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 قــــــــــــــــــــــــــــــالوا غــــــــــــــــــــــــــــــداً �يت د�ر احلمــــــــــــــــــــــــــــــى
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزُل الرَّكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُب مب   غنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُهموين
 فُكــــــــــــــــــــلُّ مــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــان ُمطيعــــــــــــــــــــاً هلــــــــــــــــــــم 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُهم   أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــبح مســــــــــــــــــــــــــــــــــــروراً بُلقي

ــــــــــــــــــيت  ــــــــــــــــــٌب فمــــــــــــــــــا حيل ــــــــــــــــــي ذن ــــــــــــــــــُت فل  قُل
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 مـــــــــــــــــن شــــــــــــــــــأ�م قـــــــــــــــــالوا ألـــــــــــــــــيس العفـــــــــــــــــوُ  
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 عفوَك � بقّية هللا ..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــُت أســــــــــــــــــــــــــــــــــعى إىل ابهبــــــــــــــــــــــــــــــــــم  فجئ
 

 أرجــــــــــــــــــــــــــــــــــوُهم طــــــــــــــــــــــــــــــــــوراً وأخشــــــــــــــــــــــــــــــــــاُهم 
 ..ُحمَمَّد وآِل  ُحمَمَّدٍ َسالٌم على  

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

 .. َسالٌم عليُكم مجيعاً 

 بني أيديكم هذا الرب�مج : بصراحة ... 

 عناوين : دَّةِ يشتمُل على عِ 

 ل احليدري .. كماسيِّد  : وقفٌة مع املرجع الدِّيين املعاصر ال لالعنوان األوَّ 

 ..احللقُة الثَّالثة 

 : )17(نرتول روم أعرضوا لنا الوثيقة رقم رجاًء الك •

مو ,  ه جيوُز بني قوسني شنو ؟ شنو ؟ بل جيبُ أنَّ ؛  رآنياً ة قُ ستدلَّ ومن هنا فتوى مُ :  كمال احليدريسيِّد  ال[ 
 إذا قام الدليلُ  وحنلةٍ  ملةٍ   صاحبِ لِّ على كُ  جيبُ  أ� ، اآلن أقوله كنتابملعىن األعم   ازا اجلو ذهقال جيوز يُ 

ما عندي شغل أ� ماد أكلم أ� , بينُه وبني ربِّه فإذاً  ، ال جيوز، هاه ؟ جيوز له العمل بغريه أو ال جيوز  عندهُ 
أقول ؟ أ� شنو عالقيت ، أ� أقول ا لو أ� موابطل  هذا حقٌ  لو ي األنفس ، أ� أقزكّ يف البحث الصغروي هللا يُ 

 يعرف احلق ومع ذلك شنو ؟ خالفُه هذا بعد حبثٌ  هذا كان, ال يل : االعتقاد حقٌّ أو ابطل ، هسه تقول 
أمري املؤمنني ابخلالفة ومع  عليٍّ  حق  كان يعرفُ يقيناً , فالن صحايب : يل قول ت  ،�ً و صغروي وليس حبثاً كرب 

، عندك دليل يوم القيامة اطمئن ذلك الصحايب سيقف أمامك لو ما يقف إذا  خالفهُ  شنو ؟ هاه ، ذلك
ما  ,ابلنفاق  ماذا ؟,  أنت اهتمتين: قول بلي ي ه أن يقف لو مو من حّقه ؟هاه ، من حقّ  اهتمته ابلنفاق ؟

أنت تعرف  ، تاجتهدت فأخطأ: ه أنت غصبت اخلالفة ، يقول نَّ أب: تقوله  على أينَّ كنُت منافقاً ؟ دليلك
 منهم أيٌّ ؟ غصب اخلالفة ، هذا الزٌم أعم لو مو الزٌم أعم و عدم إميان ابلرسالة اد لهذا كان خطأ يف االجته

 ؟ 

 : حب الرائسة . احد الطلبة
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اي �س موال� بيين اآلن هو ال ,  ؟ونفاق  كفرٌ   ، حبُّ الرائسة الرائسة بلي حبُّ :  السّيد كمال احليدري
هالقد  ؟ بس أ� عاصي شنو هّسا عندي النوعي أو عندك ومع ذلك يقول ال ،  قّ احل وبني هللا يعلمون أنَّ 

 ] . هذا فد معصيةا� أكو  عصاة

من الكالِم  ك الكثريُ  فهناع مثاًال من األمثلة وإالَّ طقذا املجئتكم هب، احليدري كثرياً سيِّد رُه الكرِّ هذا املضمون يُ 
عليها أن تعمل  اس جيبُ أن ، من أنَّ النَّ احليدري هبذا اخلصوص وهبذا الشَّ سيِّد م به المن احلديِث تكلَّ  والكثريُ 

ا هو ليس معذوراً فقط وإمنَّ  دليلهِ  لٌّ حبسبِ اِس وكُ لُّ النَّهذا فكُ  ويف ضوءِ , عطيات ٍة من مُ مبا يف أيديها من أدلَّ 
يف وسطنا  احليدري وهي معروفةٌ سيِّد هبا ال كُ مة يتمسَّ هذه املقدِّ , مٍة قدِّ هذا إىل مُ  ومردُّ  مأجور أيضًا !!

 اإلنسان إذا قطع يف أمٍر من األمور فقطعهُ  من أنَّ ) , ة القطع جيَّ حبُ : ( عليها  ما ُيصطلحُ يين , العلمي الدِّ 
 .ة عليه ، هذه املسألُة مسألٌة يف غاية األمهيَّ  جيُب العملُ  هُ كان قاطعاً بوجوب العمل فإنَّ وإذا  , ٌة جَّ حُ 

 يين :دان يف الوسط العلمي الدِّ هناك أمران يرتدَّ  •

,  الدليل حيثما مال منيل ) ُن أبناءُ حن( الدِّينيَّة  ةِ يِن وأبناُء احلوزِة العلميَّ الدِّ  ُد رجالُ ردِّ دائمًا يُ :  لاألوَّ  األمرُ 
يف أصلها ويف  الكلمةُ  الكلمة ، وابملناسبة هذهِ الصتُه هذه هي وهذا هو املنطُق األرسطي ، منطق أرسطو خُ 

 .) ن أبناء الدليل أينما مال منيل حن: ( جذرها هي من كلمات أرسطو 

 القطع . ةُ جيَّ حُ :  اينالثَّ  واألمرُ 

 . ُن سبباً النكشاف املعىن فإنَّ الدليل يكو :  دان يلتقيان يف مفهوٍم واحر مواأل

ومن هنا  ل ما شئت قُ  ةِ يجللنت انكشافٌ  ، ضمونمىن ، انكشاٌف لل اٌف للمعشكشاٌف ، انكوالقطُع هو ان
  . لزٌم ابلعمِل حبسِب قطعهِ باع الدليل ومُ لزٌم ابتِّ مُ  فاإلنسانُ 

 أخرى هل أنَّ  بعبارةٍ  جيَّة ؟حُ  لَّ قطٍع لهُ فهل أنَّ كُ ,  ) القطع ةُ جيَّ حُ ( : يين الدِّ  كرُ هذا القوُل ُبين عليه الفِ 
 لزماً بذاك القطع ؟مُ  نُ اسجيَّة كان اإلنفحيثما كان القطع كانت احلُ ، اً ماً ذاتيَّ تالزُ  عالزُم القطجيَّة تُ احلُ 

فيها ويف  حيكمُ  الَّيتنسان و إلل ةِ العمليَّ  ا إذا أرد� أن نبحث يف احلياةِ نَّ وإن كُ , يين هذا الكالُم شائٌع يف اجلو الدِّ 
  الوجدان حيولُ ن ولكنَّ اسفيها اإلن حيكُم يف حاالٍت يقطعُ  الوجدان من أنَّ , منها الوجدان  مساحاٍت واسعةِ 

من مراتب  تبةٍ ر ميكن أن نقول مل على درجات وعلى مراتب ، فالقطعُ  ، به ن وبني ما يقطعُ اسفيما بني اإلن
ما ، عليها التعذير  بُ عليها اإلجناز ويرتتَّ  بُ وهذه املرتبة يرتتَّ , اثبتٌة فيها  جيَّةُ هذه املرتبة احلُ  القطع من أنَّ 
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ين يف يف علِم أصول الدِّ حىتَّ أصول الفقه و  يف علمِ ) , ة يف علم األصول ريَّ عذِّ مُ ـوال ةِ ابملنجزيَّ : ( عليه  صطلحُ يُ 
العمل  اهِ ن ابجتِّ اسكان يدفع اإلن  ٌة إذازيَّ نجّ مُ  لهُ  هنا ، فالقطعُ  سُ درَ هنا وتُ  سُ درَ القطع تُ  فمسألةُ علم الكالم , 

 مات اخلاطئة .املقدِّ  ٌة أيضاً لو أنَّ اإلنسان كان قد أخطأ يف قطعِه بسببِ ريَّ عذِّ مُ  ولهُ , 

يعيَّةِ  الدِّينيَّةِ  ةِ ؤّسسامل ناك قصوٌر وتقصري يف أجواءِ ة ولكن هُ سهب كثرياً يف هذه القضيَّ ريُد أن أُ ال أُ  ة مسيَّ الرَّ  الشِّ
، وابتت  يينّ الدِّ  ال نقاش فيها يف اجلوِّ  الَّيتمات سلَّ مُ ـابتت من ال املسألة ، فهذه املسألةُ  يف دراستها هلذه

 د يف مضمو�ا .فيها أو أن يرتدَّ  كَّ ال يستطيُع أحٌد أن يشُ  الَّيتات كالبديهيَّ   طرحُ تُ 

  القطع وبشكل دقيق ؟! القطع ما هوف عرِّ بشكل سريع لنُ  •

حالٌة من حاالت الوضوح العلمي عند اإلنسان , هو انكشاٌف حالٌة من حاالت االنكشاف : القطع 
شاٌف دائم أو انكشاٌف نكشاف هل هو انكهذا اال ت إىل هذا االنكشاف ، ولكنأدَّ  الَّيتمات املقدِّ  حبسبِ 

من تطول أو تقصر يرى هذا رهٍة من الزَّ ا بعد بُ مبَّ انكشاٌف وقيت ، فلرُ  ، حايل انكشافٌ  هُ إنَّ  !حايل وقيت ؟
 ذلك مات ويتغريَّ ترتيب املقدِّ  عيدُ وحينئٍذ يُ  ةً تلَّ خمُ  نكشاف كانتإىل هذا اال قادتهُ الَّيت مات قدِّ  املن أنَّ اساإلن

  لب .يف السَّ  أو ز�دةً  ز�دًة يف اإلجيابِ ، سلباً أو إجياابً  آخر اف إىل مستوىً االنكش

من  ن يقطُع بشيءٍ اس اإلنت إىل أنَّ أدَّ  الَّيتمات املقدِّ  عت فيهِ جتمَّ  الَّذياٌف حايل يف الوقت شك هو انفالقطعُ 
ما  لِّ ة املطلقة لكُ اتيَّ ة الذَّ جيَّ ثبت احلُ ومن هنا ال نستطيع أن نُ , األشياء ، فليس انكشافًا على طول اخلط 

 ، كرةضح الفِ عن هذا املطلب كي تتَّ  ثُ سأحتدَّ ، ق هذا يف مرتبٍة من مراتب القطع ى ابلقطع ، قد يصدُ سمَّ يُ 
ة يهيَّ بتين على هذه البدوهذا الطرح مُ , كمال احليدري سيِّد  ال طرحهُ  الَّذياً يف الطرح بهٌة واضحة جدَّ ناك شُ فهُ 
يعيَّةِ  الدِّينيَّةِ  ةِ ؤّسسيين يف املالدِّ  كرُ يبتين عليها الفِ  الَّيتو ) ,  ة القطعجيَّ حُ : (  ةِ على بديهيَّ ,   ة .مسيَّ الرَّ  الشِّ

عن مصادر ,  عة الواسعة إذا أرد� أن نبحث عن جذورِه وعن مصادرهِ ة القطع هبذه السِّ جيَّ احلديُث عن حُ 
إذا رجعنا إىل منطق , ناك جاء� من هُ  اصيبكر النَّفقد ورد إلينا من العيون الكدرة من الفِ , كر هذا الفِ 
 انومثلما سلم, من هناك  كرُ � هذا الفِ تِه ، جاءجيَّ القطع وحُ  احلديث خيتلف يف موضوعِ  والعرتة فإنَّ  الكتابِ 

 واصِب وحنن أخذ�ها بنفسِ اٌت عند النَّ ها بديهيَّ صحيحة ولكنَّ  اتٍ ما هي ببديهيَّ  الَّيتات للكثِري من البديهيَّ 
 على اإلطالق ويف مجيع ةٍ جَّ ما هو حبُ  هذه املسألة ، فالقطعُ  ات ومنهاا بديهيَّ منا أ�َّ ستوى وسلَّ هذا امل

 احلاالت .
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 هُ اإلنسان فإنَّ  القطع حني يقطعُ  من أنَّ : فق على هذا التعريف ناك مراتب وسيأيت احلديُث عنها ولكن لنتَّ هُ 
إىل حالة الوضوح , إىل حالة االنكشاف  ت بِه إىل الوصولِ مات أدَّ قدِّ عوامل مُ  يعيش حالة انكشاٍف بسببِ 

على  ة تستمرُّ القضيَّ  آين ، ال نستطيع أن نقول إنَّ  بشكلٍ , حايل  من القضا� ولكن بشكلٍ  ةٍ العلمي يف قضيَّ 
,  هذا االنكشاف يبقى قائماً على طول اخلط حاالت القطع من أنَّ  ق هذا يف بعضِ طول الوقت ، قد يصدُ 

  التعريف. وهبذا ث عن مجيِع حاالت القطع هبذا الوصفِ ولكن ال نستطيع أن نتحدَّ ، نعم  تاليف بعض احلا

 آ�ٍت من الكتاب الكرمي : دعوين أتناولُ  يف البدايةِ 

ْو َكالَِّذي َمرَّ أ ﴿يب : زيٍر النَّ ة عُ واخلمسني بعد املئتني يف قصَّ  التاسعةِ  إذا نذهب إىل سورة البقرة وإىل اآليةِ 
ْريٍَة َوِهَي َخاِويٌَة َعَلى ُعُروِشَها قَاَل َأىنََّ ُحيْيِـي َهـَِذِه اهلّلُ بـَْعَد َمْوهِتَا فََأَماَتُه اهلّلُ مِ  َئَة َعاٍم مثَُّ بـََعَثُه قَاَل َكْم َعَلى قـَ

لباري سبحانه ا سائلهُ يُ  الَّذيو ,  هذا نيبٌّ  ,كان قاطعًا يف ذلك  , ﴾لَِبْثَت قَاَل لَِبْثُت يـَْومًا َأْو بـَْعَض يـَْوٍم 
 ﴾قَاَل َكْم لَِبْثَت قَاَل لَِبْثُت يـَْومًا َأْو بـَْعَض يـَْوٍم  ﴿, باشر أو عن طريق املالئكة مُ  وتعاىل إن كان بشكلٍ 

ه قد ذهنه أبدًا أنَّ  مل خيطر يف, ة  هو قاطٌع بقصر املدَّ وإالَّ , ٌد يف املقدار الدقيق رتدِّ مُ , ة و قاطٌع بقصر املدَّ هف,
فََأَماَتُه اهلّلُ ِمَئَة َعاٍم مثَُّ بـََعَثُه قَاَل َكْم لَِبْثَت قَاَل لَِبْثُت يـَْومًا َأْو بـَْعَض  ﴿,  مان�م هذا الوقت الطويل من الزَّ 

 نيبٍّ ؟ صحيحاً وهو قطعُ  فهل كان قطعهُ ,  ريفة ، فهذا نيبٌّ وهذا قطٌع من نيبّ إىل آخر اآلية الشّ ,  ﴾ يـَْومٍ 

من نومهم الطويل ، , أصحاب الكهف بعد أن استيقظوا من نومهم  ةِ إذا ما ذهبنا إىل سورة الكهف يف قصَّ 
َنا يـَْومًا َأْو بـَْعَض يـَْوٍم قَالُوا  ﴿: يف اآلية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة  ُهْم َكْم لَِبثْـُتْم قَالُوا لَِبثـْ نـْ قَاَل قَاِئٌل مِّ

ة على املدين ث هم كانوا يعتقدون أبنَّ حدَّ ة تتقصَّ القليلة ولذلك ال ةِ هم قاطعون ابملدّ  -َلُم ِمبَا لَِبثْـُتْم رَبُُّكْم َأعْ 
ولكن هناك , ة على وجه الدقّ  -قَاُلوا رَبُُّكْم َأْعَلُم ِمبَا َلِبثْـُتْم  -هم ولكنَّ بقراءة اآل�ت  هلا إذا ما نستمرّ حا

ْلَينُظْر أَيـَُّها َأزَْكى َطَعامًا  -قصرية  ةً م قد �موا مدَّ قطع من أ�َّ  َعثُوا َأَحدَُكم ِبَوِرِقُكْم َهِذِه ِإَىل اْلَمِديَنِة فـَ فَابـْ
ْنُه َوْليَـتَـَلطَّْف  ْلَيْأِتُكم ِبِرْزٍق مِّ ُْم ِإن  ۞َوَال ُيْشِعَرنَّ ِبُكْم َأَحدًا  -م كانوا خائفني من حاكم املدينة أل�َّ  -فـَ ِإ�َّ

�موها   الَّيتة املدَّ  فهم قاطعون أبنَّ  - ﴾ َعَلْيُكْم يـَْرُمجُوُكْم َأْو يُِعيُدوُكْم ِيف ِملَِّتِهْم َوَلن تـُْفِلُحوا ِإذاً َأَبداً َيْظَهُروا 
 !؟ فهل كان قطعهم هذا صحيحاً ، اجلهة  دون يف هذهِ رتدِّ هم مُ ؟ هي  كمبط  لكن ابلضَّ , كانت قصرية 
َيٌة آَمُنوا ِبَرهبِِّْم َوِزْدَ�ُهْم ُهًدى  ﴿: رآن وصفها القُ  الَّيتهؤالء اجملموعة  ُْم ِفتـْ وما بني فتيٍة , فما بني نيبٍّ ,  ﴾ِإ�َّ

 إىل ساحة احلساب . وما بني حكاية اإلنساِن حينما ُحيشرُ , م وزادهم هدى آمنوا برهبّ 

 ۞يـَْوَم يُنَفُخ ِيف الصُّوِر َوَحنُْشُر اْلُمْجِرِمَني يـَْوَمِئٍذ زُْرقًا  ﴿:  يف سورة طه يف اآلية الثانية بعد املئة وما بعدها
نَـُهْم ِإن لَِّبثْـُتْم ِإالَّ َعْشراً   ﴾ َحنُْن َأْعَلُم ِمبَا يـَُقولُوَن ِإْذ يـَُقوُل َأْمثـَُلُهْم َطرِيَقًة ِإن لَِّبثْـُتْم ِإالَّ يـَْوماً  ۞ يـََتَخافـَُتوَن بـَيـْ
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َحنُْن  ﴿ -إىل النتيجة  ، أحسنهم يف الوصولِ أفضلهم تفكرياً ، أكثرهم ذكاًء ، هم  هذا أمثلهم من حيث  -
 ، وهم قد �موا يف قبورهم إىل يوم القيامة - ﴾ َأْعَلُم ِمبَا يـَُقوُلوَن ِإْذ يـَُقوُل َأْمثـَُلُهْم َطرِيَقًة ِإن لَِّبثْـُتْم ِإالَّ يـَْوماً 

: (  وا�تِ ما جاء يف الرِّ ، عميق بعد موهتم  ون يف نومٍ ريان سيغطُّ هل النِّ أو من أ ةِ اِس من أهل اجلنَّ النَّ فأكثرُ 
من ـفهذا ليس للجميع ، ل) , من ر�ض اجلنان  ريان أو روضةً فر النِّ من حُ  فرةً ا أن يكون حُ من أنَّ القرب إمَّ 
, اِس بعد اإلجراءات األوىل حني االنتقال إىل عامل الربزخ النَّ  ةُ ا عامَّ من حمض الكفر ، وأمَّ ـحمض اإلميان ول

 سينامُ  بعد اإلجراءاتِ ، ءات ار هناك إج) , ونكري  منكرٍ  بسؤالِ , الوحشة بليلة : ( ى سمَّ هناك إجراءات ما تُ 
،  ن احلقّ ث عن نومة الغفلة عأحتدَّ ، نيا سيعودون إىل نومتهم اس مثلما كانوا �ئمني يف احلياة الدُّ النَّ  أكثرُ 

َحنُْن َأْعَلُم ِمبَا  ﴿, ريفة رد يف اآل�ت واألحاديث الشّ ليس احلديث عن عامل الربزخ وما جيري فيه حبسب ما و 
 طه . هذا يف سورةِ ,  ﴾ يـَُقولُوَن ِإْذ يـَُقوُل َأْمثـَُلُهْم َطرِيَقًة ِإن لَِّبثْـُتْم ِإالَّ يـَْوماً 

قَاَل َكْم لَِبثْـُتْم ِيف اْألَْرِض َعَدَد ِسِنَني  ﴿بعدها :  الَّيتبعد املئة و  بعد العاشرةِ  الثانيةِ  يف سورة املؤمنون يف اآليةِ 
قَاُلوا لَِبثْـَنا يـَْومًا َأْو  ۞قَاَل َكْم َلِبثْـُتْم ِيف اْألَْرِض َعَدَد ِسِنَني  -ل األرض وذلك يف يوم القيامة يوم تبدّ  -

ينَ  -ن دو ما بعد موهتم هم متأكّ  -بـَْعَض يـَْوٍم  قَاُلوا  ۞قَاَل َكْم لَِبثْـُتْم ِيف اْألَْرِض َعَدَد ِسِنَني  - فَاْسَأْل اْلَعادِّ
طالبون أبن جون ويُ اجِ م حيُ هم لبثوا سنني وسنني وسنني ولكنَّهم يقطعون حبيث أ�َّ  -لَِبثْـَنا يـَْومًا َأْو بـَْعَض يـَْوٍم 

ينَ  ۞ِض َعَدَد ِسِنَني قَاَل َكْم لَِبثْـُتْم ِيف اْألَرْ  - ُيسأل العاّدون  .﴾ َقالُوا َلِبثْـَنا يـَْوماً َأْو بـَْعَض يـَْوٍم فَاْسَأْل اْلَعادِّ

  يب .زيٍر النَّ ة عُ يف قصّ هذه قطوع قطٌع على لسان نيب  -
  .والرقيم  ن آمنوا وزادهم هللا هدى أصحاب الكهفِ الَّذيوقطٌع على لسان الفتية  -
 عام . اس بشكلٍ اس إىل ساحة احلساب ، النَّ النَّ  شرُ حيُ  اماس حينة النَّ على لسان عامّ  وقطعٌ  -

َويـَْوَم تـَُقوُم  ﴿:  اخلمسنيو  لو نذهب إىل سورة الروم فنقرأ يف اآلية اخلامسةِ ، إذا ذهبنا إىل سورة الروم 
اَعُة يـُْقِسُم يـَْوَم تـَُقوُم السَّ وَ  - م يقطعون بذلكون أل�َّ مُ يقسِ  مونقسِ يُ  - السَّاَعُة يـُْقِسُم اْلُمْجِرُمونَ 

 . ﴾اْلُمْجِرُموَن َما َلِبثُوا َغْريَ َساَعٍة 

ُقْل َهْل نـُنَـبُِّئُكْم اِبْألَْخَسرِيَن  ﴿:  بعد املئة وما بعدها الثالثةِ  وإىل اآليةِ  رد� أن نعود إىل سورة الكهفإذا أ
ُْم ُحيِْسُنوَن ُصْنعاً  -من هم هؤالء ؟  -َأْعَماًال  نـَْيا َوُهْم َحيَْسُبوَن َأ�َّ ُهْم ِيف اْحلََياِة الدُّ قد ,  ﴾الَِّذيَن َضلَّ َسْعيـُ

م كانوا شري إىل أ�َّ يُ  جو اآليةِ  فإنَّ  نا إذ نظر� إىل جو اآليةِ ولكنَّ , إىل القطع شري حيسبون ال تُ : قائل  يقولُ 
فة ابأللف عرَّ جاءت الصيغة صيغة مبالغة مُ ,  ﴾نَـبُِّئُكْم اِبْألَْخَسرِيَن َأْعَماًال ُقْل َهْل نُـ  ﴿دين من حالتهم تأكِّ مُ 

ُقْل َهْل نـُنَـبُِّئُكْم  ﴿,  خسارةً  أخسر األخسر ، جاءت الصيغُة صيغة تفضيل األخسر األكثرُ  ، والالم
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 ا صيغةُ ن نقول إ�َّ عاكس ، ميكن أاه امليل ولكن ابالجتّ تفض صيغةُ  فهذه الصيغةُ ,  ﴾اِبْألَْخَسرِيَن َأْعَماًال 
ا واحلقيقة إ�َّ   يف املعىن واملضمونِ يل وإالَّ تفض قال عنها صيغةُ ، اصطالحًا يُ للتفضيل  ترذيل وليست صيغةً 

نـَْيا  -؟  من هم -ُقْل َهْل نـُنَـبُِّئُكْم اِبْألَْخَسرِيَن َأْعَماًال  ﴿, ترذيل  صيغةُ  ُهْم ِيف اْحلََياِة الدُّ  -الَِّذيَن َضلَّ َسْعيـُ
ُْم ُحيِْسُنوَن ُصْنعًا  -عمل  حالةِ  سعي يف هم يف حالةِ  هم يف سعيهم هذا مل خيطر يف ,  ﴾َوُهْم َحيَْسُبوَن َأ�َّ

 دة .درجات وليس بدرجٍة واح م قد قطعوا بذلك ، فالقطعُ سئيون ، ملاذا ؟ أل�َّ م كانوا يُ ابهلم أ�َّ 

يـَْوَم يَْدُعوُكْم  -يدعوكم إىل ساحة احلساب  - ْوَم يَْدُعوُكْم فـََتْسَتِجيُبوَن ِحبَْمِدهِ يَـ  ﴿:  جاء يف سورة اإلسراء
إىل علم  رد� أن نقيسهُ القطع إذا أحىتَّ  هو يف احلقيقةِ ,  ﴾فـََتْسَتِجيُبوَن ِحبَْمِدِه َوَتظُنُّوَن ِإن لَِّبثْـُتْم ِإالَّ قَِليًال 

ا نقطُع بِه ، فهو يف ِممَّ  يف الكثريِ  خطأ�َلَما أ اً ان القطُع قطعًا حقيقيَّ لنا قطع لو ك سبةِ هو ابلنِّ  ، هللا فهو ظنّ 
ث عن قطٍع حقيقٍي إذا أرد� أن نتحدَّ ، يه قطعًا سمّ ولكنَُّه بدرجٍة أعلى وتوافقنا على أن نُ   ظنٌ احلقيقةِ 

هذا هو حال البشر وهذا هو يُوصل إىل نتائج خاطئة أو نتائج �قصة ، ولكن  ال ميكن أن احلقيقيُّ  قطعُ فال
 . ﴾ يـَْوَم يَْدُعوُكْم فـََتْسَتِجيُبوَن ِحبَْمِدِه َوَتظُنُّوَن ِإن لَِّبثْـُتْم ِإالَّ قَِليالً  ﴿, حالنا 

َعَلى رَُجٍل يـُنَـبُِّئُكْم ِإَذا ُمزِّقْـُتْم ُكلَّ ممَُزٍَّق َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا َهْل َنُدلُُّكْم  ﴿:  ابعةالسَّ  بأ يف اآليةِ يف سورة س
تها ويستغربون من قطعون بصحَّ ي ٍر وعن عقيدٍة همثون عن تصوّ هؤالء يتحدَّ  - ﴾ ِإنَُّكْم َلِفي َخْلٍق َجِديدٍ 

َكَفُروا َهْل نَُدلُُّكْم َعَلى َوقَاَل الَِّذيَن   ﴿ -هم ثون عن نبيِّ م يتحدَّ حلديث ، إ�َّ ا ثهم هبذادِّ حيُ  الَّذيهذا الرجل 
 هلم . سبةِ صدٍق ابلنِّ  لِّ ثون بكُ تحدَّ ي مإ�َّ ,  ﴾ رَُجٍل يـُنَـبُِّئُكْم ِإَذا ُمّزِقْـُتْم ُكلَّ ُممَزٍَّق ِإنَُّكْم َلِفي َخْلٍق َجِديدٍ 

يف , ون إىل النار يف يوم القيامة حينما يدخلوالستني  الثانيةِ  يف اآليةِ ) , ص (  جاء يف سورةِ  الَّذياملضمون 
َم لََنا َهَذا َفِزْدُه َعَذااًب ِضْعفًا ِيف النَّارِ  ﴿: الستني و  احلاديةِ  اآليةِ  َوقَالُوا َما َلَنا َال نـََرى  ۞ قَاُلوا رَبـََّنا َمن َقدَّ

َن اْألَْشَرارِ  ُهم مِّ  ام هؤالء أشرار حينأنَّ  فكانوا يقطعون من، نيا عامل الدُّ   حينما كانوا يف,  ﴾ رَِجاًال ُكنَّا نـَُعدُّ
ة ريَّ ة واملعذّ زيَّ رآن هنا يعطي املنجّ وهل القُ ؟ وع ة هلذه القطجيَّ احلُ  تُ ثبِ رآن هنا يُ فهل القُ  ثون عن األخيار ،يتحدَّ 

أو ذاك هل  ماِت هذا القطعِ قدِّ رآن عن مُ ث القُ ومل يتحدَّ  م ؟إذا كان كذلك فلماذا هم يف جهنَّ ؟ هلذه القطوع 
ة هم اآلن يف �ر قاطعيَّ  لِّ مون بكُ كلَّ تُث عن أ�ٍس ين يتحدَّ رآالقُ  ولكنَّ , ليست صحيحة  هي صحيحة أو

َن اْألَْشَرارِ  ﴿:  جهنم  . ﴾ َوقَالُوا َما َلَنا َال نـََرى رَِجاالً ُكنَّا نـَُعدُُّهم مِّ

ُ َعَلْيِهْم  ﴿:  هذه السورة من آيةٍ  يف آخرِ  نةحويف سورة املمت َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـَتَـَولَّْوا قـَْومًا َغِضَب اهللَّ
هذا القطع ,  قطعٍ  نا يف حالةِ ار هُ فّ فالكُ  - ﴾َقْد يَِئُسوا ِمَن اْآلِخَرِة َكَما يَِئَس اْلُكفَّاُر ِمْن َأْصَحاِب اْلُقُبوِر 

من أصحاب القبور  الكفار كانوا يف حالة �سٍ  ر أنَّ قرِّ ن هنا يُ رآالقُ ،  رظهر يف �سهم من أصحاب القبو 
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 - َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـَتَـَولَّْوا قـَْومًا َغِضَب اهللَُّ َعَلْيِهْم َقْد يَِئُسوا ِمَن اْآلِخَرةِ  ﴿ -وجعل ذلك مثًال 
اآلية ليست بصدِد تقييم  أنَّ  صحيحٌ  ، فهذا قطعٌ  - ﴾َكَما يَِئَس اْلُكفَّاُر ِمْن َأْصَحاِب اْلُقُبوِر   -هؤالء 

الكفار قد قطعوا هبذا األمر ويف نفس  ر أنَّ رآن قرَّ لقُ ، ا دين هذا القطعي رآن هناالقُ  قطعهم ولكن واضح فإنَّ 
َقْد يَِئُسوا ِمَن اْآلِخَرِة َكَما يَِئَس اْلُكفَّاُر ِمْن  ﴿: ظر يف أجواء اآلية قنا النَّواضحة إذا ما دقَّ  الوقت هناك إدانةٌ 
ولكن أعتقد , بنا احلديث كثريًا  تابع اآل�ت الكرمية يف املصحف سيطولُ إذا أرد� أن نُ , ﴾َأْصَحاِب اْلُقُبوِر 

  .ماذج واضحة هذه النَّ 

ت انت ليست صحيحًة وليسالصور صور كتلفة للقطع وهذه ور خمُ ث عن صُ ماذج واضحة تتحدَّ هذه النَّ 
بل هللا أو من ير من قِ ز زير ، فلما سئل عة عُ ا مثلما جاء يف قصَّ هذكر تصحيح رآنُ منها القُ  البعضُ ، صيبًة مُ 

حاالت و  طأ يف قطعِه ،هذا اخللُه ح حِّ ولكن صُ , أو بعض يوم  يومٍ  ث عنقبل املالئكة كم لبثت فتحدَّ 
  لنا أمرين :رآن بنيَّ القُ  ولكنَّ , ذلك اخلطأ  رآن عن تصحيحِ ث القُ أخرى مل يتحدَّ 

 صيبة .هناك الكثري من حاالت القطِع عند اإلنسان ليست مُ :  لاألوّ  األمرُ 

يف  ةٌ جَّ حُ  القطعُ ) , ة ريَّ ة واملعذّ زيَّ املنجّ ( عليها مسألُة  بُ ال يرتتَّ  حاالت القطع هذهِ  من أنَّ :  واألمر اآلخر
وترتتُب على ذلك  ، ةجَّ قطع فهو حبُ  قال لهُ ولكن ما كلُّ ما يُ , مراتبِه  ٌر يف بعضِ ذِّ عوالقطُع مُ , مراتبِه  بعضِ 

 .القطع اآلاثر 

فيها ما بني ما قيل حول إدراك اإلنسان وحول معرفة اإلنسان  ة حباجٍة إىل دراسٍة عميقة جنمعُ هذه القضيَّ 
 والعرتة وإالَّ  معارف الكتابِ  وأصولِ  ذلك يف ضوِء قواعدِ  لُّ كُ ,  وحول عقل اإلنسان وحول قلب اإلنسان 

اإلنسان  احليدري من أنَّ سيِّد يف كالم ال م احلديثط ونصل إىل نتائج ليست سليمة مثلما تقدَّ ى نتخبَّ سنبق
 . قطعهِ  حبسبِ ,  حبسبهِ  عندهُ  يقومُ  الَّذيالدليل  بعُ يتَّ 

 :هناك للقطِع حاالت خمتلفة 

  .ٍة بسيطٍة اثبتة ماٍت قطعيَّ قدِّ قطٌع يعتمُد على مُ :  لقطعحالٌة من حاالت ا

 أصولُ ، ُة اُت الر�ضيَّ ة ، البديهيَّ ة الر�ضيَّ ة مثًال البحوث العلميَّ مات الر�ضيَّ اثبتة عند اجلميع ، املقدِّ 
بتنيًة مُ  ةُ العلميَّ  البحث وتكون املسألةُ  فحينما يكونُ  ، عند اجلميع معروفةٌ , الر�ضيات مقبولٌة عند اجلميع 

, على طول اخلط  ًة قطعاً ، ويبقى هذا القطعُ النتيجة ستكون قطعيَّ  ة فإنَّ ة القطعيَّ على هذه األصول الر�ضيَّ 
أساسياُت  ، رعلى املؤثّ  األثُر يدلُّ ( : البشر  فق عليها مجيعُ يتَّ سس ات واألُ والبديهيَّ  جمموعٌة من القواعدِ  كهنا
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طويلٍة من  لةٍ ذلك إىل سلس وأمثالُ , )  من اجلزء ، فاقد الشيء ال يعطيه لُّ أكربُ علم الر�ضيات ، الكُ 
لُّ عن أد��م ومذاهبهم وأجناسهم وأعراقهم ، كُ  ظرِ النَّ  شر بغضِّ بلفق عليها مجيُع ايتَّ  الَّيت ةِ ات احلقيقيَّ البديهيَّ 

 فقون عليها .البشر يتَّ 

سليم من دون  كنا من خالهلا ووصلنا بشكلٍ يع البشر إذا انطلقنا وحترَّ ة عند مجتة الثابيطمات البسهذه املقدِّ 
نيا عامل الدُّ  ٌة حبسبِ تُه ذاتيَّ جيَّ ة وحُ جَّ حُ  هذا القطعُ , ًة قطعيَّ  تائجُ ة وقطعًا ستكون النَّ بهات إىل نتائج قطعيَّ شُ 

يف عامل ، نيا فذلك أمٌر ليس من شأننا راء الدُّ و  اث عمَّ أن نتحدَّ  حنُن ال نريدُ ، ما عند� من اإلدراك  وحبسبِ 
, رفة ة الصِ مات العقليَّ املقدِّ ة و مات الر�ضيَّ نا من هذه املقدِّ قلعالم اإلدراك البشري إذا ما انط نيا ويفالدُّ 

م ومشارهبم وأجناسهم أذواقه على اختالفِ , عليها اجلميع مجيُع البشر  فقُ يتَّ  الَّيتة البحتة ظريَّ مات النَّاملقدِّ 
ثابتة البسيطة تقود� إىل نتائج لاة مات القطعيَّ هذه املقدِّ ، فقون عليها اجلميع يتَّ ، ألسنتهم و  ا�مو لوأشكاهلم وأ

على طول  ةً جَّ نعرفها سيبقى حُ  الَّيتنيا قوانني الدُّ  ة وسيبقى على طول اخلط حبسبِ جَّ هذا القطع حُ , ة قطعيَّ 
 راً .عذِّ زاً ومُ نجِّ اخلط وسيكون مُ 

 .بة وليست بسيطة ركَّ مُ  ماتهُ قدِّ مُ : هناك حالة أخرى من القطع 

بها ركِّ يُ الَّيت مات يعي هي غري املقدِّ بها الشِّ ركِّ يُ الَّيت مات اس حبسِب مشارهبم وأذواقهم ، فاملقدِّ النَّ وهنا خيتلفُ 
يقطعون تلفة األخرى بشيٍء واآلخرون من املشارب املخ قطعُ ين أملسيحي وهكذا ، فإنِّ ا  ، وهكذاينِّ السُ 
ته جيَّ هذا اللون من القطع ال نستطيع أن نقول من أنَّ حُ ، بة وليست البسيطة مات املركَّ قدِّ ياء وفقًا للمُ أبش

نا ال نستطيع أن ولكنَّ, من حاالتِه  راً يف كثريٍ عذِّ قد يكوُن مُ , وتراكيبها  اماهتِ قدِّ أن نناقش يف مُ  دَّ ذاتية ، فالبُ 
 الَّيتتائج إذا ما بىن أمرُه على النَّ لقيامةِ فيكون اإلنسان معذورًا يف يوم ا, يف مجيع احلاالت  رٌ عذِّ مُ  هُ نقول إنَّ 

 فاقدُ : ( واضحة  مٍة بسيطةٍ قدِّ هناك فارٌق كبري بني مُ ، بة مات املركَّ املقدِّ  ة بسببِ وصل إليها وهو حيسبها قطعيَّ 
كرة وما بني فِ , ما بني قداسة الصحابة : (  ّين بها السُ كّ ُر قد ي, بة ركَّ مٍة مُ قدِّ وبني مُ ) , عطيه يء ال يُ الشّ 

ما بني  يعيُّ بها الشِّ ركّ وقد يُ (  ،)  بعد رسول هللا اخلالفةِ و  كرة البيعة يف مسألة اإلمامةِ وما بني فِ , الشورى 
ورث هذه  ّينُ لسُ عن هذه الرتاكيب فا فاحلديثُ ) , وسائر التفاصيل األخرى ص والنّ  ةِ والوصيَّ  العصمةِ 

 ة ؟ جيَّ الزمه احلُ قطعُه تُ  أنَّ  ينوالرتاكيب هل يع ماتقدِّ ذه املمات ، فإذا ما قطع وفقاً هلقدِّ هذه املالرتاكيب و 

 قرأهتا عليكم ؟  الَّيتماذا تقولون لآل�ت 
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قطعي حبسِب  القبور بشكلٍ ار �ئسون من أصحاب فّ فالكُ ,  ﴾َكَما يَِئَس اْلُكفَّاُر ِمْن َأْصَحاِب اْلُقُبوِر  ﴿
التفاصيل  ؟! وسائر راً هلمعذِّ فهل كان هذا القطع مُ , تيجة من خالهلا وصلوا إىل هذه النَّ  الَّيتبة مات املركَّ املقدِّ 

  .شري إليها يف طوا� اآل�ت أُ الَّيت األخرى 

طويل وأ� لست بصدد احلديِث يف  لٍ إىل حبٍث مفصَّ  حتتاجُ  ةُ هذه القضيَّ راً يف بعض احلاالت , عذِّ مُ  قد يكون
 اهرة .الكرمي وإىل حديث العرتة الطَّ إذا ما أرد� الرجوع إىل الكتاب  ةً جليَّ  ضحُ ها تتَّ لِّ أجزائها ، لكنَّ كُ 

عليها مجيع  فقُ يتَّ  الَّيت ماتُ املقدِّ , ة جَّ احلُ  هذا هو القطعُ , ة بسيطة ماتُه قطعيَّ مقدِّ  إذًا عند� قطعٌ  -
 .البشر 

  . األمر قد يكون قد وقد بة ، هنا فإنَّ ركَّ أصحاهبا مُ  بنظرِ  ةٌ ماته قطعيَّ قدِّ وعند� قطٌع مُ  -

 . اعبقطع القطَّ  :ى سمَّ وهناك ما يُ 

، احليدري من هذا األمر سيِّد أمثلًة يف أحاديِث ال ا سنجدُ ورمبَّ , أتٍن  بشكٍل سريع من دونِ  يقطعُ  الَّذيهذا 
على  ين ال أحكمُ هذه املطالب إنَّ  بّنيُ قطعاً حني أُ ، األمور بسرعٍة  يستنتجُ  الَّذيهذا ) اع القطَّ  قطعُ ( فهناك 
ولكن هذه , واب كالمي هو اآلخر ما بني اخلطأ والصَّ   ، قيقة املطلقة إىل احلين قد وصلتُ إليه من أنَّ  ما أصلُ 

 قناعيت ، هذا ما وصلُت إليه .

 .الوجداين :  هناك القطعُ 

نَساُن َعَلى نـَْفِسِه َبِصريَةٌ  ﴿: الوجداين  ، القطعُ عن تلك املراتب من القطع  تلفُ خي وهو َوَلْو أَْلَقى  ۞ َبِل اْإلِ
يف ) ,  اإلنسان يكوُن طبيب نفسهِ  من أنَّ : ( اهرة الطَّ  ديث العرتةِ املعىن جندُه يف أحا وهذا,  ﴾ َمَعاِذيَرهُ 

 ناً مثًال يقول لهُ عيّ ص الطبيب لإلنسان تشخيصاً مُ شخِّ ا يُ ًال لرمبَّ ة ، يف مسائل الصوم مثرعيَّ بعض املسائل الشَّ 
سبة واضح ابلنِّ  يرى وبشكلٍ  ةِ خصيَّ والشَّ  ةِ فسيَّ تقديرِه حلالتِه النَّ  ن حبسبِ اسولكن اإلن, يع أن تصوم طتست: 

 يعرفُ  الطبيب ، فاإلنسانُ  ث عنهُ ما وصل إليه على ما حتدَّ  مُ قدِّ يف ضرٍر كبري ، هنا يُ  إليه أن لو صام سيقعُ 
نَساُن َعَلى نـَْفِسِه َبِصريَةٌ  ﴿, عن نفسِه أكثر من اآلخرين  يف اجلانب ,  ﴾ َوَلْو أَْلَقى َمَعاِذيَرهُ  ۞ َبِل اْإلِ

  ترك العمل . يف جانب العمل ويف جانبِ ، اإلجيايب ويف اجلانب السليب 

م تقدَّ  الَّيتعن القطوع  تلفُ قطع ختهذا ال ةُ يَّ غريه ، وسنخ  منالهِ حب أعلمُ  نُ اسفاإلن, الوجداين  فهناك القطعُ 
من  واملرادُ تقدِّمة ترتبُط ابلعلم احلصويل , وقد يقود� هذا إىل العلِم احلضوري ، فالقطوع امل, عنها  احلديثُ 

 , والفالسفة واحلكماء  العلم احلصويل حبسب اصطالح املناطقةِ 
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  عند العالِـم . من انطباِع صورة املعلومِ  الناتجُ  هو العلمُ :  احلصويل العلمُ 

 .من حضور املعلوم بنفسِه لدى العالِـم  هو العلُم الناتجُ :  أمَّا العلُم احلضوري

 اإلنسانِ  نفوسنا حاضرٌة بذاهتا عند� ، ومن هنا علمُ  علمنا أبنفسنا فإنَّ  وابلنِّسبِة لنا ال يتحقَُّق إالَّ يف حالةِ 
اُحلجيَّة والدرجة العالية على العلم احلصويل الَّذي هو عند الطبيب ،  ، ولذا كانت لهُ  بنفسِه هو علٌم حضوري
ا  سائل ال يعرفها اإلنسان عن صحتهِ هناك الكثري من امل, قطعًا هذا ليس مطلقًا  يعرفها الطبيب فقط ، وإمنَّ

بيب ، أمَّا يف األعمِّ األغلب هذه هناك حاالت يكوُن علم اإلنسان بنفسِه ُمقدَّماً على علِم الط, هناك أمثلة 
ذلك أمٌر , اإلنسان عنها شيئًا  ة املعاصرة الَّيت ال يعرفاألمراض املعّقدة الكثرية واألدوية والتكنولوجيا الطبيَّ 

ا حتدَّ , صني راجٌع للمتخصّ  مًا  ثُت عن بعضوإمنَّ احلاالت الَّيت يكوُن فيها علُم اإلنسان بشخصِه وبنفسِه ُمقدَّ
 . لم الطبيب حبالتهِ على ع

 هذه القطوع القطُع يف أجواِء الغيب . إىل أّمهها ، وأصلُ  وهناك مراتب أخرى ولكنَّين أشرتُ  

ْعَلُمونَ   َحىتَّ زُْرُمتُ اْلَمَقاِبَر ۞ َأْهلَاُكُم التََّكاثـُُر ۞ ﴿حنُن إذا ما ذهبنا إىل سورة التكاثر :  ,  ﴾ َكالَّ َسْوَف تـَ
 .والفالسفة  كما يف اصطالح املناطقةِ ,  راً و�يت بعدُه التصديق قد يكون تصوّ , هذه مرتبة أوىل من العلم 

  يف الذهن . هو انطباُع الصورةِ : ر والتصوّ 

  هو مع اإلذعاِن القليب والّنفسي .ف:  وأّما التصديق

 ﴿, بعادها شاهدين وال شأن هلم بدهاليزها وأب كثريًا يف هذه التفاصيل الَّيت قد تُتعُب املريد أن أتشعَّ ال أُ 
ْعَلُمونَ   َحىتَّ زُْرُمتُ اْلَمَقاِبَر ۞ َأْهلَاُكُم التََّكاثـُُر ۞ ْعَلُمونَ  -ل هذا علٌم أوَّ  - َكالَّ َسْوَف تـَ  - مثَُّ َكالَّ َسْوَف تـَ

ْعَلُموَن ِعْلَم اْلَيِقِني   -هذه مرتبة اثنية من العلم  , القطع ولكن يف املستوى الغييب  هذا هو -َكالَّ َلْو تـَ
نيا فالغيُب يف الدُّ , نيا املستوى الغييب موجوٌد يف عامل الدُّ , فقط  واملستوى الغييب ليس خمصوصًا بعامل اآلخرةِ 

 - واآلخرة والغيب يف اآلخرة مبا يتناسبُ , نيا والدُّ  نيا مبا يتناسبُ والغيُب يف اآلخرة ، قطعًا الغيُب يف الدُّ 
ْعَلُمونَ   َحىتَّ زُْرُمتُ اْلَمَقاِبَر ۞ َأْهلَاُكُم التََّكاثـُُر ۞ ْعَلُمونَ  ۞ َكالَّ َسْوَف تـَ ْعَلُموَن   ۞ مثَُّ َكالَّ َسْوَف تـَ َكالَّ َلْو تـَ

 . ﴾ ِعْلَم اْلَيِقنيِ 

  : كال سوف تعلمون . لفهناك علٌم أوَّ 

  كال سوف تعلمون .  ُمثَّ :  وهناك علٌم اثين
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 .يكون احلديث عن مراتب التصديق  وقد, ر عن التصديق احلديث عن التصوّ قد يكون 

ْعَلُموَن ِعْلَم اْلَيِقنيِ   ﴿ َا  ۞ َلَرتَُونَّ اجلَِْحيمَ  -ة تلك املراتب العلميَّ  علم اليقني هنا وراء - َكالَّ َلْو تـَ مثَُّ َلَرتَُو�َّ
اليقني ،  وهناك عنيُ , اليقني  فهناك علمُ , ب من اليقني هذه مرات, ا نياحلديث يف عامل الدُّ  - َعْنيَ اْلَيِقنيِ 

ة هو انعكاٌس حلالة اليقني يف القطع ، القطُع يف حياتنا اليوميَّ  صلُ واليقني هو أ,  مراتب حىتَّ اليقني لهُ 
ود الوج يف حقائقِ  من الوضوحِ  الدرجةِ  يف مستوى الغيب ، قليٌل من النَّاِس يصلون إىل هذهِ , مستوى البصرية 
ْعَلُمونَ   َحىتَّ زُْرُمتُ اْلَمَقاِبَر ۞ َأْهلَاُكُم التََّكاثـُُر ۞ -ين ويف حقائق الدِّ  ْعَلُمونَ  ۞ َكالَّ َسْوَف تـَ  مثَُّ َكالَّ َسْوَف تـَ

ْعَلُموَن ِعْلَم اْلَيِقنيِ   ۞ َا َعْنيَ اْلَيِقنيِ  ۞ َلَرتَُونَّ اجلَِْحيمَ  ۞ َكالَّ َلْو تـَ  . ﴾ مثَُّ َلَرتَُو�َّ

ِإنَّ  ﴿يف اآلية اخلامسة والتسعني من سورة الواقعة : , إذا ما ذهبنا إىل سورة الواقعة ,  وهناك مراتب أخرى
وهذا هو , وعُني اليقني يف سورة التكاثر , هناك علُم اليقني , هناك حقُّ اليقني ,  ﴾ َهَذا َهلَُو َحقُّ اْلَيِقنيِ 

 . ﴾ ا َهلَُو َحقُّ اْلَيِقنيِ ِإنَّ َهذَ  ﴿حقُّ اليقني يف سورة الواقعة : 

 . ﴾ َفَسبِّْح اِبْسِم رَبَِّك اْلَعِظيمِ  ۞ َوِإنَُّه َحلَقُّ اْلَيِقنيِ  ﴿ة يف اآلية احلادية واخلمسني : ويف سورة احلاقَّ 

وهناك , وهناك عُني اليقني , وهناك علُم اليقني , وهناك علٌم اثين كما يف سورة التكاثر , ل فهناك علٌم أوَّ 
 مفتوح ، فليس القطُع بدرجٍة واحدة مثلما القطُع األعظم يف عامل الغيب ابلّنسبةِ  والبابُ , حقُّ اليقني 

حاالت ، وأشرت إىل حاالتِه ، وكلُّ حالٍة هلا أحكامها  لهُ  هادةِ لإلنسان درجات ، القطُع كذلك يف عامل الشّ 
 . وهلا خصوصياهتا 

البدوي ال  ُه إىل الفهم البدوي ، رجُل الصحراء الرجلُ هكذا من دون تفصيٍل ذلك مردّ  الكالمِ  ا إطالقُ أمَّ 
ا التفاصيل ا أن يقول نعم ، أمَّ وإمَّ , ز ، هو دائماً بني نعم وال ، فإمَّا أن يقول ال يّ هذه التفاصيل وال ميُ  يعرفُ 
لوال كما يقولون : ( ,  الصحراء  ما تكون عن رجل فهي أبعدُ  ات الَّيت هي من شئو�ت احلكمةِ واحليثيَّ 
لِّ مقاٍم مقال هي ات وعلى اللحاظات املختلفة ، لكُ ٌة على احليثيَّ مبنيَّ  احلكمةُ , )  ات لَبطُلت احلكمةاحليثيَّ 

 لِّ مقاٍم من مقامات القطع هناك مقال ، ال ميكن أن نقول هكذا ابملطلق كُ لف, مقامات  هذه ، فالقطُع لهُ 
 يقطعُه اإلنسان لُه اُحلجيَّة الثابتة على طول اخلط ، هذا الكالُم ليس سليماً وليس حكيماً .لَّ قطٍع إنَّ كُ 

ريف جبمع الشّ ) , �ج البالغِة ( اخلطبة السابعة والثمانون من  ماذا يقول ؟)  �ج البالغةِ ( أمري املؤمنني يف 
أيُّها النَّاس ُخُذوَها َعن َخامتَِ الَنِبيِّني : ؟ اء هللا عليه ، ماذا جاء يف هذه اخلطبة عن سّيد األوصي الرضي رمحةُ 

أيُّها النَّاس ُخُذوَها َعن َخامتَِ الَنِبيِّني (  ؤمنني هو الَّذي يقول :أمري امل -؛ أيُّها النَّاس  َصلَّى ُهللا َعَليِه وآِله
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رة عند الَّذين حبسِب الـُمقدِّمات املتوفّ  - َولَيَس َمبَيِّت َمن َماَت ِمنَّاإنَُّه َميُوُت ؛ وسلَّم  َصلَّى ُهللا َعَليِه وآِلهِ 
م يقطعون مبوت يالحظون موت مّيتهم صلواتُ  ,  َولَيَس َمبَيِّت َمن َماَت ِمنَّاإنَُّه َميُوُت  -ه هللا عليهم فإ�َّ
َلى َمن بَِلي ِمنَّا ولَيَس بَِباٍل  َفَال تـَُقولُوا  احلديث هنا : جوهرةُ , ُة هنا الزبد -َفَال تـَُقوُلوا ِمبَا ال َتعِرفُون , ويـَبـْ

َر احلَقِّ ِفيَما تـُْنِكُرون فَإنَّ أَ  -ملاذا ؟  -ِمبَا ال َتعِرفُون  , تُنكرون إنكاٌر قطعي فإنَّ أكثر احلقِّ فيما  -) ْكثـَ
مام عن احلديِث يف اإل إىل ذلك ، �يُ  شريُ ة ، جوُّ الكالم وجوُّ احلديث يُ على ُمقدِّماٍت قطعيَّ  إنكاٌر مبينٌّ 

ٍ ُث عن أمٍر مُ هذا األمر ، قلُت يف هذا األمر ال أحتدَّ  ا عن كُ ,  عنيَّ لِّ لِّ مطلٍب وعن كُ لِّ فكرٍة وعن كُ وإمنَّ
َر احلَقِّ ِفيَما تـُْنِكُرون( : اجلوهرُة هنا , حقيقٍة   . ) فَِإنَّ َأكثـَ

وهذه الطبعة طبعة دار ) , ريف الكايف الشّ ( هذا هو اجلزء الثاين من ) , ريف الكايف الشّ ( ماذا نقرُأ يف 
يف ابب فضل اإلميان , ادس احلديُث السَّ ,  )79(صفحة  / 1428 /ادسة الطبعة السَّ  إيران / / األسوة

ا عليه عن أمحد ابِن ُحممَّد ابن أيب نصر عن الرِّضعلى اإلسالم واليقني على اإلميان ، الرِّواية السَّادسة : 
, ة واملعرفيَّ  ةِ جمموعٌة من املعطيات العلميَّ  وقطعًا اإلسالمُ  -السَّالم قاَل : اِإلميَاُن َفوَق اِإلسَالِم بَدرَجة 

والَيِقُني َفوَق , والتّـْقَوى َفوَق اإلميَاِن بََدرَجة ,  قاَل : اِإلميَاُن َفوَق اِإلسَالِم بَدرَجة -واإلمياُن كذلك 
واحلديُث عن اليقني , اليقني قليل  فحصولُ  -وَمل يُقَسم َبَني الِعَباِد شيٌء أقلُّ ِمن الَيِقني , ة التـَّْقَوى بَدرَجَ 

 وابُب املراتبِ , وعن حقِّ اليقني , وعن عِني اليقني , عن علم اليقني  الكالمُ  مراتب ، ومرَّ  واليقني لهُ , هنا 
  مفتوح.

جمموعٌة من  وكما قلت اإلسالمُ  - اِإلميَاُن َفوَق اِإلسَالِم بَدرَجةعيد قراءة الرِّواية عن إمامنا الرِّضا : أُ 
 -, وكذاك اليقني وكذاك التقوى , وكذاك اإلميان , واملفاهيم  ومنظومٌة من األدلَّةِ , ة واملعرفيَّ  ةِ املعطيات العلميَّ 

َيِقُني َفوَق التـَّْقَوى َبدرََجة وَمل يُقَسم َبَني الِعَباِد والتّـْقَوى َفوَق اإلميَاِن بََدرَجة وال اِإلميَاُن َفوَق اِإلسَالِم بَدرَجة
 .شيٌء أقلُّ ِمن الَيِقني 

األوىل  وهو الَّذي يقع يف الدرجةِ , قطع وُحجَّة نسبتُه قليلة  لهُ  فإنَّ ما يُقالُ ,  ةِ كذاك احلاُل يف احلياة الطبيعيَّ 
ةً القطُع الَّذي يبتين على املقدَّمات البسيطة الَّيت ,   يتفق عليها مجيُع البشر ، ذلك القطع هو الَّذي يكون ُحجَّ

  نيا .نيا ما زلنا يف هذه الدُّ دائماً حبسب قوانني الدُّ 

زاً  ة الصحيحةوقد ، فصاحُب املقدِّمات املرّكب ا القطع الَّذي تكون مقدماتُه مرتاكبة فقدوأمَّ  قطعُه يكون منجِّ
  ومعذِّراً .
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زاً وال يكون ُمعذِّرًا  هُ وهو يتصّور أنَّ أمَّا صاحُب املقدِّمات  قاطع وأكثُر النَّاِس هكذا ، هذا القطُع ال يكون ُمنجِّ
ا ُحيسُب حبساِب الـُمعِذريَّ  ولكنَّهُ , ، قد يكوُن ُمعذِّرًا من ابب اللطِف والّرمحة  ة ال يكون ُمعذِّرًا حقيقًة وإمنَّ

 والّرمحة . للعبد من ابب اللطفِ 

 ِيف  هُ قَ دِّ صَ تُ و  ةجَّ ون احلُ دُ  الً جُ ب رَ تنصُ  أنْ  كَ �َّ  إكَ �َّ إِ  : ( أمجعني معليه وسالمهُ  هللاِ  تنا صلواتُ مَّ أئِ  ما قالهُ 
ال يوجد أحٌد  هُ ة ملاذا ؟ ألنَّ جَّ دون احلُ  ب رجالً ك أن تنصُ �َّ  إكَ إ�َّ ,  )ه ولِ  قَ َىل اس إِ و النَّ دعُ تَ ال وَ ا قَ مَ  لِّ كُ 

 ما قال ، لِّ قه يف كُ صدّ ة وتُ جَّ ك أن تنصب أحدًا دون احلُ فإ�َّ , ًة دائمًا وعلى طول اخلط جَّ يكون قطعُه حُ 
ملاذا ؟ ,  ) ةجَّ ا احلُ مهُ دُ حَ ان أَ كَ ن لَ َال جُ  رَ الَّ ا إِ يَ نْـ دُّ ه الذِ هَ  ى ِيف بقَ  يَ و ملَ لَ ( , ا للمعصوم احتياجن وهذا هو سرُّ 

  ة .جَّ فإنَّ قطعُه ليس حبُ  شيءٍ  لِّ و قطع يف كُ ل الرجل الثاين حىتَّ  ألنَّ 

د مجيع عن ةٍ قطعيَّ  ماتٍ قدِّ يبتين على مُ  الَّذياألوىل  من املرتبةِ  الَّذيًة هو جَّ حُ  يكونُ  الَّذيومن هنا فإنَّ القطع 
  ) . اسابطنة على النَّ  ةٌ جَّ حُ العقول (  وهذا هو معىن أنَّ , البشر 

 أن نعود إىل دَّ فالبُ , القاطعة  ةُ جَّ هي احلُ  الَّيتمن االحتكاِم إىل اجلهة  فالبدَّ  بةركَّ ماهتا مُ قدِّ مُ  الَّيت ا القطوعمَّ وأ
ؤيدونُه هبذا املنطق يدري أو من يُ احلسيِّد كرُه الذ  هذه احلالة فما ويف مثلِ , والعرتة  نني الكتابِ او قواعد وق

  بشكٍل واضح .يكوُن منطقاً خمتالًَّ س

هناك الكثري  ، ة هبذا الشكل اإلمجايلح هذه القضيَّ ين أردُت أن أوضِّ ولكنَّ املوضوع حباجة إىل تفصيل أكثر 
من  كبرياً   جزأً  ين قد أخذتُ من التفاصيل وأرى أنَّ  عنها طويت كشحًا عن كثريٍ  تُ من جهات البحث أغمض

جانٌب  حُ ر طهذا املوضوع ولكن يف بعض األحيان يُ  عن ثِ يدسهب يف احليت أن أُ ما كان يف نيَّ , وقت احللقة 
 .إكمال الصورة  ل يف جانٍب آخر ألجلِ من احلديث فيجربين قسراً أن أتوغَّ 

هم وكيما فيما بيننا كيما إذا زاد املؤمنون شيئًا ردَّ  احلكمة من وجود املعصومِ  عن أنَّ ( تنا مَّ ثنا أئِ دِّ حني حيُ 
ة وقطعهم ما هو يصون ابلنقعيقطو ,  ةجَّ قطعهم ما هو حبُ و  �دةم يقطعون ابلزِّ أل�َّ ) , هم إذا نقصوا شيئًا أمتَّ 

وتلك القواعد هي يف , وتلك القوانني , ة جَّ ص أين تكون احلُ شخِّ من وجود قوانني أخرى تُ  دَّ البُ , ة جَّ حبُ 
لعرتة وا م هبما ابلكتابِ كتُ ما إن متسَّ , )  َما إْن متََسَّكُتم هِبَِما َلن َتَضلُّوا بَعدي أَبَدا( : منهِج الكتاِب والعرتة 

 . وا بعدي أبداً لن تضلُّ 

، الدِّينيَّة لِّ منظومتنا يف كُ  ساسيٌّ ذا املوضوع موضوٌع أه يف احلديِث عن مسألة القطع ألنَّ أطلت كثرياً 
 من هذهِ  تبتدئُ الدِّينيَّة االستنباط الفقهي يف أجوائنا  ةُ عمليَّ ، وأحكامنا  عقائد� تبتين على هذا األساس ،
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ب ب إلينا وتشرَّ اصيب تسرَّ الفكر النَّ  ٌة على هذا األساس ، لكنَّ املشكلة أنَّ ديننا مبنيَّ  النقطة ، وسائُر تفاصيلِ 
يعيَّةِ  قافةِ يف الثَّ حىتَّ املضامني دخلت  هذهِ  الَّذي كبرية إىل احلدِّ   فينا ، واملشكلةُ  على , ة سينيَّ يف أجوائنا احلُ  الشِّ
 سبيل املثال :

 من قصيدة � حسني بضماير� : اخرتتهُ  الَّذيلكونرتول أعرضوا لنا املقطع رجاًء ا •

ـــــــــــــــــــــــــــــــد�  علـــــــــــــــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــــــــــــرية عقاي
 

 احنــــــــــــــــبكم �بــــــــــــــــن داحــــــــــــــــي البــــــــــــــــاب 
 فتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنه مبحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكم 

 
 ومـــــــــــا ظـــــــــــل علـــــــــــى العـــــــــــني حجـــــــــــاب 

 ال حــــــــــــــــــــــــــب حمــــــــــــــــــــــــــرتف طــــــــــــــــــــــــــامع 
 

 ال حــــــــــــــب هــــــــــــــاوي شــــــــــــــب وغــــــــــــــاب  
ــــــــــــــــــــــــــــــده   حــــــــــــــــــــــــــــــب احملــــــــــــــــــــــــــــــرتف عن

 
 بتحقيـــــــــــــــــــــــــــــــــق األرابح حســـــــــــــــــــــــــــــــــاب 

 وحـــــــــــــــــــــــــــــب اهلـــــــــــــــــــــــــــــاوي يتنقـــــــــــــــــــــــــــــل 
 

 ويهـــــــــــــــوى علــــــــــــــــى ســــــــــــــــاعة وغــــــــــــــــاب 
ــــــــــــ  ـــــــــــــ عل ــــــــــــا الل  الفطــــــــــــرة ىاحلــــــــــــب حبن

 
ــــــــــــــــــاب   اللـــــــــــــــــــ عــــــــــــــــــل املعتقــــــــــــــــــد ابأللب

 اد األصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولروَّ  
 

 عـــــــــــــــــــــل يعتقـــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــا ينعـــــــــــــــــــــاب 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكم واحن  حبين

 
 بــــــــــــــــــــــــــني الـــــــــــــــــــــــــــرحم واألصـــــــــــــــــــــــــــالب 

 علـــــــــــــــــى هــــــــــــــــــاي العقيــــــــــــــــــدة نســــــــــــــــــري 
 

ــــــــــــــــــ جيـــــــــــــــــي والغـــــــــــــــــاب     احلاضـــــــــــــــــر والل
ـــــــــــى كـــــــــــل صـــــــــــوت مـــــــــــن  عـــــــــــدكم   عل

 
 نرفــــــــــــــــــــــــــــــع صــــــــــــــــــــــــــــــوتنا إبجيــــــــــــــــــــــــــــــاب 

 صـــــــــــحت � حســـــــــــني بصــــــــــوتك مـــــــــــن 
 

 هــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن �صــــــــــــــــــــر هلالــــــــــــــــــــدين 
 مـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــني األصـــــــــــــــــــالب احنـــــــــــــــــــا 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــك آمنـــــــــــــــــــــــــــــــــه   صـــــــــــــــــــــــــــــــــحنا بي

 � حســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني بضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمايرنه 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــك آمنـــــــــــــــــــــــــــــــــه   صـــــــــــــــــــــــــــــــــحنا بي
 ال صـــــــــــــــــــــــيحة عواطـــــــــــــــــــــــف هـــــــــــــــــــــــاي 

 
 ال دعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى وجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد راي 

 هــــــــــــــــــــــــــــــــذي مــــــــــــــــــــــــــــــــن مبادئنــــــــــــــــــــــــــــــــه 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــك آمنـــــــــــــــــــــــــــــــــه    صـــــــــــــــــــــــــــــــــحنا بي
سني الرميثي نشدها �مُ  ىلتعاىل عرضوان هللا , السبعينات  نذُ سينيني يف العراق مُ احلُ  حيسني بضماير� نشيدُ  

 . هللا عليهما جفي رمحةُ ين النَّ وعلى شاعرها عبد الرسول حمي الدِّ 

قطع ، هذا امل أهل البيت يف قافة املخالفة مع ثقافةِ متزجت هذه الثَّ ظر فيه فقد اقتم النَّ إذا ما دقَّ قطع هذا امل
 فماذا قال ؟ , فاً ثقَّ جف وكان شاعراً مُ جف ويف أجواء النَّ النَّ  ين ابنُ عبد الرسول حميي الدِّ 
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 اد األصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولروَّ 
 

 عـــــــــــــــــــــل يعتقـــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــا ينعـــــــــــــــــــــاب 
هذا  بعد ءاج الَّذيالشطر ، ي ر دكمال احليسيِّد  ال  بهثُ ذي يتحدَّ ة ، هذا هو نفس املنطق الَّ جَّ القطُع حُ  

 أهل البيت : يف هذا املقطع تلك ثقافةُ  شطرال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكم واحن  حبين
 

 واألصـــــــــــــــــــــــــــالببــــــــــــــــــــــــــني الـــــــــــــــــــــــــــرحم  
 ) .. ريصَ بَ ي وَ عِ مسَ  وَ لِيب قَ  ، َأجاَبك يعِ ك مسَ ابَ جَ د أَ قَ فَـ  (:  أهل البيت ثقافةُ  هنا تظهرُ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكم واحن  حبين
 

 بــــــــــــــــــــــــــني الـــــــــــــــــــــــــــرحم واألصـــــــــــــــــــــــــــالب 
ف املشاهدون من هبذا مثاًال كي يعرِ  ا جئتُ حال إمنَّ  على أيِّ  ، قافةأما الشطر السابق فهو انعكاس هلذه الثَّ  

يعيَّةِ  الدِّينيَّةِ  ةِ ؤّسسقافة يف املأنَّ الثَّ  يعةِ  لِّ ُب إىل كُ ة تتسرَّ مسيَّ الرَّ  الشِّ  اهات فهذا مثاٌل بسيط .لِّ االجتِّ يف كُ  الشِّ

 : )18(نرتول روم أعرضوا لنا الوثيقة رقم رجاًء الك •

م وسائط األصيل يف كُ  صلهذا األ:  السّيد كمال احليدري[  لِّ الفيِض اإلهلي لكُ لِّ هذه املقامات هو أ�َّ
بل لوال اإلمام  ، أبهلها ولوال اإلمام لساخت األرضُ  مو عامل األرض أعزائي ، مو لوال اُحلجَّة, عامل اإلمكان 

امل  إىل عشيءٌ  ، ما ال ينزلُ  وسائط الفيض اإلهليهم م لساخ عامل اإلمكان أبهله ، ملاذا ؟ أل�َّ  ؟ اذامَ َـ ل
هللا  ملاذا ؟ ألنَّ ,  من خالهلم وبتوسطهم إىل هللا إالَّ  شيءٌ  وال يصعدُ ، بتوسطهم  إالَّ  ؟ اذا مباإلمكان إالَّ 

ذه دعاوى أعزائي ، ال يتبادر إىل الذهن ه,  هيئ إليكم الدليلوسأُ , ذلك  اقتضت حكمتهُ وتعاىل سبحانه 
مات سلَّ هذه كلمايت مُ  أدعي أنَّ  ماأ�  ، مو كالمي أ�،  أن تقبل وأن ماذا ؟ وأن ترفض  قلت لك أنت حرٌّ 

أ� أقول هذا اجتهادي وهذا رأيي وهذا اعتقادي , هذا ليس منهجي ، بداً البُدَّ ماذا ؟ أن تقبلها أ ضرور�ت
 يت ] .اهذه اعتقاد, بعث عليه عليه وأرجو هللا أن أموت عليه وأُ  أعيشُ 

ال , واضٌح يف حديث أهل البيت  املنطقُ هذا , % 100كمال احليدري حوهلا بدرجة سيِّد  مع ال فقُ تَّ عقائد ن
 . النقطة طيل الوقوف عند هذهِ ريد أن أُ أُ 

 وسالدر  وأمامي هذهِ ) , ة ض األدلَّ ر تعا(  ةكمال احليدري احلوزويَّ سيِّد  دروس ال قطع مأخوذ من أحدِ هذا امل
للهجرة ،  1435الثاين/ربيع /8 /ريخ هذا الدرس ات / 189 /ة هذا هو تعارض األدلَّ  ، مطبوعة ابلكامل

 ةيَّ عل قاطث بكُ احليدري يتحدَّ سيِّد ال , 189الدرس  /عنوان  ةتعارض األدلَّ  ، للهجرة 1435ربيع الثاين//8
مات لكن ليس من املقدِّ و ,  ماتقدِّ مُ  هذا القطع لهُ , عليه  ةٌ جَّ وقطعُه حُ ، فهو قاطٌع هنا , مل اك، بقطٍع  

 يعي .حبسب الذوق الشِّ , بة مات املركَّ من املقدِّ , عليها اجلميع  فقُ يتَّ  الَّيتمات البسيطة األوىل املقدِّ 
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ة االعتقاد مبا وَّ شاهدين القطع الواضح وقُـ ى للمُ يتجلَّ حىتَّ ة اثنية رجاًء أعرضوا لنا الفيديو مرَّ  •
 ة اثنية :اعرضوا لنا الفيديو مرَّ , احليدري سيِّد طرح ال

م وسائط الفيِض اإلهلي لكلِّ  السّيد كمال احليدري[  : هذا األصل األصيل يف كلِّ هذه املقامات هو أ�َّ
مو عامل األرض أعزائي ، مو لوال اُحلجَّة ولوال اإلمام لساخت األرُض أبهلها ، بل لوال اإلمام , عامل اإلمكان 

م هم وسائط الفيض اإلهل اذا ؟ لساخ عاملُ مَ ـلَ  شيٌء إىل عامل  ي ، ما ال ينزلُ اإلمكان أبهله ، ملاذا ؟ أل�َّ
ملاذا ؟ ألنَّ هللا , شيٌء إىل هللا إالَّ من خالهلم وبتوسطهم  اإلمكان إالَّ مباذا ؟ إالَّ بتوسطهم ، وال يصعدُ 

ذه دعاوى أعزائي ، ال يتبادر إىل الذهن ه, وسُأهيئ إليكم الدليل , اقتضت حكمته كذلك وتعاىل سبحانه 
، هذا مو كالمي ، أ� ما أدعي أن هذه كلمايت ُمسلَّمات  وأن ماذا ؟ وأن ترفض قلت لك أنت حرٌّ أن تقبل

أ� أقول هذا اجتهادي وهذا رأيي وهذا اعتقادي , ضرور�ت البُدَّ ماذا ؟ أن تقبلها أبداً ، هذا ليس منهجي 
 هذه اعتقادايت ] ., عليه وأرجو هللا أن أموت عليه وأُبعث عليه  أعيشُ 

, لُّ اخللق اخللق كُ و  - ميكُ لَ إِ  لقِ �ُب اخلَ إِ ( : الكبرية  اجلامعةِ  �رةِ فُق مع ما جاء يف الزِّ صرحيٌة تتَّ  عقيدٌة سليمةٌ 
 وهذا إل�بُ ا وهذا,  ) ميكُ لَ م عَ اهبُُ سَ حِ م وَ يكُ لَ إِ  لقِ ُب اخلَ �َ إِ  -لق ُب اخلَ �َ إِ  هنا عن البشر ليس احلديثُ 

هنا ال  �رةُ مرتبٍة من مراتب الوجود ، فالزِّ  لِّ نيا ويف كُ من الدُّ  اثنيةٍ  لّ بل يف كُ , حلساب ليس حمدوداً بوقٍت ما ا
ِإ�ُب اخلَلِق ( , هو جزٌء من هذا احلساب  مةِ اي يف يوم القاحلسابُ , مة اييف يوم الق  عن احلسابِ ثُ تتحدَّ 
 التقديرِ  وحكمةُ , )  م َعَليُكمَوِحَساهبُُ  -تفاصيلهم  لِّ يف كُ , يف رزقهم , يف بقاءهم , يف وجودهم  - ِإلَيُكم
يف عوامل  ، الباطنة و اهرةِ لظَّ ا يف عواملهِ , صقٍع من أصقاع الوجود  لِّ يف كُ , هذا أبيديكم  عامل اإلبداعِ  لِّ يف كُ 
 ) . ِإَ�ُب اخلَلِق ِإلَيُكم َوِحَساهُبُم َعَليُكم( وعوامل الغيب ،  هادةِ الشّ 

 لِّ شيءٍ كُ   إليهم وحسابُ  لُّ شيٍء يؤوبُ ولذا كُ ,  ) ُكميٍء لَ لُّ شَ كُ   لَّ ذَ وَ ( : نفسها  الكبريةِ  اجلامعةِ  �رةِ ويف الزِّ 
وإن كانت هذه , هذا هو املراد من معىن وسائط الفيض , )  ُكميٍء لَ لُّ شَ لَّ كُ ذَ وَ ( ,  وأبيديهم ندهمع

احليدري وهو املصطلح العلمي املعروف ، سيِّد ث به الحتدَّ  الَّذيلكن هذا املصطلح هو و  قة عليهمالعبارة ضيّ 
 .)  َوَذلَّ ُكلُّ َشيٍء َلُكم( , )  ِإَ�ُب اخلَلِق ِإَليُكم َوِحَساهُبُم َعَليُكم( 

يضا بز�رة ى أسمَّ ت وتُ ا�ر عنون يف كتب األدعية والزِّ عنها أو تُ  كتبُ آل �سني غري املشهورة هكذا يُ  ويف ز�رةِ 
ى سمَّ �رة تُ زِّ الدبة هذه نهذا غري دعاء ال، �رة الزِّ  ة يف هذهِ جَّ اإلمام احلُ  اطبُ خنُ  - انَّمِ  يءٌ ا شَ مَ فَ  : ( الندبة

البشر والبشُر العنوان  ا حننُ منَّ  فما شيءٌ ,  ) يلبِ السَّ  يهِ لَ إِ ب وَ بَ السَّ  هُ م لَ تُ أنْـ  وَ الَّ إِ  َفَما َشيٌء ِمنَّا - دبةبز�رة النُّ 
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بن رسول هللا � �  امنَّ  يءٌ ش هم أمجعون سجدوا ، فمالُّ املالئكة ، كُ  سجدت لهُ  الَّذيل املنظور إليه وَّ األ
 بيل .بب وإليه السَّ السَّ  لهُ ُحمَمَّد أنتم � آل و  ا إالَّ منَّ  ة هللا فما شيءٌ جَّ حُ 

ا العديد والكثري منكم يعرفها ور , الشهداء موجود يف املفاتيح سيِّد  �رةِ ويف ز  هداء يف الشّ سيِّد اطب خنُ , مبَّ
تـَنَـزَُّل  ﴿:  املقادير وأوضح املصاديق لِّ يف كُ  - ميكُ لَ إِ  طُ بِ ه هتَْ ورِ مُ أُ  يرِ ادِ قَ  مَ ِيف  بِّ الرَّ  ةُ ادَ رَ إِ : (  املطلقة ز�رتهِ 

 رُ صدُ تَ وَ  الرَّبِّ ِيف َمَقاِديِر أُُمورِه هَتِْبُط ِإَليُكم ِإرَاَدةُ  -ل ؟ زَّ نَـ على من تَـ ,  ﴾اْلَمَالِئَكُة َوالرُّوُح ِفيَها إبِِْذِن َرهبِِّم 
الرَّبِّ ِيف  ِإرَاَدةُ ( , ريفة �رة الشِّ إىل آخر الزِّ ,  ) ... ادبَ العِ  امِ ن أحكَ ل مِ صِّ ا فُ مَّ عَ  رُ ادِ الصَّ م وَ كُ وتِ يُ ن بُـ مِ 

�رة هذه املعاين يف هذه الفقرة القصرية من الزِّ  لِّ كُ   اعُ مجُ , )  َوَتصُدُر ِمن بـُُيوِتُكم َمَقاِديِر أُُمورِه هَتِْبُط ِإلَيُكم
 .ُحمَمَّد أمره إليكم � آل ,  ) ميكُ لَ ه إِ رُ أمْ وَ : ( اجلامعة الكبرية

ـــــــــــــــيكم ) ـــــــــــــــت أســـــــــــــــعى إىل ابهبـــــــــــــــم ( إل  فجئ
 

 أرجــــــــــــــــــــــــــــــــــوكم طــــــــــــــــــــــــــــــــــوراً وأخشــــــــــــــــــــــــــــــــــاكم 
ع جاحليدري املر سيِّد دروس المن  189) , ة تعارض األدلَّ ( بني أيديكم من درِس  عرضتهُ  الَّذيملقطع ا هذا 

دعو�  ، ة الواضحةث بتلك القاطعيَّ  كيف حتدَّ متدتم شاهوأن,  1435ربيع الثاين //8املعاصر كان يف  ينيالدِّ 
الدرس ) , تها أقسامها جيَّ ة موقعها حُ النبويَّ  ةُ نَّ السُ ( : روسِه من دُ  احليدري يف درسٍ سيِّد ثنا الدِّ نرى ماذا حيُ 

ربيع  /8كان   مىت عرضهُ  متَّ  يالَّذ ، املقطع األوَّل 1436ربيع الثاين / /24يف ؟ مىت كان هذا ،  )51(
بني  سنة فيما ينيع,  1436ربيع الثاين//24يكم اآلن عل سأعرضهُ  الَّذياملقطع ,  للهجرة 1435الثاين/
م قالئقهذا امل  ل .طع وهذا املقطع سنة وأ�َّ

 : )19(الوثيقة رقم  لنال روم أعرضوا و نرت رجاًء الك •

وما بعد  ادقد اإلمام الصّ ة من عهمَّ حارهبا األئِ  الَّيتهر او  الظأهمِّ  من ذا جتدونوهل:  السّيد كمال احليدري[ 
 صبغة, ختفيف صار موال� ، فت فِّ فت ظاهرة الغلو خُ فِّ خُ  ُمثَّ ، ظاهرة الغلو ماذا ؟ ظاهرة الغلو ،  ظاهرةهي 

شيٍء أبيديهم ولكن إبذن هللا ، هاي نفس مقولة الغلو بعد  لُّ كُ ,  نعم : قالوا  ؟ صبغوها ماذا قالوا,  صارت
ه ال يلزم منها أنَّ حىتَّ ة دينيَّ بصبغة ؟ ها ؟ التخفيف بعد الصبغة بعد أن صبغوها بصبغة ماذا بعد هاه ؟ 

يعة ر اآلن ثقافة وأتصوّ ، الكفر موال�  شيء  لّ كُ   وهو أنَّ ,  ي, على هاي ؟ على ها قائمة على � هيالشِّ
ض يف عامل يف فيلشيء هم وسائط ا شيء وال خيلقُ  شيء وال حيدثُ  ال يقعُ  ، هاه بربكة من ؟ بربكة هؤالء

 ، إبذن هللا؟ أبيديهم ولكن مباذا  شيءٍ  لُّ كُ   ، الفيض يف قوس الصعود موال� يضًا وسائطُ قوس النزول وهم أ
 ] . ل دوره موال�بطل كُ حىتَّ أنَّه هللا ال يهذا للتشريف موال� 
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القطع  أنَّ عن ؛  هثت عنما حتدَّ  اذوه,  قطع لِّ كُ وب أيضاً  ةٍ لِّ قاطعيَّ م بكُ احليدري يتكلَّ سيِّد أال تالحظون أنَّ ال
ريد أن ال أُ  ،)  اعطَّ بقطع القَ ( عرُف بني علماء األصول على هذا القطع ما يُ  وقد يصدقُ ,  ٍة دائماً جَّ ليس حبُ 

 ة القطع .جيَّ حُ  نتُه يف مسألةِ ا بيَّ كثرياً عن هذا املوضوع ولكن أعتقد هذا تطبيق واضح عمَّ أطيل الكالم  

 تتضح الصورة أكثر عند املشاهد حيث أنَّ  حىتَّ  عرضتموه قبل قليل الَّذيلثاين ارجاًء أعيدوا لنا عرض املقطع 
 ث بشكلٍ ريخ هذا الكالم حتدَّ ات صطلحات نفس املضامني قبل سنة مني نفس املعىن نفس املر داحليسيِّد ال

 .لكامل اب عارضهُ ناقضُه ويُ ا يُ قاطٍع وشديد عمَّ 

 عرضتموه قبل قليل . الَّذيرجاًء أعيدوا عرض املقطع األخري  •

ادق وما بعد : وهلذا جتدون من أهمِّ الظواهر الَّيت حارهبا األئِمَّة من عهد اإلمام الصّ  السّيد كمال احليدري[ 
صبغة , ُخفِّفت ظاهرة الغلو ُخفِّفت ، ختفيف صار موال�  ؟ ظاهرة الغلو ، ظاهرة الغلو ، ُمثَّ هي ظاهرة ماذا 
ُكلُّ شيٍء أبيديهم ولكن إبذن هللا ، هاي نفس مقولة الغلو بعد ,  نعم : ماذا قالوا ؟ قالوا , صارت صبغوها 

ه ال يلزم منها الكفر ة حىتَّ أنَّ ينيَّ بصبغة د,  ههاه ؟ التخفيف بعد الصبغة بعد أن صبغوها بصبغة ماذا ؟ ها
يعة قائمة على � هي ؟ على هاي موال� ، وأتصوّ   ُكّل شيء هاه بربكةِ   وهو أنَّ , على هاي , ر اآلن ثقافة الشِّ

ض يف عامل يف قوس النزول  شيء هم وسائط الفيشيء وال خيلقُ  شيء وال حيدثُ  هؤالء ، ال يقعُ  من ؟ بربكةِ 
لفيض يف قوس الصعود موال� ، ُكلُّ شيٍء أبيديهم ولكن مباذا ؟ إبذن هللا ، هذا للتشريف وهم أيضاً وسائط ا

 ل دوره موال� ] .موال� حىتَّ أنَّه هللا ال يبطل كُ 

نا آرائي ألنَّ  فأ� أيضًا تتغريَُّ , واملرجع  يهالعامل والفق عام أو رأي  رأي اإلنسان بشكلٍ شكل على تغريُّ  ال أُ إّينِ 
 ، خوخةيم الشوهكذا يف أ�َّ  ، م الكهولةنا يف أ�َّ آرائ م الشباب غريُ فآراؤ� يف أ�َّ ,  آراؤ� نا تتغّري لُّ كُ   ، بشر
 ةِ وإن كان املفرتض يف اآلراء العلميَّ  ،البشر  حاها تلك هي طبيعةُ وضُ  ةٍ رأي اإلنسان ما بني عشيَّ  ا يتغريَُّ ولرمبَّ 

 اآلراء يف التفاصيل فليس نعم ميكن أن تتغريَّ  ، ةطوطها األصليَّ إمجايل يف خُ  بات بشكلٍ ويف املعتقدات الثَّ 
 ر لهُ أن تتوفَّ  املعطيات أو يكون من املمكن لهُ  لِّ لع على كُ املختلفة قادراً على أن يطَّ  حياتهِ  يف مراتبِ  اإلنسانُ 

قطٍع ويف م, بعض املعطيات  ر لهُ  تتوفَّ معنيَّ  ينٍّ زما ا يف مقطعٍ مبِّ فلر , كلِّ مكان   ويف نٍ ا زملِّ املعطيات يف كُ  لُّ كُ 
 احليدري وال على أيِّ سيِّد على ال شكلُ أُ  لستُ   ، رأيهُ أن يتغريَّ  ئٍذ البدَّ نفحي املعطيات لُّ له كُ  رُ آخر تتوفـَّ 
كال  يف الرأي وليس اإلشأبداً ، لكن قد يكون اإلشكال على طبيعة التغريُّ  غّري رأيهُ  هُ من بين آدم أنَّ  شخصٍ 

شيء  واب فذلك هو أفضلُ من اخلطأ إىل الصَّ  ناإلنسا  رأيّ ة ، إذا ما تغريَّ اخلصيصة البشريَّ  على نفس هذهِ 
أعمق ذاك هو املطلوب ، لكن  من مستوًى عميٍق إىل مستوىً , أفضل  فاضل إىل رأيٍّ   من رأيٍّ أو تغريَّ 
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آراء  لِ ليس اإلشكال على تبدُّ  ، اخلطأ اإلشكال هنا أيواب إىل الرّ أي الصَّ  اإلنساُن من الرَّ املشكلة إذا تغريَّ 
خطأ فهذا  طأ إىل األقلِ أو من اخل، إىل األصوب وهكذا  وابِ واب أو من الصَّ ن من اخلطأ إىل الصَّ اساإلن

 . إىل اخلطأ  وابِ من الصَّ  إذا تبدلَّ  يضاً ، املشكلةشيءٌ حسن أ

 شري إىل هذه املالحظات : أن أا أردتُ وإمنَّ , احليدري سيِّد حاكم الريد أن أُ وأ� هنا ال أُ 

ملستوى العقائدي على املستوى الفقهي ا ع علىجر امل  رأيُّ وليس إشكاًال أن يتغريَّ  ليس عيباً : ة األوىل ظاملالح
 وابِ اب أو من الصَّ و صَّ من الرأي اخلطأ إىل الرأي ال ذا تبدلَّ إ خصوصاً ، قايف أبدًا كري والثَّ على املستوى الفِ 

ة الظروف املوضوعيَّ  تبدلّ  آراؤهم حبسبِ  أن تتبدلَّ  البشرِ  وطبيعةُ ، يف غاية احلسن  فذلك شيءٌ   األصوبإىل
 .من هذه اجلهة املعطيات وفرًة ونقصاً ، فال إشكال يف املقامِ  تبدلّ  وحبسبِ 

مجيع  ٌة يفجَّ القطع حُ  لنا من أنَّ نا إذا قُ فإنَّ :  ة القطعجيَّ انية إىل مسألة حُ ريد اإلشارة يف املالحظة الثَّ ا أُ وإمنَّ 
لنا يف إىل مهزلة ، ولكن إذا فصَّ , عبة ين إىل لُ الدِّ  لُ ب القطع سنحوّ  مراتلِّ ويف كُ  تالاألحوال ويف مجيع احلا

من القطع  تالدائماً وحا ةُ جيَّ حاالت من القطع تثبت هلا احلُ  من أنَّ : ( نت مثلما بيّ , ومراتب القطع  القطعِ 
تيسر يل يف  الَّذيهو ولكن هذا  وأكثر أوفر رحٍ ش ىل إنت التفصيل وإن كان األمر حباجةٍ مثلما بيّ ، ) قد وقد 
 أخرى . ناسبةٍ وضوع يف مُ هذا امل إىل قد أعودُ , جالة هذه العُ 

 حنن إذا أرد� أن ننظر إىل, بِه  ةً احليدري ليست خاصَّ سيِّد رة عند الظاهرة املتكرِّ هذه ال:  ةثلالثااملالحظة 
يعيَّةِ  ةِ ينيَّ لدِّ ا ةِ ؤّسسامل عاقو  ث عن عصر الغيبة لنتحدَّ و ,  مها األوىلأ�َّ  نذُ ة هذه احلالة ظاهرة فيها مُ مسيَّ الرَّ  الشِّ

يعة مراجع  كبارُ و  غيبة الكربىلبدا�ت عصر ا نذُ مُ ,  الكربى م يعودون إىل لكن الغريب إ�َّ , ؤهم راُل آتتبدَّ الشِّ
 مل إىل األمامنهم آراؤهم تتبدَّ  البعض, ل هم تتبدَّ فعاد إىل الوراء ، آراؤ  احليدري !!سيِّد اء مثلما عاد الالور 

  . ل إىل الوراءوالبعض تتبدَّ 

 والواثئقِ  وكما عودتكم حديثي دائماً ابحلقائقِ , تبهم لطائفة ومن كُ ا كبار مراجعلأمثلة  مكسأعطي •
 والدقائق :

 .  ائفةشيخ الطَّ : الً خذ أوَّ سآ

 ك بنشاطٍ ل يوٍم فيها وال زال منهجُه يعمل يتحرَّ أوَّ  نذُ مُ  ةِ احلوزة العلميَّ  زعيمُ ،  جفيف النَّ  ةِ احلوزة العلميَّ  سُ ؤسِّ مُ 
يخ الطوسي وأوصى أن الشَّ  مسجد الطوسي هو بيتُ , صار مسجدًا  الَّذي مثلما بيتهُ ،  إىل هذه اللحظة

  . ل إىل مسجددفن فيه ويتحوَّ يُ 
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 :خذ صورتني ائفة الطوسي آالطَّ  شيخُ 

ي احللّ  مةُ العالَّ ,  ) علم الرجال األقوال يف معرفةِ  الصةُ خُ  ( ي يف كتابهِ احللّ  مةُ نقلها لنا العالَّ : الصورة األوىل 
 )83(رقم , يخ الطوسي حني وصل إىل الشَّ : ي مة احللّ العالَّ  خالصةُ , للهجرة ، اخلالصة  726 سنة متوىفَّ 

رقم  ؟ي احللّ  مةُ فماذا قال العالَّ , حلاجة ا إىل موطن ين أذهبُ ولكنَّ , بتفصيٍل  ث عنهُ ؟ حتدَّ  ماذا قال عنهُ , 
رجع وهاجر إىل  ًال ابلوعيد مثَُّ أوَّ  وكان يقولُ  : يخ الطوسي كان يقولالشَّ  - وكان يقول:  )83(الرتمجة 
 . دت ببغدادجتدَّ  الَّيتنت أمري املؤمنني خوفاً من الفِ  مشهدِ 

  ي بذلك ؟مة احللّ ما مراد العالَّ ,  ) رجع الً ابلوعيد مثَُّ ان يقول أوَّ وك( 

صطلٌح يف علم الكالم يف علم مُ  اذ، وه)  بعقيدة الوعيد(  هللا عليه كان يعتقدُ  الطوسي رمحةُ  ةائفالطَّ  شيخُ 
وهو , ن مل يتوبوا الَّذيفاعِة ألهل الكبائر ابلشَّ  ابلوعيد فهو ال يعتقدُ  فالٌن يعتقدُ : قال يُ , ين أصول الدِّ 

يتوبوا  ومل يشرتط رسول هللا أن) ,  يتمَّ من أُ  ألهل الكبائرِ  فاعةُ الشَّ ( خالُف بديهياِت عقيدة أهل البيت ، 
صحيٌح اجلميع  ، اتبوا أم مل يتوبوا فاعة ألهل الكبائرِ الشَّ  فاعة هي هذه ، أنَّ شَّ عقيدتنا يف ال قبل أن ميوتوا ،

 آلهِ  وشفاعةِ  اجلميع حيتاجون إىل شفاعتهِ ، األنبياء حىتَّ اجلميع ، نبيِّنا وآله األطهار  حيتاجون إىل شفاعةِ 
يف  رِ أهل الكبائيف  ، فهل ُيشرتطُ ) أهل الكبائر : ( يكون الكالم عن هذه اجلهة  امولكن حين, األطهار 
يهم راجٌع إل هذا األمرُ  ، شرتط هذا يف حديث أهل البيتال يُ  ؟ اتبوا منها شَّفاعة أن يكونوا قدنيلهم لل
 لقِ اخلَ  بُ �َ إِ  : ( �رة اجلامعة الكبريةقبل قليل ما جاء يف الزِّ  كما أشرتُ ,   نيععليهم أمج وسالمهُ  هللاِ  صلواتُ 

 لُّ كُ   لَّ ذَ وَ ( ، ) م تِ م خيَ كُ بِ هللا وِ  حتَ م فَـ كُ بِ ( , األمر أبيديهم ,  ) ميكُ لَ ه إِ رُ مْ أَ وَ  ، ميكُ لَ م عَ اهبُُ سَ حِ م وَ يكُ لَ إِ 
 االعتقادُ : ( ولكن هذه العقيدة هي عقيدة املخالفني , ب يف هذه اجلهة تشعَّ ريد أن أال أُ , )  مكُ لَ  يءٍ شَ 

 عتقدُ هذا هو مُ  ، موهتم ل إذا اتبوا منها قبفاعة إالَّ من أنَّ أصحاب الكبائر لن تناهلم الشَّ ) , ابلوعيد 
 . شيخنا الطوسي كر املخالف يف رأسِ الفِ املخالفني ، وكثٌري من 

 ) رجع ًال ابلوعيد مثَُّ وكان يقول أوَّ (  : يخ الطوسي فيقولُث عن الشَّ يتحدَّ  الَّذيي هو احللّ  مةُ هذا هو العالَّ 
 املراحل كانت عقيدتهُ من  يخ الطوسي يف مرحلةٍ الشَّ  ي أثبت من أنَّ احللّ  مةُ تيجة العالَّ رجع أم مل يرجع ابلنَّ , 

  .أقرب إىل املخالفني 

 تها ، واألصلُ تثبت صحَّ حىتَّ ة الصحَّ  فيها عدمُ  لماء األصلُ أقوال العُ  من أنَّ :  دردِّ ودائمًا أُ  ومن هنا أقول
الصادرة ث عن أقواهلم ال أحتدَّ , وا�ت يف الكتب مرادي الرِّ , وا�ت رادي الرِّ ة مُ يف حديث أهل البيت الصحَّ 
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، � وعلماؤ  ك فيها مراجعناشكِّ يُ  الَّيتوا�ت رادي الرِّ مُ ، كالم هذا ال أقولحىتَّ مباشر فمن أ�  منهم بنحوٍ 
يف أقول  ، واألصلُ  ذلك ت خالفُ يثبُ حىتَّ ة ث أهل البيت يف كتب احلديث الصحَّ يديف ح فأقول األصلُ 

نهج الَّذي طرحتُه ابلضَّبط خيتلف مع منهج مراجعنا ، وهذا امل تهاتثبت صحَّ حىتَّ ة صحَّ لماء عدم العال
يعيَّةِ  ةِ يَّ ينة الدِّ ؤّسسوامل الدِّينيَّة  ةساملؤسَّ  وألنَّ , األموات واألحياء  مراجعنا الكرام ألنَّ , % 100ة مسيَّ الرَّ  الشِّ
يث أهل ديف ح واألصلُ , خالف ذلك  يثبتحىتَّ ة لماء الصحَّ يف أقوال العُ  األصلُ : ( ة تقول مسيَّ ة الرّ يعيَّ شِّ ال

أ�  ، الباقني راجعومنهج امل، ت خالف ذلك يثبُ حىتَّ اخلوئي سيِّد هو منهج ال اذ، ه)  ةصحّ البيت عدم ال
كمال سيِّد  ال: (  أمامكم مرجع ديين معاصر, هذه أقوال العلماء  ة واضحةاملنهج واألدلَّ هذا أقول بعكس 

رأيه إىل  لل رأيه ، بدَّ  رجع فبدَّ ُمثَّ  يدابلوع كان يعتقدُ )  ائفة الطَّ  شيخُ (  مكبني أيديوهذا ) , احليدري 
 . األحسن

 !املعصوم ؟ولكن ماذا قال خبصوِص سهو 

ة النشر مؤّسس /ل وّ وهذا هو اجلزء األ, يخ الطوسي للشَّ ,  ) ةاملبسوط يف فقه اإلماميَّ  ( هذا هو كتابُ 
عاً فمن بعد أن صار مرج افعي ،لذوق الشَّ  يخ الطوسي وفقاً كتبُه الشَّ   كتابهذا ال سة /قم املقدَّ  /ي مالاإلس
هداه إىل شيخ الكتاب وأ عجبًا كثريًا هبذاجردي كان مُ و الرب سيِّد ولذا ال يستطيع أن يعرتض عليه ؟! الَّذيذا 

تبهم ، من كُ  هُ ألنَّ  ،) كتاب هذا ال إىل دائمًا أرجعُ  يننَّ من إ: (  األزهر يقول وكان شيخُ ,  األزهر يف زمانهِ 
 األم( افعي األصلي لكتاب الشَّ  املبسوط هو االسمُ  ، الكتاب املبسوطهذا اسم حىتَّ ّدت إليهم ، هم رُ بضاعتُ 

 ،)  األم( ة هو كتاب افعيَّ افعي إمام الشَّ اآلن أكرب مصدر فقهي للشَّ , ابألم  ي كتابهُ سمِّ افعي مل يُ الشَّ ,  )
ما هو االسم , عودوا إىل فهرست ابن الندمي  ،)  ألما(  افعي يف كتابهِ ذوق الشَّ ف وفقًا للِّ وهذا الكتاب أُ 

، الفهرست البن الندمي  باافعي ، راجعوا كتمن الشَّ  االسم أخذهُ حىتَّ ، ط و سه املبإنَّ  ؟ األصلي لكتاب األم
األصلي املبسوط وبعد  هُ امس) ابألم ( ى اآلن سمَّ يُ  الَّذيالفقهي الكبري  كتابهُ   افعي فإنَّ راجعوا أمساء كتب الشَّ 

 ة .افعيَّ افعي إمام الشَّ من اسم كتاب الشَّ  خذهُ اسم الكتاب أحىتَّ ي سو يخ الط إىل األم ، الشَّ ريِّ ذلك غُ 

البيت  لاملخالفني أله من أنَّ  : قالمن هذه الطبعة : ,  )14(من صفحة  أقرأ, مة وقال يف املقدِّ 
يعة عيبون على فقهاء يَ  يعةِ واملخالفني للشِّ  كفقه ,  كفقه املخالفني   - م ال ميلكون فقهًا كفقههممن أ�َّ الشِّ

 على قدمي الوقت وحديثهِ  نتُ وكُ ، وحديثِه   الوقتِ مينت على قدوكُ  : ىل أن يقولافعي وأضرابِه ، إالشَّ 
يف كتب  ة املوجودةفس املنهجيَّ ن على يشتمل - على ذلك ل كتاٍب يشتملُ  نفسي إىل عمقاً و شمت

ة قلَّ  هيضًا في أيتنيَّ  لقواطع ويشغلين الشواغل وُتضعفُ نفسي إليه فيقطعين عن ذلك ا تتوقُ  - املخالفني
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يعةُ فكان  :- ائفة فيهرغبة هذه الطَّ   ها هو يقول :, افعي الشَّ  ةف على طريقؤلَّ تاٍب يُ ال يرغبون يف ك الشِّ
ملاذا ؟ , افعي وأضرابه أبسلوب الشَّ  -وترك عنايتهم به ائفة فيه طَّ ال هذهِ رغبة  ةُ أيضًا فيه قلَّ  يتف نيَّ ضعِ وتُ 
يعة  ألنَّ , البيت حديث أهل ؛ األخبار  - فوا األخبارلِ م أَ أل�َّ  - مع حديث أهل  آتلفوا على التعاملِ الشِّ
ما و فوا األخبار لِ م أَ أل�َّ  - يعفايخ الطوسي على طريقة الشَّ فها الشَّ ألَّ  الَّيتيقة الكتب ر طت وليس على البي
سائل والرَّ , لماء جيعلو�ا طالسم ولكن العُ , ة واضحة وصرحية مَّ عبارات األئِ  - ووه من صريح األلفاظرَ 

فوا األخبار وما رووه من صريح األلفاظ م ألِ أل�َّ  - اً دة بني أيديكم هل تفهمون منها شيئة موجو العمليَّ 
ايه أدري طالب  - بوا منها عن معناها بغري اللفظ املعتاد هلم تعجَّ ربِّ عُ  لفظها و ريِّ مسألًة لو غُ  أنَّ حىتَّ 

يعة إذا كانت !! الطوسي يخ ها الشَّ اس بطالبه أيُّ النَّ   الَّذيذ وفعًال نفَّ  ، � عمي طالبنا بطالبه ، ريدال تُ الشِّ
 .ريد يُ 

وجعلهم  - ال حظوا عباراتهِ  - وجعلهم معصومني من اخلطأ :ة ؟ مَّ ئِ مة حني ذكر األَ ماذا قال يف املقدِّ 
أمن بذلك من ليَ  - فال خطأ وال سهو وال غلط -هو والغلط مني من اخلطأ مأمونني عليهم السَّ معصو 

 إىل احلقِّ  قاطعًا على وصولهِ  ذلك واثقًا بدينهِ ب ف فيكونوالتحري ل والغلطِ يوالتبد  إليهم من التغيريِ فزعُ يَ 
آمنة   جهةً  يسهو وينسى ويشتبه فهل يكونُ   إذا كان املعصومُ وإالَّ  - إليه دبهُ هللا تعاىل عليه ونَ  أوجبهُ  الَّذي
ولكن , يخ الطوسي م الشَّ ريد أن أهتَّ قطعًا أ� ال أُ ، صحيح وواضح ، هذا حديثُه يف هذا الكتاب  كالمهُ 
نا ا هُ الناصيب ، ورمبَّ ر ابلفكر وافع أتثَّ والشَّ  عند األحنافِ  هر صغ نذُ مُ  دراستهِ  الطوسي بسببِ  يخُ الشَّ : أقول 
يعة  جياملُ   ةٍ يدي أن يبدأ أيضًا بعققط ليس من املنالشافعي هذا ، وإالَّ  يقبلوا كتابهُ حىتَّ هبذه العقيدة الشِّ

وجعلهم معصومني من اخلطأ مأمونني  : لذلك قال, ة يسهون وينسون مَّ األئِ  ة فيقول من أنَّ مَّ ئِ يف األَ  ةٍ يَّ عشاف
ف فيكون بذلك ريحوالت  إليهم من التغيري والتبديل والغلطِ ليأمن بذلك من يفزعُ  طلالغو هو عليهم السَّ 

 تاب يف أواسطِ هذا الك -تعاىل عليه وندبه إليه  الَّذي أوجبُه هللاُ  ىل احلقّ إ ى وصولهِ لع قاطعًا هِ ينبد واثقاً 
 . تهِ مرجعيَّ 

يخ من آخر ما كتب الشَّ ) , التبيان ( هذا هو  ، عيدوأُ  عليكم كالمهُ  تُ ؟ قرأه ماذا قال تيَّ مرجع أواخرِ  يف 
ى فيه واضحًا افعي يتجلَّ وق الشَّ الذَّ  كتاب كثريًا ألنَّ هذا ال لماء السنة ميدحونولذلك عُ ،  تهِ ايالطوسي يف ح

 عن ًا البعض يقولوالطربي إن مل يكن شافعيَّ  ، ر الطربيفسِّ للمُ , فهذا كتاٌب يف احلقيقة للطربي ، ًا جدَّ 
 من مذهبٍ  لو كان لهُ حىتَّ اخلاص ف مذهبهُ  الطربي كان لهُ  قول إنَّ ي وهناك من, ًا يَّ عكان شاف  هُ الطربي إنَّ 

لماؤ� يعشقون الطربي عشقًا بب عُ وهلذا السَّ , افعي مبذهب الشَّ  اً دَّ جِ  اً اً جدَّ جدَّ  الطربي شبيهٌ  بُ خاص فمذه
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اخلوئي يف بعض سيِّد فال، على مستوى التاريخ اية و و رِّ ع النظري على مستوى التفسري وعلى مستوى الطقنمُ 
ت عن اإلمام اهلادي صحيٌح يقول إنَّ الرِّواية الَّيت جاء ..!! م قول الطربي على قول اإلمام اهلاديقدِّ املوارد يُ 
م قول اخلوئي قدَّ سيِّد ومع ذلك ال !؟ من قال ذلك..؟! قول الطربي كان صحيحًا  ولكن هل أنَّ , ضعيفة 

أن أ�قش كثريًا يف هذا  ريدال أُ , من أنَّ الرِّواية ضعيفة  ، مع اعتقادهِ الطربي على قول اإلمام اهلادي 
 .املوضوع

ماذا  ة منشورات ذوي القرىب/من طبع) 165صفحة ( /وهذا هو اجلزء الرابع ؟ فماذا قال الطوسي يف التبيان 
هذا ؟ ما كان خارج دائرة  شيءٍ  أيُّ  - ه جيوز أن ينسوهفإنَّ  :؟  ةمَّ ئِ يب واألَ ث عن املعصوم عن النَّ قال يتحدَّ 

جيوز  هُ ذلك فإنَّ  ا غريُ فأمَّ , ونه عن هللا ؤدّ هو والنسيان فيما يُ عليهم السَّ  ا ال جيوزُ إمنَّ ؛  نقول أل�َّ  -التبليغ 
وينسون كثريًا من : إىل أن يقول  .. ي ذلك إىل االخالل بكمال العقلؤدِّ ا مل يُ أن ينسوه أو يسهو عنه ِممَّ 

 مان .وما جرى هلم فيما مضى من الزّ تصرفاهتم أيضاً مُ 

تتعارض  الَّيتهلزيلة ا رحية إىل هذه العقيدةالصَّ  الواضحةِ  من العقيدةِ  ل عقيدتهِ احليدري يف تبدُّ سيِّد الم الملاذا يُ 
يعة  مراجعُ  ، احليدريسيِّد أ� ال ألوم ال؟! ..ل تعارضًا واضحًا مع بيانِه األوَّ  دائمًا يرجعون إىل و  هكذاالشِّ

 ، ثلبداية وحتدَّ ا يف كتبهُ   الَّذي) ملبسوط ا(  فمن كتابهِ , الطوسي  يخُ الطائفة الشَّ  هذا هو شيخُ  ..!! الوراء
 لِّ ح بعصمة املعصومني عن كُ ففي البداية صرَّ ، ريد أن نناقش هذه املسألة شافعي اآلن ال نُ  با الكتمع أنَّ 
ولكن  ، إىل دينهم إذا ما رجعوا إليهمو  اس بدينهمكي �من النَّ ,  عن الغلط , هو عن السَّ , عن اخلطأ , شيء 

م عقوهلم وإ�َّ  ال يكون هناك اختالل بكمالِ  الَّذي هنا هم فقط يف دائرة التبليغ وينسون ويسهون إىل احلدِّ 
كوص نكوص يف ن ؟ مان ، رجوع إىل الوراء أو المن الزَّ فاهتم وما جرى هلم فيما مضى تصرَّ مُ  ينسون كثرياً من

تغيري  ث فيه عنكتاب وحتدَّ هذا ال مل يكتب شيئًا وراء ، مات عليها الَّيتلطوسي  اقيدةُ ع هذهِ ، د اقاالعت
 ائفة .القهقرة ، هذا شيخ الطَّ   فرجع إىل الوراء رجععقيدتهِ 

  اخلوئي :سيِّد ائفة الالطَّ سيِّد وهذا 

اخلوئي سيِّد هذا الكتاب كتب ال, اخلوئي سيِّد كتبها ال  الَّيتمة حبسب املقدِّ  ) مصباح الفقاهة(  هُ هذا كتاب
ماذا يقول ,  )35(يف صفحة , وهذا هو اجلزء اخلامس /  الفقاهة مصباحُ ، للهجرة  1373له سنة  مةً قدِّ مُ 
يف واليتهم على  بهةه ال شُ أنَّ  اهرُ فالظَّ : هة األوىل ا اجلأمَّ يقول : ؟ ُحمَمَّد  اخلوئي يف عقيدتِه آبلِ سيِّد ال

 اأمَّ  -اخللق  لاخللق كُ ) , إليكم  قِ لوإ�ُب اخل( ا ذكرُت قبل قليل مثلم؛ على املخلوق  - املخلوق أبمجعهم
 -من األخبار لكو�م  ملخلوق أبمجعهم كما يظهرُ ا واليتهم على بهة يفه ال شُ أنَّ  اهرُ فالظَّ :  ىلو اجلهة األ
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ري داحليسيِّد ث عنها الدَّ حت الَّيتفيض ال وسائطُ  - جود يف اإلجياد وهبم الو لكو�م واسطةً  -؟  لكو�م ماذا
  من األخبار لكو�م واسطًة يف اإلجيادأبمجعهم كما يظهرُ  لوقخامل بهة يف واليتهم علىال شُ  - قبل قليل

وجودهم  وهبم ا خلقوا ألجلهمهم وإمنَّ لُّ كُ   اسُ ق النَّلِ ا خُ مَ لوالهم لَ  ذْ يف اخللق إ ببُ هم السَّ و  وهبم الوجود
حنو  واليةُ هذه الما دون اخلالق فلِ  ةُ التكوينيَّ  الواليةُ  هلمبل  - يف إفاضة الوجود - يف إفاضتهِ  وهم الواسطةُ 

 ..خللق ا اىل علىإىل والية هللا تع سبةِ ابلنِّ  ة وإن كانت هي ضعيفةٌ جياديَّ ق واليٌة إخللا والية هللا تعاىل على
بل ) , وسائط الفيض : ( احليدري سيِّد ث به الحتدَّ  الَّذينفس احلديث , اضح و  الكالم  ،إىل آخر كالمهِ 

مصباح ( اخلوئي يف اجلزء اخلامس من سيِّد ال كالم قالهُ هذا ال،  ا يف العبارات ما هو أقوى من ذلكمبَّ رُ 
 . 1373مة ريخ املقدِّ وات) ,  الفقاهة

، هذا هو كتاُب (  نكوص إىل الوراء,  اءر رجوع إىل الو , عقيدة هذه الاخلوئي بعد ذلك عن سيِّد تراجع ال
، مة اتريخ الكتاب املقدِّ ,  اينالثَّ  ءز وهذا هو اجل, هللا عليه  وئي رمحةُ اخلسيِّد لل ) قيح يف شرح العروة الوثقىنتال
 13كتبت يف )  مصباح الفقاهة (  مةقدِّ مُ ، للهجرة  1380الكتاب اترخيها  اذ هلمةً قدِّ مُ اخلوئي كتب سيِّد ال
 مجادى الثانية ، يف/3تبت يف مة التنقيح كُ قدِّ مُ للهجرة ،  1373رجب//13,  ريمرجب يف والدة األ /

ذلك  ، ف وطبع بعد ذلك الكتابلِّ لكتاب أُ ا فهذا,  1380 /اهرة طَّ الثة شهادة الصديقة الة الثَّ ميَّ اطِ الفَ 
  .)1380(، هذا  )1373(

ومنهم من ال يعتقُد  -الة منهم من الغُ  - نهمومِّ : اخلوئي سيِّد ماذا يقول ال,  )85(إذا ما ذهبنا إىل صفحة 
اهرين والة ة الطَّ مَّ من األئِ  الم وغريهُ عليه السَّ  هُ أنَّ  ا يعتقدُ منَّ أمري املؤمنني وال بتفويض األمور إليه وإِ  ةِ بربوبيَّ 
زق واخللق وحنومها ال مبعىن إليهم الرِّ  املخلوقني عنده فينسبُ  م أكرمُ م عاملون هلل سبحانه وأ�َّ وأ�َّ  األمر

إىل ملك املوت  بل كإسناد املوتِ , هو هللا  فيها حقيقةً  لمالعا  يعتقد أنَّ هُ ألنَّ  نادها إليهم حقيقةً إس
 ﴾اْلَمْوَتٰى إبِِْذِن اهللَِّ  َوُأْحِيي ﴿:  زب العزياتكما ورد يف الك,  إلحياء إىل عيسى واملطر إىل ملك املطر وا

 اذ هومثلُ  بضرٍب من اإلسناد ،له لني إىل العام من أفعال هللا سبحانهُ  فعلٍ  ا هو من إسنادِ وغريه ِممَّ , 
مصباح ( يف سيِّد ث عنها الحتدَّ الَّيت العقيدة  -للضروري  للكفر وال هو إنكارٌ  ستتبعٍ االعتقاد غري مُ 

عقيدة من هذه ال العقيدة ، وهو يعدُّ  من هذهِ  أعلى بكثريٍ  ويف املنزلةِ  ويف التأثريِ  كانت يف الواليةِ ) ,  الفقاهة 
، للهجرة  1373) , ة مصباح الفقاه( اها يف نّ بك العقيدة تتل، هي دون تلك العقيدة  الَّيتالة ئد الغُ اقع
يوم أمس كيف أنَّ السّيد مرتضى  ، مرَّ علينا يف حلقةِ كحال الكثري من العلماء   املةً جمُ  اها حقيقةً تبنّ 

سيِّد اس إليه الأقرب النَّ  لكن تلميذهُ و ,  واخلالفة مامةِ  لإلا بيعةٌ إ�َّ  هِ بتكُ   ث عن بيعة الغدير يفيتحدَّ  العسكري
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حنن ال ، آخر  بشيءٍ هبذا يعتقُد  دُ قتأوائل حياتِه ما كان يع نذُ  السّيد العسكري مُ نَّ ن إمسامي البدري قال 
 ا قرأتُ كم  اً جدَّ  قويةً  عقيدةً  اخلوئي كان يعتقدُ سيِّد فال ، نسن الظّ على حُ  يننب, ن ين على سوء الظّ بن ريد أننُ 

ال  هُ لكنَّ , الة عقائد الغُ  ها منويعدُّ  أضعف من تلك العقيدة يذكر عقيدةً  اباآلن يف هذا الكت م ،عليك
 .اخلوئي سيِّد الة يف نظر الغُ  هبا هم الَّذين يعتقدونوإن كان حيكم بكفر املعتقدين هبا 

؛ ابن الوليد  الصدوق عن شيخهِ  قل عنمن أقسام الغلو نظري ما نُ  القسم  هذافعدُّ  : احلديثيف  ويستمرّ 
بل ال مناص , ا ال حمذور فيه ِممَّ  األخريوالغلو هبذا املعىن ) , الغلو  درجة لُ يب أوَّ لنَّ ا هو عننفي السَّ  إنَّ ( 

 . لمابجمل -ام به يف اجلملة تز عن االل

بل ال مناص  (:  من عبارتهِ  فهمُ ويُ ؟ لت كيف حتوَّ   ُمثَّ ؟ كيف كانت )  مصباح الفقاهة ( يف  الحظوا عقيدتهُ 
يخ ذكر كالم الشَّ  هُ ابعتبار أنَّ كالم هذا ال واضحو بسهو املعصوم  ال يعتقدُ  هُ أنَّ ,  ) يف اجلملة عن االلتزام بهِ 

ال مناص  (:  وأعقبها, )  درجة الغلو لُ يب أوَّ هو عن النَّ نفي السَّ  إنَّ ( ابن الوليد  الصدوق وكالم أستاذهِ 
 .العتقاد بعدم سهو املعصوم ا ه يذهب إىلفهم من ذلك أنَّ فيُ ,  ) عن االلتزام به هبذا الغلو يف اجلملة

 /اجلزء الثاين ,  )جاة النَّ  صراطُ ( وهذا هو , م حياتِه تراجع وكتب خبط يدِه أ�َّ  بعد ذلك يف آخرِ  هُ ولكنَّ 
سأل عن سهو ائل يالسَّ , املاضية  يف احللقة عليكم ت قراءتهُ ومرَّ ,  )1520(سؤال ,  )446(صفحة 
وضوعات لسهو يف غري املعصوم هو ااملتيقن من السهو املمنوع على امل لقدرُ ا : ( اإلجابة ، املعصوم
 .أحوال املعصوم وراد  ق السهو إىل مجيعِ رَّ طيت تمال أنفاح, )  ةاخلارجيَّ 

، ماذا )  35(صفحة ,  ) مصباح الفقاهة( ملستوى يف ا كانت هبذا  كوصًا عن عقيدةٍ الحظون ذلك نُ أال تُ 
وهم  - قائم هبموالوجود  - وهبم الوجود -لواسطة يف اإلجياد ا هم - لكو�م واسطًة يف اإلجياد( قال ؟ 

وهبم وجودهم فهو الواسطة يف , لقوا ألجلهم ا خُ إمنَّ و  هملّ اس كُ لق النَّ ا خُ مَ بب يف اخللق إذ لوالهم لَ السَّ 
 إىل آخر كالمه ., )  ما دون اخلالقلِ  ةُ التكوينيَّ  يةُ البل هلم الو  - يف إفاضة الوجود - إفاضتهِ 

هذه العالمة  ،وهذه ما هي بعالمة حسنة ..؟! اء يف عقائدهم علمائنا ينكصون إىل الور  حظون أنَّ أال تال
تشكلون سيو  املستغربون فلماذا يستغربُ  خلذالن ..!!اعلى  عالمة تدلُ  هذهِ  ..!! عدم التوفيق على تدل
م كائفة وأ� جئتجع الطَّ ار عند كبار م ة موجودةٌ ؟ هذه القضيَّ  رتاجع عن عقائدهِ ي احليدري أنسيِّد لا على

سيِّد لون شيئًا إىل الشكِّ ملعاصرون ال يُ ا املراجع، ائفة اخلوئي مثاًال الطَّ سيِّد وب, ائفة الطوسي مثاًال لطَّ بشيخ ا
، املراجع  اخلوئيسيِّد ال  على مائدةعيالٌ , اخلوئي سيِّد على سفرة ال ون هم عيالٌ ر ص، املراجع املعا اخلوئي



27 

 

   حروف صغرية يف حواشي كتابٍ ما هم إالَّ ,  جفالنَّ  املعاصرون يف الّنجف ويف غري الّنجف وخصوصًا يف
شيخ يخ الطوسي كان ائفة يف هذه األعصار مثلما الشَّ الطَّ سيِّد اخلوئي هو سيِّد اخلوئي ، السيِّد كبري امسه ال

ا مراجعنا وعلماؤ� الكبار هذا وهذ بني وما ،)  ائفةبشيخ الطَّ ( ى سمَّ التاريخ يُ  لو ائفة وبقي على ططَّ ال
هذه حقيقة ..!! للخذالن  لسوء التوفيق عالمةٌ  عالمةٌ , ينكصون إىل الوراء  عقائدهم ويف الغالبِ  لتتبدَّ 

العي على كتب رات األمثلة من خالل اطّ شعوأمامكم هذه احلقائق والواثئق وإبمكاين أن آتيكم بعشرات و 
كثرية ولكن أ� جئتكم أبكرب   أن آتيكم أبمثلةٍ  إبمكاين ، القدمية وإىل يومنا هذا األزمنةِ  نذُ لمائنا مُ مراجعنا وعُ 
 اخلوئي .سيِّد م ابلشَّيخ الطوسي وجئتكم ابلكاألمثلة جئت

 أعوُد إليكم .. إىل فاصل وبعد الفاصلِ  نذهبُ 

يعة جع ار كبار م  ل معتقداتِ ذكرهتا لكم عن تبدُّ الَّيت  مثلةِ هذه األميكنكم من خالل  كوصهم إىل وعن نُ الشِّ
 العقيدة أنَّ ذ عليهم أمجعني إ هللا وسالمهُ  صلواتُ تهم مَّ املستوى العقائدي ويف مستوى عالقتهم أبئِ اء يف الور 

ٍد وآِل ُحمَمَّد صلواتُ د مستوى العالقةِ دِّ حتُ  الَّيتهي   رب� عن مدى حبِّ مستوى العقيدة خيُ عليهم ،  هللاِ   مع ُحمَمَّ
زمانه ، من هنا تتضُح الصورُة  إبمامِ  معرفتهِ ثنا عن مدى دِّ ة حيُ يدعقمستوى ال  ،زمانهِ  إلمامِ  م واملرجعِ ِـ عالهذا ال

يف مرجع التقليد أن  شرتطُ ه ال يمن أنَّ  (:  اً ذلك عليكم أيض وقد قرأتُ , اخلوئي سيِّد تب الحينما نقرأُ يف كُ 
هذا  هو هذا ، املراجعِ  إذا كان واقعُ ,  ) ثباٌت اتم يف أمرهم ن لهُ ألهل البيت أو ِممَّ  ون شديد احلبّ يك
ة لست نيَّ رآاآل�ت القُ حىتَّ و ,  على خالفهِ  قائمةٌ  وا�تُ الرِّ  ، اخلوئي ال دليل عليهسيِّد ال ذكرهُ  الَّذيكالُم ال

قال , أفىت هكذا وقال  اخلوئي حنيسيِّد ل، ا جاء به من الواقع  ؟بهِ  ، لكن من أين جاءاآلن  بصدد نقاشهِ 
 بّ فيه أن يكون شديد احلُ  شرتطُ ة ال يُ رعيَّ إليه يف األحكام الشَّ  رجعُ من يُ  للجزِم أبنَّ ,  للجزمِ  جازمًا : (
 شخصِه ومن واقعِ  من واقعِ ,  يعرفهُ  الَّذيجاء به من الواقع  زمهذا اجل, )  اتم يف أمرهم ثباتٌ  ن لهُ هلم أو ِممَّ 
يعيَّةِ  الدِّينيَّةِ  ةِ ؤّسساقع املو  من, تالمذته  عِ واق منو أساتذته   .ة مسيّ الرَّ  الشِّ

ألهل  بّ كون شديدة احلُ  أن تدَّ إليها البُ  رجعُ يُ  الَّيتاجلهة  شري إىل أنَّ األكثر من ذلك هو أورد روا�ت تُ 
هبا   ال أعملُ ينليست ضعيفة فإنَّ  توا�و كانت هذه الرِّ ل حىتَّ : وا�ت قال ف الرِّ فقال بعد أن ضعَّ , البيت 
ن �خذ ذان كتبا إىل اإلمام اهلادي عمَّ هذان األخوان اللَّ , وا�ت ضعف الرِّ و   ،كالمهِ   خرإىل آ للجزمِ  صرحياً 

 ؟اهلادي  فماذا كتب هلما اإلمامُ  ؟ معامل ديننا

أو  مِ دَ القَ  ثريِ كَ   لِّ كُ نا وَ بِّ  حُ ِيف  تنيٍ مَ  لِّ لى كُ ا عَ مَ نكُ يِ  دِ دا ِيف مِ اصْ فَ يف بدا�تِه : ( ) رجال الكشي ( يف  وايةُ الرِّ 
َعاَىل  هللا اءَ شَ  ا إنْ مَ وكُ افُ ا كَ مَ إ�َُّ � فَ رِ مْ  أَ م ِيف دَ القِ   قواعدِ  فها حبسبِ ضعَّ و  وايةاخلوئي أورد هذه الرِّ سيِّد ال,  ) تـَ
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, واية وغريها أوردها وا�ت صحيحة هذه الرِّ لو كانت هذه الرِّ حىتَّ : وبعد ذلك قال ، اصيب جال النَّ علم الرِّ 
لو  حىتَّ : ( فقال  ، التفاصيل ألنَّ وقت احللقة قد طال وال زالت هناك مطالب كثرية لِّ يف كُ  ال جمال للخوضِ 

يكون  أن  فيهِ شرتطُ ال يُ  يدمرجع التقل قاطعًا من أنَّ  وأجزمُ  صحيحة فإّنين ال أعمل هبا هذه الرِّوا�ت كانت
م أ�َّ  ويف آخرِ املراجع  كان هذا هو واقعُ ، إذا  ) ثبات اتم يف أمرهم  ن لهُ أو ِممَّ  ألهل البيت بّ شديد احلُ 
ة ابتت القضيَّ  أعتقد أنَّ  ؟ لشكلا اء وتكون األحكام هبذار فلماذا ال تكون الفتاوى وتكون اآل, حياهتم 

 حة .اضو 

بعقيدٍة ُمثَّ  هاهم املراجع يقطعون ،)  ة القطعجيَّ القطع وحُ : ( ع أعيدكم إىل موضو رى أيضًا أخ ومسألةٌ 
الزمها لقطع تُ ا طلق حاالتمُ  إنَّ : واب أن نقول لذلك ليس من الصَّ  ، اءويعودون إىل الور  يعودون عنها

 .ة وهناك حاالت هي قد وقد ، لن أطيل الكالم كثرياً جيَّ من القطع تالزمها احلُ  هناك حاالت !! ةجيَّ احلُ 

 ا الوثيقة العشرين: أعرضوا لنولكن أطلب من الكنرتول روم رجاءً  •

 � هي ؟:  احليدري السّيد كمال[
 : رواية : ( عّمار مع احلق عليه السالم ) . احد الطالب

جايز عمار ولكن  , ذا يدخل بس  أدري أ� خو ، منو قال لك عّمار,  تقصد ه: إي السّيد كمال احليدري
البد , بيها  ، واقعاً حايرين) سلمان مّنا أهل البيت َهم ( وإّال هاي قضّية بيين وبني هللا ، مثل ما  كل واحد

تثبت العصمة هلم . إنتو جيتوا خلص ، إنتو ختّربوها وإّال إذا كان عنوان أهل البيت يدّل على العصمة ، خو 
 سلمان شنو ؟  صويلنانه مبنطق احلكومة أو الورود االه
 .: مّنا  حد الطالبا

هّسه أنت مناقب ، فتوى ، نعم مّشي ، أ� هم أمّشي ، , ؟ نعم .... : مّنا بعد ها  السّيد كمال احليدري
سلمان مّنا أهل البيت " ليش ترفعون العصمة اي موجودة يف مصادرهم ومصادر� "وهيعود اجلواب , وإال مل 

إّن (  مة عند� وردت يف غري أهل البيت ,عنه ؟ وعشرات املوارد ، عشرات املوارد اّليت اسُتِدَل هبا على العص
إالَّ ، هذي الروا�ت وجودة عدهم مو عد� ، موجودة يف األنصار املروا�ت الوكذا ) ضى لرضاها هللا ير 

يعين أكو واحد , ليش تريد تقبل أّن هذه داّلة على العصمة ؟! عندكم روا�ت عن األنصار ,  فاطمة !!
!! هللا الشمر هم معصوم  يقدر يقبل عصمة األنصار ؟! اجلواب إذاً العصمة ، أ� هم إذا هالشكل بيين وبني

 املعاصي خو ما سّواها . ألنّه يقيناً كل
 درجة املعصوم ؟ يف :  احد الطالب
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 أ� خو متحل عندي مشكلة بعد هذا ., : درجة من درجات العصمة هم عنده السّيد كمال احليدري 
 : الدرجة األعلى عند اإلمام . احد الطالب

 م ، أّول الكالم : هذا أّول الكال السّيد كمال احليدري
 : عند هللا . احد الطالب

 عند هللا أحسنتم .:  السّيد كمال احليدري
 : يعين ممكن ؟  احد الطالب

بعد أبداً ميسّوي , : ها ؟ ال مقصودي ال هاي متحل املشكلة ، أبداً متحل املشكلة السّيد كمال احليدري
وهلذا أ� اآلن لو أتكّلم مبحض األدّلة غري ثقافيت ووجداين , هذا واجب الطاعة ذاك مو واجب الطاعة أبدًا 

: قال !! الذي ثبت لعليٍّ وأوالد عليٍّ أّن رسول هللا كاجملتهدين اآلخرين  , مبحض األدّلة كلوتربييت وكذا 
ة ، أكثر من هذا مل يَثُبت ابألدلّ , أطيعوا رواة احلديث شنو ؟ والسالم : أطيعوهم من بعدي كما احلّجة قال 

 ال قرآ�ً وال روايًة والسالم .
 حنن أيضاً ُنسيء ونرتكب املعاصي . : حىت أدّلة أبو بكر وعمر هم اجلواب نفسه ؟احد الطالب

: أقول هذا السّيد اخلوئي يقول صرحيًا أبنّه ال دليل على أّن األذى يف الـُمباح حرام  السّيد كمال احليدري
أصًال يقول : يف َفاِطَمة مو يف غريها وينسبوه إىل استدالالته ، واستدالالته حّىت لو كانت َفاِطَمة ، ُيصرِّح ، 

أ� عندي دليل يكذب ، هللا يطّلع الكذب ماله يوم القيامة ، أ� عندي دليل رسول هللا قال , اباب : يقول 
أوىل ؟ تتأّذين ؟ اباب هذا عام مو خاص ، خو أ� أعمل مبا تقولني لو أعمل مبا قال يل رسول هللا ؟ أّيهما 

 وهللا أحّبِك ، أقّبل راسِك ، أقّبل يديِك ، أصاحلِك ، لكّين خو ماذا أفعل أ� عندي تكليف .
 : هذا إذا ما أسأ� الظّن هبا ؟ احد الطالب

ت ابلرتبة السابقة لو ُتسيء إذاً شوفوا ، أحسنت جزاك هللا خري ، إذًا أن, : أحسنتم  السّيد كمال احليدري
ه عمله كما أ� وأنت نوّجه  نلو ُحتسن الظّ , ال منافق ملعون الوالدين : بو بكر تقول أب الّظن شنو ؟ به وتوجِّ

 ّمة ، فما تنحل القضّية . قلت لك إحنا مواعدينا ابآلخرة ، من نروح ميهم .عمل األنبياء واألئِ 
 : هاي إذا أكو !! احد الطالب

يك ؟ وإذا تبّني ، يطلع حكي حكي كالم أهل البيت ومشدر  : هاي إذا أكو !! السّيد كمال احليدري
 صحيح مشدريك أنت ؟! خو شتقدر تسّوي ، شتقدر تسّوي .

 : هذا الدكتور إىل اآلن حاير . احد الطالب
 : ها ؟  السّيد كمال احليدري
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 : الدكتور هذا الّلي قلت لك الدكتور حمّمد أبمريكا إىل اآلن حاير .احد الطالب
: حاير حّقه احلق له ، اآلن إبين يسألين أ� بعض األحيان مع نفسي أكّرره "فما حيلة  احليدريالسّيد كمال 

املضطّر إّال ركوهبا" حمّمد يقول يل : اباب إذا ما صاير فرد شيء هاي اجلملة أنت متقوهلا شنو صاير ؟ قلت له 
 أخذ إجازة لو ما أخذ إجازة ؟! ] أ� بعض األحيان أقول ويّه نفسي وويّه هللا راد جييبنا هلذا العامل 

 :مالحظتان فقط , اضح وال حيتاج إىل كثٍري من الردِّ أو كثٍري من التعليق و  الكالم عتقد أنَّ أ

اخلوئي يقول صرحياً أبنَّه ال دليل على أن سيِّد من أنَّ ال : ( احليدري قالسيِّد ال:  ةاملالحظة األوىل توضيحيَّ 
احليدري يشري سيِّد ال,  ) ة مو يف غريهامَ اطِ أصًال يقول يف فَ , ة مَ اطِ لو كانت فَ حىتَّ األذى يف املباح حرام 

 رهاقرَّ  الَّيتاخلوئي سيِّد أحباث ال) املباين يف شرح العروة الوثقى اخلوئي ( سيِّد إىل هذا الكتاب من كتب ال
 اخلوئي .سيِّد آاثر ال موعةِ من جم )32(رقم اجلزء ,  تقي ، هذا رقم اجلزءُحمَمَّد سيِّد ال لدهُ و 

 أردت أن ينلكنَّ  استداليلٌّ  فقهيٌّ  فالكالمُ , ما جاء فيها  لّ قرأ عليكم كُ ريد أن أأ� ال أُ ,  )364(يف صفحة 
ادق ، عن ّمحاد ، قَال عن إمامنا الصَّ : واية أتيت هذه الرِّ ,  )364(احليدري يف صفحة سيِّد  مقصود البّني أُ 

لك ذَ  ة إنَّ مَ اطِ فَ  دِ لن وُ ني مِ تَ ثنَـ ا نيَ ع بَ مَ أن جيَ  ألحدٍ  لُّ ال حيَ  : ولقُ يَـ  مالليه السَّ عَ  هللابد  عَ أابَ  عتُ مسَ : 
 !! إي وهللا : المالسَّ  يهِ لَ عَ  الَ قَ  ؟ هاغُ بلُ يَ   :لتُ قُ  ، يهالَ عَ  شقُّ يَ ها فَـ غُ بلُ يَ 

 - ةمَ اطِ إيذاًء لفَ  - إيذاًء هلا كونهُ لو ُفرض  و حىتَّ و بل إىل أن يقول : , ناقش هذه املسألة اخلوئي يُ سيِّد ال
ة ؟! ليس مَ اطِ ة فَ أين خصوصيَّ  -املباح املقتضي إليذاء املؤمن قهرًا  الفعل رمةال دليل على حُ  هُ فإنَّ 

، املؤمن ال يرضى هللا  ايرضى هللا لرضاه الَّيتة مَ اطِ ة أين ؟ فَ مَ اطِ ة فَ خصوصيَّ ¸ة املؤمنني احلديث عن عامَّ 
فإنَُّه ال دليل على  -لَفاطَمة  - إيذاًء هلا لو ُفرض كونهُ و حىتَّ بل  -!!  ةمَ اطِ كفَ   لسخطهِ  ه وال يسخطاضلر 

الم ال ة عليها السَّ مَ اطِ أتذي فَ  دفمجرَّ : إىل أن يقول .. ُحرمة الفعل املباح املقتضي إليذاء املؤمن قهرًا 
ة كيف مَ اطِ مع فَ , ة املؤمنني ون مع عامَّ هذا الكالم ميكن أن يك, ة مَ اطِ ميكن أن نؤذي فَ  - رمتهُ يقتضي حُ 

 وسالمهُ  هللاِ  ة صلواتُ مَ اطِ فَ  ة وآلِ مَ اطِ مراجعنا مع فَ  وآدابُ  وآراءُ  عقائدُ هي ولكن هذه  ؟! كالمهذا ال يصحُّ 
 عليها .

ث عن يتحدَّ ُه م إنَّ احليدري الحظتُ سيِّد ال ، لمن اجلزء األوَّ ) الكايف ( رواية أقرؤها من : انية املالحظة الثَّ 
، طويًال  قف عندهُ ريد أن أوال أُ كم مسعتم احلديث وأعتقد أنَّ , ل يف الكالم فصَّ و  ةمَ اطِ أيب بكٍر من فَ  موقفِ 
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 أو لفظةٍ  لِّ ريد أن أقف عند كُ ال أُ ألنَّين , ًة كاملة جليَّ  ستتضُح الصورةُ �ت وما سيأيت اوبي ودٍ دمن ر  فما مرَّ 
 حينئٍذ . سيطولُ  األمر إنَّ فكلمة   لِّ ند كُ ع

ة أو مَّ ئِ ليس هلا أبهل ومن جحد األَ و  عى اإلمامةل يف ابب من ادّ يف اجلزء األوَّ ) , ريف الكايف الشّ ( يف 
ليه بد هللا عَ ن أيب عَ عَ  ، عفورأيب يَ  عن ابنِ  : ابعةواية الرَّ الرِّ ، ا أبهل ضهم ومن أثبت اإلمامة ملن ليس هلبع

إمامنا  - يملِ اٌب أَ ذَ عَ م هلَُ م وَ هِ يكِّ زَ يُـ َوال مة َياوم القِ هم هللا يَ مُ لِّ كَ  يُ َال  ةٌ الثَ ثَ : ول قُ ه يَـ عتُ مسَ   :الَ قَ  ، المالسَّ 
 ن هللاِ مِ  ةً امَ مَ ى إِ عَ دَّ ن اِ مَ ،  َال يَُكلُِّمهم هللا يَوم الِقَيامة َوال يـُزَكِّيِهم َوَهلُم َعَذاٌب أَلِيم َثالثَةٌ  -يقول  ادقالصَّ 

ذي هلما هلذين االثنني للَّ  أنَّ  - اً يبَ صِ نَ  مِ َال سْ  اإلِ ما ِيف هلَُ  م أنَّ عَ ن زَ مَ ن هللا وَ ًا مِ امَ مَ د إِ حَ ن جَ مَ وَ  هُ ت لَ يسَ لَ 
ل وَّ هلما لأل , ) َوَمن زََعم أنَّ َهلُما ِيف اِإلْسَالِم َنِصيَباً  ( دار امل جحد إمامًا من هللا أو أنَّ  لَّذيلاإلمامة و  عىادّ 

املتابع هلذه احللقات  اين ، وأعتقد أنَّ ل والثَّ وَّ عن األ ثُ ساساً تتحدَّ واية أالرِّ  فإنَّ  لوَّ املعىن األ علىحىتَّ اين و والثَّ 
 .إىل شرٍح طويٍل وكثري  ة وال حتتاجُ ُيصغي إىل هذه الكلمات الصورة واضحة وجليَّ  الَّذيو 

 :)  21( رجاًء أعرضوا لنا الوثيقة رقم  •

 بال إشكال قد يكون ، ال شّك يف هذا وهلذا أمري املؤمنني من ابيع  ابلنسبة إيل:  السّيد كمال احليدري[ 
 : راح أكل ! أحد الطلبة

هم زين هم أكل هّسه  , أكل ، خلص ، راح قعد ابلبيت موال�  راح أكل متَن ومرق:  السيد كمال احليدري
 يومّيًا أقدر آكل شاة ، بس اآلن خايف أ� مهّاتني اآلن وهللا, كان يريد يزهد مّرة ، يريد كذا هذا اتبع له 

 مثُّ !! كان خياف على صحته ما �كل ، مشدريين على شنو ما �كلون هّسه خابصينه ,  على صحيت ما آكل 
هّسه منو يقول كّل , هذا  : ودي وديه ، مّرة زينب جابلته خبز �بس حليب قال مَ اطِ قايلتله فَ : أ� قلت 

ه إنتو خبصتونه تشوفوا أحد ، خو مّره هاي أنت ثبتلي كّل حياته شنو ؟ إذا مو مّرة مسّوي ، خو مّره ، هسّ 
كان عنده بطنة موال�   ،ألنّه � ابن األنزع البطني موال� ؟ ليش بطنه كبري موال� , هالشكل لعد كان مريض 

نشرب ، أنت  ؟ كلها شنو ؟ زين وإحنا ل هم ما �كلاكمنو يقول ما �كل ؟ منو يقول ، أمري املؤمنني 
 تعترب الكمال يف عدم األكل ، فرتيد تنسب الكمال شنو ؟ , احنا �كل وانت تشرب اتكل 

 : أكو رواية ُمعارضة لإلمام الصادق سالم هللا عليه . أحد الطلبة
  . : بلي أكو السّيد كمال احليدري

 .: أحد يعرتض عليها ؟ ]  أحد الطلبة
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, إىل تعليق  وحيتاجُ  إىل ردٍّ  شكاهلا حيتاجُ  ألِّ بكُ  ومن اللياقةِ  خيلو من األدبِ  الَّذيال أعتقد أنَّ هذا الكالم 
 : تصر أقول وجز وخمُ ين بشكٍل مُ ولكنَّ 

األوصياء وسوء أدب سيِّد ى فيِه بشكٍل جلي سوء أدٍب يف احلديث عن كالم يتجلَّ هذا ال واضحٌ  -
  .هناك سوء أدٍب يف احلديث عن أمري املؤمنني، اً فاضح جدَّ 

 . تاجاتهناك استعجاٌل واضٌح يف االستن -
 . ا علما حتقيق وأ�َّ م أ�َّ ة مع التوهُّ خصيَّ هناك حتكيٌم لالستحسا�ت الشّ  -
 عليهم أمجعني. وسالمهُ  هللاِ  صلواتُ  أهل البيت حديثِ  ِل معَ اضح يف التعامُ و  هناك عدُم وجود منهجٍ  -

 ةِ ؤّسسهو منهُج امل الَّذيأهل البيت  حديثِ  معَ  لِ ط يف التعامُ ٌة عن املنهج املتخبِّ صورٌة منوذجيَّ  وهذه الصورةُ 
يعيَّةِ  الدِّينيَّةِ  عوا حديث أهل البيت علماؤ� ضيَّ ، إليكم  لُ يّ لماؤ� ال ميلكون منهجًا أبدًا ، خيُ ة ، عُ مسيَّ الرَّ  الشِّ
دين على طول رتدِّ جتعلهم مُ  الَّيتالواضحة هي  كوا بقواعد املخالفني وهم يف حريٍة من أمرهم وهذه احلريةُ ومتسَّ 

  ري خيفيه الباقون يدحلا لكماسيِّد  عليه ال الَّذي ّبطد والتخهذا الرتدُّ ، د يكشفون لكم هذا الرتدُّ  ال هم, اخلط 

حني ل من معلومات عندي واضحة هناك أكثر من شخٍص يف قائمة املرشَّ ًا على األقشخصيَّ  أ� أعرفُ 
 ةً ة أو األقل أعرف شخصيَّ من شخصيَّ  أكثر أ� أعرف, مان القادم السيستاين يف الزَّ د سيِّ ما بعد ال ةِ للمرجعيَّ 

وميكن  ةِ للمرجعيَّ  حٌ رشَّ مُ , املعلومات صحيحة  هذهِ  وأ� أعرف أنَّ , عندي  الَّيتعلومات ملواحدة من خالل ا
يت ِه ، وستأوهذا الكالم يقوله خلواصِّ , يف وجوده  ة يشكُّ جَّ يف وجود اإلمام احلُ  يشكُّ  دوه هو أساساً قلِّ أن تُ 

م ويكون مرجعاً لكم و�ئ  .م أحد سيبتلي على عمره ولو تكلَّ , ة جَّ  لإلمام احلُ اً باأل�َّ

أعظم مل يكن هذا الكالم كالمًا و  ما خفي أدهى أنَّ  من لت لكمحني قُ  ؟! ماذا تقولون ؟ ماذا تقولون
 يدي عليها . عُ ضهذه حقائق أ� أعرفها وأ, أبداً  ةمزاجيَّ  ة فعلٍ اً ومل يكن من ردَّ إنشائيَّ 

 ني :تصها يف نقطخلِّ شكلتنا ميكن أن أُ مُ  •
هذه و  عمومًا ، ُحمَمَّدٍ  وآلِ  َحمَّدٍ يف عالقة علمائنا ومراجعنا إبمام زماننا خصوصًا ومبُ :  النقطة األوىل -

ا ال نستطيع أن حنكم عليها وإمنَّ  حننُ , وبني املعصومني  لماءِ فيما بني العُ ، ٌة فيما بينهم وبينهم فيَّ خَ 
 .س آاثرها نتلمَّ 

 الفكرُ  ببُ والسَّ , جع حلديث أهل البيت ار العلماء وامل جفاءُ :  نية فهي واضحةأما املشكلة الثا -
ائج وهذه النتائج أمامكم النت, أهل البيت  كرُ فِ  هُ اس على أنَّ للنَّ  كوا بِه ، وعرضوهُ متسَّ  الَّذي اصيبُّ النَّ 

 ة موجودٌة بني أيديكم .يَّ العمل
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ًا رخييَّ ة اتيدريَّ احل ادةُ السَّ  ، إىل بين هاشم وينتسبُ  ٌم شيعيّ عمَّ مُ  ، علٍم شيعيّ  طالبُ ،   مرجع شيعيٌّ وإالَّ 
احليدري هبذه سيِّد ث اليتحدَّ , ىل أمري املؤمنني إينتسبون , تعود إىل اإلمام احلسن اجملتىب  معروفون أنساهبم

 أمريُ  ،أهل البيت  حلديثِ  بة وجفاءٌ طريقٌة غري مؤدَّ  األوصياء ..!!سيِّد اً عن اً والسيئة جدَّ جدَّ  البشعةِ  الطريقةِ 
 .أمري املؤمنني كان مخيصاً  ، و كرٌش كبريملؤمنني مل يكن عندُه بطٌن كبري أا

 ة املعروفة :الشهداء يف العينيَّ سيِّد جلواهري وهو خياطُب ا رمحة هللا على

 ني بـــــــــــــــــــــال بطنـــــــــــــــــــــةِ فيــــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــــن البطـــــــــــــــــــــ
 

ــــــــــــــــــــــزعِ    و� ابــــــــــــــــــــــن الفــــــــــــــــــــــىت احلاســــــــــــــــــــــر األن
:  يقول الَّذينوا لنا معىن البطني ، عليٌّ هو يَّ هكذا هم بَـ , استبطن العلم , استبطن احلقائق  الَّذيلبطُني هو فا 

  احلقائق ، ذاك هو عليٌّ . لَّ استبطنت كُ  الَّيت اتُ الذَّ ,  ) ناطِ  البَ أ�َ  رُ اهِ الظَّ  أ�َ  ر اآلخِ �َ ل أَ وَّ  األَ �َ أَ  (

اس ال حيتاجُه النَّ  حيتاجهُ  لوكٌ سُ  هدُ الزُّ  ، األوصياءسيِّد ل سبةِ اً ابلنِّ همَّ ئاً مُ يليس ش هدُ هدِه فالزُّ عن زُ  ا احلديثُ أمَّ 
ُحمَمَّد وال بعده ، عليٌّ هذا هو  هد على طول التاريخ ، ال قبلهُ زُ  اثلهُ عليٌّ ، ولكن ما كان من زهده مل ميُ 

 ُحمَمَّدٌ و  ُحمَمَّدٌ  �َ أَ  ( وعليٌّ يقول :, )  �َ يٌّ أَ لِ عَ يٌّ وَ لِ  عَ �َ أَ : ( نا األعظم يقول يُّ نبِ هو عليٌّ ، يف كلماهتم ُحمَمَّد و 
يف مثل  ال حاجة للبحث الطويلِ ,  ﴾ انَ سَ فُ نْـ وأَ  ﴿: ٌة يف معناها آل عمران جليَّ  سورةِ  يف املباهلةِ  وآيةُ ,  ) أ�َ 

 طالب .امل هذهِ 

 : )22(رجاًء أعرضوا الوثيقة رقم  •

 كيف أنَّ : مع األسف الوقت انتهى ، إْن شاء هللا غدًا يُطاِلعون ، أ� أُشري إمجاالً  السّيد كمال احليدري[ 
 .حىتَّ �خذُه درساً إذا أرد� أن ننهض البُدَّ أْن نعاجل ماذا ؟ نُعاجل أسباب الَفَشل .. ]  عليَّاً ماذا ؟ فشل !!

,  اللبناين ّين م السُ ـكمال احليدري عن فشل أمري املؤمنني أخذُه من كتاب عبد هللا العاليلي العالِ   دحديُث السيّ 
 .وضوع هذا امل بني أيديكم خبصوص أن نعرضهُ  دَّ ة البُ اإلعالميَّ و  ةِ العلميَّ  هناك مقطع آخر ألجل األمانةِ 

 تتضح الصورة :حىتَّ ة أخرى أعيدوا عرضها مرَّ  )22(رجاًء أعيدوا الوثيقة  •

 كيف أنَّ مع األسف الوقت انتهى ، إْن شاء هللا غدًا يُطاِلعون ، أ� أُشري إمجاالً  السّيد كمال احليدري :[ 
 حىتَّ �خذُه درساً إذا أرد� أن ننهض البُدَّ أْن نعاجل ماذا ؟ نُعاجل أسباب الَفَشل .. ] . عليَّاً ماذا ؟ فشل !!

 : )23(رجاًء أعرضوا لنا الوثيقة رقم  •
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مقصودي :  يقول أعزائي حنُن ، هو يقول ، من أقول حنن ال يروح ذهنك أ� هاه ،  السيِّد كمال احليدري[ 
كلمات هؤالء ، هّسه بكرة واحد يروح يطِلع يقول السيِّد هو يقول حنُن ، ا أنقل  �قل الكفِر ليس بكافر ، د

ا أنقل كالم مثل ما قلنا يف قضيَّة انتا قطعتها ماذا أفعل لك ، أ� داباب أ� بيها قرينة قبلها قرينة بعدها ، خو 
العاليلي ، موال� هذي راحوا  أنَُّه قرينة , قضيَّة فشُل عليٍّ يف إجراءاتِه ، احنا كنَّا نقرأ عبارات عبد هللا

موال� ؟ و� ليله شوفوا املؤمنني املتدينني األتقياء , املواقع  اين ونشروها على ُكلأخذوها موال� مخس ثو 
 إيه ، حىتَّ اب ويف قّم ليلة شهادة أمري املؤمنني سالم عليه يف شهر رمضان ، حىتَّ و نشروها يف النَّجف ويف أور 

عيش شهادة أمري املؤمنني وعلى املوابيل ماله شيقول ، وهللا السيِّد احليدري قال فشل ا تيقول أبنَّه أنت د
 ..] .   عليٌّ فشل عليٌّ 

أمري املؤمنني  ث عن فشلِ حتدَّ  هو كامل صحيح  احليدري بشكلٍ سيِّد إذا رجعنا إىل حديث ال لكن حننُ 
ولكن إذا , صحيح هو نقل هذا الكالم  ، اللبناين ّين م السُ ـما جاء يف كتاب عبد هللا العاليلي العالِ  حبسبِ 

 كنكم أنميُ ) , اطق النَّ الكتابُ ( وضوع يف بر�مج هذا امل عن ثتُ وقد حتدَّ  حديثهِ  أرد� أن نعود إىل كاملِ 
عن كتاب عبد هللا العاليلي و  حلديث عن هذه املسألةا كي جتدوا) ,  اطق الكتاب النَّ( تعودوا إىل بر�مج 

عبد  ومع بيانِه أنَّ ,  لكالمهِ  هِ ل كالم عبد هللا العاليلي مع مدحاحليدري نقسيِّد ال أنَّ  ن يف احلقيقةِ ، لكأيضاً 
, اليلي علا ذكرها عبد هللا الَّيتث عن احلقائق حتدَّ  ثَ فحينما حتدَّ   ،هللا العاليلي قد ذكر احلقائق يف كتابهِ 

 .التفاصيل  لِّ احلديث وإىل كُ احليدري وصفها ابحلقائق ، عودوا إىل أصل سيِّد وال

لكن فهل من , ليس بكافر  فرِ الكُ  وصحيح �قلُ , �قل الكفر ليس بكافر  لِّ هذا فلنفرتض أنَّ ومع كُ 
عن  ثُ ث يتحدَّ ضح املتحدِّ  يستمع للحديث بشكل وا الَّذي !عرض الكالم هبذه الصورة ؟أن يُ  املناسبِ 

فماذا , نقل كالم العاليلي  هُ عن هذا أبنَّ  احليدري يعتذرُ سيِّد لتغرب هذا إذا كان اال أسوأ� , عليٍّ  فشلِ 
صريح ومل  ث بشكلٍ حتدَّ  عليه ، هللا ابقر الصدر رمحةُ ُحمَمَّد سيِّد هيد الستاذِه املرجع الكبري الشَّ أقول عن أُ 

أيب   اخلليفةِ ة هو ذكاءُ مَ اطِ فَ  بب يف فشلِ السَّ  لعواألنكى من ذلك ج!! ة مَ اطِ عن ذلك عن فشِل فَ  يرتاجع
 بكر !!

ة التخصصيَّ  تالطبعة طبعة مركز األحباث والدراسهذه ا / 48صفحة ,  التاريخ )فدٌك يف  ( هذا هو كتاب
,  )48(صفحة  سة /قم املقدَّ  /مطبعة شريعة  / هجري قمري 1427 /الطبعة الثالثة  / هيد الصدرللشَّ 
قيفة السَّ  يقة الكربى يف مواجهةِ عن موقف الصدِّ ،  عائشة يقة الكربى وعن موقفِ ث عن موقِف الصدِّ حتدَّ 

 ماذا يقول ؟  ُمثَّ ، ت يف اجلمل جتلَّ  الَّيتملؤمنني  أمري اعائشة يف مواجهةِ  ومة وعن موقفِ املشئ
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املساواة  وجهُ  - نيت لكلتا الثائر درُ وقد شاء القَ  -ة وعائشة مَ اطِ يعين فَ  - لكلتا الثائرتني درُ وقد شاء القَ 
وقد  ، إىل آخر الكالم ... ائرتني أن تفشال مع فارٍق بينهماا الثَّ در لكلتَ وقد شاء القَ  - أ� ال أدري ؟ أين

 .قلم  شطحةُ  ن نقول هذهِ رتني أن تفشال ميكن ألكلتا الثائ شاء القدرُ 

، آخر  وجنحت مبعىنً  ة مبعىنً ميَّ اطِ وقد فشلت احلركة الفَ :  )96(يف صفحة  شديداً  إصراراً  صرُّ يُ  هُ لكنَّ 
ح طوِّ ريد أن تُ ة تُ مَ اطِ ما معناها وفَ  هنرضي هللا عَ  - ضي هللا عنهرَ  ح حبكومة اخلليفةِ طوِّ ا مل تُ فشلت أل�َّ 

ة يرضى هللا مَ اطِ وفَ ( ، ) غاضبة منه  يهو عليه  قضت وهي واجدةٌ : ( ة حبسب البخاري مَ اطِ وفَ  !؟ حبكومتهِ 
ث عن الكبري يتحدَّ  د ابقر الصدر املرجعُ مَّ حم دوالسيِّ عنه  معىن رضي هللاُ فما ) , لسخطها  ها ويسخطُ اضلر 
اصيب هذا املنطق هو نفس املنطق النَّ  الحظون أنَّ أال تُ  ؟!  عنهح حبكم اخلليفة رضي هللاُ طوّ ريد أن تُ ة تُ مَ اطِ فَ  نَّ أ

 رباً ص قتلهُ , ه اضوأر   عنهُ رضي هللاُ حجر ابن عدي د� ه قتل سيِّ اض عنه وأر عاوية رضي هللاُ د� مُ من أنَّ سيِّ : 
 د� معاوية رضي هللاُ كان سيِّ و , وأرضاه   عنهُ ابن أيب طالب رضي هللاُ  د� عليّ يِّ سَ  كان على دينِ   هُ ألنَّ ؟ ملاذا 

ابن أيب طالب  د� عليّ ه أن يتربأ من دين سيّ رضاوأ  عنهُ عدي رضي هللاُ  د� حجر ابنعنه وأرضاه أمر سيّ 
ابن أيب  د� عليّ أ من دين سيِّ رب ترضي ُهللا عنه وأرضاه أن يد� حجر ابن عدي رضي هللا وأرضاه فأىب سيِّ 

رضي عدي  نبد� حجر اقتل سيّ ي أرضاه أبنرضي هللاُ عنه و د� معاوية ه فأمر سيّ اضرضي هللاُ عنُه وأر طالب 
 نطق !!ا املذ، هذا املنطق هو نفس ه ضاهوأر  هللاُ عنهُ 

رضي هللاُ ا مل تطوح حبكومة اخلليفة فشلت أل�َّ ، آخر  حت مبعىنً  وجنمبعىنً  ةُ ميَّ اطِ الفَ  احلركةُ  توقد فشل
هراء ما قال عنها رضي الزَّ حىتَّ  - هراءجعلت الزَّ  الَّيت األمور ن نتبنيَّ وال نستطيع أ: إىل أن يقول ..  عنه
حالٍة من اهلوِس يف  ُه يعيشُ ولكنَّ , ذلك  هيد ال يقولُ الشّ سيِّد ال أ� ال أقول إنَّ  ، الموال عليها السَّ   عنهاهللاُ 

ى أيب عل مكانٍ  لِّ ى يف كُ اء ويرتضَّ ر هم على الزَّ سلِّ ا حبيث ينسى أن يُ االلتفاِت إىل ماذا سيقول املخالفون عنَّ
ث عن يتحدَّ  هُ ن أخرى ولكنَّ اط مو ى يفميكن أن يرتضَّ ، ى عليه ضَّ رت بكٍر يف مواضع ليست من املناسب أن ي

 املخالفني حينما يكتبون إذاً ننتقدُ ملاذا  ، عنه ح حبكومة اخلليفة رضي هللاُ طوِّ تُ  ا تريد أن�َّ ة عليه وأمَ اطِ سخط فَ 
البرتاء ، الة ي عليه الصَّ صلِّ ى هللا عليه وسّلم �ا� أن نُ صلَّ  يبُّ النَّ ( ويف غريها يف كتبهم مثًال يف الصواعق احملرقة 

 ملّ ى هللا عليه وسهكذا قال صلَّ  ، وا على آيلّي وال تصلّ لَ وا عَ صلّ أن تُ : الة البرتاء قال وحينما سألوه عن الصَّ 
 هكذا يكتبون يف كتبهم !!, ) 

 ال ريب فيه أنَّ  ذيالَّ  أنَّ األمر غري املعركة هراء ختسرُ جعلت الزَّ  الَّيت األمور وال نستطيُع أن نتبنيَّ 
من أصحاب املواهب  هُ ألنَّ , ت إىل فشلها أدَّ  الَّيت بعنه من أهم األسبا رضي هللاُ  ة اخلليفةِ شخصيَّ 



36 

 

 ة الذكاءُ ياسيَّ السّ  عليها املوهبةُ  هللا وسالمهُ  هراء صلواتُ الزَّ  بُب يف فشلِ يف حديثه ، فالسَّ  ويستمرّ  - ةياسيَّ السّ 
 .ابقر الصدر ُحمَمَّد هيد الشَّ سيِّد قول العنه كما ي يفة أيب بكر رضي هللاُ لياسي عند اخلالسّ 

الرجل  أمري املؤمنني مع أنَّ  ث عن فشلِ حتدَّ  هُ كمال احليدري من أنَّ سيِّد  شكل على المن يُ  شكلُ ًا ملاذا يُ إذ
إىل اقتناع  شريُ الكالم فهناك ما يُ  لَّ جعنا كُ اا إذا ر نكالم العاليلي ، مع أنَّ   ين نقلتُ إنَّ : اعتذر عن ذلك وقال 

إىل كالم  م كان ضعيفًا ابلقياسِ ولكن ذلك الكال، حال  على أيِّ ، احليدري بكالم العاليلي سيِّد وقناعة ال
يعيّ  ستاذهأ  ابقر الصدر رضوان هللا تعاىل عليه .ُحمَمَّد سيِّد الكبري ال املرجع الشِّ

 : )24(اشة الوثيقة رقم عرضوا على الشَّ رجاًء ا •

: : بفرماييد اغا ، بفرماييد ، بفرماييد ، إحنا خاف انروح هناك بذاك العامل يقولون  احليدريالسّيد كمال [ 
 تبزهد وطيحان حظ وما أدري كذا فإذا الحظجيوز عايش جنابك ،  اباب هذوله ماكو شي عليهم وحيظرة

، بويه هذا  ءإن شا برجليها وال خذت سّيد علي ، اباب إحنا هم حبياتنه خلي نعيش بينه وبني هللا ، شنو ؟
ولكن مو , لته ، خاف ايصري غري شي وإّال إحنا على املباين ، وأين دا أمشي ، وهللا يعلم دا أمشي اللي ك

له تسوي ؟ شتكانت شلويل : بويه أنت املشتبه إحنا شنسوي ، شنو إحنا دزينه عليك أخاف أروح هناك يك
 حد حيجي ويه حجي هللا !!! هيجي واقعاً مهات عجيب ، در وادر حتجي ويه هللا !! أقول تك!! تكالـ هللا !

 : واحد من االلف . احد الطلبة

ول شنو أ� اشدا أسوي ، , أك� أعزائي  اكول ده أعمل بتكليفي ,ها ؟ ما أدري :  السيد كمال احليدري
) , سنون صنعا م حيحيسبون أ�َّ ( الويل : تكليفي ولكن أكول إذا أروح هناك كده اعمل بتكليفي وهللا فوق 

 ت شلون طيحان حظ بعد ] .عود ذاك الوك

ال أدري  ، دوا من هذا الكالم شاهدين أن يتأكَّ  للمُ يتسىنَّ حىتَّ هذا املقطع  نرتول روم أعيدوا بثّ رجاًء الك
 )!!! حجي هللا(ة ستعمل هذه التعابري السوقيَّ بحانه وتعاىل فيث عن هللا سُ احليدري يتحدَّ سيِّد كيف أصفُه وال

 ..؟!هذا الكالم  ال أدري كيف أصفُ 

 قطع :هذا امل رجاًء أعيدوا بثّ  •

ولون : ك: بفرماييد اغا ، بفرماييد ، بفرماييد ، إحنا خاف انروح هناك بذاك العامل ي السّيد كمال احليدري[ 
ت الحظ( اباب هذوله ماكو شي عليهم وحيظرة ، جيوز عايش جنابك بزهد وطيحان حظ وما أدري كذا فإذا 
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، شنو ؟ إن شاء ، بويه هذا ، اباب إحنا هم حبياتنه خلي نعيش بينه وبني هللا ) برجليها وال خذت سّيد علي 
أمشي , ولكن مو لته ، خاف ايصري غري شي وإّال إحنا على املباين ، وأين دا أمشي ، وهللا يعلم دا كاللي  

سوي ؟ شتكله تشنو إحنا دزينه عليك انت شسوي ، لويل : بويه أنت املشتبه إحنا شنكأخاف أروح هناك ي
 ول تكدر واحد حيجي ويه حجي هللا !!! هيجي واقعاً مهات عجيب ، ك!! أدر حتجي ويه هللا كالـ هللا !!! ت

 : واحد من االلف .احد الطلبة 

، : ها ؟ ما أدري , اكول ده أعمل بتكليفي � أعزائي , أكول شنو أ� اشدا أسوي  السيد كمال احليدري
م حيسنون صنعا ) ,  ده اعمل بتكليفي وهللا فوق تكليفي ولكن أكول إذا أروح هناك كالويل : ( حيسبون أ�َّ

 عود ذاك الوكت شلون طيحان حظ بعد ] .

خرج  هُ على أنَّ  ابً ، سنحملهُ ؤدّ اً ليس مُ كالم ليس مناسباً جدَّ ,   )!!!  حيجي و� حجي هللا أقول يقدر واحد( 
ا كان شري إىل أنَّه مل يكن ساهيًا وإمنَّ احليدري تُ سيِّد بدو ذلك ، طريقة احلديث وأسلوب السهوًا ولكن ال ي

 ق كثرياً ولكن مالحظتان :علِّ وعيِه ، لن أُ  لِّ م بكُ يتكلَّ 

شاهدون هذه احللقة وأعتقد من األخوة املؤمنني إذا كانوا يُ  عةٍ و ىل جممإحديثي فيها  هُ وجّ أُ :  وىلاملالحظة األ
م يف م األ�َّ و يخوة املؤمنني مجعين هبم جملٌس يف من األ إىل جمموعةٍ ، البعض منهم يشاهد هذه احللقة  أنَّ 

, سهم قدِّ لعلماء ال أن نُ ا نا حنرتمنَّ لماء وأة العُ دسيَّ ة وعن عدم قُ نميَّ عن الصَّ  ثتُ وحينما حتدَّ , السنوات املاضية 
يقولُه يفعلُه فهو صحيح  شيءٍ  على أنَّ  نا سنتعامل معهُ خصاً فإنَّ سنا شنا إذا قدَّ ألنَّ  ، فقط للمعصوم يسُ التقد

, �ٌس عاديون املراجع أُ   هلم من أنَّ بّني ريد أن أُ ضربتها هلم وأ� أُ  الَّيتمن مجلة األمثلة  ، ، وضربت هلم أمثلة
ويصيبون طئون أ�س عاديون خيُ  ، الشارع يف سريونين الَّذي سالنَّا ون أكثر من أخطاءأخطاؤهم قد تك

عاديون ليست  أ�سٌ , فعلون ي فعلون ماون ويويقولون ما يقول, دى إىل الضالل ويشتبهون وخيرجون عن اهل
, ليمة إبمام زما�م رتمون لعالقتهم السَّ وحيُ , ُحمَمَّد  وافقًا آللِ رتمون لعلمهم إذا كان مُ حيُ  ، ةم أي خصوصيَّ هل

هلم من أنَّ مرجعًا من مراجع التقليد ال  فذكرت ، ام وال هم حيزنونون االحرت ا كان غري ذلك فال يستحقّ وإذ
،  االسم البلد وال ذكرتُ  يف تلك اجللسة ال ذكرتُ حىتَّ و , ا املرجع وال إىل امسه ذهشري إىل بلد ريد أن أُ أُ 

ة ة عصبيَّ إذا ما صار يف حال, من مراجع التقليد إذا ما غضب ولكن املعلومة صحيحة ودقيقة من أنَّ مرجعاً 
: هلم  ، قلتُ  ن حولهالَّذيويشتم , ة ة يف حالة من العصبيَّ مَّ ئِ األَ  ويسبُّ , هللا  يسبُّ , ابهلل  ركفّ يُ , ر يبدأ يكفّ 

ولكن هناك مرجع تقليد هذه احلالة حتدث عنده ,  ننيث عندكم أنتم وعند الكثري من املتديه احلالة ال حتدُ ذه
ها هل عذر ولكنَّ قد يُ : أ� أقول هلم ، قد يُعذر , ن قريباً من اجلنون اسجتعل اإلن حالة الغضب الشديد قد، 
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ريد أ� ال أُ , عادي  درته فذلك يدل على أن املرجع شخصٌ لو كانت خارجة عن قُ حىتَّ هي مناسبة ملرجع ، و 
 ألنَّ  ؟ اذامل, بوا غض إذا, عذرون ثالثة إذا غضبوا يُ ، ن معذور اسيف حالة الغضب الشديد اإلن,  ألومهُ أن 

وا بُ ضِ ا غَ ة إذَ الثَ ثَ ( يف أحاديث أهل البيت  الصائم واملسافر واملريض ، هذا,  هبم جيعلهم هكذا يطالظرف احمل
 صابُ يُ  الَّذيو  ، هم إىل الغضبعحييط هبم قد يدف الَّذيالظرف ,  ) يضرِ مَ ـالر وَ افِ سَ مُ ـالم وَ ائِ ون الصَّ رُ عذَ يُ 

 ة شديدةعذر حالة عصبيَّ لرجل يُ ا وهذا, عذر يُ  أوضاعهِ و  م أبعصابهِ شديدة ال يستطيع أن يتحكَّ  غضبٍ  بنوبةِ 
هذه احلالة قلت هلم  ، اسة ويشتم من حوله من النَّمَّ األئِ  هللا ويسبُّ  ة ويسبُّ مَّ ئِ ويكفر ابألَ  ويبدأ يكفر ابهلل

 ألنَّ , بل أقل من العاديني , �ٌس عاديون املراجع أُ  الة تكشُف عن أنَّ هذه احلكن ل, ذر له الشرعي مع العُ 
أ� , ق صدِّ البعض منهم مل يُ  أنَّ  جوهالة ، قرأت على الو ذه احلهبو  ذه النوبةهب ني ال يصابوننالكثري من املتدي
ابهلل   من عدم الغضب يستهزئُ هذا هو مرجع يف حالةٍ , جع يف حالٍة من الغضب ت عن مر ثأقول هلم أ� حتدَّ 

,  يسرتسل حبديثه ، ال حالة غضب وال هم حيزنون؟ الحظتم ذلك أو ال , تعاىل هبذه الطريقة و  حانهسب
سيِّد كالم جاء فيه الهذا ال,  )!!! ي و� حجي هللا جدر واحد حييكول أك( الكالم أمامي  هذا هو نصُّ و 

 احليدري مسرتسالً !!

 رجاًء أعرضوا لنا نفس الفيديو : •

: بفرماييد اغا ، بفرماييد ، بفرماييد ، إحنا خاف انروح هناك بذاك العامل يكولون :  احليدريالسّيد كمال [ 
فإذا ( , اباب هذوله ماكو شي عليهم وحيظرة ، جيوز عايش جنابك بزهد وطيحان حظ وما أدري كذا 

شنو ؟ إن شاء ،  الحظت برجليها وال خذت سّيد علي ) ، اباب إحنا هم حبياتنه خلي نعيش بينه وبني هللا ،
بويه هذا اللي كلته ، خاف ايصري غري شي وإّال إحنا على املباين ، وأين دا أمشي ، وهللا يعلم دا أمشي , 
ولكن مو أخاف أروح هناك يكلويل : بويه أنت املشتبه إحنا شنسوي ، شنو إحنا دزينه عليك انت شتسوي 

كدر واحد حيجي ويه حجي هللا !!! هيجي واقعاً مهات ؟ شتكله الـ هللا !!! تكدر حتجي ويه هللا !! أكول ت
 عجيب ، 

 : واحد من االلف . احد الطلبة

: ها ؟ ما أدري , اكول ده أعمل بتكليفي � أعزائي , أكول شنو أ� اشدا أسوي ،  السيد كمال احليدري
م حيسنون صنعا ) ولكن أكول إذا أروح هناك كالويل : ( حيسبون , ده اعمل بتكليفي وهللا فوق تكليفي  أ�َّ

 ., عود ذاك الوكت شلون طيحان حظ بعد ]
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, سيِّد ها التفضل أيُّ  ينلفارسية يعللغة اه كلمة ابهذ,  بفرماييد اغا بفرماييد ) ( هناك كلمة يف بداية التسجيل
لمة وما معناها ن ال يعرفون اللغة الفارسية هذه الكِممَّ ا يستغرب البعض رمبَّ ,  او معناهتفضلوا هذا ه, تفضلوا 

 .مت تقدَّ  ت عندي مالحظتان املالحظة األوىلأ� قل، 

ليس الئقًا عن هللا  كالمٍ بو ث بسوء أدٍب احليدري هكذا يتحدَّ سيِّد أقول إذا كان ال:  انيةاملالحظة الثَّ 
, أمري املؤمنني يئ أو عن اهرة بكالٍم سالطَّ  يقةث بعد ذلك عن الصدِّ دَّ يتح أن سبحانه وتعاىل فهل نستغربُ 

تعابري وهو يف ذه الألسلوب وهبا هبذا ثُ إذا كان يتحدَّ  ،عليهم أمجعني  وسالمهُ  هللاِ  اتُ عن املعصومني صلو 
 قدوٌة هلم هُ ظاهري للمجاملة أنَّ  ولو بشكلٍ حىتَّ راعي ه يُ املفرتض أنَّ  ، مون منهتعلَّ ي متالمذتِه املفرتض أ�َّ  وسطِ 

دونُه أليس من قلِّ ن يُ الَّذيهؤالء  ، دونهُ قلِّ وهناك كثريون يُ  دلية وللتقللمرجعيَّ  ىتصدَّ احليدري يسيِّد ال ،
 فاتهِ راقب تصرُّ على األقل يُ , إليهم وأن �خذهم بنظر االعتبار ألجلهم  احليدري ينظرُ سيِّد ال اإلنصاف أنَّ 

سئ األدب بعد ذلك مع أمري ن يُ وتعاىل فهل من الغريب أ بحانهُ ث عن هللا سُ وأقوالُه ، إذا كان هكذا يتحدَّ 
 . أبداً  ليس من املستغربِ , اهرة يقة الطَّ املؤمنني مع الصدِّ 

 : )25(رجاًء أعرضوا لنا الوثيقة رقم  •

: ما أدري هّسه مو وهللا يعلم وهللا ال أفّكر أبّي شيء وهللا من يوم الّلي طَلعت  السّيد كمال احليدري[ 
على الكوثر وقلت أبنَّه موروثنا الروائي يهودي ، نصراين ، كذا ، ال كنت خمّطط له ، ال كنت كاتبه ، ال  

 كنت قايله وكأنّه يف ذاك املوقع واحد قال يل قال هاي اجلملة قوهلا أ� هم قلتها .

 : يعين قبلها ماكو أّي شي ؟ احد الطلبة

 : وهللا ال كاتب هاك دفرتي روح راجعه . السّيد كمال احليدري

 : عجيب .احد الطلبة 

: من ِطَلعت مهّاتني نزَلت َجّوه ، هذا الشيخ أسد قصري قام يلطم على راسه وهللا قام  السّيد كمال احليدري
 شقلت أنت ؟! قلت له شنو الّلي قلت ؟ يلطم على راسه ، قال : أنت تدري هاليوم إ

 : وجهاً لوجه ؟  احد الطلبة

 : إي إي نزلت من الدرج ، ال مو هو .  السّيد كمال احليدري

 : بلي بلي .احد الطلبة 
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: ابالستوديو مالته شيخ أسد قصري .. أحدمها ، فهو من أنزل أ� يقعد كامًال هم  السّيد كمال احليدري
و يقعد جّوه ويسمعوه عرفت شلون ؟ وبعض األحيان هم املخابرات هم ينزلون جّوه يسمعين ، كامًال ، ه

اإلّطالعات جيون يقعدون يسمعون ، فنزلت ابلدرج يعين ما خّالين أطب للغرفة , قال يل : أنت تدري 
ا هاليوم شنو قلت أنت ؟! قلت له : وهللا وال أدري شنو , شنو ؟ قال : هاي قلتها ، قلت له : وهللا م

 أدري يف وقتها إجتين.

 : إجت . احد الطلبة

 : الفكرة بذهين أ� هم قلتها .  السّيد كمال احليدري

 : إحنّلل الظاهرة الـ ..؟ احد الطلبة

 : مو .. ما أدري ، أعوذ ابهلل . السّيد كمال احليدري

 : يعين إذا أرد� إحنّللها . احد الطلبة

نت روح حّللها عند علماء النفس هّسه يقولون اباب هذا مريض : ما أدري , أ� ألسّيد كمال احليدري ا
 مشدريين إي أ� شنو أقول لك ؟! أقول أنت دا تسألين عن شيء أقول ال أعلم .

 : ألّنه طُرِح يف حمفل . احد الطلبة

 : أ� هم دا أقول حمفل علمي أ� دا أجاوبك أقول اباب هذا عقل ما عنده . السّيد كمال احليدري

 : حاشاك .لطلبة احد ا

: ال ما إلتفتت , أقول الظاهر دا يقول هالّشكل ، يقول بيين وبني هللا , أّما أّنه  السّيد كمال احليدري
 إحتمال هم أكو فد شيء آخر وال أعلم . 

 : القصد أنّه ..  احد الطلبة

 : ما أبد ... مو .  السّيد كمال احليدري

 : معجزة إهلية .. احد الطلبة
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: أو ، أنّه إهلّية , أو أنّه شيطانّيه مشدريين أ� ؟ وهلذا ما أتذّكر يوم واحد قال يل ، قال ال احليدري السّيد كم
يل : سّيد� , بيين وبني هللا قال يل : كّل هذا الّلي صاير فد يوم ما عتبت على أمر فد واحد ، قال يل : فد 

! آخر أنت وين كنت اآلن وين ؟! ليش ؟! يوم ما شكيت إىل هللا , قلت له : ليش هيجي سّويت بّيه ؟
 قلت له : وهللا ما خطر على ذهين أن أقول له كذا ، ما خطر على ذهين إهلي ليش هيجي سّويت ؟! 

 : شاف مصلحة بيها . احد الطلبة

 : هي هذه . السّيد كمال احليدري

 : هي هذه .  أحد الطلبة

: هم وهللا ما أدخل يف عامل األلفاظ حّىت أنّه أقول كذا ، أقول هو هذا الالبّد منه ،  السيد كمال احليدري
هو هذا الالبّد منه ، خلص إنتهى ، وال معتقداً ابجلرب إنتو تشوفون أّنه أ� من أتكّلم ما معتقد بنظريّة اجلرب ، 

 ولكّن هاي النظريّة مال نقص يف الوجود الشخصّية الّلي هو املتكّلم .

 : فعلى الـسامع . احد الطلبة

 : خلص إنتهت القضّية , ُهو ُهو رايدها هالشكل تصري ألجل تطلع أ� شسّوي ؟! السّيد كمال احليدري

 : ال الكل مثًال هّسه التصّور العام أنّه السّيد احليدري كان ُمِعد هلذا األمر .وكان .احد الطلبة 

 وهلا أُقسم .: وكان , وحّقك دا أق السّيد كمال احليدري

 : يعين هالّسه الكل . احد الطلبة

: ابهلل العظيم هاي اجلـ ، مو هناك أقول هوايه من احلكي الّلي أحكي هنانه أ� ما  السّيد كمال احليدري
 ُمِعد له .

: هذا هذا ما نتدّرسه ويعين نقول أنّه من سوء األدب ، أّن ، فكّنا نقول فيما بيننا بعض  احد الطلبة
 األحيان ، أّن أحيا�ً جناب السّيد بعض النظرّ�ت ُتطَبع .

 : أحسنت . السّيد كمال احليدري

 : يسّويها ويطرحها . احد الطلبة
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وايه مهّات مو شويّه ، هوايه موال� ال كاتبها ، ال : ويطرحها ، أحسنت ، أبداً أبدًا ه السّيد كمال احليدري
أصًال أصًال بعض األحيان أروح للكوثر أقول له مهّاتني بعض األحيان من كان أطلع أقول له : هذا البحث 

 ألنّه قلت له شيخ أسد ترى هذا ما كنت حمّضر له ، هذا من قعدت ابالستوديو .

 : إجه .احد الطلبة 

 : البد هذّين أقوهلا ؟ السّيد كمال احليدري

 : ماورائّيات .احد الطلبة 

: أقول أنت أنت طبعًا من تنطيه إفرتض لفرويد ، يقول اباب هذا الّالشعور ماله دا  السّيد كمال احليدري
يتحّكم به ، أقول أ� ما ألتفت ، أّما تنطيها لعارف ، يقول : ال , اباب بيين وبني هللا هذّين مقّدمات ، توفيق 

 البد أنت تقوهلا ، تنطيها لفد واحد بيين وبني هللا . إهلي

 : قراءات . احد الطلبة

 : قراءة ذاك الطرف يقول اباب هذا سوء توفيقه الّلي حيكي على الزهراء هالشكل . السّيد كمال احليدري

 : لو ال مسح هللا مع حالة خلّو الذهن . احد الطلبة

 : إي . السّيد كمال احليدري

 : هل ميكن أن تكون هذه الـ .. احد الطلبة

: إي ، وهلذا أقول أ� ، ليش أنت تروح ؟ أ� أطلع ، من أطلع أقول : سّيد ابن  السّيد كمال احليدري
رسول هللا , ما عندك شغل هاليوم حكيت هاحلكاية أنت ؟! ويّه نفسي هاي أقوله , على شنو حكيتها 

م يف كذا ما ُدمت مل تتكّلم وعندما تتكّلم انت تصري شتسّوي بيها ؟! ولك إنطلعت وراحت خلصت ، الكال
 شنو ؟ ] .

ز دائمًا يف حديثي اهرة أ� أركّ قة الطَّ ناك إشارة واضحة للصديّ احليدري كانت هُ سيِّد أعتقد يف آخر حديث ال
يعة أ� أزن ،  سبة يلامليزان على األقل ابلنِّ  اا امليزان أل�َّ سني أل�َّ ن واحلُ سَ احلَ  أمّ  ويف براجمي على ذكرِ  الشِّ

أجعل ميزان التقييم  مين حديُث أهل البيت ، أنهكذا علَّ  ، ُحمَمَّدمُت من آِل ة ، هكذا تعلَّ مَ اطِ بعالقتهم بفَ 
أن , أن أقيس الكتب , أن أقيس املراجع , قيس العلماء على أن أ صرّ ئمًا أُ الذلك د, ة مَ اطِ اس فَ بني النَّ
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 لِّ لِّ مراتبِه وبكُ اإلهلي بكُ  الِ مَ والكَ  هرِ والطُّ  سنِ حقيقة احلُ  يسِ  شيٍء مبقالَّ قيس كُ أن أ, ات أقيس الفضائيّ 
ث عن حقيقة اجلمال عن يتحدَّ  - ةً يئَ هَ  نُ ان احلُسْ و كَ لَ  : ( األعظم يقول يبُّ النَّ  ، ةمَ اطِ ه فَ نشآتِ  وأبمتَِّ هوراتِه ظُ 

وجهُ  ةُ مَ اطِ الطهر ، وفَ  ُة جوهرُ مَ اطِ فَ ,  ) ةمَ اطِ ت فَ انَ كَ لَ  -ت وجتلَّ  - ةً يئَ هَ  نُ ان احلُسْ و كَ لَ  -احلسن حقيقة 
عليه  ى هللاُ صلَّ  ُحمَمَّدٍ يسري يف حقيقِة  الَّذي وحُ ا الرُّ نُه حقائُق غيِب الغيوب ، إ�َّ صِّ حتُ  الَّذياجلالل اإلهلي 

 .؟!ة .مَ اطِ م عن فَ ، يقُف الكالم ماذا أتكلَّ )  نيبني جَ بَ  الَّيتي وحِ رُ  ةُ مَ اطِ فُ (  ، وآله

إىل  سيئُ ة يُ مَ اطِ إىل فَ  نتسبُ ي احليدري وهوسيِّد من أنَّ الانت هناك إشارة واضحة أقول يف آخر التسجيل ك
ئى احلديث يساحلديث عن هللا سيُ  ئُ يسفمن يُ  غربٍ ستوما هو مبُ , أقول  الَّذيأ�  ث لستُ هو يتحدَّ , ة مَ اطِ فَ 

 عليها . وسالمهُ  هللاِ  ة صلواتُ مَ اطِ قطعاً عن فَ 

عن  ثُ هو يتحدَّ و ة ومتِه املعروفة منظومة األنوار القدسيَّ حسني االصفهاين يف منظُحمَمَّد يخ بيٌت مجيل للشَّ 
 ة :مَ اطِ فَ 

 ِحجاهُبــــــــــــــــــــــــــــــــــا ِحجــــــــــــــــــــــــــــــــــاُب البــــــــــــــــــــــــــــــــــاري
 

 اَبرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــٌة تُـــــــــــــــــــــــــــــــــــذِهُب ابألبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ  
 ..ة مَ اطِ تلك هي فَ  

 ..)  َواَبهُبا اَبِيب فَاِطَمة ِحَجاهُبا ِحَجاِيب قال : (  ُحمَمَّدٌ ا و جاهبُ حِ 

 ِحجاهُبــــــــــــــــــــــــــــــــــا ِحجــــــــــــــــــــــــــــــــــاُب البــــــــــــــــــــــــــــــــــاري
 

 اَبرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــٌة تُـــــــــــــــــــــــــــــــــــذِهُب ابألبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ  
أفكارُه  ُه يطرحُ يعيشها وكيف أنَّ  الَّيت طِ التخبُّ  كمال احليدري من حالةِ سيِّد  ال ق على ما قالهُ علِّ ريد أن أُ أُ ال  أ� 

 .وإعداد  وحتقيقٍ  املباشر على شاشة التلفزيون هكذا من دون متحيصٍ  ونظر�تِه عرب البثِّ 

سيِّد زوا يف تفاصيل كالم الشاهدين أن يركّ  للمُ الوثيقة األخرية كي يتسىنَّ  رجاًء أعيدوا علينا بثّ  •
 احليدري .

: ما أدري هّسه مو وهللا يعلم وهللا ال أفّكر أبّي شيء وهللا من يوم الّلي طَلعت  السّيد كمال احليدري[ 
على الكوثر وقلت أبنَّه موروثنا الروائي يهودي ، نصراين ، كذا ، ال كنت خمّطط له ، ال كنت كاتبه ، ال  

 كنت قايله وكأنّه يف ذاك املوقع واحد قال يل قال هاي اجلملة قوهلا أ� هم قلتها .

 : يعين قبلها ماكو أّي شي ؟ احد الطلبة

 : وهللا ال كاتب هاك دفرتي روح راجعه . السّيد كمال احليدري
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 : عجيب . احد الطلبة

: من ِطَلعت مهّاتني نزَلت َجّوه ، هذا الشيخ أسد قصري قام يلطم على راسه وهللا قام  السّيد كمال احليدري
 شقلت أنت ؟! قلت له شنو الّلي قلت ؟ يلطم على راسه ، قال : أنت تدري هاليوم إ

 : وجهاً لوجه ؟ احد الطلبة 

 : إي إي نزلت من الدرج ، ال مو هو .  السّيد كمال احليدري

 : بلي بلي . احد الطلبة

: ابالستوديو مالته شيخ أسد قصري .. أحدمها ، فهو من أنزل أ� يقعد كامًال هم  السّيد كمال احليدري
و يقعد جّوه ويسمعوه عرفت شلون ؟ وبعض األحيان هم املخابرات هم ينزلون جّوه يسمعين ، كامًال ، ه

اإلّطالعات جيون يقعدون يسمعون ، فنزلت ابلدرج يعين ما خّالين أطب للغرفة , قال يل : أنت تدري 
ا شنو ؟ قال : هاي قلتها ، قلت له : وهللا م ,هاليوم شنو قلت أنت ؟! قلت له : وهللا وال أدري شنو 

 أدري يف وقتها إجتين.

 : إجت . احد الطلبة

 : الفكرة بذهين أ� هم قلتها .  السّيد كمال احليدري

 : إحنّلل الظاهرة الـ ..؟ احد الطلبة

 : مو .. ما أدري ، أعوذ ابهلل . السّيد كمال احليدري

 : يعين إذا أرد� إحنّللها . احد الطلبة

: ما أدري , أ� أنت روح حّللها عند علماء النفس هّسه يقولون اباب هذا مريض  السّيد كمال احليدري
 مشدريين إي أ� شنو أقول لك ؟! أقول أنت دا تسألين عن شيء أقول ال أعلم .

 : ألّنه طُرِح يف حمفل . احد الطلبة

 : أ� هم دا أقول حمفل علمي أ� دا أجاوبك أقول اباب هذا عقل ما عنده . السّيد كمال احليدري

 : حاشاك . احد الطلبة
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: ال ما إلتفتت , أقول الظاهر دا يقول هالّشكل ، يقول بيين وبني هللا , أّما أّنه  السّيد كمال احليدري
 إحتمال هم أكو فد شيء آخر وال أعلم . 

 : القصد أنّه ..  احد الطلبة

 : ما أبد ... مو .  لسّيد كمال احليدريا

 : معجزة إهلية ..احد الطلبة 

: أو ، أنّه إهلّية , أو أنّه شيطانّيه مشدريين أ� ؟ وهلذا ما أتذّكر يوم واحد قال يل ، قال  السّيد كمال احليدري
فد واحد ، قال يل : فد يل : سّيد� , بيين وبني هللا قال يل : كّل هذا الّلي صاير فد يوم ما عتبت على أمر 

ليش هيجي سّويت بّيه ؟! آخر أنت وين كنت اآلن وين ؟! ليش ؟! : قلت له , يوم ما شكيت إىل هللا 
 قلت له : وهللا ما خطر على ذهين أن أقول له كذا ، ما خطر على ذهين إهلي ليش هيجي سّويت ؟! 

 : شاف مصلحة بيها . احد الطلبة

 .ذه : هي ه السّيد كمال احليدري

  : هي هذه . أحد الطلبة

هم وهللا ما أدخل يف عامل األلفاظ حّىت أنّه أقول كذا ، أقول هو هذا الالبّد منه ، :  السيد كمال احليدري
هو هذا الالبّد منه ، خلص إنتهى ، وال معتقداً ابجلرب إنتو تشوفون أّنه أ� من أتكّلم ما معتقد بنظريّة اجلرب ، 

 مال نقص يف الوجود الشخصّية الّلي هو املتكّلم .ولكّن هاي النظريّة 

 : فعلى الـسامع . احد الطلبة

 : خلص إنتهت القضّية , ُهو ُهو رايدها هالشكل تصري ألجل تطلع أ� شسّوي ؟! السّيد كمال احليدري

 كان .و .: ال الكل مثًال هّسه التصّور العام أنّه السّيد احليدري كان ُمِعد هلذا األمر  احد الطلبة

 وحّقك دا أقوهلا أُقسم ., ن وكا:  السّيد كمال احليدري

 : يعين هالّسه الكل . احد الطلبة
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: ابهلل العظيم هاي اجلـ ، مو هناك أقول هوايه من احلكي الّلي أحكي هنانه أ� ما السّيد كمال احليدري 
 ُمِعد له .

ألدب ، أّن ، فكّنا نقول فيما بيننا بعض : هذا هذا ما نتدّرسه ويعين نقول أنّه من سوء ا احد الطلبة
 األحيان ، أّن أحيا�ً جناب السّيد بعض النظرّ�ت ُتطَبع .

 : أحسنت .السّيد كمال احليدري 

 : يسّويها ويطرحها . احد الطلبة

ال  : ويطرحها ، أحسنت ، أبداً أبدًا هوايه مهّات مو شويّه ، هوايه موال� ال كاتبها ، السّيد كمال احليدري
هذا البحث : أصًال أصًال بعض األحيان أروح للكوثر أقول له مهّاتني بعض األحيان من كان أطلع أقول له 

 ألنّه قلت له شيخ أسد ترى هذا ما كنت حمّضر له ، هذا من قعدت ابالستوديو .

 .: إجه  احد الطلبة

 : البد هذّين أقوهلا ؟ السّيد كمال احليدري

 : ماورائّيات . احد الطلبة

: أقول أنت أنت طبعًا من تنطيه إفرتض لفرويد ، يقول اباب هذا الّالشعور ماله دا  السّيد كمال احليدري
اباب بيين وبني هللا هذّين مقّدمات ، توفيق , ال : يتحّكم به ، أقول أ� ما ألتفت ، أّما تنطيها لعارف ، يقول 

 د بيين وبني هللا .إهلي البد أنت تقوهلا ، تنطيها لفد واح

 : قراءات . احد الطلبة

 : قراءة ذاك الطرف يقول اباب هذا سوء توفيقه الّلي حيكي على الزهراء هالشكل . السّيد كمال احليدري

 : لو ال مسح هللا مع حالة خلّو الذهن . احد الطلبة

 : إي . السّيد كمال احليدري

 : هل ميكن أن تكون هذه الـ ..احد الطلبة 
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: إي ، وهلذا أقول أ� ، ليش أنت تروح ؟ أ� أطلع ، من أطلع أقول : سّيد ابن  السّيد كمال احليدري
رسول هللا , ما عندك شغل هاليوم حكيت هاحلكاية أنت ؟! ويّه نفسي هاي أقوله , على شنو حكيتها 

ندما تتكّلم انت تصري شتسّوي بيها ؟! ولك إنطلعت وراحت خلصت ، الكالم يف كذا ما ُدمت مل تتكّلم وع
 شنو ؟ ] .

يف الوسط العلمائي  نتشرةٌ الُة مُ احلهذه ، به  ةً احليدري ليست خاصَّ سيِّد عنها ال ثُ يتحدَّ  الَّيتهذه احلالة 
, سيين طباء املنرب احلُ احلالة هم خُ  بتلى هبذهِ تُ  الَّيتمن اجملموعات , اس ثون بني النَّ ن يتحدَّ الَّذيوخصوصًا بني 

ال  الَّذين الكالم وممن اهلذ�ن  من األحيان يصعدون املنرب ويدخلون يف طورٍ  ظون يف كثريٍ تالحولذلك 
 ينقلُ  هُ أنَّ  يف نفسهِ  يفرتضُ  الَّذيث على املتحدِّ , على اخلطيب , م ِـ على العال،  احلالة منتشرة هذهِ ،  معىن لهُ 

ن وأن يضبط أسلوب حديثِه طاء كالمِه بقدر ما يتمكَّ ح أخصحِّ أن يكون عارفاً مبا يقول وأن يُ ُحمَمَّد  كر آلِ فِ 
ث تحدَّ ي ال أن, وابلبيا�ت واملصادر الكافية  ةِ وأن �يت ابألدلَّ , وصريح  واضحٍ  بشكلٍ  هِ تالب مقارتِّ وأن يُ 

ال أن , م أن يذكر شيئًا يسريًا طاراًئ ليس أصًال تكلِّ ث وللمُ دِّ تحميكن للمُ  ، هكذا من دوِن أساٍس واضح
د  ل مع آلِ  يف التعامُ ل أصًال اثبتاً قو�ًَّ شكِّ وال أن يطرح رأ�ً يُ , ٍة س لنظريَّ ؤسِّ يُ   على حديثِ  كمِ أو يف احلُ ُحمَمَّ

حديثهم ولبناء منظومتهم  لفهم عتمدُ تُ  الَّيتسس والقواعد والطرائق أهل البيت أو يف بياِن األساليب واألُ 
ال أقول من و  دفسِ يُ  و دُ فسفسد ويُ م واخلطيب حينئٍذ سيُ ـالعالِ   فإنَّ ة ، وإالَّ قافيَّ لثَّ وا ةِ فقهيَّ وال ةيَّ كر والفِ  ةِ العقائديَّ 

 ا أفسدُه يف السابق .فسد أكثر ِممَّ سيُ ، ح صلِ ا يُ فسد أكثر ِممَّ سيُ  هُ أنَّ 

لت لكم ا قُ مين كعن اإلطالة ولكنَّ  رُ ذابقة وأعتلن أطيل احلديث عليكم واحللقة طالت كاحللقات السَّ 
بر�مج  حلقاتِ  تابعون هذه احللقات إىل آخرِ ن يصربون معي على طول احللقات ويُ الَّذي, وأعطيتكم ضما�ً 

ٍق طِ ىل �َ ى إِ صغَ ن أَ مَ (  ، سيجدون أنفسهم قد وضعوا النقاط على احلروف بشكٍل واضح) , بصراحة ( 
 هم والناطق عن هللا فقط هم هم,  ) عن هللا نطقُ يَ  قُ اطِ النَّ َكاَن إن  فَ  - ُحمَمَّدمنا آُل هكذا علَّ  - هدَ بَ د عَ قَ فَـ 

 ال ينطقُ  ، اطقني عن هللاعن النَّ  نقلُ ننا نقل حديثهم فإنَّ  يف ا صادقنينَّ حنن إذا كُ  ، وال يوجد شخٌص آخر
يعةِ أحداً من  عليكم أنَّ  فال يشتبهُ ،  هم فقط عن هللا إالَّ  يعة أو من غري  الشِّ كون �طقاً عن عون أن يتتوقَّ الشِّ

فقط هؤالء ينطقون , األطبينب األطهرين  عليه وعلى آلهِ هللا ى صلَّ ُحمَمَّد  آلُ و  دمَّ عن هللا فقط حمَُ  اطقُ النَّ  ، هللا
 .ابن احلسن فقط وفقط  ةُ جَّ عن هللا يف زماننا هو احلُ  اطقُ النَّ ، عن هللا 

 - دهبَ اطق عن هللا فقد عبده كذلك فقد عَ عن النَّ  �قلٍ صغى إىل ومن أ - َمن َأصَغى ِإىل َ�ِطٍق فـََقد َعَبَده(
د قَ يس فَـ بلِ ن إِ عَ  قُ نطِ يَ  قُ اطِ ان النَّكَ   إنْ وَ  - يصغي هذا الَّذي - فـََقد عَبد هللا فَإن َكاَن النَّاِطُق يَنطُق عن هللا
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كما هو احلال يف )  !! ن ينطق ال يدري عمّ اطق فإن كان النَّ( : يبدو  اثلثة الةوهناك ح, )  يسبلِ د إِ بَ عَ 
، احلالة الثالثة على فرويد كما هو قال  ا أن نعرض حالتهُ احليدري وينتظر منَّ سيِّدُ ث عنها الحتدَّ الَّيت الواقعة 

 من أمرِه . حريةٍ  فهو يف صغي إليه هنيئاً لهُ يُ  الَّذي ن ينطق فإنَّ ن ينطق وال ندري عمَّ طُق ال يدري عمَّ النا

 َكالُمُكم نُور ..  ُحمَمَّدٍ آل �  : أقوهلا آخر كلمةٍ 
 ..عاء مجيعاً أسألكم الدُّ 

 ..أترككم يف رعاية القمر � قمر بين هاشم 
 ..نلتقي غداً 
 ..يف أماِن هللا 


