَّة وُمبلغاً هلا وهذا واحد .

 ه من أجل أن يكون حاكماً .: هذا يقول أنَّ  السائل
: � أخي خو أدري أ� كتابه ، املؤّلف من يكتب كتاب أحيا�ً خيونه التعبري مو يعدل  البدريالسّيد سامي 

فلذلك إذا تريد الرأي النهائي للمؤّلف اتخذه من , خيونه التعبري يف مورد ويف مورد آخر يصح له التعبري , 
د العسكري من اليوم لوضوح للسيّ لو كانت النظرية هبذا ا, يعين مو اتخذه من الكتاب , قيقة يف احلاملؤّلف 

موارد جنح يف التعبري ويف الصياغة رؤيته يف وإّمنا عنده هذا الوضوح ولكن , كتابه عليها   األول كان بىن
الرؤية من تسأله وحتاوره يقولك فصل ماكو يعين من أجل هؤالء من أجل تبليغ أصًال طارحها , واضحة 

أجل التبليغ تبليغ اإلسالم وتبليغ الُسنَّة منذ حياته مبكرًا هو يطرح هذا ة من مَّ نظريته يف أّن األنبياء واألئِ 
وإّال , إنسان ينجح يف مورد ما ينجح يف مورد خوب وإّمنا التعبري أو الصياغة للبحث أحياً� ،  بلي ، الرأي

ملعىن األول ة وأن هذه النصوص لتؤكد االرجل هذي نظريته يف موضوع الفصل الواضح وأّما اهلدف من الوصيّ 
 .هذا رأيه الرجل ] , له من البيعة  دّ ن اإلمام إذا أريد له أن يكون حاكم أو الّنيب البُ وأ

سامي البدري أراد سيِّد ال ، اس إليهي البدري من أقرب النَّسامسيِّد العسكري وال رتضىمسيِّد و رأي الهذا ه
، هو  هِ بمرتضى العسكري مل يكتب هذا يف كتسيِّد ال من أنَّ  دوة قالوا لهني يف النَّركاملشا ع املوضوع ألنَّ رقِّ يُ  أن

 السّيد مرتضى العسكري شيء كتبهُ   الَّذيحلقيقة أن ، ا ليست هكذا احلقيقةُ ، نجح يف ذلك ي ا ملمبَّ قال ر 
, كم حُ  بيعة الغدير هي بيعةُ  رتضى العسكري من أنَّ مسيِّد فاملوجود يف كتب ال، آخر  شيءٌ والَّذي يعتقد بِه 

وال أدري ما معىن أنَّ بيعة الغدير بيعة تبليغ ، وليست هي ببيعة تبليغ , إمامة  هي بيعةُ , خالفة  هي بيعةُ 
 م حياته جيمعى هللا عليه وآله وسّلم يف آخر أ�َّ رسول هللا صلَّ  فهل من املنطق أنَّ ، ال معىن لُه  كالمٌ ،

 املؤمنني وتكون البيعة العلمي هو أمريُ  اً يف احلدِّ ين تبليغًا علميَّ غكم الدِّ بلِّ يُ  الَّذي هلم من أن بّني املسلمني كي يُ 
)  وانصر من نصره واخذل من خذله هعادا ي منواللهم وايل من وااله وعاد: ( لفاظ يقة وهبذه األر طهبذه ال

وسائر التفاصيل  واخلالفةواإلمامة كم ا تتناسب مع بيعة احلُ لفاظ تتناسب مع بيعة التبليغ أم أ�َّ هذه األ ،
ا هو ذولكن ه م وخطبهم ؟!ا�هتم وأدعيتهم وأحاديثهة ويف رو مَّ ئِ ز�رات األَ  هي واضحة يف الَّيت األخرى

 .الواقع

ضى تمر سيِّد كمال احليدري أو عند السيِّد  ال دسامي البدري أو عنسيِّد ة تقف عند الالقضيَّ  روا أنَّ وال تتصوَّ 
الوحدة  عاة إىلجتاه املوجود عند الدُّ قول ، اآلن االهذا ال تتبىنَّ  جداً  ثريةوك ة، هناك أمساء كبري  سكريعال

يف العلم ومل يكونوا  ةً مَّ ئِ ن نعتقد هبم كانوا أِ الَّذياملعصومني اَألئِمَّة  من أنَّ : ( ون هذه الفكرة بنية هم يتمالاإلس
، تفقوا معنا على هذا األمر يكي ة  نَّ دعو السُ ون, ون حنن نعرضهم هكذا ل، ويقو )  يف السياسة واخلالفة ةً مَّ ئِ أَ 
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وراء هذه و , لها األموال الطائلة فعت يف سبيتب وأقيمت ألجلها مؤمترات ودُ كة ألفت فيها  هذه القضيَّ 
 ه يدور يف الكواليس .نطق ال يعلن بشكل واضح ولكنَّ هذا املة مؤسسات ومراجع ، فالقضيَّ 

سامي البدري سيِّد لى الع ن ردواالَّذيلة  وعجيج من مجضجيجٌ ث دَ كالم حَ هذا الر شنتيف وقتها حني ا
 وطلبٍ  طعاً حبثٍّ ق, ظم احلائري رد على هذه األقوال كاسيِّد  مرتضى العسكري املرجع املعاصر السيِّد وعلى ال
من , ية عوة اإلسالمكان فيما سبق كان فقيهًا حلزب الدَّ   الَّذيو  يكاظم احلائر سيِّد  حدثنا الوسيُ , اس من النَّ 

كاظم سيِّد  بني اليرتتب عليه كما يُ  الَّذيعوة اإلسالمية يتبنون هذا الفكر و شخاصًا يف قيادة حزب الدَّ أ أنَّ 
 .شرعية لقول من أنَّ خالفة معاوية كانت ا ياحلائر 

 كاظم احلائري :سيِّد  يين املعاصر الث املرجع الدِّ يدّول من حضوا لنا املقطع األر عًء اارج •

أن ( : صباحًا اليوم هي أّنه بدأ البعض يقول ، يت أشر� إليها يف : كانت الُشبهة الَّ  اظم احلائريالسّيد ك[ 
م سول صّلى هللا عليه وآله وسلَّ الم ما مل يُبايعوا فليس الرَّ ة عليهم السَّ مَّ األئِ  وأنَّ , ة مشروطة ابلبيعة مَّ والية األئِ 

تعّدى  ُمثَّ , ) لبيعة يتم هلم هذا احلق ا ابمن, إاحلكومة  يكون هلم حقّ لن ,  ه لن يكونوا أولياءو ما مل يُبايع, 
 عاوية شرعية ذلك ألنَّ حكومة مُ  أنَّ : تعّدى البعض إىل أكثر من ذلك فقال ,  مدري من وين هوالبعض 

 ، عيةدام صاحل معاوية مع معاوية فحكومة معاوية شر  إذًا ما، الم صاحل معاوية مع معاوية احلسن عليه السَّ 
إمنا صح أ� ما أعرف أن طلبة مدرسة الشيخية ما متعمدين , يدور دا عرفت أن هيجي كالم  حينماأ� 
يطرح  إذا صارت شبهة بني أحٍد مث مل , طرحواأ�م معىن ما فعلوا  حقهم أنهو و  طرحوهيبهٌة تصلهم فش

واهًال  طرحواي خلهمإذا صارت شبهات هم املطلوب منا أنّه يف وقٍت آخر , ما فعلوا  ذا دونهلفيبقى الوضع و 
 رغم أنه يصعب عليّ  ما بلغين أنمنني جاية �زلة هلم فحين اللي ما أدريهاملطالب بيهم ومرحبًا , طرحوا 

أن أجي الصبح اخلميس وأشرتك حينما بلغين رأيت لزامًا عليَّ أن أجي وأتكّلم حول املوضوع ، طبعًا  أمس
لكن أ� جمبور , ريد أذكر أجوبة األسئلة اللي بعد اخلطاب وجهوها إيل ر حديث الصبح إمنا أماريد أكرّ 
بني األكابر , بني الفقهاء  ناك كالمٌ موضوع البيعة هُ  أ� شرحت صباحاً أنّ ، شري إىل حديث الصبح خمتصراً أُ 

أو يف  مثالً  ءإّال أن هذا الكالم إّمنا هو يف والية الفقها, أو ال شرط يف الوالية  حول أن البيعة هل هي, 
الفقهاء ، الفقهاء متعددين لو أن الوالية ابيدهم   ذلك ألّ�م يقولون أنّ , والية غري املعصومني أكو هيج كالم 

تتخربط  كل فقيه عنده والية ابيده واليته,  د كلهم شراح يطلع يعين كم ، كم حكومة عند� يف بلد واح
لبيعة أو ابالنتخاب أو مبا شابه ذلك أبخذ اآلراء مبا شابه فكرة أنّه اب, من هنا جاءت هذه الفكرة , األمور 

ُمعّني من قبل هللا ـأّما ال, ُمعّني من قبل هللا سبحانه وتعاىل ـهذا حديٌث راجٌع إىل غري الشيعيًا ،  ذلك
  اج إىل تعليل وبيعة أو غري بيعة .سبحانه وتعاىل هذا ما حيت
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 ﴿: ترون يف هذه اآلية املباركة , لوالية إذا ماكو والية إمامة ماكو تقيدة اباإلمامة مُ , ن اإلمامة مث شرحت أ
ي هدِ عَ  الُ نَ  يَـ َال  الَ  قَ ِيت يَّ رِّ ن ذُ مِ وَ  الَ ًا قَ امَ مَ إِ  اسِ لنَّ لِ  كَ لُ اعِ  جَ ِينّ إِ  الَ قَ  نَّ هُ متََّ أَ اٍت فَ مَ لِ كَ بِ  هُ بُّ رَ  يمَ راهِ بَ إى لَ ابتَـ  ذْ إِ وَ 

إماما مو الناس أ� دعيتك يقول  تقول إن دعا , هللاابلندوة )  كلمايت( على ذكر  هذي ,  ﴾ نيَ مِ الِ الظَّ 
إن إبراهيم عليه السالم  : اآلية تقول تقول يف تفسري  والوالية، إين جاعلك للناس إماماً  إمام ، سووكيابلبيعة 

وكان , ون خليًال وكان رسوًال قبل أن يك, وكان نبّيًا قبل أن يكون رسوًال , كان عبدًا قبل أن يكون نبّيًا 
وإّال اإلمامة لو كان معناها , فاإلمامة معناها الوالية , جت اإلمامة ابعدين , خليًال قبل أن يكون إمامًا 

تبليغ الرسالة هو كان  اتبليغ الرسالة هو كان رسول قبل أن يكون إمام كان رسول لو كان اإلمامة معناه
ة ، مَّ هم مو أئِ  إذاً تنا ألّ�م ما بويعوا معناه إنكار إمامتهم مَّ فإنكار والية أئِ  ، إّمنا اإلمامة الوالية، هو  رسول

رجعوا بناءًا على فكرة ة اآلخرين إذا مَّ واألئِ , يصري إمام  فد نعم بعدين اإلمام صاحب الزمان من جيي نبايعه
صار  ،فسخ هم أكو  مام واحلسنإ ة بس عليّ اآلن مو أئمَّ ة مَّ يصريون أئِ هم ابيعناهم ا و عجالرجعة مىت ما ر 

 . بعدين وينبطل ست اشهر وبعدين فد إمام 

رآن والقُ ؟ رون بيعة النساء فسِّ اذا تُ بيعة معناها إعطاء الوالية إذًا مبال لو كنتم تتخيلون أنَّ  كموأيضًا شرحت أنّ 
 ، رة مبعىن إعطاء الواليةقد ميكن تفسري بيعة الشج، ) بيعة الشجرة وبيعة النساء : ( أكو عند� بيعتان وارد 

ء كان عبارة عن أن النساء ابيعن بيعة النسا ألنَّ , لكن بيعة النساء ما ممكن تفسريها مبعىن إعطاء الوالية 
 كَ نَ عْ ايِ بَ يُـ  اتُ نَ ؤمِ مُ اْل كَ اءَ ا جَ ذَ إِ  ِيبُّ ا النَّ هَ يـُّ �ََ  ﴿اآلية هذي : بيعة النساء  , هذيرسول هللا يف ترك املعاصي 

 نَّ يهِ يدِ أَ  نيَ بَ  هُ ينَ رتَِ فْ يَـ  انٍ هتَ بُ بِ  نيَ تِ  �َ َال وَ  نَّ هُ دَ وَال أَ  لنَ تُ قْ  يَـ َال وَ  نيَ زنِ  يَ َال وَ  قنَ رِ س يَ َال يئاً وَ شَ  هللِ ابِ  كنَ  ُيشِر َال  نى أَ لَ عَ 
 هاي اآلية كما ترون,  ﴾ يمٌ حِ وٌر رَّ فُ غَ  هللاَ  نَّ إِ  هللاَ  نَّ ر هلَُ فِ غاستَ وَ  نَّ عهُ ايِ بَ فَـ  وفٍ عرُ  مَ ِيف  كَ ينَ صِ عْ  يَـ َال وَ  نَّ هِ لِ جُ رْ أَ وَ 

يقاتل  بيعة الشجرة قد يُقال أّنه الّنيب أخذ منهم بيعة حىت ُجياهد و�هم, والوالية  ما هلا عالقة ابحلكومة
انتو تفسرون بيعته مبعًىن ينطبق على كلتا اآليتني مو ؟ شنو  لكن هذاهسه  و�هم ويسيطر يصري حاكم خو

أّ�ا ليست بيعًة مبعىن إعطاء الوالية أو  بيعة النساء واضح, و تني وآية الـ معىن ينطبق على وحدة من اآلي
 حنتاجهم موافقته �خذ حىت شخص اليقول هذا ما أدري إّال أن ، احلكومة إّمنا بيعة مبعىن االلتزام أبحكام هللا 

هم بعد ما إله حق علينا إذا ما ابيعناه  حق املبايع، يعين ما ادري لة أخرى مسأ جيوزيقول  بيعه , إذا هيجي
أخرى , واال فهذه أحكام مسألة يك هالشكل ذما أدري اذا  ما إله حق علينا ،خو هو نفعل ما نشاء يعين 
شنصري عن والية الفقيه  وتبعناملعصوم مبثل االبيعة , إذًا البيعة مو معناها هذا , حكومة  هللا بعد هذي كلها

يف  إّمنا حديثي يف بيعة املعصوم يف بيعة هذا حبٌث آخر ما حتثنا عنه ,لبيعة مشروط ابقبل حدوث والية الفقية 
معني  االنتخاب إن كان من التعيني ولكن ام غريه ,معني  وذاكالبيعة إن كانت فإّمنا هي للتعيني  بيعة معينة ،

 عطاء العهودنعم بيعة املعصوم معناها إ, والبيعة مو معناها بيعة املعصوم مو معناها هذا  من قبل هللا ،
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يعين هذا إذا ما ابيع يكون واحد ما ابيع ، ة على هذا اّلذي ابيع جَّ واملواثيق بعدم املخالفة حىت يتأكد احلُ 
لكن أكو واحد ابيع مع ذلك ، ذنب ألن نصرة الرسول واجبة ما نصر الرسول هذا طبعًا مُ  ُمثَّ , الرسول 

أخذ امليثاق مث أخلف هذا معىن البيعة ال  ، أخلف د ُمثَّ تعهّ يه ذنب ذنبني هذا ذنبه يشتد ألنَّ أخلف هذا مُ 
ه اليوم الصبح قبل ما أكمل هذا الشيء اآلخر الذي شرحت، أكثر من ذلك مو مسألة إعطاء الوالية 

 حديثي.

مع  لح عليّ احلسن ملعاوية أعطى شرعية حلكومة معاوية إذاً خو صُ لح ه لو كان مسألة صُ وأيضاً أشرت إىل أنَّ 
�هم صلي و وتدرون جان يروح يُ ، بل يف بعض روايتنا ابيعهم , ما صاحلهم ؟ صاحلهم  عليّ , عمر و  ابو بكر

إذًا أبو بكر هم  ، يف حروب بعض احلروب هذا واضح بعد التاريخ �طٌق بذلك وكان يدز ابنه إذا و�هم
إذًا  ما بويعوا ، مما عندهم حكومة أل�َّ  أئمتنا, صارت حكومته شرعية  هم عمر ، شرعية تهصارت حكوم

 عن أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية خوش مذهب ، خوش مذهب هذا ] . األئمة عبارة صار

ناك مالحظة فقط واحدة أشري إليها هُ ،  تسجيلمل قد تلتبس بسبب سوء اجلُ  الكالم واضح وإن كان بعض
هذه يف احلقيقة ، الفقهاء  وضوع البيعة �قش فيه البعض خبصوصاحلائري أشار إىل أن مسيِّد ال من أنَّ 

ه مساإذا أرد� أن نعود إىل ثقافة أهل البيت فال يوجد عند� شيء  حننُ  ، واصببت إلينا من النَّ قافة تسرَّ ثَّ ال
ثوا حول موضوع ن حتدَّ الَّذيلماء ولذلك الفقهاء واملراجع والعُ ، ند� روا�ت البيعة مع غري املعصوم ، ما ع

ت يف كتبنا عن البيعة مع غري فنحن ما عند� روا�، �ت املخالفني ااعتمدوا على رو قهاء البيعة خبصوص الفُ 
 ساء لرسول هللا بشكلٍ  لرسول هللا وعن بيعة النِّ نيمثت عن بيعة املسلرآن حتدَّ يف القُ  ناك آ�تٌ املعصوم ، هُ 

لبيعة واملبايعة ، وهناك لفظة ا حني أقول بشكل صريح بذكر، ثت عن بيعة الغدير وهناك آ�ٌت حتدَّ , صريح 
 ناك بيعةُ وهُ  ناك بيعٌة يف زمان رسول هللاثت عن بيعة الغدير ولكن مل يرد فيها لفُظ البيعة ، فهُ �ٌت حتدَّ آ

 معصومٍ  أليِّ  كر بيعةٌ ذ مل تُ ، ذكر  الَّذية هذا جَّ لإلمام احلُ  وهناك بيعةٌ , لإلمام احلسن  وهناك بيعةٌ , الغدير 
فعهد اإلمامة اثبت يف األعناق  ، بروتوكل ليست أكثر من ذلك, ة يّ البيعة مسألة تنظيم ألنَّ , من املعصومني 

رفية يف اجلو السياسي عُ  ةليس أكثر من ذلك ، هذه قضيَّ يمي هذا بروتوكل وأمر تنظ ، لو من دون هذا الربتوك
ال املأمون   ، ةيحقيق  تكن بيعةً ضا فهذه ملالرِّ  مكر مثًال من بيعة والية العهد لإلماما ذُ ، يف جو املسلمني , 

ابملعصوم ال  ةٌ خاصَّ  البيعةُ  ، ماعند� أحاديث عن البيعة ، هاضا كان يقصداإلمام الرِّ حىتَّ كان يقصدها وال 
يعة لماء وما ذهب إليِه بعض عُ , عند النواصب  مٌ ضخَّ البيعة مُ  أمرُ  ، ةأريد أن أطيل الكالم يف هذه القضيَّ  الشِّ

 ميكن أن جند حلوًال إالَّ و  فنيخذت من املخالة أُ هذه القضيَّ , يف الفقيه إذا كان حاكمًا ة يبط الغامن اشرت 
 ة .ليس احلديث اآلن عن هذه القضيَّ ، مثالً أو غري ذلك  باأخرى هلذا املوضوع كما هو االنتخ
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 كاظم احلائري :سيِّد  ال ينياعرضوا لنا املقطع الثاين من حديث املرجع الدِّ  رجاءً  •

د حكومة إسالمية هنا ج: أ� قبل عشرين سنة تقريبًا أوائل جييت إىل إيران وقبل توا السّيد كاظم احلائري[ 
، هو كان هدفه  هللا حول أنّهُ  تكلم معي أحد األخوة حفظهُ  كان ،  م الشاهيف ، ما كان حكومة إسالمية أ�َّ 

 اشكليته, احلكومة اإلسالمية كيف تكون  هذا كان أنَّ  يف أن حيل مشكلة شكلية احلكومة اإلسالمية وهدفه
حنن نقول : قال ، يَّ يف ذاك التاريخ هذا الرأي لَ فطرح عَ  ، كان هدفه هذا  ؟ شنو والوالية يف هاحلكومة ملن

  للمعصومني حىتَّ بس هو راح زايد قال حىتَّ ، وقبل البيعة ماكو والية حكومية ألحد  ، منشأ الوالية البيعة أنَّ 
ذاك الوقت أ� ما كنت , يف ذاك التاريخ طرح هالفكرة علّي ,  ة هالشكلمَّ  لألئِ ، حىتَّ بعد ة هيج مَّ لألئِ 

, موال� : له بس قلت  ، وكيف يوّرق وكيف خيرب هذا ما كنت أحس بيه من يوم راح ينتهيأحس أن هذا 
بل هللا سبحانه وتعاىل هذا احلجي قد يقال بشأن حاكٍم غري معصوم غري من ُعّني شخصاً من قِ ,  أنت خمطئ

إذا قلنا , دون تعدِّ هم إذا قلنا بوالية الفقيه الفقهاء مُ  , ابعتبار أنّه خودية قد يُقال بيه حلل مشكلة التعدُّ 
ذي يتعني ؟ يصري فقيهني خوب متعددون من الَّ موجود دون أي شيٍء تعدِّ بوالية عدول املؤمنني العدول مُ 

و عدلني حيكمان ؟ خو ما يصري ما يصري يتخربط الوضع ؟ ما ممكن أأو نقول هذا ويل ذاك ويل , حيكمان 
أن ُتدار من قبل حكومة واحدة عندئٍذ �يت هذا احلديث أنّه ما هو املرّجح وما هو بيها  البالد املفروض, 

عّني 
ُ
 معقول هسههذا فد شي يف حده ، ُمعّني عبارة عن بيعة من يُبايع ـوأحد اآلراء اللي ُتطرح هذا أن ال, امل

طبعًا ماريد أدخل يف حبث البيعة على العموم ويف حبث أن احلل منحصر هبذا او هناك حلول أخرى ماريد 
أّما اّلذي ُعّني من قبل هللا  ، إمجاًال هذا حٌل يُطرح هناك, أدخل يف هذا البحث هذا البحث مفّصل 

بل هللا ماكو بعد تزاحم أو تعارض عّني من قِ هو مُ , ما �يت هبذا احلجي , سبحانه وتعاىل هذا احلجي ما جيي 
وا�ت بس جيب أن رآن ويف الرِّ البيعة مطروحة يف القُ فكرة صحيح  ،  نقول يُعّني ابلبيعةأو هيج تعدديه حىتَّ 

ذي كان إبمكاين أن أوّضح لذاك األخ وّضحت إّال على كل حال أ� ابلقدر الَّ  ، نعرف مغزاها ومعناها شنو
رًا هبذا األخ تأثِّ ذي كان مُ عوة يف ذاك التاريخ والَّ وبعده جاءين أو التقيت أبحد قادة حزب الدَّ , أنّه مل يقتنع 

قلت , هم أ� شرحت له ، هذا أيضاً متأثر بنفس فكرة ذاك األخ  فرأيت أنَّ  ، م معي هذا الكالمذي تكلَّ الَّ 
خوب فتح حبٌث , غري املعينني من قبل هللا , هذا قوهلا يف دائرة غري املعصومني , ترى موال� هذا خطأ : له 

بل هللا هذا ما إله معىن  من قِ عنيَّ أّما يف دائرة من هو مُ , فيه كالٌم , فيه حديٌث , فيه حبٌث , فيه أخٌذ وعطاء 
ات إّمنا البيعة تُعطي نوعًا من إحكام وتوفيق ابعتبار أّن نكث ، إّمنا البيعة ليست عندئٍذ مع املعصوم ابلذَّ 

م عليه رُ ذي يؤخذ منه بيعة أنّه إذا نكث زائدًا على أنّه حَ على هذا الرجال الَّ  يتأّكديعة الصحيحة حرام فالب
يكون هذا العهد أو هذه خمالفة ويل املعني من قبل هللا زائدًا على هذا هم نكث العهد وهذا حراٌم اثين فقد 
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مفاد البيعة ابلنسبة , و البيعة هذا حقيقًة , لبيعة ذي هو ويلٌّ قبل اتشده أكثر إىل ذاك الويل الَّ البيعة ابل
 . للمعصوم أقول 

مافيه ابلنسبة لغري املعصوم قد يُقال أنّه الوالية تتكون ابلبيعة هذا , ابلنسبة لغري املعصوم قد يكون شيء آخر 
يتم هلذه الفكرة على كل حاٍل أ� ذاك الوقت ما كنت أقّدر أنّه س, سبة للمعصوم هذا لكن ابلنِّ  فرد مشكلة ،

ثمر وتصري أخطر وينتهي إىل أن يُّدعى أن ، أن يُّدعى شرعية اخلاطئة بعدين هذه الشجرة اخلاطئة تورق وتُ 
  ،احلسن عليه السالم تصاحل معهُ  أنّه يُقال معاوية هم احتماًال وضعه شرعي ألنَّ , معاوية أ� هكذا مسعت 

ما تصاحل مع أيب  عليّ  ، ط معاوية شرعي أبو بكر هم شرعيوهاي الفكرة إذا تبقى تدرون وين تنتهي مو فق
كان دز ابنه حسن مع هذيال يف احلرب   كان يصلي خلفهما ؟ مو عليّ   بكر ؟ ما تصاحل مع عمر ؟ مو عليّ 

 ؟ ] .

 :الحظات سريعة مُ 

رت ذكرُه بعد أن قرَّ عوة عن بعِض قيادة حزب الدَّ احلائري سيِّد ذكرُه ال الَّذيديث هذا احل: الحظة األوىل امل
عوة حلزب الدَّ  احلائري كان فقيهاً سيِّد فال, احلائري من احلزب سيِّد عوة إخراج الحلزب الدَّ  ةالقيادة العام

عوة حلزب الدَّ  ةرت القيادة العامَّ يف بداية التسعينات قرَّ , ولكن بعد ذلك يف التسعينات اإلسالمية ، 
ويف وقتها ، ) بقرار احلذف ( رف ذلك القرار اخلي للحزب ، وعُ ام الدَّ ظاإلسالمية حذف فقرة الفقيه من النِّ 

ال أريد , ) قرار احلذف  ( حتت عنوان تاابً كؤاد املقدادي أن يكتب  يخ فكاظم احلائري طلب من الشَّ سيِّد  ال
 . كاظم احلائري  بّينها السّيد مطالبأحاديث و ى عل ليشتموكان  ةيّ اخلوض يف هذه القض

نت يف د� حينما كُ ة � سيِّ ث عن هذه القضيَّ ملاذا مل تتحدَّ : قال كالم يُ   للسّيد كاظم احلائري ،أ� أقول 
 وع وقد تكون موضوعات أخرى أيضاً ؟!وضهذا املثت عن عد أن أخرجوك من احلزب حتدَّ ب, احلزب 

وا هذه األقوال ذهبوا إىل تبنّ ن الَّذيمن أنَّ هؤالء : احلائري سيِّد أشار إليها مساحة ال الَّيتالقضية األخرى 
يعي كالم موجود يف الوسط احلوزوي هذا ال، ة بيعة معاوية شرعيّ  مر احلديث عن شرعية بيعة أيب بكر وعُ الشِّ

يف عهد يزيد ، رعية بدأت من أنَّ البيعة غري الشَّ : ويقولون , ثمان وأمري املؤمنني واإلمام احلسن ومعاوية وعُ 
  أ� اآلن ال أريد ، ة متلك واليتها على نفسهامَّ ابيعت واألُ  الَّيتة هي مَّ األُ و  ةمَّ يد األُ األمر بمن قبل يزيد كان 

كمال احليدري سيِّد  أن ما يذكره ال تبّني لكم هذه األحاديث هذه اجلزئيات ولكن من خاللِ  لِّ اخلوض يف كُ 
 تمااملقدِّ ، ابقة ة يف احللقة السَّ اقع مثلما ذكرت لكم حكاية الدوملو  ث منيتحدَّ  هُ إنَّ ,  بهِ  اً در ليس منف

 اقعو  من, وطبيعي من نفس هذا الواقع  شرعيٍ  كلٍ ث بشاحليدري يتحدَّ سيِّد وال, ها موجودة لُّ واألجزاء كُ 
 كان ذلك على مستوى األحزاب  ، إن آخر فون شيئاً ظهرون لكم شيئًا وخيُ يُ الّرمسيَّة ة يعيَّ ة الشِّ يَّ نيسة الدِّ ملؤسَّ ا
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وهذه احلقائق والواثئق  أو كان ذلك على مستوى املرجعيات والزَّعامات الدِّينيَّة ، ةيعيَّ األحزاب الشِّ ات يادقو 
 بني أيديكم .

ري بعهو عجٌز عن التري أم احلائسيِّد بل اليف التعبري من قِ  أدب ال أدري هل هو سوء: الحظة صغرية مُ 
 فقال, ث عن أمري املؤمنني اإلمام احلسن وهو يتحدَّ مناسبًة عن  ث بطريقٍة ليستحتدَّ ،  ضعف بيانهِ  ببسب
 دهُ قلِّ يين تُ د ناسبًا ملرجعٍ وليس مُ , تىب األسلوب ال يتناسب مع إمامنا اجملفهذا , ) !! دز ابنه حسن  : (

يعة  فهل  ،!! )  من أن عليَّا دز ابنه حسن: ( الحظتم العبارة  ، عن إمامنا احلسن اجملتىب ثُ وهو يتحدَّ الشِّ
, مة خاطئة ، املعلو  اً لومة خاطئة أيضواملع؟ عليه  هللا وسالمهُ   اجملتىب صلواتُ اجلريان أم هو اإلمامُ  هو ابنُ 

يعي رة البيعة إىل الواقع بت فكمثلما تسرَّ   يطانُ الشَّ , خواين ر اإلمن خالل الفك, طيب من خالل الفكر القُ الشِّ
  ا .هو حسن البنَّ يعي الشِّ س لفكرة البيعة يف الواقع أسَّ  الَّذي

يعي  عقيف الوا عوة اإلسالمية هو املرجع الكبري حزب الدَّ  ذها عمليًا يف بداية أتسيسمن نفَّ  لالعراقي أوَّ الشِّ
،  ابقر احلكيمسيِّد مهدي احلكيم والسيِّد ل من ابيعُه الوأوَّ  ، د ابقر الصدر وهذه القضية معروفةمَّ حم دالسيِّ 

خوان يطانية من بؤرة اإلالبؤرة الشّ  بت إلينا من تلكفكرة البيعة تسرَّ  ، اآلخرين بيعة تلوبعد ذلك توا
  . املسلمني

, اصبية يضاً من اجلهة النَّ هداء قاتل جاءتنا أالشُّ سيِّد  املؤمنني قاتل وأنَّ   أمريأنَّ  اإلمام احلسن قاتل و نَّ وفكرة أ
سيِّد  الفما قالُه , تنا املعصومني مَّ علماؤ� األجالء على أئِ و  رام وخطباؤ�جعنا الكِ رتاه مرافوهو كذٌب وافرتاٌء ا

هذا , الضالل   جيوشيف,  قاتل يف جيوش القومأمري املؤمنني بعث اإلمام احلسن كي يُ  كاظم احلائري من أنَّ 
مام احلسن وال اإل, احلسن  فال أمري املؤمنني أرسل ولدهُ  ، افرتاء على اإلمام احلسنو  ؤمننيافرتاء على أمري امل

كاظم احلائري يقول ذلك سيِّد  املعاصر ال يينالدِّ  طعاً املرجعق, ، هذا افرتاء حتت را�ت الضالل  ذهب للقتالِ 
هذه  طرح وترفضهذا الترفض  الَّيتعرفٍة بتفاصيل ثقافة أهل البيت م عن عدم و وعن عدم خربةٍ  عن جهلٍ 

 ة به .يطومن األجواء احمل ه أخذُه من أستاذهِ هذا فكٌر �صيب ولكنَّ ، الوقائع 

أ� اقرأ من طبعة مركز ,  )86(حة صف,  ) فدٌك يف التاريخ ( د ابقر الصدر رمحة هللا عليه يف كتابهحممَّ سيِّد ال
:  )86(صفحة  / هجري قمري 1427 /الطبعة الثالثة  /هيد الصدر التخصصية للشَّ  تااث والدراسحباأل
أعلنها املسلمون  الَّيتة أنه اشرتك يف حروب الردَّ حىتَّ : إىل أن يقول  .. ه رسول هللارابّ  الَّذي اً عليَّ  إنَّ ( 

فه ألَّ  باافرتاء وانتقاص من أمري املؤمنني ، هذا الكت هذا ؤمننيامل افرتاء على أمري هللا هذاو,  ) يوم ذاك
ة الردَّ  روبحأنه اشرتك يف حىتَّ (  ث عن أمري املؤمنني :يتحدَّ ، د ابقر الصدر يف أوائل حياتِه حممَّ سيِّد ال

 .) أعلنها املسلمون يوم ذاك  الَّيت
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كان رفيقًا   الَّذيالنعماين  د رضايخ حممَّ للشَّ  ) ارص( الشهيد الصدر سنوات احملنة وأّ�م احلهذا الكتاب 
هجري  1417 /عة الثانية الطب / انيلي، وهذه الطبعة هي طبعة إمساع ارهصحم الصدر يف حمنته وأ�َّ سيِّد لل

, ما صدر عنه  د ابقر الصدر إىل الشعب العراقي وهو آخرمَّ حم دهُه السيِّ وجَّ  الَّذياألخري  يانُ الب قمري /
محل (  بيان يف أواخر حياته :هذا الوما جاء يف   ،ل حياتهِ ائيف أو ) فدك يف التاريخ (  با ما جاء يف كتينيع

 إنَّ  ، شدونلفاء الرَّااخلُ  لهُ مثَّ  يذ الَّ ّين كم السُ احلُ  إنَّ  - ؟ اللدفاع عن ماذ - فاع عنهيف للدِّ عليٌّ السّ 
والعدل محل عليٌّ  مِ كان يقوم على أساس اإلسال  الَّذيشدون و ااء الرَّ له اخللفمثّ  الَّذي ينِّ احلكم السُ 

وهللا افرتاء يف  ) , ة حتت لواء اخلليفة األول أيب بكرفاع عنه إذ حارب جندً� يف حروب الردّ يف للدّ السّ 
, هذه أكاذيب  ، ةجَّ االفرتاء يؤذي قلب اإلمام احلُ  اذوه, اء األوصيسيِّد هذا افرتاء على ، فرتاء يف افرتاء ا

ثقافة الكتاب والعرتة ، فمىت قاتل   منه حبقائقِ ة وجبهلٍ د ابقر الصدر كتب ذلك حبسن نيَّ مَّ حم دقطعًا السيِّ 
الل قاتل حتت راية جيوش الضَّ احلسن كي يُ  ومىت أرسل أمري املؤمنني ولدهُ عليٌّ حتت لواء اخلليفة أيب بكر 

فال ميكن , هو منطق العرتة الطاهرة  اذ، ه هللا لة بعد رسو مَّ ارتدت األُ , ارتدت  الَّيتتلك اجليوش  ؟! تلك
 .ال ميكن، رتدة قاتل مع جيوٍش مُ ال ميكن أن يرسل ولدُه احلسن كي يُ و  دةأن يقاتل عليٌّ مع جيوٍش مرتَّ 

  . ذلك، الرِّوا�ُت صرحيٌة وواضحٌة وبـَيِّنة

يخ الشَّ ) , اطق النَّ  باالكت( من بر�مج  )135(من احللقة  )71(رجاًء اعرضوا لنا الوثيقة رقم  •
 هداء :الشُّ سيِّد الوائلي هو أيضاً سيفرتي على 

سقى حىتَّ لية دفاعاً عن محى املسلمني , : وقف احلسني حيمل جراحه يف ثالث وقايع متتا الشَّيخ الوائلي[ 
يف  احلسني يف فتوح أفريقيا يسكب دماهمن اهلجرة , عندما نزل  )26(شجرة احلقَّ ، الدفعة األوىل يف سنة 

, يف فتوح  )30(عليه أومسٌة من اجلراح ، ونزل إىل القتال سنة و ثرى الفتوح لريوي شجرة احلّق , ورجع 
, يف فتح  )49(طربستان وَسَكب من دماه ومحل على جسده أومسًة إضافية وسقى شجرة احلقَّ ، ونزل سنة 

اسطنبول وقاتل مع املسلمني ورجع حيمل أومسًة من اجلراح ، ووقف يف مثل هذه الليلة يُعدُّ يدُه لُتقطع ويُِعدُّ 
 يحمله اُحلسني وليضعُه يف أصِل شجرة احلّق ] .م ُمثَّ لرقبته لتستقبل سهماً ُمثَّ ليهبط الدَّ 

ث عنها يتحدَّ  الَّيتاملعركة  قرآن الكرمي ،هذا ال الشهداء وحقِّ سيِّد  ىل وافرتاء عرآن الكرمي كذبٌ هذا القُ  وحقِّ 
يف كتب  هذا مذكورٌ ، أيضًا يف زمان عثمان  )30(سنة ويف , يعين يف زمان عثمان ,  )26(سنة  يف

ة الثالثة أتعلمون كر املع اأمَّ  ، أبداً يف حديث أهل البيت ويف ثقافة الكتاب والعرتة له من ذكرٍ  ليس ، النواصب
  ؟! فهل قاتل احلسني حتت راية يزيد ابن معاوية!! معاوية  يزيد ابن فيها كان القائد  ؟ من كان القائد فيها

وفعالً كان هناك قادة , قائداً على جيش  بيض وجه يزيد فأرسلهكانت يف زمان أبيه معاوية ، معاوية أراد أن يُ 
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 يخ الوائلي فإنَّ حبسب كالم الشَّ ، يقود اجليش واألوامر تصدر من يزيد  الَّذيللجيش ولكن بشكل ظاهري 
يعةء هم رموز ! هؤال، هذا الكالم منطقي ؟ الشهداء قد قاتل حتت راية يزيدسيِّد  هؤالء هم مراجع  ، الشِّ

 ة !!يعالشِّ 

 آخر .د ابقر الصدرمَّ حم دالسيِّ ,  قد قاتل جندً� حتت لواء أيب بكر:  على أمري املؤمنني ويقولفرتي ي واحد
  . اصيببب أتثرهم ابلفكر النَّ يفرتي قطعاً من دون قصٍد سيئ بس

  دز ابنهعليّ ( أمري املؤمنني أرسل ولدُه اإلمام احلسن بتعبريِه  إنَّ : كاظم احلائري يقول سيِّد  مرجع معاصر ال
 ) .!! حسن 

، جوداً مو  الشهداءسيِّد وما كان  )26(الشهداء ، ويفرتي الفرية األوىل سنة سيِّد يخ الوائلي يفرتي على الشَّ 
اشرتك يف فتح افريقيا ويف فتح  ءاالشهدسيِّد  نَّ حبسب هذه املفرت�ت أ,  )30(ويفرتي الفرية الثانية سنة 

 .حتت راية يزيد ابن معاوية  ين، يعطربستان يف إيران ويف فتح اسطنبول 

يعة ن ذلك ؟ هؤالء هم رموز و لأنتم تقب يعة هؤالء مراجع , ة عيشِّ طباء الهؤالء خُ , الشِّ واألحياء ،  األمواتالشِّ
 .مسألة البيعة ومسألة الغدير هذه قضية جانبية  ىلعلى أي حاٍل نعود إ

 ائري :كاظم احلسيِّد  لثالث من حديث الا رجاًء اعرضوا لنا املقطع •

أّن قصة : هذا القائل يقول ، هذا القائل يقول  : زين ما رأيكم يف قصة الغدير؟ خو السّيد كاظم احلائري[ 
يقول أنّه الناس ابيعوا علّياً من بعد ما نزل الرَّسول صّلى هللا عليه وآله ,  يقالالغدير كانت نتيجة البيعة هيج 

, وكان األول والثاين يعين أول من ابيع علّيًا هو عمر وقال له , قول يهم وسلَّم النَّاس ابيعوا ، ذاك الشَّاعر 
بٍخ بٍخ لك � علّي أصبحت : ( وهم ما اكتفى بكلمة البيعة أو , وّسع أكثر مما قاله بعض املسلمني قال 

أّن الوالية هنا� اجت من البيعة هيج يُقال يعين هذا : ، فيقال  ) خوموالي وموىل كل مسلٍم ومسلمة 
بينما حينما حنن نراجع نص , صاحب هذا الكالم هيجي يقول يف قصة الغدير الوالية لعلّي اجت من البيعة 

رمحة هللا عليه الشَّيخ األميين ) , الغدير ( وصاحب كتاب , الغدير ورواية الغدير اللي قالوا عنها أّ�ا متواترة 
, القضية ما .. خطوة هسه نص الغدير أي املتيقن من الغدير , ذاكر األسانيد الكثرية الكثرية لروا�ت الغدير 

املتيقن اللي بعد ما يشك بيه أحد والذي هو اثبٌت يف كل أسانيد النقول الواردة , الغدير خطوة واضحة 
، اللَُّهّم بلى : ألسُت أوىل ابملؤمنني من أنفسهم ، قالوا : قال رسول هللا صّلى هللا عليه وآله وسلَّم : ( هذي 
يعين , نيب على املنرب بعد الناس ما كانوا ابيعوا علّي ال، خو من كان ) من كنُت مواله فهذا عليٌّ مواله : قال 

، بعد ما نزل  تالبيعة بعدين صار , حينما جعله موىل قال هذا عليٌّ مواله البيعة بعدها ما كانت اتمة 
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رسول قال هذا عليٌّ ، من ُكنت مواله فهذا عليٌّ مواله الرسول ابيعه هيج بينما قال بعد البيعة ، قبل البيعة ال
املوىل يقولون مبعىن �صر مبعىن ؟ اللهم وايل من وااله وعادي من عاداه ، هسه خالفنا مع السّنة املوىل شنو 

حنن مثبتني أن املوىل هنا مبعىن الوالية مو مبعىن �صر  دري شنو خو هذا أحد اليي يسموه مو هنا حمل حبثيم
صح موىل مبعىن النصرة هم وارد يف اللغة لكن هذا مبعىن الوالية بدليل بقرينة قوله ألسُت أوىل , عىن الوالية مب

ألنه قال ألسُت أوىل ابملؤمنني من أنفسهم ذيك قرينة على أن املوىل هنا مبعىن الوالية , ابملؤمنني من أنفسهم 
ما قال , صار موىل  ناصكنت مواله فعليٌّ مواله , خل  ال منق, فالرسول جعله موىل قبل ما يبايعوه الناس , 

 .. ] . اجعلوه من كنُت مواله

د حسني حممَّ سيِّد لل) من وحي القرآن ( امن من تفسري هذا هو اجلزء الثَّ , بيعة الغدير و  يف أجوءا الغدير
 ، وما بعدها )260(صفحة  ميالدي / 2007 /الثة الطبعة الثَّ  /دار املالك  / فضل هللا رمحة هللا عليه

فنقل ,  ﴾ َ� أَيـَُّها الرَُّسوُل بـَلِّْغ َما أُنِزَل ِإلَْيكَ  ﴿:  وصل إىل اآلية السابعة والستني من سورة املائدةحينما 
رجع إىل  ُمثَّ ، سيوطي من كتب املخالفني جلالل الدين ال أحاديث عن الدر املنثور معروف جامع حديثي

يعة مراجع  يعشقهُ  الَّذيالتفسري , ازي تفسري الفخر الرَّ  يعة , ون يف احلقيقة شافعي وحنُن شافعيُّ  هُ ألنَّ الشِّ الشِّ
يعة يَّ نيسة الدِّ شوافع هكذا صنعتنا املؤسَّ  ذكرها  الَّيترين ، رجع إىل تفسري الرازي ونقل أقوال املفسِّ ة الّرمسيَّة يَّ الشِّ

 ضلهِ فيف  - زلت اآليُة يف فضل علّي ابن أيب طالبن( : الفخر الرازي إىل أن وصل إىل القول العاشر 
د حممَّ سيِّد ق الفماذا علَّ , وهذا قول موجوٌد عند املخالفني ,  ) نزلت اآليةُ  - هِ تإمامو  وليست يف واليتهِ 
ن يكون الوجه الصحيح هو الوجه أ - يحجر ت - حرجِّ وهبذا نُ :  )264(يف صفحة  ؟حسني فضل هللا 
التفسري  ألنَّ  ؟ حباجة إىل ترجيح ملاذا هل حننُ ,  ) المزلت يف فضل عليٍّ عليه السَّ نا األخري وهو أ�َّ 

ولكن ماذا تقرؤون وماذا , ث عن خصوصيات اإلمامة اصيب ، هو قد حتدَّ لفكر النَّ ا ين علىقد بُ  أساساً 
ازي ما ذكرُه الفخر الرَّ ل على عوِّ يُ  ُمثَّ , اصيب ت الدر املنثور النَّ يبتدئ بروا�؟  هبذه الطريقة عربِّ يُ حينما تفهمون 

ال يف اخلالفة و  ةمامته وليست يف الوصيَّ يست يف إاآلية يف فضل علي ل من أنَّ  كر رأ�ً لة ما ذكر ذ ومن مجُ , 
لنتيجة هي هذه يف ا ش الكالم ،ناقي ناصر ، وبعد أوالنَّ  بّ هو احملاملوىل  ونمثلما يقول،  عليٍّ  يف فضلِ 
ا نزلت يف فضل ري وهو أ�َّ حيح هو الوجه األخكون الوجه الصَّ ي ح أنرجِّ ذا نُ وهب( :  )264(صفحة 

 .)  المعليٍّ عليه السَّ 

ملي لعاا جعفر مرتضىسيِّد لل ) اءر هخلفيات كتاب مأساة الزَّ ( ل من كتاب و اجلزء األوَّ يف جو الغدير هذا ه
سيِّد ينقل كالماً عن ال,  )191(صفحة  /ميالدي  1997 /عة األوىل الطب /لبنان  /بريوت  /دار السرية  /

ث عن يتحدَّ  ؟ ماذا قال فيه،  )422(صفحة ,  لوَّ اجلزء األ) ندوة ال( د حسني فضل هللا عن كتاب حممَّ 
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ف من كثَّ ة بشكل مُ يو حديث الغدير هو من األحاديث املر  شكلتنا هي أنَّ مُ  إنَّ ( حديث الغدير يقول : 
مشكلتنا هي إنَّ  -ملقام ا قدًة نفسية يفأال حتسون أن عُ , أين املشكلة يف ذلك ال أدري  - ةيعة والشِّ نَّ السُ 
صطلح ليس معروفًا يف هذا املهو  قطعاً  - فكثّ مُ  ث املروية بشكلٍ يد حديث الغدير هو من األحاأنَّ 

حىتَّ صطلحات هذه املمتواتر ليس مهمًا  بشكلٍ , ستفيض مُ  ال بشكلٍ يُقن ميكن أ امبَّ رُ , الوسط العلمي 
شكلتنا هي أن حديث الغدير هو من مُ  إنَّ  - واصبصطلحات هي مصطلحات جاءتنا من النَّ هذه امل

يعة و  ةنَّ ف من السُ مكثَّ  األحاديث املروية بشكلٍ  ة نَّالكثري من إخواننا املسلمني السُ  ولذلك فإنَّ الشِّ
ث صحيح لذلك ذهبوا يد قد انتهوا منه احلالسند أمرٌ  ار أنَّ بتابع - ندناقشون السَّ ال يُ و  يناقشون الداللة

ة من أن ندرس القضيَّ  دَّ البُ  الَّذييف الوقت  : يقول ؟ قعلِّ هو ماذا يُ , إىل مناقشة الداللة مضمون احلديث 
ذلك يريد أن  عجبهُ مل يُ  فضل هللاسيِّد ال ، لسند راضي ابّين هو السُ ، ند أن نناقش السَّ ,  ) خالل ذلك أيضاً 

  !!ّين نتهي عند السُ مُ  مرٌ ند أالسَّ  مع أنَّ , ند ناقش يف السَّ ي

ف  مكثّ ث املروية بشكلٍ يد حديث الغدير هو من األحاأنَّ  هي شكلتنامُ  إنَّ (  : لكم الكالم مرة اثنية اقرأ
يعة ة و نَّ من السُ   ندناقشون السَّ اللة وال يُ ناقشون الدِّ ة يُ نَّ السُ  املسلمني ولذلك فإنَّ الكثري من إخوانناالشِّ

 لك أيضاً رس القضية من خالل ذأن ند دَّ البُ  الَّذي يف الوقت - د قد انتهوا منه ال يشكون فيهنالسَّ  ألنَّ  -
حينئٍذ ُنسقط قضّية اخلالفة واإلمامة يف نفِس  حىتَّ ديث احل طناقند أسفإذا �قشنا السَّ  ، ندناقش السَّ نُ  أن,  )

د حممَّ سيِّد أسلوب ال عادةً و , عليه  وسالمهُ  هللاِ  اآلية يف فضِل عليٍّ صلواتُ  أنَّ حُه رجَّ  الَّذيو  هذه األجواء ،
 ك من طرفِ ، يعطيًا بعيدٍة جدَّ  أسلوب ملتوي إىل غايةٍ ، أسلوب ملتوي  عليه هللا  رمحةُ حسني فضل هللا

 : اللسان كما يقول صاحل ابن عبد القدوس 

 يُعطيــــــــــــك مـــــــــــــن طـــــــــــــرف اللســـــــــــــان حـــــــــــــالوةً 
 

ـــــــــــــــروغ عنـــــــــــــــك     كمـــــــــــــــا يـــــــــــــــروغ الثعلـــــــــــــــبُ وي
اعظ زادة و  ديخ حممَّ والقريبني منه الشَّ  ، ألحد تالمذتهِ ) جردي و حياة اإلمام الرب ( كتاب ,  جردي و الرب سيِّد ال 

مع العاملي للتقريب بني املذاهب اجمل /الطبعة األوىل  / هجري قمري 1421اتريخ الطبع  ، اخلراساين
 زادة اخلراساين ؟ يخ واعظثنا الشَّ دِّ ماذا حيُ  /اإلسالمية 

 يطرحُ  - يردجو الرب سيِّد ال يعين - األستاذسيِّد ال تُ على سبيل املثال ما رأي( : يقول  )186(يف صفحة 
يف الدرس ويف  - ةسات اخلاصَّ ليف اجلحىتَّ  - ةة واخلاصَّ العامَّ  مسألة اخلالفة على اإلطالق يف جلساتهِ 

 مسألة اخلالفة ال جدوى فيها اليوم حلال املسلمني: ة يقول ساته اخلاصَّ لج يف بل مسعتهُ  ، خارج الدرس
 - آخر يف اجللسات العلنية يف يوم الغدير مثًال قطعًا الكالم سيكون بشكلٍ , ة ات اخلاصَّ هذه يف اجللس -

املسلمني وال داعي  لاحلاخلالفة ال جدوى فيها اليوم  مسألةُ : ة يقول يف جلساته اخلاصَّ  بل مسعتهُ 
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ذا ه ,)  لة األوّ يفاليوم أن نطرح مسألة من هو اخلل نيملللمس ، ما الفائدةُ  زاع حوهلاوإاثرة النِّ إلاثرهتا 
علينا يف حلقة يوم  مرّ  الَّذيهذا املنطق هو نفس املنطق  ، على هذا األمر ةٌ الكالم تقبلونه ؟ عقيدتنا قائم

نفس  ، ةجَّ مام احلُ لالعتقاد حبياة اإلعدم وجود فائدة ث عن كمال احليدري يتحدَّ سيِّد  أمس حني كان ال
الفائدة ,  ) لوّ األ يفةُ لني اليوم أن نطرح مسألة من هو اخلمما الفائدة للمسل(  :، هذا هو اجلذر اجلذر 

هذه   رسول هللاهللا وأرادهُ  أرادهُ  الَّذيالعرتة يف املنهج و  يق الكتابر طن سيعرفون احلقيقة سيسلكون يف الَّذي
ق من صدِّ أن يكون بعد رسول هللا هو أمري املؤمنني ويُ  دَّ كان البُ   الَّذياخلليفة  ت أنَّ ثبِ نُ ينما ح، هي الفائدة 

الً جُ ك رَ ى هللا بِ دَ ن هَ ئِ لَ  ليّ  عَ �َ وَ ( , د مَّ حمَُ  ق آلِ ي طر سيسلك يف هُ من يؤمن بذلك فإنَّ  ؤمنُ بذلك ويُ  قُ صدِّ يُ 
 ) . ا طَلعت َعليِه الشَّمسِممَّ َلَك  ريٌ واحد خَ 

  ) ؟ هاَال وَ  نايل مَ وَ  مَّ هُ اللَّ  : ( عاءدُّ هذا الرجع الكبري هل يقع حتت هذا املبل ملنطق من قِ اهذا : أ� أقول 

  ) ؟ اهادَ ن عَ ي مَ ادِ عَ وَ : (  أو يقع حتت هذه الفقرة

ن ألمري الذاخلهذا لوٌن من , )  هلَ ذَ ن خَ ل مَ ذُ واخْ : ( ولكن قطعًا يقع  ، ةيَّ رمبا ال يقع بسبب حسن النِ 
 .يل من وااله اه و ل من خذلانصر من نصره واخذُ  مَّ هُ اللَّ  !! املؤمنني

 . ) هاَال ن وَ  مَ اِيل وَ  : ( ت هذه الفقرةهذا الكالم ال يقع حت

 .  يدر وجرجع الرب امل بسبب حسن النية عند ) اهادَ ن عَ ي مَ ادِ عَ وَ  (:  وقد ال يقع حتت الفقرة

 .)  واْنُصر َمن َنَصَره (: ولكن قطعاً ال يقع حتت الفقرة 

 .)  هلَ ذَ ن خَ ل مَ ذُ واخْ ( : فقرة قطعاً وإمنا يقع حتت ال

من أن  يرضى أن نقول ما الفائدة ؟ ملؤمنني يرضى بذلكا أمري ، ذالن ألمري املؤمننيخلان افهذا لون من ألو 
 .ما هي الفائدة ؟ الفائدة هي اهلداية نعرف من هو اخلليفة األول بعد رسول هللا ؟!

بعد رسول هللا ،  كان بعد رسول هللا  عليٌّ  - لَال ن الضَّ مِ  ىً دَ هُ  هُ عدَ ان بَ كَ وَ  ؟ ( دبةماذا نقرأ يف دعاء النُّ
وََكان  -مباشرًة  -وََكان بَعَدُه  -)  يعدِ كم بَ مُ هِّ فَ يُـ  ليٌّ ا عَ ذَ هَ  ( ىل غريه ذهبوا إىل ضاللإن ذهبوا الَّذي مباشرةً 

ص من هو شخّ نُ حينما جردي و د� الرب يِّ الفائدة � سهي هذه  - ىمَ ن العَ مِ  وراً نُ وَ  بَعَدُه ُهَدًى ِمن الضََّالل
 َونُورًا ِمن الَعَمى وََكان بَعَدُه ُهَدًى ِمن الضََّالل -  الفائدة هي هذهِ  احلقيقي بعد رسول هللاىلو ليفة األاخل
 . هذه هي الفائدة,  ) يمقِ تَ سْ مُ ـال اطهُ رَ صِ وَ  نيتِ مَ ـهللا ال بلَ حَ وَ 
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ني ما املفيد حلال املسلإمنَّ  لوّ مني اليوم أن نطرح مسألة من هو اخلليفة األلللمس الفائدةُ  ما لنستمر :
الَّيت نفس القضية , فكرة التبليغ  - خذ منها أحكام ديننا� أن جيبُ  الَّيتيوم هو أن نعرف املصادر ال

ث من ث عنها من حتدَّ وحتدَّ , مرتضى العسكري سيِّد ث عنها الوحتدَّ , سامي البدري  يِّدث عنها السحتدَّ 
ث عن ذلك أمثال دَّ ث من حتكاظم احلائري وحتدَّ سيِّد  إلينا ال ة حبسب ما نقلهُ حزب الدعوة اإلسالميقيادة 

يعة فكر من هنا من داخل كواليس مراجع هذا ال كمال احليدري أيضًا وآخرون ، جذورسيِّد  ال  -الكبار الشِّ
 اليوم هو أن نيما املفيد حلال املسلل إمنَّ األوّ  يفةُ لنطرح مسألة من هو اخل اليوم أن نيم للمسلما الفائدةُ 

ة واخلالفة لتبليغ وليس قضية اإلمامة العامَّ  اةُ قضيَّ  -خذ منها أحكام ديننا جيب أن � الَّيتنعرف املصادر 
 ث عنها أهل البيت .حتدَّ يت الَّ واحلكم وسائر التفاصيل األخرى 

يعة ة و نَّ ل لعلماء السُ امللتقى الوطين األوّ ( هذا هو  من إصدارات مكتب  /األشرف  النجفُ , ) يف العراق الشِّ
من ,  ؤمترذا املطابه وحديثِه وتوجيهاتِه هلالسيستاين يف خِ سيِّد وهذه عبارات ال /جف األشرف إمام مجعة النَّ 

عد ي اخلالُف يف موضوع اخلالفة بعد رسول هللا مل:  )4(السيستاين صفحة سيِّد ال لِة ما جاء يف خطابمجُ 
سيِّد السيستاين من تالمذة السيِّد نفس املنطق ، ما هو ال - االبتالء حملّ  ر حيث ليس هو اليومربِّ مُ  لهُ 
حيث  رربِّ مُ  لهُ  هللا مل يعدُ اخلالُف يف موضوع اخلالفة بعد رسول  -رًا كبريا أتثُّ  ر مبنهجهِ جردي وقد أتثَّ و الرب 

 ني مَ ادِ عَ ( قطعًا ال ،  ) ؟ هاَال ن وَ  مَ اِيل وَ  (:  هذا الكالم يقع حتت فقرة -ليس هو اليوم حمل االبتالء 
)  هرَ صَ ن نَ ر مَ صُ وانْ ( : ولكن هل يقع حتت فقرة  ، السيستاينسيِّد ة الأيضاً ال ، بسبب حسِن نيَّ  ) ؟ اهادَ عَ 

  ..!!)  لهذَ ن خَ ل مَ ذُ واخْ  : ( ألمري املؤمنني يقع حتت نفس الفقرة خذالنٌ  الكالمهذا , ؟ أبداً 

, سامي البدري سيِّد ال به ثوما حتدَّ ,  يكمال احليدر سيِّد  ث به الما حتدَّ  ئق وقائع ، تالحظون أنَّ احق هذهِ 
ن من نفس و ذوآخرون �خسامي البدري سيِّد حبسب ما نقل لنا ال ير مرتضى العسكسيِّد ال ث بهِ وما حتدَّ 

يف بيا�ت مراجعنا يف كواليس ,  لمائناتب عُ هذه الوقائع موجودٌة يف كُ  لّ يون الكدرة ، وكُ ا العُ العني ، إ�َّ 
كمال احليدري وليٌد سيِّد  ال ثت عنه يوم أمس من أنَّ حتدَّ  الَّذي، وهذا هو الّرمسيَّة  يَّةيعة الشِّ يَّ نيستنا الدِّ سَّ مؤ 

كواليس يث موجوٌد يف  دوما ذكره من أحا, الّرمسيَّة ة يعيَّ ة الشِّ يَّ نيسة الدِّ ؤسَّ من داخل امل شرعيةٌ  ووالدةٌ شرعٌي 
 يظهرُ  ، يف البيا�ت يف بعض األحيان يظهرُ  ، الّرمسيَّةة يعيَّ الشِّ الدِّينيَّة سة ة ويف دهاليز املؤسَّ يعيَّ ة الشِّ املرجعيَّ 

تابعة وعن وعن مُ  وحني أقول ما خفي أعظم أقول هذا عن علمٍ  ، على ألسنة اخلطباء ولكن ما خفي أعظم
لكن اخلفا�  !! م فرارايتُ لولّ  وهللاِ  !!رارا م فِ يتُ لو اطلعتم على اخلفا� لولّ ، وهللا ما خفي أعظم ر ، و  يف األمحتقيقٍ 

 . ن نبوح هبا ال نستطيع أ

 .  ثوا هبا علناً أصحاهبا مل يتحدَّ  ألنَّ : الً أوَّ 
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 ث عنها .كي نتحدَّ و اً كي نطرحُه ال منلك دليالً حسيَّ :  واثنياً 

 : )12(ا الوثيقة رقم رضوا لنعرجاء الكونرتول ا •

أن ماذا ؟ ل ، وال أق أن حتاسبوا اإلمام املعصوم ختافون من حقِّكم شنو ؟ليش :  السّيد كمال احليدري[ 
نت  وملاذا كُ  هنا ؟ وملاذا دخلت إىل بيتك ؟ ملاذا سّكَت هنا ؟ وملاذا صاحلت هنا ؟ كذاملاذا فعلت بنا   تسألوه

 ] . ملاذ حتّركو أيضاً  ؟ كت هنارَّ حت وملاذا ، د أن نعرف السببالبُ ؟ ملاذا ؟ كاألموات هنا 

من حقكم أن ( ,  )126(رقم ,  ) ةتعارض األدلَّ (  ييدر احلسيِّد ال وسقتطف من أحد در ع مُ طقهذا امل
وملاذا  ؟ وملاذا صاحلت هنا ؟ ت هناملاذا سكَّ  ؟حتاسبوا اإلمام املعصوم وال أقل أن تسألوه ملاذا فعلت بنا هذا 

أدٌب ,  )؟ كت هنا بب وملاذا حترَّ أن نعرف السَّ  دَّ البُ  ؟ نانت كاألمواِت هُ وملاذا كُ  ؟ دخلت إىل بيتك هنا
 .؟!.عليه وملاذا كنت كاألمواِت هنا  سالمهُ هللا و  عاٍل مع اإلمام املعصوم صلواتُ 

 رجاًء اعرضوا لنا الفيديو مرة اثنية : •

: ليش ختافون من حقِّكم شنو ؟ أن حتاسبوا اإلمام املعصوم ، وال أقل ماذا ؟ أن  السّيد كمال احليدري[ 
بيتك هنا ؟ وملاذا ُكنت   تسألوه ملاذا فعلت بنا كذا ؟ ملاذا سّكَت هنا ؟ وملاذا صاحلت هنا ؟ وملاذا دخلت إىل

 ملاذ حتّرك ] .و أيضاً  عرف السبب ، وملاذا حترَّكت هنا ؟كاألموات هنا ؟ ملاذا ؟ البُد أن ن

فكر هذا النظاركم إىل أنَّ اجلذر يف ألفت فقط أُ  ينولكنَّ , ال أعتقد أن الكالم حباجٍة إىل مناقشٍة أو إىل تعليق 
التبيان يف تفسري ( ابع هذا هو اجلزء الرَّ  ، يخ الطوسي رمحُة هللا عليهللشَّ ) , تفسري التبيان ( و ما جاء يف ه
 /الطبعة األوىل  / منشورات ذوي القرىب /للهجرة  460 سنة املتوىف, ة الطوسي لطائفا شيخ) , رآن القُ 

صوم يب وعند اإلمام املعسيان عند النَّ هو والنِّ ث عن السوهو يتحدَّ ,  )165(صفحة هجري قمري /  1431
يف دائرة التبليغ يف دائرة التبليغ  _ ونه عن هللاؤدُّ هو والنسيان فيما يُ ا ال جيوز عليهم السَّ  نقول إمنَّ أل�َّ : 

ا منَّ  نقول إأل�َّ  _�صيب أصيل  التبليغ وهذا فكرٌ  ةحول دائر  شيء حيومُ  لُّ  دائرة التبليغ أيضاً وكُ وبيعة الغدير يف
سيان فيما ا ال جيوز عليهم السهو والنِّ  نقول إمنَّ أل�َّ  _ملعصومني اعلى األَئِمَّة و  يبّ ى النَّ عل _ ال جيوز عليهم

خالل بكمال إلإىل ا  يؤدي ذلك مل اعنه ِممَّ  ه جيوز أن ينسوه أو يسهوذلك فإنَّ  ا غريُ عن هللا فأمَّ  نهُ ؤدو يُ 
الَّذي ال  إىل احلدِّ ,  هم إىل أبعد حدّ أن يكون نسيا�م وسهو األَئِمَّة ريد من يخ الطوسي يُ الشَّ  ينيع _ العقل

, افعي هذا هو املنطق الشَّ , ائفة شيخ الطَّ  ! هذا هو منطقُ , أيُّ منطٍق هذا ؟بكمال عقوهلم  خالالً يكون إ
يعين هذه عقيدتُه , مات  ف وكتب وبعد ذلكوهذا التفسري ابملناسبة هو آخر ما ألَّ  ، اصيبهذا هو املنطق النَّ 

�ت اة يف بديَّ عاملفيد وبعد ذلك آلت إليه املرج يخيد الشَّ لى ه يف بداية حياته حينما تتلمذ عألنَّ , احلقيقية 
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 اس وهمللنَّ ظهرون شيئاً ة يُ هي نفس القضيَّ ) , معصومون واألئِمَّة  يبنَّ  المن أنَّ : ( ته كان يقول مرجعيَّ 
,  إلطالق بشكل مطلقا مون علىو م معصمن أ�َّ ة األَئِمَّ يب و يف كتبه األوىل كتب عن النَّ  ، آخر عتقدون شيئاً ي

 أل�َّ  م حياته :ه يف آخر أ�َّ فهذه عقيدتُ , وهذه آخر أ�م حياته ,  ولكن اآلن صارت املرجعية والسيادة بيدهِ 
ن ينسوه أو ه جيوز أا غري ذلك فإنَّ فأمَّ  ، ؤدونه عن هللاا ال جيوز عليهم السهو والنسيان فيما يُ نقول إمنَّ 

 ..ا مل يؤدي ذلك إىل اإلخالل بكمال العقل يسهوا عنه ِممَّ 

 _ مانوما جرى هلم فيما مضى من الزَّ  _من شؤو�م  _ م أيضاً فاهتوينسون كثريًا من متصرَّ : إىل أن يقول 
  . هكذا ةٍ مَّ عالقة لنا أبئِ  ال, نا نربأ منهم هكذا فإنَّ األَئِمَّة إذا كان  ؟! ةمَّ ابهلل عليكم هؤالء أئِ 

 ، يف البدا�ت ما كان يكتُب هكذا ، إىل أن م حياتهِ يف آخر أ�َّ و ه تيَّ ة مرجعطائفة يف قمَّ  شيخ الهذا منطقُ 
يعة اب أً كان يريد سو أسيء الظن به فأقول   نال أريد أ، فوصل إىل هذه النتيجة استتب لُه األمر  ولكن , لشِّ

راط املستقيم ر الصِّ فسَّ حينما ة التفسري اييف بد, هذا هو اخلذالن  ، هذا هو اخلذالن ، وء التوفيقأقول هذا س
 هُ ولكنَّ ,  عليّ  وآلِ  يف عليٍّ  تييث أهل البدت وأحاتقيم يف روا�سراط املالصِّ  ذكر من أنَّ , بعليٍّ  رهُ فسِّ مل يُ 

، قطعًا عليٌّ وآل تفاصيلِه  لِّ ن بكُ رآوهو القُ   تفاصيلهِ لِّ تقيم هو اإلسالم بكُ ساط املر الصِّ : جتاوز ذلك وقال 
, البيت  لٌق كبري بني أن نستعمل نفس مصطلحات أهر اولكن هناك ف, عنوان هذا الخلون يف علّي سيد

دعية اإلمام ات وأيف ز�ر  وواضحٌ ,  تهِ ايف ز�ر  حٌ ضوهذا وا، يف عليٍّ بشكل خاص  لحٌ  املستقيم مصطراطُ فالصِّ 
، أكرب  ولكن ذلك اخلذالن يقوده إىل خذالنٍ , للحديث عنه  حباجةٍ  لستُ , مر هذا األ ، واضح ةجَّ احلُ 

ضاللة هذه الوقع يف حىتَّ , وصل إىل هنا حىتَّ وبقي من خذالن إىل خذالن على طول هذا التفسري 
 .الواضحة 

 اإلخالل ذلك إىل يا مل يؤدِّ عنه ِممَّ  اأو يسهو  هه جيوز أن ينسو فإنَّ  _ غري دائرة التبليغ _ ا غري ذلكفأمَّ  
 نا أنمن حقِّ  إذاً  _ن مافيما مضى من الزَّ  هلم وما جرى أيضاً  وينسون كثريًا من متصرفاهتمبكمال العقل 

 .!!. خارج دائرة التبليغ مون بهِ و ض على ما يقرت نع

الَّذي  احلدِّ م ينسون إىل فهُ , تنا لطائفة هكذا يعتقد يف أئمَّ ا كمال احليدري إذا كان شيخسيِّد  إذاً ملاذا نلوم ال
يعملون يف  اآلن الكثري من النَّاس ممن!! هذا  غريبٌ , فاهتم تصرَّ وينسون كثريًا من مُ , ة ال تكون عقوهلم خمتلَّ 

عنهم شيء من  اً ال يغيبُ جدَّ  ةً حلقل العلمي ميتلكون ذاكرًة قويَّ ا و يفالعمل السياسي أو يف العمل التجاري أ
 هللا عليهم ؟ تنا صلواتُ مَّ يكون هذا احلال مع أئِ فكيف , هتم افتصرَّ شؤو�م ومُ 
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ل كماسيِّد  ذًا نلوم الملاذا إ _ مانفيما مضى من الزَّ هلم ًا وما جرى ضياهتم أفوينسون كثريًا من متصرَّ 
 وأستاذها . هو شيخ الطائفة هذا ؟! الذا احليدري إذا كان اإلمام هباحل

ولكن يف , ما كان يقول بسهو املعصوم  أيضًا يف بدا�ت حياتهِ  اخلوئيسيِّد ال وهذا سّيُد الطائفة وأستاذها
: ( يخ الطوسي قال يخ الطوسي ، الشَّ الشَّ  ا ذكرهُ ة أسوأ ِممَّ رجٍ ذهب إىل سهو املعصوم وبد هِ تم حياآخر أ�َّ 

فاهتم من شؤو�م تصرَّ م ينسون كثريًا من مُ ة وأ�َّ تلَّ تكون عقوهلم خمُ  الَّذي ال م ينسون ويسهون إىل احلدِّ أب�َّ 
يف  عندهم النسيان لااحتم, ال : اخلوئي قال سيِّد ال ،)  م ينسون ما جرى عليهم يف املاضياليومية وأ�َّ 

النسيان  لاأمورهم احتم لكُ   يف, هتم ايف طاعحىتَّ ,  معباداهت يفحىتَّ يعين  ، شيء ما عدا دائرة التبليغ لِّ كُ 
 تطور مراجعنا هو هكذا . ,هذا هو تطور�  تطور , نحننُ  رو ة يف تطمَّ األُ  عندهم ، وارد

وهذا هو اجلزء  /هجري قمري  1431 /املطبعة وفا  / الطبعة األوىل /اءات تصراط النجاة يف أجوبة االستف
، عن سهو املعصوم , يب ائل يسأل عن سهو النَّالسَّ ,  )1520(رقم املسألة ،  )446(صفحة  /اين الثَّ 

م هو السهو يف غري املعصو  و املمنوع على املتيقن من السهالقدرُ  (: ؟  خلوئي ما هواسيِّد جواب ال
ق التبليغ يف طبِّ يُ  يريد أنحينما حىتَّ املوضوعات اخلارجية  لّ ا كُ أمَّ , فقط يف التبليغ ,  ) جيةر ااملوضوعات اخل

م هو املمنوع على املعصو ن من السّ تيقّ  املدرُ القَ  (,  عباداتِه ميكن أن يسهو ، فقط يف دائرة التبليغو  أعماله
ق التبليغ على طبِّ يُ  يريد أنحينما حىتَّ و ، يف دائرة التبليغ  طفق,  ) جيةر اهو السهو يف غري املوضوعات اخل

ل وعباداته ويف كُ  هِ وحجِّ وسيسهو يف صالتِه وصيامِه , صالتِه  سينسى يف,  سينسىفإنَّه الشخصية  شؤونهِ 
يعة يف  والنسيانالنسيان هنا أوسع من دائرة السهو و  لسهوا دائرة ، شؤونه عند الشَّيخ الطوسي ، قطعًا الشِّ

نعيش يف ظل , إىل أجواء أقرب إىل إمام زماننا , ة كذلك تقود� إىل هداية أكرب واملرجعيَّ , م تقدُّ و  حالة تطور
 كمال احليدري ؟!سيِّد  فلماذا يالم حينئذ ال م ويف ظل هذه العقائد الفاسدة ،امراجعنا الكر 

 قبل قليل : ُعرض الَّذيأعيدوا عرض الفيديو  اءً جر  •

من حقِّكم شنو ؟ أن حتاسبوا اإلمام املعصوم ، وال أقل ماذا ؟ أن , : ليش ختافون  السّيد كمال احليدري[ 
هنا ؟ وملاذا ُكنت  تسألوه ملاذا فعلت بنا كذا ؟ ملاذا سّكَت هنا ؟ وملاذا صاحلت هنا ؟ وملاذا دخلت إىل بيتك 

 ملاذ حتّرك ] .و أيضاً  عرف السبب ، وملاذا حترَّكت هنا ؟كاألموات هنا ؟ ملاذا ؟ البُد أن ن

 يف كل ويسهو اإلمام ينسى ويسهو فهو ينسى ألنَّ  ؟ هنا اتِ ألمو بب ملاذا كنت كأنعرف السَّ البد أن 
املاضي وينسى  ا جرى عليه يفِممَّ و فاته تصرّ من مُ  سى الكثريناملوضوعات اخلارجية حبسب السّيد اخلوئي ، وي

أين  دئ، هذه العقاهبذه العقائد لنا هنيئًا ،  حبسب شيخ الطائفة الطوسي تالًَّ خمُ  ال يكوُن عقلهُ  الَّذي حلدِّ ا إىل
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يعتقدون  ال, �رات زِّ هذه الن و ؤ ء ال يقر المالعُ  دليل على أنَّ  دلُّ وهذا أ؟ اجلامعة الكبرية  �رةلزِّ ا تضعو�ا مع
هذه هذه السفاسف و منهم ا صدرت مَ  لَ وإالَّ , فون معانيها ومضامينها ر عفيها أو إن كانوا يقرؤو�ا فالي مبا
 فساد العقائدي الواضح .هذا الرتهات و ال

 : )13(رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم  •

مّال جاسم , عظيم ، هو احلق هم خوش إنصاف مشتغل عليها ، سامي البدري  السّيد كمال احليدري :[ 
كذبة سّواها التاريخ , ما كو قضية ,   واحد معين هبذي القضا�مشتغل على هاي القضية اترخييًا وتدري هو 

كّنه حىتَّ يقول أبنه أعطى السلطة إملن ؟ نعم ، بيين وبني هللا ، شاف شنو ؟ شاف هو كان يريد حيارب ول
 قدر لو ما قدر ؟ 

 : أدوات ماكو . احد الطلبة
 .: ماكو ، قعد ابلبيت وخّلص  السّيد كمال احليدري

 : مثل أمري املؤمنني سالم هللا عليه . احد الطلبة
 . : ها أحسنت السّيد كمال احليدري

 : يعطي السلطة ملعاوية . احد الطلبة
اه ، هذا من الشائع والكتب اللي إحنا كتبنا مئة كتاب : أقول ما أعطاه ، ما أعط السّيد كمال احليدري

موال� صلح احلسن صلح احلسن صارت ثقافة , على أّي األحوال املقصود حّىت لو مشتغل ، مشتغل بيين 
  خالف أابه موال� إجتهد فأصاب .وبني هللا

 : .... خالفة من يدعي .... احد الطلبة
سنتم ، ومن هنا أ� شايف فضالء بيين وبني هللا أعتقد بفضلهم اجلواب بلي أح:  السّيد كمال احليدري 

اإلمام احلسني ما  , ولكنيقولون ما عد� شّك انه كان أكو خالف بني احلسن واحلسني يف قضّية معاوية 
كان ُخمتلف معه , ُخمتلف معه وُجييبه بشواهد اترخيّية كثرية يقول  هاي قضيته   ,بقضيته  أي شيءقدر يسّوي 

, , ما دام أخوية هالشكل ال : قال ,  ّممن خالفوا اإلمام احلسن راحو إملن ؟ لإلمام احلسني وقالوا له كثرياً 
 أ� ماداَم حّياً شنو ؟ ما أجتاوزه .

 : سّيد� أكو يذكرون حّىت كالم بعد ما صار بيناهتم . احد الطلبة
مو ما نقرأ التاريخ عزيزي ما  نلتاريخ ولك: أقول شدا أقول لك ، أقول روحوا اقرأوا ا السّيد كمال احليدري

نقرأ ما ندري شكو , وإّال كّل اّلذين كانوا من أتباع اإلمام احلسن اّلذين خالفوا موقف اإلمام احلسن موال� ، 
كّلهم بيين ,  أوَّالً تصرحياهتم واضحة وكانوا من املقّربني ، وأكابر كانوا يعين من اخلواص موال� ، ما كانوا العوام 
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اإلمام احلسن سالم هللا عليه وال يف مكان ، هذي أ� من األدّلة اّليت أستدّل هبا , وبني هللا اختلفوا معه الّلي 
وهو أنّه مورد واحد ما قال هلم اإلمام سالم هللا عليه انتوا تدرون , على أنّه فكرة العصمة ما كانت موجودة 
إماٍم شنو ؟ معصوٍم ، أنت تعرتض بيين وبني هللا أنّه يطلع احلّجة على من دا تعرتضون ؟ دا تعرتضون على 

 بيين وبني هللا يقول فرد شيء ، تعرتض عليه أنت ؟ 
 حبّق اإلمام احلسني كان ُمدرك غيب السَّماوات . :حد الطلبة ا

ة احنا : هو ؟ ال ، استكشف واقعًا أنّه ما كانت العصمة ، أقول ما كانت العصم السّيد كمال احليدري
هذي أّسسنا هلا كالميًا ، ثبواًت أريد أقول ، هذه من أدّلة عدم ثبوت العصمة ، ال ما دا أتكّلم عن عدم 
وجودها إثبااتً مثل ما يقول ثبواتً دا أتكّلم وأقول هذي من األدّلة بدليل أّنه سالم هللا عليه ، بيين وبني هللا ، 

 مبجرد موال� راح احلسن موال� ] .

من  ث عن جمموعةٍ كمال احليدري وأيضاً يتحدَّ سيِّد  عنها ال ثُ يتحدَّ  الَّيتسألة هذه املق على علِّ ماذا أُ  ال أدري
 لكبار من يتبّىن ا ناك من املراجعأ� أعلم هُ  ، أ� أعلم، م يتبنون هذه الفكرة أهل العلم والفضل نقل عنهم أ�َّ 

  .جودة ة مو قضيَّ هذه الأعلم  أ� ، دون اآلنقلَّ ن يُ الَّذييضاً من هذه الفكرة أ

ى لَ عَ  المُ السَّ : (  نقرأ مثالً حينما ة اجلامعة الكبرية فالّزِ�ر ة من ل قصري هؤالء رجعوا إىل مجُ  لو أنَّ  لو ولكن أق
ِء َعَلى َمرَضاِة هللا  إىل هللااةِ عَ الدُّ   ني ِيف صِ لَ خْ مُ ـالوَ  ة هللابَّ  حمَ ِيف  نيَ امِّ التَّ هللا وَ  مرِ  أين ِيف قرِّ تَ سَ مُ ـالوَ  واألدالَّ

ون لُ مَ عْ ه يَـ رِ مْ م أبَِ هُ ول وَ لقَ ابِ  هُ ونَ قُ بِ سْ  يَ َال  نَ يالَّذِ ني مِ رَ كْ مُ ـه الادِ بَ عِ ه وَ يِ �َ وَ  ر هللاِ مْ ين ِألَ رِ ظهِ مُ ـاليد هللا وَ وحِ تَ 
 .) ه اتُ كَ رَ بَـ وَ  هللاِ  ةُ محَ رَ وَ 

! هذه حقيقٌي بني احلسن واحلسني ؟ خالفٌ حيدث  فكيف ميكن أنْ , هذه العبارات هي هلم ابلتساوي مجيعاً 
: (  من مجلة معاين إمامان قاما أو قعدا هو هذا املعىن, )  داعَ ا أو قَـ امَ امان قَ مَ ا إِ مهُ  ( ملهذه اجلُ العبارات و 

ِء َعَلى َمرَضاِة هللا _ دعوهتم واحدة _ السَّالُم َعَلى الدَُّعاِة إىل هللا ) فكيف خيتلفون ؟ وكيف  واألدالَّ
 !! ء على مرضاة هللاأدالَّ ء وهم أدالَّ يتخاصمون 

ِء َعَلى َمرَضاِة هللا _ عاة ابملعىن احلقيقي الكامل األمتّ دُ  _ السَّالُم َعَلى الدَُّعاِة إىل هللا (  واألدالَّ
َني ِيف َحمبَّة هللا  كيف ف, قص ق إليها النَّ ة ، ال يتطرَّ املة اتمَّ هذه حقائق ك _َوالـُمَسَتقّرِين ِيف أمِر هللا َوالتَّامِّ

َني ِيف َحمبَّة هللا َوالـُمْخَلِصني ِيف َتوِحيد هللا َوالـُمظِهرِين ِألَْمر هللا َوَ�ِيه_  ؟ اخلالف حيدثُ  هؤالء _  َوالتَّامِّ
ما ؟! الف فيما بينهم ر معىن االختتظهر فيهم ، فكيف نتصوَّ  إرادة هللا, ون أمر هللا و�يه ر ظهِ ن يُ الَّذيهم 

 _عتقدو�ا لتوثيق املطلب ي ة وقرائن همضيفون أدلَّ من حولِه يُ  الحظون أنَّ طلبة العلموتُ  هذا املنطق األعوج ؟
َمحُة ِهللا َورَ  َوالـُمظِهرِين ِألَْمر هللا َوَ�ِيه َوِعَباِده الـُمْكَرِمني الَِّذيَن َال َيْسِبُقونَُه اِبلَقول َوُهم أبَِْمرِه يـَْعَمُلون
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هذه و  ضالالتهذه الرج هؤالء من عة الكبرية تستطيع أن ختُ مجلاا ةالّزِ�ر مجلة واحدة من مجل ,  )َوبـَرََكاتُه 
  .)  رفيق يف الطريق هو التوفيق التوفيق خريُ  خُري رفيقٍ : ( تنا يقولون مَّ ولذا أئِ , ظلمات ال

رفيق يف الطريق هو  خريُ , سميات وامل وليس األمساء,  ةُ املرجعيَّ وليس , وليس اجلاُه , وليس املاُل ,  ليس العلمُ 
 بني كان إالَّ   ق مذموم بني يدي أي كائنٍ التملُّ ,  التوفيق ، والتوفيق أمٌر وهٌيب لكن اإلنسان بتملقِه إلمام زمانهِ 

التوفيق ، العلُم عامل ل اإلنسان بني يدي إمام زمانه قد ينال بتذلُّ ,  انسق اإلنتملُّ ب,  ماننامام ز يدي إ 
ولكن ليس من , و  واجلاه و مساعداً  واملال قد يكون عامالً , ىل اهلدف الصحيح مساعد يف الوصول إ

وكذلك , إىل اهلدف  لُ وصِ يين يُ العلم الدِّ  يف أنَّ  ليس من ضمانٍ  ، يينث عن العلم الدِّ العلم أحتدَّ  يف أنَّ  ضمانٍ 
 . يق لتوفا لكن مع, سائر األسباب األخرى 

رها طهِّ أن نُ و ,  دمَّ حمَُ  ٍد وآلِ مَّ م عقولنا لفكر حمَُ سلِّ أن نُ , ل من ابب التسليم يدخُ حىتَّ أحد  والتوفيق لن ينالهُ 
ن العقول وأر هذه طهِّ ن نُ ، أ اُر منَّ دتص الَّيتتية اخلرقاء اذخصية ال�ت الشَّ اصيب ومن االستحسامن الفكر النَّ 

ا ينالنا مبَّ رُ  مهو منطق احلكمة ومنطق احلقيقة ، إذا دخلنا من ابب التسلي الَّذيد مَّ حمَُ  مها ملنطق آلِ سلِّ نُ 
وإّال فالطريُق ممتلئ ابملخاطر يف مجيع  ابلتوفيق نستطيع أن نكمل مسريتنا أبماٍن يف هذا الطريق,  التوفيق

  ..!! دمَّ حمَُ  وآلِ  دٍ مَّ إن مل �تدي هبدى حمَُ , االجتاهات 

 ؟  ذا الطور من التفكري أين تكمناملشكلة يف مثل ه

يعيَّة الّرمسّية تر امل شكلة يف أنَّ تكمن امل أي شيٍء على حديث  طليعلى تس أجياهلا ّبتور  تبَّ ؤسَّسة الدِّينيَّة الشِّ
 حبديث أهل البيت . شيءٍ  على حتكيم أيّ ، على حديث أهل البيت  شيءٍ  على تقدمي أيِّ ، أهل البيت 

وسائر التفاصيل , وعلم أصول الفقه , مون علم الرجال كِّ فقه حيُ الونه سمُّ بفقه يُ وما هو :  فأهل الفقه
  ت .بيلمو�ا يف حديث أهل اكّ حيُ , واصب جاءوا هبا من النَّ  الَّيتاألخرى 

  . اصيب يف حديث أهل البيتم النَّ سفة واملنطق األرسطي وعلم الكاللمون الفكِّ حيُ :  العقائد وأهلُ 

ذلك يف  لَّ ن كُ مو كِّ دات حيُ  هلم يف املكاشفات واملشاهكشفُ ف وما يُ مون العرفان والتصوُّ كِّ حيُ : والعرفانيون 
  حديث أهل البيت .

  ذلك يف حديث أهل البيت . لَّ مون كُ كِّ حيُ :  اللغة واألدب والبيان وأصحابُ 

عرضه  متَّ  الَّذيكمال احليدري يف املقطع سيِّد  والتاريخ مثلما يفعل اآلن ال ةقافات املختلفوبعد ذلك أتيت الثَّ 
أهل البيت ضالٌل يف  التاريخ يف حديثِ  حتكيمُ ) , احنا ما نقرأ التاريخ : ( ر كرِّ يُ  ودائماً ,  حتكيٌم للتاريخ
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ما اكم التاريخ وفقاً لِ وبعد ذلك حنُ , رآ�م ضالل ، حنُن علينا أن نستخرج سرية أهل البيت من حديثهم ومن قُ 
  م التاريخ فيهم .كِّ ال أن حنُ , رآ�م من سريهتم ومن قُ  اهناستخرج

احلادثة العادية , تابعها يف كتب التاريخ لواحدة إذا ما أرد� أن نُ ا ن كتبوه ؟ احلادثةلَّذيا ما هو هذا التاريخ من
إىل   ادثة الواحدة جند أن زما�ا خيتلف من كتابٍ هذه احل,  لشرطيٍّ ,  يبٍ بلط, لشاعر , عادي  لشخصٍ 
  .هبا من كتاب إىل كتاب يف كتب التاريخ والتفاصيل وسائر ما يرتبطُ  ةاألمساء خمتلفو  مكا�ا نَّ ، وجند أكتاب 

, نواصب يف علم التاريخ والسري  تخصصنيوأبيدي مُ , اصبية النَّ  تب أبيدي السلطاتفما ابلك والتاريخ كُ 
شديدة ، كيف ميكن لشخٍص بعد قرون من  ةٌ ق هناك تقيَّ عرف احلقائي ريد أنيُ  حىتَّ الَّذييدة ة الشدمع التقي

مها يف كِّ إليها حنُ  يترت عرب القرون فنأيت هبا و�وِّ رة يف زمان أتليفها وزُ زوّ مان أن يعود إىل كتب اتريٍخ مُ الزَّ 
،  حتكم على التاريخ الَّيتالعقائد هي ، لعقائد ا حيكم على الَّذيليس التاريخ هو  يث أهل البيت ..؟!حد

 هذا منطق أعوج .

 أحدًا من ؟ ال أعتقد أنَّ ) دا عَ ا أو قَـ امَ ان قَ امَ مَ ني إِ سَ واحلُ  نُ سَ احلَ  (:  يف قولة رسول هللا هل هناك شكٌ 
 سني السبطسمون احلُ ويُ , بط ابإلمام ون احلسن السّ سمّ املخالفون يُ حىتَّ  ، ني يشك يف هذه املقولةملسامل

 حيكم على الَّذيهذا النص هو , عتقدون بصدقِه مُ  ص حننُ نَّ هذا ال، )  قعدا إمامان قاما أو( ،  ابإلمام
ستشرقون ال يعرفون عن واقع أهل ن نواصب أو استنتجها مُ ّرخو ؤ عبالت كتبها مُ ز لتاريخ ، ال أن �يت خبا

ة وجدوا الفكر العلميّ سات الدولة ويف املعاهد ؤسَّ وجدوه يف مُ  الَّذية ألن �صبيَّ  ئوا بثقافةٍ بِّ عُ ,  البيت شيئاً 
 من املستشرقني استطاعوا أن يقرتبوا من اجلوّ  قليلٌ ،  تاصيب فقط وما اطلعوا على ما ارتبط أبهل البيالنَّ 

يعي  ه ا أنَّ م التاريخ ؟ التاريخ إمَّ كِّ اصيب ، فكيف حنُ وإال أكثر املستشرقني أخذوا ثقافتهم من الفكر النَّ , الشِّ
ه سيفًا على ُه ونسلُّ مكِّ كيف حنُ ,  اصيب فكر النَّ ن كرعوا يف الالَّذيأبقالم املستشرقني واصب أو تب أبقالم النَّ كُ 

  ؟!.. دمَّ حمَُ  عقائد آلِ 

, ثلما قلت يف احللقة املاضية يف تعاملها مع حديث أهل البيت مالّرمسيَّة ة يعيَّ الشِّ الدِّينيَّة سة مشكلة املؤسَّ 
 ت على سائرييث أهل البدط حسلِّ وما رأيت أحدًا منهم يُ , طون كل شيٍء على حديث أهل البيت سلِّ يُ 

ظلمة يف سائر ف الشكت الَّيتمهم هي النورية ذاتية يف كالمهم ، ونورية كال,  ) ورم نُ كُ المُ كَ  (, املعارف 
نسانية ل يف املعرفة اإلاألق على, ة ييبالغ األقل يف املعرفة على, ة يَّ نيل يف املعرفة الدِّ على األق, جهات املعرفة 

 املرتبطة بسلوك اإلنسان .
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, لبيت ا على حديث أهل شيءٍ  ة ولكن املشكلة هنا تسليط أيُّ هب كثريًا يف هذه القضيَّ أ� ال أريد أن أس
 : مثلما قلت 

  ل الفقه فيمحقون حديث أهل البيت !!طون علم الرجال وعلم أصو سلِّ قهاء يُ الفُ 

من  طون جانباً سلِّ طون الفلسفة واملنطق األرسطي ويُ سلِّ صون ابلعقائد يُ تخصِّ العقائد هم يقولون مُ  لماءعُ 
  !! اصيب على حديث أهل البيت فيمحقونه حمقاً قافة املعاصرة وعلم الكالم النَّالثَّ 

  !!هل البيت طون ذلك على حديث أسلِّ فهم ومبكاشفاهتم الغريبة يُ والعرفانيون بعرفا�م ورموزهم وتصوُّ 

, التاريخ على حديث أهل البيت  األدب والبالغة والبيان كذلك والقراءات احلديثة احلداثويون تسليطُ  وأهلُ 
 النتائج هي هذه !!

 : )14(رجاًء الكونرتول اعرضوا لنا الوثيقة رقم  •

وهلذا تلقى أنت !! يستجيبون دعوة هذا وذاك  : ها ؟ يريدون يكشخون موال� هي السّيد كمال احليدري[ 
يومّيًا تلق فد إمام زاده هنانه ، اباب األئّمة موجودين بعد شنو راحيني هنانه ؟ أوالد األئّمة طبعًا هذا كّله 

يعين إذا ثبت أنّه هذوله يستجيبون و ، إذا ثبت أ� خو ما أدري ، أ� ما  ايه !!بشرط احملمول ها إذا صدق 
بس ما أدري إىل اآلن هو استجاب لو أّنه , داعي ومستجيب يل , داعي أدري ، بيين وبني هللا أ� مهّاتينه 

 أ� تصّورت شنو ؟ 
 : أنّه استجاب .حد الطلبة ا

هذا منشأ  هّسا, س أدري توّسلت وحصلت اإلجابة : ما ، ال أعلم وهللا ال أعلم ، بالسّيد كمال احليدري 
ّباس مسع ، يعين معصومة قم مسعت ، يعين شاه عبد اإلجابة يعين مسعين ، يعين أّم البنني مسعت ، يعين الع

 وطلب وأستجيب ؟ هذا هذا ما ، إذا أّي واحد يقدر جييب يل دليل جزاه هللا خري ., العظيم مسع 
 : من ابب اإلحتياط ؟  احد الطلبة

ًا كّل : ال ما خمتلف ، أقول ابب اإلحتياط البارحة أنت كنت حّىت تعرف أبنّه أساس السّيد كمال احليدري
الشريعة قائمة على أساس الوهم ، قلنا على أّي حالة وهم أصًال ، كّله قائم على الـ .. ، هّسا هذاك حبث 

هذين بعد إذا هبالدرس هم ما أحكيهن متقولويل وين أحكيهن بعد مو الصـ ، الصدق بيين و ، هّسا , آخر 
, ت ( املدينة ) �خذ له حفرية حيكي بيها موال� أمري املؤمنني كان يروح بيين وبني هللا ليل شنو ؟ خارج البي

 .أ� ال أقل هنانه خّلي أحكي وخّلوهم بعد ، بعد حياتنا ينشروه ]

 :ني همّ ث عن أمرين مُ كمال احليدري حتدَّ سيِّد  ال
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 ه ابلتوسل ألجلِه ، سأعود إىل هذا األمر .توجَّ  الَّذيرادِه ق مُ لِه وعن حتقُّ عن توسُّ :  األمر األول -
ال أعتقد أن هذا , قال لبعض تالمذتِه من أنَّ كل الشريعة قائمة على أساس الوهم :  األمر الثاين -

لذا ال ، كمال احليدري سيِّد  من ال وهمٌ  اذ، هو ه تفصيل هو هذا وهم وأ املطلب حباجة إىل شرحٍ 
 .قضية هذه العن كثرياً   ثحاجة ألن أحتدَّ  أجدُ 

, ومن طريقة طرح بيا�تِه , ِه يقة تفكري ر طومن , دري يكمال احلسيِّد  ث الواضح من طريقة حدي عرِّ  متسكالمٌ 
 أفكارهُ  ، وسرعة ة حروفها ، فهو يف حالة استعجالٍ بقيّ  تمّ ن يُ يف كثري من األحيان يلفظ الكلمات من دون أ

 . عة تسرِّ مُ  أحكامهُ , عة متسرِّ 

لذا لن , بعينِه  هذا هو الوهمُ , الشريعة قائمة على أساس الوهم  لَّ كُ   ع من أنّ تسرِّ مُ  كمٌ هذا حُ : ولذا أقول 
 .ة أطيل الوقوف عند هذه القضيّ 

ائهم وضربت مثاًال نبأب لسّ و نت تتإذا كُ ؟ يدري احلسيِّد البيت أيها ال يصنع لك أهلُ  ذاافم: ولكن أقول 
ل إذا كنت تتوسَّ  ، وهكذا ، البنني وذكرت أم ، عبد العظيم احلسينسيِّد ال، دة املعصومة السيِّ  ، اسالعبّ 

 !؟..ن لك فماذا سيصنعون لك بعد هذا بنسائهم ويستجيبو , برجاهلم , أببنائهم 

ال أريد أن أنتقص من ،  حقيقةً ،  عدم التوفيق سبة يل ال أعرف تفسرياً هلا إالَّ ابلنِّ ؟ ال أدري ملاذا هذه احلرية 
،  اخلذالن إالَّ , التوفيق   عدمُ هلذا إالَّ  تفسرياً  زعجة دائمًا ال أجدُ وصراحيت مُ  احليدري ولكن بصراحةٍ سيِّد ال

 !! قول أ� ما أدريت ون لك وبعد ذلكبجيستيل هبم و تتوسّ ؟ ن لك  ماذا سيصنعو وإالَّ 

ين ة معروفة يف وسط رجال الدِّ هذه القضيّ , ين ن الظاهرة موجودة وليست جديدة يف وسط رجال الدِّ هذه اآل
 سابقًا فاملعروف عن رجال وإالَّ , تصريح هذا الثل ن هبا يف اجلو العام محو صرِّ م يُ أل�َّ  جديدةً  ها صارتلكنّ 
أحد ,  ءاالكبار ال أريد أن أشري إىل أمس أحد املراجع ، األَئِمَّةوالد وأبألَئِمَّة االعتقاد اب ين ضعفُ الدِّ 

سني عطيه شيئاً من تراب احلُ فأراد أن يُ , ضال عُ  جع مريضاً ومرضهُ وكان هذا املر , اص ومن طلبة العلم األشخ
سني كي أتناول ربة احلُ يف تُ   أن تكون عندي عقيدة العوامّ ال أعتقد بِه وأمتّىن  ينإنَّ : قال , فرفض أن �خذُه 

هذه سني ، نال برتبة احلُ الشفاء يُ  ين ال أعتقُد برتبة احلسني وال أعتقُد من أنَّ لكنَّ , سني للشفاء تربة احلُ 
فيما بني , اء مفيما بني العل, نتشرة فيما بني املراجع هذه الظاهرة ظاهرة مُ ، نفردة ظاهرة ليست ظاهرة مُ ال

لكن بدأ اآلن يف و ,  مون عنهاال يتكلّ  صحيحٌ  ، مني يف الوسط العلمائي هذه الظاهرة ظاهرة منتشرةاملعمّ 
 .!!كشف .سيُ   شيءٍ لُّ كُ غطاة  مُ  تبقى عورةٌ  يبدو أن األسرار كشفت وسُتكشف ولنو  زماننا
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وشك هذا  حريةٍ حالة ه يف تجاب له ولكنَّسيُ و  ةمَّ ئاألَ  ءاه يتوسل أببنث من أنَّ حليدري هو يتحدَّ سيِّد اآلن ال
 .صداق م

( :  كتب كتااًب عنوانه,  يخ علّي الفرج من السعودية الشَّ : مصداق آخر ومصداق غريب جدًا  مأعطيك
ميالدي  2017 /الطبعة األوىل  / قايفمنشورات بيت احلكمة الثَّ , ) والواقع  العباُس ابن علّي بني األسطورة

 :تعالوا نقرأ قصة الكتاب , قصة الكتاب  ،

سة إذ ة مبشاهدهم املقدّ قتربطنا حنُن أتباع مدرسة أهل البيت عالقة وثي؛ قصة الكتاب :  )8(صفحة 
 ..ز�رهتا ة ومىت ما أُتيحت هلم الفرصة إىل ة خاصَّ ينطلق املوالون يف مواسم دينيَّ 

ذلك يف أواسط و  العزيزة يتة يف العراق برفقة زوجمَّ ئألِ ا على جتديد العهد بز�رة عزمتُ  إىل أن يقول :
آلم الديسك عاين يف حينها من أالم شديدة يف الظهر ما يعرف أبإذ كانت زوجيت تُ , هجري  1436عام 

أهل البيت  ةر ز� ه إىل أن تتوجَّ فما كان منها إالَّ ، رهقة ام مُ مها أبدىن املهاي وقةً فكانت حركتها صعب, 
حباجٍة إىل  العراق كانت زوجيت وصلنا عندما، و   تعاىل يف حضرهتم بطلب الشفاء والعافيةهللا التوجه إىلو 

الء بر ك  صلنا إىلو  أننا بعد ولكنَّ , انيه من أالم عا كانت تُ م لشدةأن تّتكئ َعَلّي يف كلِّ موقف تقريبًا 
يب الفضل أن  أبحانه حبقِّ سُ  هنا ابلدعاء إليهِ اس توجَّ سني وأخيه العبّ ام احلُ موتوجهنا إىل ز�رة اإل سةاملقدّ 

، وبعد أ�م  عن العباس أن أكتب كتاابً   حينها أبنَّه يف حال َشفيت زوجيتيستجيب دعاء� وقد نذرتُ 
  وابستطاعتهامل نغادر العراق إالَّ أنّنا م لدرجة آخذًا يف التقدُّ تها نًا واضحًا يف صحّ جيت حتسُّ وجدت زو 

شٌك  ومل يكن لدى أيٍّ منَّا  وما هو بغريب على قمر بين هاشم _ _  اتمةاالعتماد على نفسها بصورةٍ 
يعين  _ ذلك كان بربكات أيب الفضل سالم هللا عليه ، وعندما وصلنا حبمد هللا إىل البلد أخذت أبنَّ 

ذر بتأليف كتاٍب عن ابلوفاء ابلنَّ  لزماً حينها مُ  نتُ يف ممارسة مهامها بصورٍة طبيعية تقريبًا وكُ  _ زوجتهُ 
 . إىل آخر كالمهِ  ...اس العبَّ 

ف كيف ألَّ ,   ) ابن عليٍّ بني األسطورة والواقع العباسُ ( الفرج  يخ عليّ هذا هو كتاب الشَّ , وهذا هو الكتاب 
ما ترك  ، ان خريًا لهكف الكتاب لؤلِّ لو مل يُ ،  ونفاه اس إالَّ العبّ   الفضليبفضل أما ترك شيئًا يف , الكتاب 

كثرية ما   أيب الفضل العباس فقد ذكرت أشياءب عن كر يف الكتذُ  شيءٍ  لَّ كُ   أنَّ  لو ، أ� ال أريد أن أقشيئًا 
جاء إىل النهر ومل  هُ اس من أنَّ لعبَّ ا نعرفها عن الَّيتة هذه القضيَّ حىتَّ  شيءٍ  لَّ كُ   لكن أنَّ و ,  هي بصحيحة

  . ها نفاهالُّ هذه األحداث كُ  ، هذه األحداث ، احلسني هوين بعد يشرب املاء وقال � نفس من
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ى يف معسكر عمر ابن سعد الكامل كم هو ؟ لة من أنَّ عدد القتر وبشدّ قرِّ يُ : وأمجل ما يف هذا الكتاب 
ث عن هذا املوضوع يف وقٍت الحق ، سأحتدَّ  !! تفاصيلها لّ بكُ  معركة عاشوراء، قتيل  )88(انية ومثانون ، مث

  ؟! ولكن ماذا أقول

, وادث هذه احلثري من مثل أعرُف الك ينألنَّ  باً تعجِّ مُ  لست,  ) عجباً  ما عشت أراك الدهرُ  (:  تقال كلمةٌ 
 ا يف مثل هذه املواقف .دهردن ى األلسنة ألننا اعتد� أند علرِ أن يقال وعبارات تَ  دَّ كالم البُ   كولكن هنا

عن  شيءٍ  لَّ ف كُ ضعِّ أن يُ  ف كتاابً أن يؤلِّ  هر فراح يفي بنذ, اليد العباس انطاه ا�ه اب !ماذا يصنع هلم العباس ؟
يف الطريق هو  خُري رفيقٍ ل أكثر من ذلك ( و ال أريد أن أق..!! عليه  المهُ سو  هللا أيب الفضل العباس صلواتُ 

 ) .التوفيق 

 : )15(اعرضوا لنا الوثيقة رقم  رجاءً  •

: هاي شبابنا اخلطاب موّجه لشبابنا ُمثقفينا يف العراق وغري العراق وهللا أقوهلا لكم  السّيد كمال احليدري[ 
إذا ما صليت شنو ؟ �ريت �ر جهنم وقبل موال� , هذا اإلله اّلذي ُعّرف يف الفقه هذا مو إله الُقرآن : 

أكلك كذا ما هذا بينك وبني هللا هذا رب العاملني لو جّالد هذا قّصاب �هو , ا تقطيعها كذ, قعرها كذا 
سورة وين تبدأ أخاف أحد يقول اباب خوف النتيجة أكو  )113(سورة  )114(منهن ؟ واللطيفة امسعوا 

هللا الرمحن وحدة بيها جمال هللا يقول ال هايه ما بيها جمال بسورة النمل وإنَّه ، إّنه من سليمان وإنّه بسم 
كّله شنو ؟ كّله الّرمحن ، أ� بينك وبني هللا منو عنده مشكلة مع شنو ؟ هيجي   )114(يعين , الرحّيم 

شّيعًة وسّنة ال تقول يل بينا , هيجي هيجي إله ، هيجي قوة مسيها ما تشاء ، بل يف الروا�ت شّيعًة وسّنة 
اإلنسان , ُشهداء , قـُرّاء الُقرآن , أئِمَّة , أولياء , يشفع األنبياء : إّن هللا يوم القيامة يشفع ، أقول , وشّيعة 

الشفعاء يوم القيامة كلهم يشفعون جود يف كتاب الشفاعة روحوا شوفوا بعد يبقى أحد أو ال ؟ مو , يف عائلته 
ر جهّنم ، يقول هم يبقى فد شي ، فد عدد كبري شنو ؟ من النَّاس يف �ر جهنم أو يستحّقون الدخول إىل �

أكو أحد ؟ يقول بعد , ذوال  أكو بعد أحد خيلصهم الـ ه, ، �يت النداء من رب العّزة هل من شافٍع فيشفع 
خالص ، يقول فيشفع  ونما أكو أحد حّىت الّنيب األكرم اّلذي لُه الشفاعة الكربى واألنبياء يلوذون به يقول

نو ؟ نوبيت أ� ، فيشفع ُمثَّ يشفُع ُمثَّ يشفُع حّىت ميد يقول اآلن بعد نوبتكم خلصت نوبة م, أشفُع الشافعني 
هلا إبليس عنقه ، إذًا أكو أحد بنار جهنم بعد لو ماكو ؟ بينك وبني هللا � شاب من شبابنا إذا تقوله هللا 

بس أنت عّرفت له هللا شنو , هيجي هللا عد� احنا عد� مشكلة و�ه لو ما عد� مشكلة ؟ ما عد� مشكلة 
 ا ؟ مبجرد صالة الصبح ما صّلى شيصري موال� ؟ ؟ ه

 �ر .حد الطلبة : ا
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: مو �ر أبدية ما ختلص خالص هو مو ، عد أنت شسويت من الناحية النفسية  السّيد كمال احليدري
ما أصلي ا� مال وين ؟ بعد أصري خوش أدمي  لك بعد هسا شنو الفرق ملا أصلي لويقو , وديته لنار جهنم 

وش أدمي ، بعد يذهب إىل آخر القائمة ملاذا ؟ ألنّه أنت قلت له أبنّه ينفع أو ال ينفع ؟ ال لو ماصري خ
ينفع ، خرجت املرأة من بيتها من غري استئذان هسا مو راحيه موال� للمالهي راحيه تزور اختها اللي أنت 

 السَّماوات واألرض عندك مشكلة لو أخوها اللي أنت عندك مشكلة ، يقول إىل أن ترجع تلعنها مالئكة
تقبل هذا الدين لو ما بعد بينك وبني هللا هاي املرأة , صالهتا ما تقبل واألولني واآلخرين وأربعني يوم هم 

 تقبله ؟ حّىت إذا قبلته تقبله كرهاً فبمجّرد أن تسمح هلا الظروف ماذا تفعل ؟ تنفلُت من هذا املركز موال� ] .

أنَّه إنشائي  معَ , خطاٌب إنشائي ليس حمكمًا ،  ليس متينًا وليس دقيقاً  كالم؟  يعين كالم ماذا أقول عنه 
 !!كماً ليس حمُ  هُ ولكنّ 

تان يف أليس يف براجمه وأحاديثه يقول كلم؟ ري دكمال احليسيِّد  رآن الماذا يقول عن القُ , هذه سورة املدثر 
يف ، رآن هو هكذا يقول دائمًا هذا هو القُ  ؟! ثيدت واألحاالرِّوا�القرآن أفضل من مخس جنط كبرية من 

ِيف َجنَّاٍت يـََتَساءلُوَن َعِن  ۞ِإالَّ َأْصَحاَب اْلَيِمِني  ﴿:  ن وما بعدهاو سورة املدثر من اآلية التاسعة والثالث
ما هو هذا , الة الصَّ ث عن هو يتحدَّ ,  ﴾قَالُوا َملْ َنُك ِمَن اْلُمَصلَِّني  ۞َما َسَلَكُكْم ِيف َسَقَر  ۞ اْلُمْجِرِمنيَ 

َقالُوا ملَْ  ۞َما َسَلَكُكْم ِيف َسَقَر  ۞ ِيف َجنَّاٍت يـََتَساءُلوَن َعِن اْلُمْجِرِمنيَ  ۞ِإالَّ َأْصَحاَب اْلَيِمِني  ﴿, القرآن 
ينِ  ۞وَُكنَّا َخنُوُض َمَع اْخلَاِئِضَني  ۞ َوملَْ َنُك نُْطِعُم اْلِمْسِكنيَ  ۞َنُك ِمَن اْلُمَصلَِّني  ُب بِيَـْوِم الدِّ  ۞ وَُكنَّا ُنَكذِّ

 . ﴾ َحىتَّ َأاَتَ� اْلَيِقنيُ 

َلوَّاَحٌة  ۞َال تـُْبِقي َوَال َتَذُر  ۞َوَما َأْدرَاَك َما َسَقُر  ۞ َسُأْصِليِه َسَقَر  ﴿: يف نفس السورة احلديث عن سقر 
َها ِتْسَعَة َعَشَر  ۞ لِّْلَبَشرِ   إىل آخر اآل�ت .,  ﴾َعَليـْ

هذا  قُ قِّ حتُ , عىن هذا امل قُ قِّ حتُ  قعةسورة الوا، إىل الرجاء و  حيتاج إىل اخلوفِ  رآن ، اإلنسانُ و هذا منطق القُ ما ه
حاديث أهل البيت ويف وكذاك هو يف أ, رآن موجوٌد على طول القُ  نُ ز ا فهذا التو وإالَّ , التوازن يف سورٍة واحدة 

 اهتم ويف أدعيتهم الشريفة .ز�ر 

ِإ�َّ َجَعْلَناَها  ۞َأَذِلَك َخْريٌ نـُُّزالً َأْم َشَجَرُة الزَّقُّوِم  ﴿:  ا جاء يف سورة الصافاتِممَّ  ير احليدسيِّد الفماذا يقول 
َنًة لِّلظَّاِلِمَني  َا َشَجَرٌة َختُْرُج ِيف َأْصِل اجلَِْحيِم  ۞ِفتـْ ُْم َآل  ۞طَْلُعَها َكَأنَُّه رُُؤوُس الشََّياِطِني  ۞ِإ�َّ َها فَِإ�َّ ِكُلوَن ِمنـْ

َها اْلُبطُوَن  يٍم  ۞َفَماِلُؤوَن ِمنـْ ْن محَِ َها َلَشْواًب مِّ َىل اجلَِْحيِم  ۞مثَُّ ِإنَّ َهلُْم َعَليـْ ُْم أَْلَفْوا  ۞مثَُّ ِإنَّ َمْرِجَعُهْم إلَِ ِإ�َّ
ُهْم َعَلى آاَثرِِهْم يـُْهَرُعوَن  ۞آاَبءُهْم َضالَِّني   .هذا منطق القرآن  ما هو، إىل آخر اآل�ت ,  ﴾فـَ
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الـُمهل هو الرصاُص  - َكاْلُمْهِل يـَْغِلي ِيف اْلُبطُونِ   ۞َطَعاُم اْألَثِيِم  ۞ِإنَّ َشَجَرَة الزَّقُّوِم  ﴿:  لدخاناويف سورة 
َكاْلُمْهِل يـَْغِلي   ۞َطَعاُم اْألَثِيِم  ۞ِإنَّ َشَجَرَة الزَّقُّوِم  -, حناس ذائب رصاص ذائب , معادن ذائبة , الّذائب 

مثَُّ ُصبُّوا فـَْوَق رَْأِسِه ِمْن َعَذاِب اْحلَِميِم  ۞ُخُذوُه فَاْعِتُلوُه ِإَىل َسَواء اجلَِْحيِم  ۞َكَغْلِي اْحلَِميِم   ۞ ِيف اْلُبُطونِ 
 . ﴾ ُذْق ِإنََّك َأنَت اْلَعزِيُز اْلَكِرميُ  ۞

مَ  ﴿:  وماذا جاء يف سورة الواقعة َماِل َوَأْصَحاُب الشِّ يمٍ  ۞اِل َما َأْصَحاُب الشِّ َوِظلٍّ مِّن  ۞ ِيف َمسُوٍم َومحَِ
ُْم َكانُوا قـَْبَل َذِلَك ُمْرتَِفَني  ۞الَّ اَبِرٍد َوَال َكِرٍمي  ۞َحيُْموٍم  إىل أن ...  وََكانُوا ُيِصرُّوَن َعَلى اْحلِنِث اْلَعِظيمِ  ۞ِإ�َّ

بُوَن مثَُّ ِإنَُّكْم أَيـَُّها الضَّ  : تقول اآل�ت َها اْلُبُطوَن  ۞َآلِكُلوَن ِمن َشَجٍر مِّن َزقُّوٍم  ۞الُّوَن اْلُمَكذِّ َفَماِلُؤوَن ِمنـْ
يِن  ۞َفَشارِبُوَن ُشْرَب اْهلِيِم  ۞َفَشارِبُوَن َعَلْيِه ِمَن اْحلَِميِم  ۞  إىل آخر اآل�ت .,  ﴾... َهَذا نـُُزُهلُْم يـَْوَم الدِّ

َتِين ملَْ أُوَت ِكَتابِيْه وَ  ﴿: مث أتتينا سورة احلاقة  َوَملْ َأْدِر َما ِحَساِبيْه  ۞َأمَّا َمْن أُوِيتَ ِكَتابَُه ِبِشَماِلِه فـَيَـُقوُل َ� لَيـْ
تَـَها َكاَنِت اْلَقاِضَيَة  ۞ مثَُّ اجلَِْحيَم  ۞ُخُذوُه فـَغُلُّوُه  ۞َهَلَك َعينِّ ُسْلَطانِيْه  ۞َما َأْغَىن َعينِّ َمالِيْه  ۞َ� لَيـْ

ُعوَن ِذرَاعًا فَاْسُلُكوُه  ۞َصلُّوُه  َوَال َحيُضُّ َعَلى  ۞ِإنَُّه َكاَن َال يـُْؤِمُن اِبهللَِّ اْلَعِظيِم  ۞مثَُّ ِيف ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها َسبـْ
يٌم  ۞َطَعاِم اْلِمْسِكِني  ,   ﴾ نَ ُكُلُه ِإالَّ اْخلَاِطؤُ َال �َْ  ۞ِغْسِلٍني َوَال َطَعاٌم ِإالَّ ِمْن  ۞فـََلْيَس َلُه اْليَـْوَم َهاُهَنا محَِ

 إىل آخر آ�ت السورة .

 ، ناجياهتم أدعيتهم ومُ يف الكتاب الكرمي ومنتشرٌة يف أحاديِث العرتة الطاهرة ويف ما هي هذه املعاين منتشرةٌ 
اجة وإىل ح, بشرية ة البد أن نعود يف شرحها وبيان مضامينها وفلسفتها إىل نفس الرتكيبة الهذه القضيَّ 

واِب والعقاب ، جاء ، فيما بني الوعِد والوعيد ، فيما بني الثَّ ن إىل نوٍع من املوازنة فيما بني اخلوِف والرَّ اساإلن
هذه إىل , إىل هذه املواز�ت  حباجةٍ  فس البشريةار ، فيما بني العدِل واللطف ، النَّ النَّ و  ةفيما بني اجلنَّ 

رآن وأسلوب الكتب وهذا هو أسلوب القُ , ز�ت العقائدية ات الوجدانية واملو �ملواز فسية واالنَّ  توزا�امل
كننا أن ميُ ,  يف كتب النصارى, يف كتب اليهود , فًا حمرَّ وإن كان حىتَّ , ابقة ، ما بقي منها سَّ ماوية السال

إىل  ة حباجةٍ القضيّ  وال أعتقد أنَّ , س هذا األسلوب بشكٍل واضٍح وجلي وأن نتلمّ , قائق هذه احلس نتلمّ 
 أكثر من ذلك . تعليقٍ 

 : )16(الكونرتول أعرضوا لنا الوثيقة رقم  رجاءً  •

ها � أيُّ  -بني شارحتني هذين اس خلو هاي اجلملة إ� خلقناكم ها النَّ إذًا � أيُّ :  السّيد كمال احليدري[ 
أكرمكم عند هللا  � أيها الّناس إنَّ : ( خلوها كلها على جانب ، تعالوا معنا إىل اآلية  - خلقناكم اس إ�َّ النَّ 

 وال نصارى � أيها الّناس إنَّ أكرمكم ، موال�  واضحة بعد ال إميان وال صابئة بعد خلص هذي ،)  أتقاكم
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 ذائيةو الب ةق، تقوى على الطري ةيدهو الي ماذا ؟ تقوى على الطريقة ، يةمال؟ تقوى على الطريقة اإلستقوى  أيُّ 
ر و ذ، مو فقط موال� معالدليل  بيين وبني هللا حبسِب ما قام عندُه ماذا ؟,  لطريقة اهلندوسيةا قوى على، ت

،  أكرم منك عند هللا, ال , مو معذور أخلص البحث ، ارد  جنتخايف الوقت انتهى ،  ,يوم القيامة 
كرم يعين شنو ؟ شنو أكرم موال� ، أ آنية أكرمر ق هذه نصوص ؟ ما كمما ل, عذور هذوله اللي يقولون فقط م

بقولِه تعاىل :  تفعل اذيل سيد� لعاد ما تقول ، عند هللا أكرمُ  ، ىل ما شاء هللا إأكثر قرابً , فضل أ, أقرب  ؟
، إذا هو اعتقد هذا قرآن هللا  عنده الدليل اجلواب إذا متّ  ؟ ﴾ومن يبتغي غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه  ﴿

مل يثبت خو ، ثبت أو مل يثبت ؟  و مل يثبت أحيٌ و  هذا هعند أما بعد عشرين سنة ثبت إذاً البد ماذا يفعل ؟
 و آله ، ى هللا عليهد ابن عبد هللا صلَّ مَّ امسه حمَُ  غةٍ هذا ليس كالم هللا بل هو من �ب هُ قطع أنَّ ماذا يفعل ؟ 

قلنا قطع ُحجَّة وال  بيين وبني هللا ألنه؟ طيب ملاذا ، األخوة خيافون يقولون  ؟ ةجَّ س حُ أو لي يهلعَ  ةٌ جَّ حُ 
 ] . يستطيع أن خيالف ..

تقوى هي والية عليٍّ المنا أهل البيت ، ويف منطق أهل البيت عن عقول الرجال القرآن هكذا علَّ  أبعد شيءٍ 
ب ت قبل قليل من أن القطالرِّوا�ت علينا مرّ , يدور حول الوالية  الَّذيرآن حبسب منطق القُ  ، وميزان التكرميِ 

حديثنا عن ، ماوية األخرى الكتب السَّ  سائرحىتَّ و ،  رآن والية عليٍّ وآل عليّ كمات القُ تدور عليه حمُ  الَّذي
 .يدور حول قطٍب واحد والية عليٍّ  رآنِ حكم القُ القرآن فمُ 

ْفَعْل َفَما بـَلَّْغَت ِرَسالََتُه وَ  ﴿:  اآلية السابعة والستون صرحية يدور عليه  الَّذيهذا هو القطب ,  ﴾ِإن ملَّْ تـَ
ملعرفة والتسليِم يف ا, القرآن الكرمي ، التقوى هي والية عليٍّ فاألكرم عند هللا هو األكثر درجًة يف والية عليٍّ 

 والطاعة لعلّي .

ُن حنَ , اس نا النَّ تُ يعَ وشِ  نُ حنَ  : ( د هم يقولونمَّ حمَُ  فرداِت آلِ مُ  حبسبِ ,  ﴾ اسا النَّهَ  أيـُّ �َ  ﴿:  وأما خطاب
هذا  ال شأن يل هبذه التفاصيل ألنَّ ,  ) ابلنسناس( : وأما عن النواصِب فورد التعبُري , )  اسنا النَّتُ يعَ وشِ 

 قة صارت طويلًة جداً .رب�مج رغم أن احللهذا السيقودين إىل موضوعات ستخرجين عن 

 أنَّ : ( شروط بيعة الغدير ، هذا نقٌض لبيعة الغدير , ن ال يتم هبذه الطريقة رآفهم القُ : له و أريد أن أق غاية ما
وال أريد أن أقف طويًال عند هذه ) ,   من طريق عليٍّ الفهم ال يكون إالَّ  وأنَّ   من عليٍّ ن ال يؤخذ إالَّ رآالقُ 

حديث فيه استعجال ، ري حديٌث ليس مطبوخًا طبخًا �ضجًا دياحلسيِّد حديث ال: ولكن أقول , اآلية 
هذه املئات بل اآلالف ، رآن ين عليها القُ بُ  الَّيترحية اجللية ة للحقائق الصّ امراع ة علمية واضحة وعدموفيه خفّ 

له إىل أوّ  رآن منجعلت والية عليٍّ هي املضمون املنتشر يف القُ  الَّيترآن و وردت يف تفسري القُ  الَّيتمن النصوص 
 .تلفة بظهوراٍت خمُ  هِ آخر 
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 :  السؤال يطرُح نفسُه وإالَّ  •

 ؟ ن أم مل يفسروه رآالقُ البيت ر أهل فسّ 

 .)  ّي احلوضلَ يردا عَ حىتَّ ن يفرتقا لَ ( : قلني فما معىن حديث الثَّ , بال إذا كان اجلواب 

 أين تفسريهم ؟ , أين تفسريهم , نعم ذا كان اجلواب بوإ

  ؟ فةعيت ضالرِّوا�هذه  لّ ل كُ ه

يعة  لماء عُ و  فوا التفاسري الكثرية وبقيت حمفوظةواصب ألَّ وهل النَّ  كذلك فقط حديث أهل البيت يف تفسري الشِّ
  !فظوه ما هذا اهلراء ؟حي نرآن مل يستطع أهل البيت أالقُ 

نتشرة يف كل حرٍف الوالية �فذة ومُ  من أنّ : ( شري إىل هذه احلقيقة ها تُ لّ أحاديث أهل البيت يف التفسري كُ 
ال أريد أن ، )  ث عنها تلكم اآل�تدّ تتح الَّيترآن ولكن هلا ظهورات حبسب احليثيات من حروف القُ 

أكثر وأكثر يف حلقة يوم غد  ضح األمرُ للحديث صلة وسيتَّ : ين أقول سهب كثريًا يف هذا اجلانب ولكنَّ أُ 
 .ع .ة القطجيَّ حينما يصل احلديث إىل حُ 

 حون على ِوالِء فَاِطَمة ..صبِ تُ 
  أهل البيت ..ّيب لِّ حمُ لنفسي وألسريت ولكُ  اهُ أمتنّ .. فارقون الدنيا وذكر عليٍّ بني هلواتكم عيشون وتُ تَ 

 ..م يف رعاية القمر كُ ألقاكم غداً وأتركُ 
 ر ..مَ اً � قَ المَ سَ 

 ..عاء مجيعاً كم الدُّ سألُ أ
 يف أماِن هللا ..


