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 قــــــــــــــــــــــــــــــالوا غــــــــــــــــــــــــــــــداً �يت د�ر احلمــــــــــــــــــــــــــــــى
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزُل الرَّكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُب مبغنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُهم   وين
 فُكــــــــــــــــــــلُّ مــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــان ُمطيعــــــــــــــــــــاً هلــــــــــــــــــــم 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُهم   أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــبح مســــــــــــــــــــــــــــــــــــروراً بُلقي

ــــــــــــــــــيت  ــــــــــــــــــٌب فمــــــــــــــــــا حيل ــــــــــــــــــي ذن ــــــــــــــــــُت فل  قُل
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُهم   أبيِّ وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍه أتلّق
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 العفـــــــــــــــــُو مـــــــــــــــــن شــــــــــــــــــأ�مقـــــــــــــــــالوا ألـــــــــــــــــيس 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُهم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ترجَّ  ال ســــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّما عمَّ
 عفوَك � بقّية هللا .. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــُت أســــــــــــــــــــــــــــــــــعى إىل ابهبــــــــــــــــــــــــــــــــــم  فجئ
 

 أرجــــــــــــــــــــــــــــــــــوُهم طــــــــــــــــــــــــــــــــــوراً وأخشــــــــــــــــــــــــــــــــــاُهم 
 ..ُحمَمَّد وآِل ُحمَمَّد َسالٌم على  

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

 َسالٌم عليُكم مجيعاً ..
  الرب�مج : بصراحة ..بني أيديكم هذا 

 يشتمُل على عدَّة عناوين :

 كمال احليدري .. سيِّد  : وقفٌة مع املرجع الدِّيّين املعاصر ال لاألوَّ  العنوانُ 

 ..احللقُة اخلامسة 

 ل ،راِز األوَّ طِّ  مراجعنا وُعلمائنا الكبار من التبِ كان حديثي يف احللقِة املاضية قد وصل إىل جولٍة سريعٍة يف كُ 
يعياجلولِة العلمية بعد أن حتّدثُت عن أنَّ إشكاليًة كبريًة يف الواقِع  إّمنا شرعُت يف هذهِ و  ُل يف موقِف تتمثَّ  الشِّ
يعة لماء عُ  يعة ومراجع الشِّ , د  واضح وتردُّ هناك اختاللٌ ، ناك حريٌة يف عقائدهم الكبار من املعصومني ، هُ الشِّ

م ولكن املشكلُة عيد الكالم املتقدِّ ال أريد أن أُ ُحمَمَّد ، بُب يعوُد إىل موقفهم اخلاطئ من حديِث آل والسَّ 
من الفكر  لماؤ� ومراجعنا الكبار فقد جاءوا بهِ يعتمدُه عُ  الَّذيتكمُن يف ميزاِن تقييِم حديِث أهل البيت 

 النَّواصب .هي األخرى جاءوا هبا من سوق ُحمَمَّد  آلِ  يف حديثِ  اعد الفهمو قاصيب ، وكذلك يف النَّ 

تقييٍم �صيب وبقواعد فهٍم �صيب ،  يزانِ لماؤ� ومراجعنا الكبار مبيتعامُل معُه عُ ُحمَمَّد  آلِ  حديٌث مبعاريِض قولِ 
كان   الَّذيرفة ، وهذا هو ة صِ ال هي شيعيَّ و  رفةة صِ ل عند� نتائج ال هي �صبيَّ تيجة ما هي ؟ ستتحصَّ النَّ 

يعة :ضُت للقمم يف اتريخ ين قد تعرَّ وإنَّ , ؤ� األجالء اواضحاً فيما كتبُه علم   الشِّ

  !حديٌث عن الصدوق  -
  ! حديٌث عن املفيد -
  ! حديٌث عن الطوسي شيخ الطائفة -
  ! يق احللّ عن احملقِّ  -
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  ! يمة احللّ عن العّال  -
  ! عن صاحب اجلواهر -
 .وأضراب هؤالء  !عن شيخ مرتضى األنصاري  -

م واضحًا تهم وكان كالمهمَّ دهم وانتقاصهم من أئِ كان احلديث يف أجواء هؤالء وكيف انتكسوا يف حريهتم وتردُّ 
ة يعيَّ شِّ الدِّينيَّة السة املؤسَّ  احلوزة العلمية ويف جوِّ  هي يف جوِّ الَّيت عليكم من كتبهم املعروفة ومن املصادِر  وقرأتهُ 

يعة .لماء ة من مكتبة عُ األوىل ويف الرفوف املهمَّ  الّرمسيَّة موضوعة يف الرفوف  الشِّ

ُث طاملا أحتدَّ الَّيت اإلشكالية  هِ أكثر وأكثر لدى املتلقي عن هذ ضح الصورةُ تتَّ حىتَّ ة ستمرَّ ال زالت اجلولة مُ 
 عنها يف براجمي يف دروسي يف ندوايت .

  اخلوئي :سيِّد فتاوى ال ) يف أجوبة االستفتاءات جاةصراط النَّ ( هذا هو 

م السؤال املرقّ ، وقد قرأت عليكم هذا الكالم ,  )446(صفحة  هجري قمري / 1431 /الطبعة األوىل 
هو املتيقن من السّ  درُ القَ اخلوئي : سيِّد والسائل يسأل عن سهو املعصوم يف صالتِه ، جواب ال )1520(

هذا و , جية يسهو فيها ر ااملوضوعات اخل - غري املوضوعات اخلارجية هو يفالسّ املمنوع على املعصوم هو 
جممع ( والطربسي يف ) , التبيان ( الطوسي يف  الشَّيخُ ث عنه ذكرُه وحتدَّ  الَّذيهو هو أقبح بكثري من السّ سّ ال

 ، الصدوقالشَّيخ  عنهُ ث حتدَّ  الَّذيهو وكذلك أقبح من السّ , الكالُم عن هذه املضامني  ، وقد مرّ ) البيان 
  :إىل كتبهم  هناك جمموعة من كبار مراجعنا أشرتُ 

  ) . الفقيه(  كتابهِ   الصدوق يفالشَّيخ  -
يخ تويف يف السنوات األخرية من مراجع عصر�  الَّذيوذكرت أيضاً املرجع  - وما تقي التسرتي ُحمَمَّد الشَّ

  ) .ى هللا عليه وآله صلَّ  يبّ النَّ  قاموس الرجال من رسالة يف إثبات سهو( أحلقه بكتابِه 
، عصوم ال يسهو يف دائرة التبليغ من أنَّ امل: يف اجلزء الرابع ) يان التب(  الطوسي يفالشَّيخ ما ذكرُه و  -

يعين مساحة , اختالل يف عقلِه  ال يكون هناك الَّذي خارج دائرة التبليغ يسهو وينسى إىل احلدّ 
 من أنَّهُ : وقال ، هكذا قال يف كتابِه ،  تالًَّ خمُ  عقلهُ  عدُّ ال يُ  الَّذي احلدّ  هو واسعة جداً إىلسيان والسّ الن

  مان .جرى عليِه يف األزمنة املاضية فيما مضى من الزَّ  افاتِه وكثرياً ممتصرّ ينسى كثرياً من مُ 
 .الطربسي ) جممع البيان ( وتقريباً نفس الكالم أشار إليِه صاحب  -
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 مجيع ، ات اخلارجيةق إىل مجيع املوضوعع هذه الدائرة فاحتمال السهو يتطرّ وسِّ اخلوئي اآلن يُ سيِّد ال
الشَّيخ  فاتِه ، ألنَّ تصرّ ته ال كثرياً من مُ افتصرّ مجيع مُ تمل فيه أن ينسى املعصوم حيُ  املوضوعات اخلارجية يعين أنَّ 

 وفيما داتهِ اباخلاصة ويف ع هيف شؤون ده حالة النسيان عنينيع, اته فتصرّ م ه ينسى كثريًا مننَّ أب: الطوسي قال 
فاته تصرَّ مُ  ينسى كثريًا من: هو هكذا قال ، خارج دائرة التبليغ األكثر ينسى فيها  لال وأقو ايقوم به من أفع

حاظ قد لِّ ذا القوية يعين هب  ما أمتلُك ذاكرةً يضًا ينسى إىل حدٍ وأ, ا جرى عليه فيما مضى من الزمان وِممَّ 
  عليه ، ماذا أقول ؟! هللا وسالمهُ  املعصوم صلواتُ  أقوى من ذاكرة ريتتكون ذاك

القدر (   :هذا هو كالمهُ ، هو عند املعصوم إىل حٍد بعيد ع دائرة النسيان والسّ كالمه وسّ   اخلوئي يفسيِّد ال
ميكن أن , ة فيمكن يجر اا املوضوعات اخلأمَّ ) ,  ية غري املوضوعات اخلارجال يسهو يف املعصوم املتيقن أنَّ 

اجلانب ، ة املعصوم ايح اجلانب العملي يف ينيع جيةار ات اخلاملوضوع, د دِّ ومل حيُ هو ق إليها النسيان والسّ يتطرّ 
جية ر اام الدين ، هذه هي املوضوعات اخلواجلانب العملي يف تطبيق أحك ، وية اليوميةين الدالعملي يف حياتهِ 

فكر فكٌر هذا ال! ن أنتم إمامكم هكذا ؟و لاالت ، ماذا تقو احل هذهِ ق إىل مجيِع فاحتمال النسيان يتطرَّ , 
احلج و  الةنَّ الصَّ من أ: ( اصب قالوا و النَّ  ألنَّ , اصيب بل يتجاوز الفكر النَّ  !؟أم هو فكٌر �صيب  شيعٌي أصيل

، على ) ائرة التبليغ فاجلانب العملي داخل يف د,  ) يجِّ وا ِحبَ جُّ اليت وحُ صَ وا بِ لُّ صَ (  ، داخلة يف دائرة التبليغ
 سريعة . ة هي جولةٌ سهب كثرياً يف هذه القضيَّ أي حال أ� ال أريد أن أُ 

 : قال هُ املفيد ذهب إىل أبعد من ذلك من أنَّ الشَّيخ و , هو رون السّ لماؤ� األجالء تتذكّ علينا ما قالُه عُ  مرَّ 
ا قبل البعثة وقبل ويف زمن اإلمامة الفعلية ، أمَّ  من البعثة عصمتهم كاملة يف ز علمهم كامل وأنَّ  املقطوع بِه أنَّ 

(  املفيد يف كتابهِ الشَّيخ هذا قول ، ف ال نعلم هل كانت عصمتهم كاملة أو ال نا نتوقَّ مامة الفعلية فإنَّ اإل
 .قرأته عليكم ) , االعتقاد  تصحيحُ 

الم حيقُّ لُه أن يصطفي  السَّ  هاإلمام علي من أنَّ : ئم احلرب ايف غن فث عن التصرُّ ق احللي فحني حتدَّ ا احملقِّ وأمَّ 
ظلم مع من ؟ مع جنده د المًا شديظالِ , حفًا اإلمام سيكون جمُ  فهناك احتمال أنَّ ، حف كذا ما مل جيُ كذا  
 .احلديُث أوسع وأكثر من ذلك  ، يضحون أبنفسهم بني يديهو  ون بني يديهلن يقاتالَّذي

ه لتري املؤمنني بزمان قتلِه ومكان قا ابن سنان فيما يرتبُط بعلم أمللمهنّ  ي هو اآلخر يف أجوبتهِ مة احللّ والعالَّ 
يخُ كالم نفسه ذكرُه هذا الو ,  كان يعلم األمر ابإلمجال هُ من أنَّ : وتفاصيل مقتلِه  املسائل (  املفيد يف كتابه الشَّ

 .) العكربية 
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فماذا يعرف ، قدار الكّر مِ  املعصوم ال يعرفُ  إنَّ : ىل صاحب اجلواهر حني قال إإىل أن وصل بنا الكالم 
  !؟شيء  يط علمه أبيّ ماذا حيُ ؟ فماذا يعرف , املعصوم إذا كان املعصوم ال يعرف مقدار الكّر 

يعة إمجاع علماء  من أنَّ : عليكم  والشيح املفيد صرّح فيما قرأته املعصوم ال يعلم مبا يكون  نعقد على أنَّ مُ الشِّ
املعصوم  أنَّ  من: ( ذا الرأي هذهبون إىل و�م يلِّدقن تُ الَّذين اآلن و ، وفعًال املراجع املوجود على حنو التفاصيل

  كحايل وحالكم .ين، يع)  اا التفاصيل فال علم له هبيعلم علماً إمجالياً ابلكليات أمَّ 

من أنَّ ) : الرسائل (  ث عن أحد التوقيعات يف كتابهِ مرتضى األنصاري وكان يتحدَّ الشَّيخ ىل إإىل أن وصلنا 
 لذلك اضطرص ه مل يكن حافظًا للنَّ ابملعىن يبدو أنَّ  نقلهُ  ، ابملعىن اتهِ قيعو ام اُحلجَّة نقل حديثًا يف بعض تاإلم

 .  ابملعىن نقلهُ ي إىل أن

 من هِ لعفا ا علىمة ابخلمس عّده إحساً� حمضًا جَّ ف أبموال اإلمام احلُ التصرُّ  عدَّ : ) اخلمس (  يف كتابهِ و 
 ألمخاس .لص يف صرفنا خلصو اب ةجَّ ومل يشرتط أن �خذ بنظر االعتبار رضا اإلمام احلُ ,  لسبي

اخلوئي رمحة سيِّد ىل الإ أن وصلنا  عليكم من كتبهم إىلتهُ كالم قرأهذا الكلُّ و  هكذا يتعامل علماؤ� ومراجعنا
 إىل أوسع دائرة من النسيانإىل أن وصلنا ، وا� حديثي ابقني الَّذين ذكرهتم يف طلماء السَّ وعلى العُ  ههللا علي

 اخلوئي .سيِّد ال هو حبسب ما يتبناه ويعتقدهُ والسّ 

 : ابقر احلكيم مَّد حمسيِّد ال  احملراب آية هللا العظمىشهيدُ ,  ) صاحلةاجلماعة ال دور أهل البيت يف بناء( 

ابقر مَّد حمسيِّد ماذا يقول ال / ميالدي 2007 /جف األشرف النَّ  ل / املطبعة العرتة الطاهرة /اجلزء األوّ 
جانبًا من تفسِري طول الغيبة بعد وجوده  أخرى فإنَّ  ومن �حيةٍ :  )203(احلكيم ؟ وهذه صفحة 

سيِّد الال أدري  ، ايتيعين هناك خلٌل ونقٌص يف بناءه الذَّ ؛ ل ذايت تكامُ  -تكامل ذاتيًا ي ريف هو أنالشّ 
املعصوم هو حيتاج ذايت يف ذات  هناك نقصٌ  ين! يع، ال أدري ؟ يعلم ما يكتب ، قولي يعلم ماابقر احلكيم 

واملعا�ة  ربالتجتكامل ذاتيًا بسبب احملنة والبالء وتتكامل املسريُة من خالل اي هو أن -إىل أن يتكامل 
 اينالتاريخ اإلنس يف الفريد دورال ذاصبح قادراً على القيام هبحبيث يُ  -اإلمام  - صبحهبا حبيث يُ  ميرُّ الَّيت 

 .ل ذايت امكإىل تفهو حباجة  -

ريف هو لشّ  االغيبة بعد وجودهِ  لِ و  جانبًا من تفسري طأخرى فإنَّ  ومن �حيةٍ ة اثنية : أقرأ عليكم الكالم مرَّ 
 ماإلما - هبا رُّ ميالَّيت واملعا�ة  وتتكامل املسرية من خالل التجارباحملنة والبالء  بِ كامل ذاتيًا بسبيت أن
صبح قادرًا على القيام هبذا الدور الفريد حبيث يُ  - مير هبا اإلمامالَّيت هبا من خالل التجارب واملعا�ة  رُّ مي
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 والفكريةية عاتمجواالة تصبح األوضاع السياسيو :  قيةاقرأ البإىل آخر كالمِه ,  ...يف التاريخ اإلنساين 
ىل إفاإلمام حباجة  - كومة بسبب هذه املعا�ة والتجارباحل هذهِ م مثل يالق لةً ؤهَّ للبشرية مُ  ةالنفسيّ و 

 دور .ذا الحبيث يصبح قادراً على القيام هب حباجة إىل جتارب كي يتكامل ذاتياً , معا�ة 

 ، هؤالء هم مراجعنا ،يعيَّة الشهداء املسرية هؤالء هم علماؤ� ، هؤالء هم شُ ؟! هكذا تعتقدون يف إمامكم 
كمال احليدري بشكٍل ليس الئقًا سيِّد  طرحُه ال ويف هذا إجابٌة لسؤالٍ  هؤالء هم رموز� , ، م قادتناهؤالء ه

د من اا يلتقي أبفر منَّ لماء واملراجع وإِ ة ابلعُ جَّ ملاذا ال يلتقي اإلمام احلُ  : ة يتساءلجَّ ث عن اإلمام احلُ هو يتحدَّ و 
علمائنا و  ًا وواضحًا يف بطون كتب مراجعناجليَّ  حُ ضاجلواب يف مثل هذا الكالم اجلواب يتَّ  ؟! ةعية الشِّ عامَّ 
 سأقرأ من كتبهم يف هذه احللقة .و ,  ن قرأت من كتبهم يف احللقة املاضيةالَّذي

  كاظم احلائري :سيِّد  عاصر آية هللا المُ  ملرجعٍ  ) اإلماُم وقيادة اجملتمع( 

 / كاظم احلائريسيِّد  اشر مكتب آية هللا الالنَّ  / يدميال 1995 / ىلو الطبعة األ / ريهذه الطبعة املطبعة ابق
هللا  ابقر الصدر رمحةُ مَّد حمسيِّد هذا هو رأي ال: صرّح هو هنا ينقُل حبسب ما يُ  ، وما بعدها )140(صفحة 

فهذا , أيضًا  وهو رأيهُ  احلائريكاظم سيِّد  ابقر الصدر حبسب المَّد حمسيِّد رأي أستاذِه ، فهذا رأي ال, عليه 
لقد تساءل  كاظم احلائري :سيِّد  اين الواملرجع الثَّ , د ابقر الصدر مَّ حم دل السيِّ املرجع األوَّ : مرجعني  رأيُ 

فائدة وجود اإلمام وما  ) عن حبٌث حول املهديّ ( ابقر الصدر يف كتابِه مَّد حم يدهالشَّ سيِّد أستاذ� ال
ن يف إجناح ومتكُّ  جتماعية تصبُّ فرتضًا وجود ثالث فوائد احتت الستار فأجاب مُ  ضر ر بعد أن فُ املربِّ 

 :اإلمام من ممارسة قيادتِه بدرجٍة أكرب 

طلب عملية التغيري الكربى تتَّ  مبعىن أنَّ , لعملية التغيري الكربى  فسيالنَّ  لغيبتِه اإلعدادُ : فائدة األوىل ال
اخمة بضآلة الكيا�ت الشَّ  ق واإلحساسِ وّ فملمارس هلا مشحوً� ابلشعور ابلتئد اايف الق  فريداً اً وضعًا نفسيَّ 

 من شعور غريِّ مُ ـعمُر قلب القائد الفبقدِر ما يَ , إىل عاٍمل جديد  عليها ولتحويلها حضار�ً  اءِ ضعّد للقأُ الَّيت 
ضارة اإلنسان طويل حل على اخلط الةٍ ُد نقطا جمرّ يصارعها وإحساٍس واضٍح أب�َّ الَّيت بتفاهة احلضارة 

حىتَّ فسية على مواجهتها والصمود يف وجهها ومواصلة العمل ضدها احية النَّ درًة من النَّصبُح أكثر قُ يَ 
 . صرالنَّ 

هو  يدهالشَّ سيِّد كاظم احلائري من أنَّ رأي السيِّد  ذي يقولُه الهذا هو الَّ , م حباجة إىل إعداد نفسي فاإلما
 قد يبدو أنَّ ) , هدي املحبث حول ( ىل وإن كان إذا رجعنا إ, ابقر الصدر مَّد حمالشهيد سيِّد ال, هذا 

د حمسيِّد أليس تالمذة ال ، احلائري هو أعلم من غريه آبراء أستاذهِ  كاظم  سيِّدلكن ال, الكالم ليس هكذا  مَّ
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د الصدر مَّ حم دوالسيِّ , ي كاظم احلائر سيِّد  هو ال الصدر ابقرمَّد حمأعلم تالمذة  من أنَّ : ن و لابقر الصدر يقو 
كاظم احلائري على هذا األساس سيِّد  دوا الد الصدر قلَّ مَّ حم ددوا السيِّ قلِّ ولذلك مُ , عدِه ب ته منأشار إىل أعلميَّ 

  إعدادٍ  إىلاجةٍ فهو حب,  النفسي ة اإلعدادُ جَّ فوائد الغيبة لإلمام احلُ ستاذِه من غريه ، إذاً من آبراء أُ  فهو أعلمُ ، 
 !!ينقصه هذا األمر , نفسي 

واكبة تلك تيحها مُ تُ الَّيت مبعىن أن التجربة , الفكري وتعميُق اخلربة القيادية  اإلعدادُ : الثانية  الفائدةُ 
طورها هلا أثٌر كبري يف اإلعداد الفكري وتعميق اخلربة اجهة املباشرة حلركتها وتملتعاقبة واملو ا احلضارات

قاط ما فيها من نُ  لِّ كثريٍة لآلخرين بكُ   خر أمام ممارساتٍ الشخص املدّ  ا تضعُ أل�َّ , القيادية لليوم املوعود 
درًة أكرب خصية قُ وتعطي هلذا الشَّ  -اآلخرين قطعًا  دعن - ة ومن ألوان اخلطأ والصوابوَّ عف والقُ الضّ 

  .. إىل آخر الكالم . ساهتا التارخيية مالبلِّ سباهبا وكُ على تقييم الظواهر االجتماعية ابلوعي الكامل على أ

, الوقائع واألحداث  واجهيُ  ري كي يستطيع أن فك إعدادٍ  إىلاجةٍ وحب,  نفسي ىل إعدادٍ إفاإلمام إذاً هو حباجة 
 احلضارات والدول عرب التاريخ ، هل تعتقدون يف إمامكم ذلك ؟ ل مع ما انتجتهُ التعامُ  وأن يعرف طريق

   ! رّ إمامنا ال يعرف مقدار الكُ  -
  مواله !أب فُ رضيه حينما نتصرَّ شرتطاً أن نُ ا ليس مُ إمامن -
  , كيف سيخرج من هذه الدنيا ! كيف سيتوىف,  إمامنا ليس له من علٍم تفصيلي كيف سُيقتل  -
  !فاتِه تصرّ إمامنا ينسى كثرياً من مُ  -
  حياته اليومية ! إمامنا ينسى تفاصيل -
  اخلوئي !سيِّد اخلارجية كما قال الق إىل مجيع املوضوعات سيان يتطرّ ل النِّ امفاحت -
  !الً وقادراً لقيادة العامل ؤهّ صبح مُ عا�ة كي يُ ىل جتارب ومُ إإمامنا حباجة  -
 !نفسي  فكري وإعدادٍ  إىل إعدادٍ  إمامنا حباجةٍ  -

من خالل ن اإلمام و فوا إمامكم أليس تعر فر عت ردمت أنيعة إذا أها الشِّ أنتم أيُّ  !؟ هذا هو إمامنا ؟! إمام هذا يُّ أ
ال , املراجع  سبُّ ، أ� ال أ عنه دائماً  ثُ ذي أحتدَّ ، هذا هو الَّ  هذه كتب املراجع والعلماء؟ لعلماء وا املراجع
 دهم إزاء أهل البيتسيئة وعن عقائدهم املختلة وعن حريهتم وتردُّ ث عن مواقفهم الا أحتدَّ وإمنَّ ,  ءالمالعُ  أسبُّ 

؟! أليس هذه هي احلقيقة  ، ينوبون عن إماٍم ال يعرفونُه ؟ م ينوبون عنهيقولون من أ�َّ  الَّذيإزاء إمام زما�م  ،
 مصادرهم . من, قرأ من كتبهم ما أ� أ
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السيِّد حممَّد حسني  ، مساحة آية هللا العظمى) من وحي القرآن ( من تفسري  هذا هو اجلزء احلادي عشر
  فضُل هللا :

الكتاب مطبوع أّ�م حياتِه ، اجمللَّد احلادي عشر ، تالحظون األمساء  ابعتبار  ,ب دام ظله ، رمحُه هللا مكتو 
يعة ، داُر املالك /أل�َّ , آية هللا العظمى , كلُّها آية هللا   ميالدي / 2007 /وهذه الطبعة الثالثة  م مراجع الشِّ

الثة واألربعون من سورة اآلية الث يف ذيل اآلية الثالثة واألربعني من سورة التوبة ، ماذا تقول ) ,124(صفحة 
ْعَلَم اْلَكاِذِبنيَ  ﴿التوبة ؟  , عفا هللا عنك  ﴾ َعَفا اهلّلُ َعنَك ِملَ َأِذنَت َهلُْم َحىتَّ يـَتَـَبنيََّ َلَك الَِّذيَن َصَدقُوْا َوتـَ

  ِلَما أذنت هلم .

ِك : ( بقانون , القرآن نزل هبذا القانون حبسِب منطق أهل البيت  ، هذا هو منطُق )  أعين وامسعي � جارةإ�َّ
مرجٍع من املراجع ، مثلما بّينُت  , الطباطبائي ، مبنطِق أيالطربسي , آِل ُحمَمَّد ، ال شأن يل مبنطق الطوسي 

, الصّحة حىتَّ يثُبت خالُف ذلك : لكم منهجي األصُل يف حديث أهل البيت املوجود يف كتب احلديث 
  ثبُت ذلك حىتَّ يثُبت خالُف ذلك .نا عدُم الصّحة والواقع يُ واألصُل يف أقواِل ُعلمائ

َعَفا هللاُ َعْنك وهذا أسلوٌب يف العتاب ال يُعّنُف يف املواجهة بل ماذا يقول السيِّد حممَّد حسني فضل هللا ؟ 
صدر من رسول هللا فجاء اخلطاب معُه هبذه الطريقة  يعين هناك خطأ -يرّق ليخفِّف من وقع اخلطأ 

 -يكوُن رقيقًا  - وهذا أسلوٌب يف العتاب ال يُعّنُف يف املواجهة بل يرقّ  -ع خطأه للتخفيف من وق
 يكن عارفًا مل ابعتبار أنَّ الّنيب - انطالقًا من عدم اطالعِه على مواقفهم احلقيقية ليخفِّف من وقع اخلطأ

لهم على الصّحة أو من سعة صدرِه الَّيت ِممَّا يؤّدي إىل تصديقهم فيما يقولون أو مح -مبواقفهم احلقيقية 
خالف احلكمة أو مع احلكمة ؟ إذا   يتسعة الصدر هل أت - تدفعُه إىل عدم إحراج هؤالء يف موقفهم

وقد يُثاُر يف  -, هذه سفاهة كانت سعة الصدر أتيت خالف احلكمة فما هي بسعة صدر ، هذه ال مباالة 
فيما توحي به الكلمة يفرض أن هناك ذنبًا حيتاج صاحبُه إىل ألنَّ العفو , هذا اجملال موضوع العصمة 

ألنَّ مثل هذه الكلمة ُتستعمل يف مقام العتاب اخلفيف الَّذي , ولكن املوضوع ليس كذلك , العفو عنه 
، هذا اللف والدوران هو ال يريد يبُّ أخطأ ابلنتيجة الن - يكشف عن طبيعة اخلطأ غري املقصود للتصرُّف

 يلف ويدور إىل أن وصل إىل النتيجة من أنَّه وقع يف خطٍأ غري مقصود ., أخطأ  يبمن أنَّ النّ ن ُيصرّح أ

يف ,  حتت عنوان معىن خطأ النَّيب - وليست هناك مشكلة أن يقع اخلطأ:  )125(إىل أن يقول يف صفحة 
رصد األشياء  وليست هناك مشكلة أن يقع اخلطأ فيما هو الواقع يف ) معىن خطأ الّنيب :125(صفحة 

يبُّ فالن - اخلفية من خالل غموض املوضوع لعدم وضوح وسائل املعرفة لديه ما دام الغيب حمجواًب عنه
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واثنياً مل تكن وسائل املعرفة واضحة لديه ، هذا ما هو نيب ، هذا أ� أو حممَّد , الغيُب حمجوٌب عنه هذا أوًال 
مَّد صلَّى هللا عليه وآله ، هذا أ� وأنتم ، فالغيُب حمجوٌب هللا ، هذا ما هو نيب ، هذا ما هو حمَُ  حسني فضلُ 

ا كلُّ واحٍد منَّ, وسائل املعرفة   ال منتلك الوضوح الكامل يف كلعنا وحننُ   !ا حبسبِه ، فهل نبيُّنا هكذا ؟وإمنَّ

شياء اخلفية وليست هناك مشكلة أن يقع اخلطأ فيما هو الواقع يف رصد األاقرأ عليكم الكالم مرة اثنية : 
 - ما دام الغيب حمجوابً عنه -لدى الّنيب  -من خالل غموض املوضوع لعدم وضوح وسائل املعرفة لديه 

الكامل ألنَّه ال ميتلك الوضوح ؛ واثنيًا , يبُّ يقع يف أخطاء غري مقصودة ملاذا ؟ ألنَّ الغيب حمجوٌب عنه فالن
قال ، ما تفهمو� ، هذه أوصاف املعصومني هكذا فهّمو� ، ب يف وسائل املعرفة لديه ، اي أدري هو هذا نيب

هذا هو اجلزء طلعاً على علم الغيب كلمٌة تقال , ، مع احرتامي للبقال ولكن البقال ال يشرتط فيه أن يكون م
رآن ، يرتكون حديث أهل البيت ويفّسرون هذا هو وحي القُ ) , رآن من وحي القُ ( احلادي عشر من تفسري 

اجلميع هكذا ، أنتم , هللا  ب منهج سّيد قطب ، واحلالة ليست خاصًَّة ابلسيِّد حممَّد حسني فضلُ رآن حبسالقُ 
   كتب مراجعنا .تالحظون هذهِ 

حنُن هنا  ا هو اجمللَّد الّرابع والعشرون / دار املالك /هللا رمحُة هللا عليه وهذ ال زلنا مع السيِّد حممَّد حسني فضلُ 
ا يف رجٍل من بين أميَّة( يف حديث أهل البيت , يف سورٍة عبس وتوىل  والرِّوا�ت بّينت ذلك هو ) ,  إ�َّ

ى هللا عليه وآله إنَّ الَّذي عبس هو رسول هللا صلّ : هللا يقول  عثمان ابن عّفان ، السيِّد حممَّد حسني فضلُ 
خالفون عن رسول هللا صّلى هللا عبس يف وجه عبد هللا ابن أم مكتوم ، مثلما يقول الّنواصب وامل وسّلم ، فإنَّه
وأنَّ وسائل , فهذه صفٌة أخرى ُتضاف إىل أخطائِه غري املقصودة وإىل أنَُّه حمجوب عن الغيب , عليه وآله 

ٍد صلَّى  املعرفة لديِه ال متتلُك وضوحاً وبيا�ً كامًال ، فهو أيضًا يُعبُِّس يف وجوه أصحابِه ، فهل هذا ُخلُق ُحمَمَّ
الباري سبحانه  هو هذا اخللق العظيم الَّذي يتحّدث عنهُ ,  ﴾ِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم  ﴿, له هللا عليه وآ

 وتعاىل يف سورة القلم يف الكتاِب الكرمي ؟!

ابلعبوس الَّذي يتمثَّل يف تقلُِّص  -أبيِّ شيٍء ؟ واجهُه  - عبس وتوىل أي واجه املوقفهنا يشرح : 
 واإلعراض عن هذا السائل امللحاح . عضالت الوجه وقسوة النَّظرة

ألنَّه يرفض اهلداية من خالل ما يظهر  ) :65(؟ هذا الكالم قاله يف صفحة  )62(ماذا يقول يف صفحة 
من هو هذا الَّذي يرفض اهلداية ؟ ذلك الرجل الغين الَّذي أقبل عليه رسول هللا حبسب رواية  - من سلوكهِ 

ألنَُّه يرفض اهلداية من خالِل ما يظهُر من سلوكِه  - هللا مَّد حسني فضلُ املخالفني وحبسب تفسري السيِّد حم
, يبُّ ال يعرُف كيف يتعامل مع الوقت فالن - الَّذي جيعل من االستغراق يف ذلك مضيعًة للوقت األمرُ 



10 

 

ضيَّع وقتُه حبسب وفعًال , فحينما يُقبل على ذلك الرجل الثري والَّذي لن يقبل اهلداية فإنَّ الّنيب ُيضّيع وقته 
ألنَُّه يرفض اهلداية من خالِل ما  -ن أم مكتوم وأقبل على ذلك الثري قد عّبس يف وجه اب ما هو يقول ألنَّهُ 

خرى وتفويتًا لفرصٍة مهّمٍة أُ  يف ذلك مضيعًة للوقت من االستغراقِ  الَّذي جيعلُ  يظهُر من سلوكِه األمرُ 
الَّذي ُميكن أن يتحّول إىل ُعنصٍر مؤّثر يف  -يعين ابن أم مكتوم  -وهي تنمية معرفة هذا املؤمن الّداعية 

وال توجد مشكلة ، قبل  - الّدعوة اإلسالمية فأين هي املشكلة األخالقيُة املنافية للعصمة يف هذا كلِّه
 حمجوٌب عن كانت عندُه مشكلة يف أنَّ النيب  وما, ُخيطئ  ا كانت عنده مشكلة يف أنَّ النيبقليل أيضًا م

ليست بوضوٍح اتم ، وما كانت عندُه وما كانت عندُه مشكلة يف أنَّ وسائل املعرفة لدى رسول هللا , الغيب 
مشكلة أن خيطئ خطًأ غري مقصود ألنَّه مل يكن مطلعًا على حقائق الّناس الَّذين حوله ، وما كانت عندُه 

ه مل يعرف كيف يتصّرف مع ابن أم وما كانت عنده مشكلة ، وما عنده مشكلة هنا أيضًا من أنَّ , مشكلة 
هللا ، وما   مكتوم الَّذي ميكن أن يكون عنصراً مؤثِّراً يف الّدعوة اإلسالمية كما يقول السيِّد حممَّد حسني فضلُ 

األمر الَّذي  -ويضّيع وقته مع هذا الرجل الثري مشكلة من أنَّ رسول هللا ال يعرف قيمة الوقت  هكانت عند
هي املشكلُة األخالقية املنافية للعصمة  فأين ُمثَّ يتساءل : - ق يف ذلك مضيعًة للوقتجيعل من االستغرا

, ال يوجد شيء ، أساسًا املعصوم ال يعلم مقدار الكّر ، وأساسًا املعصوم ال يعلم التفاصيل  - من هذا كلِّه
فاتِه ، وأساسًا املعصوم وأساسًا املعصوم ينسى ما جرى عليه فيما مضى من الّزمان وينسى كثريًا من متصرّ 

حباجة إىل إعداٍد فكري وإعداد نفسي وحباجة إىل جتارب ومعا�ة كي يكون مؤهًال ، واملعصوم حمجوٌب عنهُ 
 الغيب ويقع يف األخطاء غري املقصودة ، وسائل املعرفة ليست واضحة لديه ، أين املشكلة يف ذلك ؟!

إىل االهتمام ابلفئة  تكون واردًة يف مقام توجيه النيب دإن السورة ق: النقطة الثالثة إىل أن يقول : 
 . رآنية اإلسالميةاملستضعفة الَّيت ختشى هللا وتؤمُن بِه لتعميق جتربتها الروحية وتنمية معرفتها القُ 

لنتائج اإلجيابية بح وبعض اق بعض الرِّ قِّ يتهم قد حتُ اهد فإنَّ  ءياا األغنأمَّ  : )63(إىل أن يقول يف صفحة 
قد ُحتقُِّق بعض الّربح وبعض  - كانوا يثريو�ا أمام الدعوة عن الطريقالَّيت  املشاكل  مستوى إزالة على

إزالة  يعين - النتائج اإلجيابية على مستوى إزالة املشاكل الَّيت كانوا يُثريو�ا أمام الّدعوة عن الطريق
 االنصراف جيعلقد ا سريع ِممَّ  كلٍ بش لُّص من رواسبهميستطيعون التخال  همولكنَّ  - املشاكل عن الطريق

ة امَّ هذه ط - ةري تائج الصغرية على حساب النتائج الكبوجبًا لبعض النَّ مُ إليهم واالنشغال هبم عن غريهم 
 !! ز بني النتائج الصغرية والنتائج الكبريةيّ عرف أن ميُ ي ة ال األولو�ت عنده مضطربهللا ل رسو أخرى من أنَّ 

 ث عن شخصٍ ى هللا عليه وآله أو يتحدَّ صلَّ  ُحمَمَّدٍ ث عن يتحدَّ  !؟ ن ال أدريعمَّ  ثدَّ فضل يتحسيِّد هذا ال
 !؟ آخر
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تقود الَّيت  لاإىل نتائج كبرية وبني األعمتقود الَّيت ضطربة ال مييزون بني األعمال تنا أولو�هتم مُ مَّ نا وأئِ إذًا فنبيُّ 
وأ� أحتداكم مجيعًا من , هم  أسبُّ هموين أينَّ ن تتَّ الَّذيجعكم ار ، هؤالء م تكممَّ هؤالء هم أئِ ، إىل نتائج صغرية 

 عن آرائهم وأنتقدُ  ثُ ا أحتدَّ إمنَّ  ، فيه واحدًا من هؤالء املراجع بتُ بَ يل كالمًا سَ  الكم إىل آخركم أن جتدو أوَّ 
وهذه احلقائُق بني أيديكم  ، عليهم أمجعني وسالمهُ  هللاِ  تنا صلواتُ مَّ نا وأئِ ينتقصون فيها نبيَّ الَّيت أقواهلم 

 1981نذ سنة ث موجودة على االنرتنت ، مُ يداألحا 1981نذ سنة واالنرتنت موجود واتبعوا أحاديثي مُ 
وعلى , ال ألعن أحدًا من شيعة أهل البيت ، ال أشتم أحدًا ، ال أسبُّ أحدًا  ، الطريقة ث هبذهِ وأ� أحتدَّ 

 يكم فاحبثوا عنها .واحلقائق موجودة بني أيد, عينك � اتجر 

هللا رمحُة  د حسني فضلُ مَّ حم دللسيِّ ) , ن من وحي القرآ( ون أيضًا من تفسري ر والعش هذا هو اجلزء احلادي
ُ  ۞ِإ�َّ فـََتْحَنا َلَك فـَْتحاً مُِّبيناً  ﴿: فيما جاء خبصوِص سورة الفتح ,  )98(صفحة , هللا عليه  ِليَـْغِفَر َلَك اهللَّ
َم  هللا إكراماً ألمري املؤمنني وإكرامًا  واضح من أنَّ : البيت ث أهل يديف أحا,  ﴾ ِمن َذنِبَك َوَما أتََخَّرَ َما تـََقدَّ

يعة لشيعتهم و  نوب شيعة عليٍّ إىل رسول هللا وغفرها ، وإالَّ ب ذُ  هللا َنسَ كرموا إكرامًا ألمري املؤمنني فإنَّ أُ الشِّ
 ن لكمالَّذي ، أنتم أنتم, مة ومتأخرة تقدِّ ي يل ذنوب مُ ذأ� الَّ ، تأخر م ومُ تقدِّ مُ  من ذنبٍ  األعظُم ليس لهُ  فالنيبُّ 

من  ذنبٌ  ، وهذا مة وذنوب متأخرةتقدِّ ذنوب مُ  لهُ  الَّذيهللا  فضلُ  حسنيُحمَمَّد  ذنوب متقدِّمة ومتأخرة ،
قطب ، أ� ال أقول هو قام سيِّد ى طريقة لعفه ألَّ  الَّذيمن مجلة ذنوبه الكبرية يف هذا التفسري  وهذهِ   ،ذنوبهِ 

قول أكثر من ذلك األقل ذنوب علمية ، ال أريد أن أ على, لكن هذه ذنوب ، هذه ذنوٌب و  ةبذلك بسوء نيَّ 
أكرب بكثري من كبائر , نوب العقائدي أكرب من كبائر الذ لي كبري ، واخلل واضح هذا خلل عقائدوإالَّ , 

 الذنوب .

ب منهم لِ واضح على أنَّ علماء� قد سُ  بشكلٍ  علمائنا تدلُّ  بتني أيديكم يف كأضعها بالَّيت هذه احلقائق 
ق يف  ب منهم التوفيلِ ل سُ على األقهم يقولون ما يقولون من هذا اهلراء ومن هذا الفكر الضال ، التوفيق و 

 تقولون أنتمحنت ابلضالل ، هذا توفيق أو خذالن ماذا شُ  يفتخرون بكتبٍ هبا ، يفتخرون الَّيت  كتبهم هذهِ 
 ويفتخرون مبثل هذا الضالل .البيت يضعفون حديث أهل  ؟!

 واية املنسوبة إىل اإلمام الصادق يف أنَّ الرِّ  نَّ إ:  )65(نقرأ ماذا جاء ألعود بكم إىل عبس وتوىل يف صفحة 
اإلمام هي رواية عن ، واية منسوبة إىل اإلمام الصادق هو يقول الرِّ  - ةميّ ين أُ ب من احلديث عن رجلٍ 

وهذا ,  ةايو ف الرِّ ضعّ ىل رسول هللا يُ إح فعل القبيهذا الفها ويريد أن ينسب عّ ضيُ  ه يريد أنالصادق لكن ألنَّ 
�تون  بعد ذلك ُمثَّ , صيب ات بقواعد الفكر النَّ وا�فون الرِّ ضعّ على طول اخلط يُ هو شأن مراجعنا وعلمائنا 
 ، وعلى طول اخلط يت حتّدثت عنها قبل قليل ويف احللقة املاضيةهي احلكاية الَّ  بقواعد الفهم النَّاصيب ، هذهِ 
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علينا هو  مر الَّذيل يف كُ و  ق الواضحةيداملصا هذهِ ، و  اصيبد الفهم النَّ عقوا �ت ُمثَّ او اصيب للرِّ ميزان التقييم النَّ 
د مَّ حم دوانتهاًء مبا اقرأ من كتاب السيِّ الصدوق الشَّيخ ا ذكره علينا ابتداًء ِممَّ  مرَّ  الَّذيل كُ   ، من هذا القبيل

 ها عليكم .سأقرأالَّيت البقية  لا مع األقو اراً ر مواست, هللا  حسني فضلُ 

ة من بين أميّ  احلديث عن رجلٍ  الم يف أنَّ صادق عليه السَّ واية املنسوبة إىل اإلمام الالرِّ  إنَّ  : ؟ يقولفماذا 
ل  ويتحمَّ اً ة ميلك دورًا رساليصاحب القضيَّ  ر من مضمو�ا أنَّ الظاه ألنَّ , ال تتناسب مع أجواء اآل�ت 

 م .إىل آخر الكال .. اسمسئولية تزكية النَّ 

تكرر ي األمر هنا اذهأيضًا , اصيب وق النَّ رآن حبسب الذَّ للقُ  وفهمٌ , اصبية واية حبسب املوازين النَّللرِّ  هناك ردٌّ 
 اءً الطوسي وانتهالشَّيخ من  ويف سائر تفاسري علمائنا ابتداءً ذا التفسري هذا األسلوب موجود يف هو  بنفسه

حبسب  حاديث أهل البيتضعيف أتالعام هو  اجلو، ب و لا األسذ، نفس همنا هذه يف أ�َّ  آبخر تفسريٍ 
نه من حديث أهل و ل ما يقبن أو فهمُ رآذلك فهم القُ  دبع ُمثَّ موازين التقييم الّناصيب حلديث أهل البيت ، 

أخرى  جوهٌ وهناك و  -ازي والفخر الرّ  ايلوالغزّ  ياصيب أيضاً املأخوذة من الشَّافعحبسب قواعد الفهم النَّالبيت 
�ت عن ان هبذا رو و لوي القائوير , ر م منها وما أتخَّ ما تقدَّ  فران ذنوب شيعة عليٍّ على غُ  بعضها يرتكزُ 

  . وا�تة هذه الرِّ صحّ  نا ال نعتقدُ اإلمام الصادق ولكنَّ 

 :قطتني ل يف نُ مشكلة عند علماء� ومراجعنا تتمثَّ  كهنا

 .ائماً كون فيها دشكِّ ُث عن مقامات أهل البيت يُ تتحدَّ الَّيت ت واألحاديث وا�الرِّ : وىل ة األطقالن -
يعة يعة بسبب أهل البيت ال بسبب هلل للشِّ  ُث عن إكرام اتتحدَّ الَّيت ت واألحاديث وا�والرِّ  - هذه الشِّ

 عقدة نفسية منها .هم أيضاً عند

, هللا  حممَّد حسني فضلُ  دث عن السيِّ أ� ال أحتدَّ  - �ت عن اإلمام الصادقاون هبذا رو لالقائ يو وير 
،  ي مصداق من املصاديقر دكمال احليسيِّد  مثلما ال, يق صادمل مصداق من اهللا لُ حسني فضُحمَمَّد  دالسيِّ 
حد واحد الفكرة واحدة املضمون وا  املنهجخيتلفون يف التعبري عنه وإالَّ هم نَّ لكمنهج موجود عند اجلميع هذا 
 لو كان كالمهم وإالَّ  ، هذا واضح ن الكدرة ويرتكون العيون الصافيةالعيو من  نم يشربون من نفس العيو أل�َّ 

تنا ، األقوال الَّيت مر لقالوا مثل هذه الرتهات يف شأ مأخوذًا من العيون الصافية املاضية أو  يف احللقةت ن أِئمَّ
 نا ال نعتقدُ نَّ ا�ت عن اإلمام الصادق ولكرو  اذلون هبالقائ يو وير  -ها بني أيديكم اآلن ضأعر الَّيت األقوال 

ال معىن للقول مبا جاء يف  هُ فإنَّ , سس الفكرية اإلسالمية ا ال تنسجم مع األُ وا�ت أل�َّ ة هذه الرِّ صحَّ 
 لهُ ولكن هللا محَّ   بذنبما كان له ذنب وال همَّ  - رسول هللا ينيع - ب�ت ما كان له ذنواالرِّ  هذه بعض
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غفر ي ن له أنمِ هللا ضَ  أو أنَّ  - ا�تهذه نصوص رو  - ن لهمِ غفرها له أو أن هللا ضَ  مثَُّ  ذنوب شيعتهِ 
 -البقية أيضًا و  ت ،ا�و هللا يرفض هذه الرِّ  فضلُ سيِّد فال - رأتخّ  م من ذنبهم وماذنوب شيعة عليٍّ ما تقدَّ 

سب املنهج اآلن رجع ليفهم الكتاب حب, ا�ت و بعد رفض الرِّ  -  معاجلة املسألةيف ولكن عند التدقيق
اصيب ، اآلن رجع ليفهم اعد الفهم النَّو ق, اصيب املشكلة هي هي ميزان التقييم النَّ  ، وا�ترفض الرِّ  ، اصيبالنَّ 

جاء يف اآلية  الَّذيدراسة التعبري ة و لالتدقيق يف ُمعاجلة املسأولكن عند  -اصيب الكتاب بقواعد الفهم النَّ 
الَّيت وا�ت الرِّ حىتَّ  - التفاسري هذهِ  لَّ كُ   الحظ أنَّ نُ  -ذكرها  رَّ مالَّيت اآلراء  - تفاسريهذه ال لَّ كُ   أنَّ  الحظنُ 

 - يبنسبة الذنوب إىل النَّ  من املعىن الظاهر يف - اهر فيهاكانت حتاول اهلروب من املعىن الظَّ  - أشار إليها
 يف سبباً  , ﴾ِإ�َّ فـََتْحَنا َلَك فـَْتحًا مُِّبينًا  ﴿ , هللا جعل الفتح نَّ وأ تأخراً ما ومُ تقدِّ ذنبًا مُ  يبّ للنَّ  أنَّ  ينيع
الَّيت ُمتثُِّل النَّموذج  ةالنبويَّ  تهِ يَّ صخ أو شو كمالهِ  أيبّ مع عصمة النَّ  عىن ال يتناسبُ هذا امل ألنَّ  غفرتهِ م

الوحي  من انطلقتالَّيت  لكن رسالتهُ و  قاط الضعف يف طبيعتهالن ته حمكومةً فقد تكون بشريَّ ,  القدوة
يخُ  أشار إليهِ  الَّذيان تقريبًا نفس الكالم ر و اللف والدهذا  - ةوَّ قاط القُ نُ  تهُ انيَّ سنإ من أن متنح دَّ البُ   الشَّ

الكالم هو ، ) نقول هل كانوا كاملني أو ال  نامة الفعلية ال نستطيع أمقبل البعثة وقبل اإلنا من أنَّ : ( املفيد 
 دَّ انطلقت من الوحي البُ الَّيت  ولكن رسالتهُ , لنقاط الضعف يف طبيعتها  حمكومةً  تهُ فقد تكون بشريَّ  -هو 

بعثت الَّيت اجلهة  ين، يع سالة درستالرِّ  - من أن تكون قد درست دَّ البُ و  ةوَّ قاط القُ نُ  هُ تيَّ ساننمن أن متنح إ
د ابقر احلكيم مَّ حم دقاله السيِّ  الَّذيهذا نفس الكالم  - ة أربعني سنةدَّ عاشها مُ الَّيت  مؤهالتهِ  -سالة إليه الرِّ 

: د  السيِّ ذكرهُ  الَّذينفس الكالم ، ) دراً اًال يكون قؤهّ يكون مُ حىتَّ جارب واملعا�ة الت, من طول الغيبة : ( 
يشربون من وذكره السيِّد كاظم احلائري ، ما هم ) , حممَّد ابقر الصدر اإلعداد الفكري واإلعداد الّنفسي ( 

 نيربعة أدَّ عاشها مُ الَّيت  هِ مؤهالت -الة سالر  - من أن تكون قد درست دَّ والبُ  - واحدة نفس املنطق عنيٍ 
ن عاشوا معه من الَّذي سا يستطع النَّمل الَّذيتُه ابملستوى سالة ، ليبين على أساسها شخصيَّ سنة قبل الرِّ 

 اس يستطع النَّ مل الَّذي - ة أشياء خفيا عندهُ مبَّ لكن رُ  اس مل يستطيعواالنَّ  - وأصحابه أن يسجلوا عليهأهلِه 
ن الَّذي اسلنَّ ا عمل يستط الَّذيته ابملستوى شخصيَّ  اهأساسعلى ليبين  - األساس هذا ي بىنذهو الَّ  -

 - خصيالشَّ   عن ماضيهروونهُ ي اء فيما سودقطةٍ ة نُ ن يسجلوا عليه أيَّ من أهله وأصحابه أ معه عاشوا
ا يف احلقيقة هو لكن ,  طة سوداءلوا عليه نقسجّ اس أن يُ ال يستطيع النَّ يعين هو بىن شخصيَّتُه بطريقٍة  رمبَّ

وهذه طريقة لف ودوران  - اسطع النَّت يسمل ذيالَّ تُه ابملستوى ليبين على أساسها شخصيَّ  -ميتلك ذلك 
فيها ،  ارئُ  القيتيهُ الَّيت العبارات  ع احلقائق يف مثِل هذهِ يّ وميُ  ينع املعاضيّ تعابري يُ ليف ا هللا حسني فضلُ مَّد حم

ا هقرأها مل يفهم الَّذيخص الشَّ  إنَّ : عليه قال  يردُّ و  فهمتُ  و رةً ولذلك حينما يطرح فك,  هذا هو أسلوبه دائماً 
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يف ندوٍة  أسوأ بنحوٍ و  وبعد ذلك يعود إىل نفس الفكرة السيئة، شيئًا آخر  قصدتُ  اذ هأ� ما قصدتُ , 
الحظون لصاحب تُ و  هم كالمي وأ� أقصد كذا ،أيضًا يقول ما فُ فحني يُرّد عليه , أخرى ويف كتاٍب آخر 

ِس املؤهالت وعلى على أسا - ساسهاليبين على أ -ين القضا� واضحة جدًا خربٍة مثلي ال تتيه عليه املعا
مل  الَّذيته ابملستوى ساسها شخصيَّ ليبين على أ - بعد أربعني سنة جاءتهُ الَّيت سالة الرِّ  ما منحتهُ أساِس 
ا لو هله وأصحابه أن يسجّ ن عاشوا معُه من أيذاس الَّ لنَّا عمل يستط -ع اقليس يف الو و  - اسلنَّا يستطع

عليهم  ميسكوا مع النَّاس النَّاس ال يستطيعون أن ونيشيع ءاهناك الكثري من العلم - سوداء قطةٍ نُ  عليه أيَّ 
ل ال ائبشيوخ الق من, هناك الكثري من الزعماء  ، ننبو ذولكن فيما بينهم وبني أنفسهم ي,  بنو ذذنباً من ال
مون ابلدواهي ، معروف عن و فسهم يقوا عليهم شيئًا ظاهراً ولكن فيما بينهم وبني أنكاس أن ميسيستطيع النَّ

قوي جدًا  اس يرون منهم االلتزام ابألعراف العشائرية بشكلٍ النَّ , امللكي  صوصًا يف العصرلعشائر خُ ا شيوخ
الهي وإىل وإىل يفعلون أفعال يهات واملوإىل الكابر بغداد ىل إولكن حني يذهبون , ما داموا يف مناطقهم 

لكن حينما ,  بون منهموكان أصحاب تلك األماكن يتعجّ ، يف تلك األماكن ال يفعلو�ا  اسِ النَّ أسفلُ 
  . موجود رما األذ، هاً شيئاً صغري  خيرجون بني النَّاس ال يستطيع أحد أن ُميسك عليهم

ن وأصحابه أ هِ ن عاشوا معه من أهلالَّذياس لنَّ ا مل يستطع الَّذيته ابملستوى ليبين على أساسها شخصيَّ 
مسألة الذنب تتناىف مع  وهلذا فإنَّ , خصي شَّ  العن ماضيهِ  سوداء فيما يروونهُ  نقطةٍ  وا عليه أيَّ لسجّ يُ 

وعلى ضوء ذلك , صفاًء و  اً ة وإشراقوَّ وقُـ  ةً حركيَّ  الَّذي زادُه حاضُر الرِّسالة اهر املشرقاضي الطهذا امل
ة يَّ ة النبو تتناسب مع صفاء العمق الروحي للشخصيَّ  اءاتٍ  من احيز هذا املعىن إىل ما خيتزنهُ و ا من جتدَّ فالبُ 

هي هذه  - األقرب إىل اجلوّ  ولعلّ  - األقرب إىل اجلو وليس املعىن احلقيقي - ولعل األقرب إىل اجلو ،
 ولكن املتاهة, حماضراته  يفحىتَّ ويف سائر كتبه و  هِ يف تفسري هللا  حسني فضلُ  دمَّ حم دمتاهة التعابري عند السيِّ 

 بني يديه وهو ةق ميسك ابلقلم والور ى راحتهِ لع الكاتب حني يكتب يكون ألنَّ , ما يكتب فيتكون أوضح 
ولعلَّ األقرب إىل  -ث بني النَّاس كالَّذي يتحدَّ   ليس  ،يكتب على راحتهِ ف,  يف مكتبهِ ,  هِ تمكتب  يفجالسٌ 

يعين هناك  - ل نتائج املغفرةثِّ ا متُ ابعتبار أ�َّ محة ة والرَّ ملغفرة معىن الرضوان واحملبَّ انستوحي من  اجلّو أن
يكون ل نتائج املغفرة لثِّ ا متُ ابعتبار أ�َّ  والرَّمحة ةنستوحي من املغفرة معىن الرضوان واحملبَّ  - نامغفرة ولكنَّ 

 -ليب انتفاء املعىن السَّ  فيما يوحي بِه من معًىن إجيايب يستلزمُ  تهرضوانه وحمبَّ  املعىن هو أن هللا مينحكُ 
ذي لَّ ا لإلسالم ابب احلياة الواسع تفتحُ الَّيت له هو االنطالقة ثِّ فيما ميُ   الفتحابعتبار أنَّ  -وعلى هالرنة 

 !فتهمتوا شيء لو ما افتهمتوا شيء ؟انج �عم ، رنة طحياله وعلى - لطريق إىل هللا اس علىيدل النَّ 



15 

 

يف رحاب ,  عاء )اب الدُّ يف رح( وهذا كتابُه ، حممَّد حسني فضل هللا سيِّد ال ال زال احلديُث يف أجواءِ 
األوصياء سيِّد وهو يشرح لنا دعاء كميل املروي عن  سة هبمن اخلريية /مؤسَّ  / 1997 /انية عاء الطبعة الثَّ الدُّ 

 :ء كميل ادع ايشرح لنوهو  حسني فضل هللا دمَّ حم دأأخذ مناذج مما ذكرُه السيِّ ، عليه  هللا وسالمهُ  صلواتُ 

جاءت معها الَّيت والعبارات ,  ) اءجَ الرَّ  عُ طَ قْ تَـ  الَِّيت  وبَ نُ  الذُّ ر ِيل فِ اغْ  مَّ هُ اللَّ ( : يف املقطع  )81(يف صفحة 
يُت متُ الَّيت ولذا يسأُل عليٌّ هللا سبحانه وتعاىل أن يغفر لُه الذنوب ، عليٌّ  ولذا يسألُ :  )81(صفحة , 

ا ذهابهلل عليكم  - تعاىل األمل ابهللِ  يبقى على صلةحىتَّ يِه والضاللة ضع القلب يف التّ تالَّيت القلب و 
 مالكال ، مننيؤ أ� ال أقصد أمري امل: قال , الوا له ق ام! حينقال عن أمري املؤمنني ..؟الكالم مناسب أن يُ 
عاين هذه املأن يعيش  اءعدذا الاعي هبد من الدّ يأمري املؤمنني ير  وإمنا أقصد أنَّ  املؤمنني ،واضح هو عن أمري 

هذا يف أحسن األحوال إذا   ، وء األدبس ت مناالعبار  يس هذهِ ؟! ألذًا ا تنسبه إىل أمري املؤمنني إ، فلماذ
 ا ال نريد أن نذهب إىل هذا احلدِّ نولكنَّ ,  تيل البأهسب منهِج كان يقصد أمري املؤمنني فهذا كفٌر صريح حب

  ت ؟!يلبمع أهل ا ألدبملاذا سوء ا, البعيد 

 -حنن إذا نـََو�َّ  -يت القلب متُ الَّيت نوب الذُّ  تعاىل أن يغفر لهُ و  عليٌّ هللا سبحانه يسألُ  ولذا يسأل عليٌّ 
يه القلب يف التّ  تضعُ الَّيت يُت القلب و متُ الَّيت نوب الذُّ  غفر لهُ ي تعاىل أنو  بحانهعليٌّ هللا سُ  يسألُ  ولذا

لن أعلق  , صغريٍة وكبرية  لِّ كُ   على قفأ� ال أريد أن أ - عاىلت األمل ابهلل ةعلى صل يبقىحىتَّ والضاللة 
 ا سأمر مروراً سريعاً .كثرياً وإمنَّ 

من سياق  ويبدو ) : اهتُ أطَ خْ أَ  ةٍ يئَ طِ خَ  لَّ كُ ه وَ بتُ نَ ذْ أَ  بٍ نْ ذَ  لَّ  كُ ر ِيل فِ اغْ  مَّ هُ اللَّ ( ) , عند العبارة 84(صفحة 
، اخلطأ  طلقُ ل أي املراد مُ اين ال املعىن األوَّ ة هنا وهو املعىن الثَّ يئاملراد ابخلط الم أنَّ عليه السَّ  ؤالهِ سُ 

إذا كان املراد هو  -الم أل عليه السَّ س عًا يف الطلب فبعد أنالم توسُّ هذا عليه السَّ  يف سؤالهِ  فنحن جندُ 
فبعد أن سأل  - !؟ عن أمري املؤمننياعي ملاذا هذا االصرار واستعمال الضمائر بتمامها احلديث عن الدّ 

جاء الرَّ  قم وتقطعُ النِّ  لُ نزِ عم وتُ النِّ  غّريُ م وتُ صَ هتتك العِ الَّيت نوب كتلك غفر بعض الذُّ ي نالم هللا أعليه السَّ 
 لُّ كُ   اإلمام صدرت منهُ  أنَّ  ين، يعإىل آخر الكالم  ...خطيئة  لَّ ذنٍب وكُ  لَّ ع يف سؤال املغفرة ليشمل كُ توسَّ 

ذه هب األدب ألمري املؤمنني ملاذا إساءةُ  ، سبة اللفظية فقطلو كان على سبيل ما يقول النِّ حىتَّ هذه الذنوب 
 !الطريقة ..؟

ماذا ,  ) كسِ فْ  نَـ َىل إِ  كَ بِ  عُ فِ شْ تَ سْ ك واَ رِ ذكْ بِ  يكَ لَ إِ  بُ رَّ قَ تَـ  أَ ّينِ إِ  مَّ هُ اللُ  (:  عند هذه الفقرة )92(يف صفحة 
طلب من هللا الَّيت نوب واخلطا� ذُّ  الما أنَّ فًا وال سيّ ئاالم ال يزاُل خًا عليه السَّ عليَّ  أنَّ أال تشعر  ؟ : يقول



16 

 

 ابهلل - م الظهر منهاواحد لينقص يكفي ذنبٌ الَّيت وب الكبرية نغفرها له هي من الذُّ ي أن سبحانه وتعاىل
يعة اعي من الدَّ  راد منهُ يُ  هذا الكالم عليكم  أال تشعر أنَّ  ماذا تقولون أنتم ؟, مري املؤمنني راد منه أأم يُ الشِّ

من هللا سبحانه وتعاىل أن  طلبالَّيت نوب واخلطا� الذُّ  ما أنَّ خائفًا وال سيّ  ال يزالُ  مالالسَّ  عليهِ  اً عليَّ 
 . م الظهر منهابرية الَّيت يكفي ذنٌب واحد لينقصيغفرها له هي من الذُّنوب الك

ىل إ وتعاىل من هللا سبحانه يدفع خوفهُ  مالعليه السَّ  اً عليَّ  نعم إنَّ يستمر يف احلديث :  )93(يف صفحة  
عاىل جيب أن يكون كبريًا كبريا حبيث كنة هو يريد أن يقول لنا إن خوفنا من هللا سبحانه وتممُ  أعلى نقطةٍ 

هذا  - مهما كان نوعهُ  فرا�ا أيُّ شفيعٍ صالحها وغُ ِه ال ينفُع إبيها حبقِّ ؤدِّ نُ  الفةٍ خمُ  لَّ كُ   معه أنَّ  رُ عشنست
 هُ ويعتذر من أنَّ , التعابري مع أمري املؤمنني  يسيءُ ، هو ينتقل من حالٍة سيئة إىل حالٍة أسوأ , فاعة إنكار للشَّ 
حبيث  -فاعة سوأ إىل إنكار الشّ و األفينتقل إىل ما ه, مقام التعليم  أمري املؤمنني هنا يف وأنَّ اعي يقصد الدّ 

ى هللا نوعه سو  شفيع مهما كان فرا�ا أيُّ ه ال ينفع إبصالحها وغُ يها حبقِّ ؤدِّ نُ  الفةٍ خمُ  لَّ كُ   أنَّ  تشعر معهُ نس
لكن هذا ,  ) انَ تِ اعَ فَ شَ ن بِ مِ ؤْ يُـ  ن ملَ ا مَ نَ تِ يعَ ن شِ مِ  يسَ لَ وَ  ( عةافالشَّ  وهنا تنتفي عقيدةُ  - تعاىلو  هنابحسُ 

 هذا هللا ني فضلُ حسمَّد حمسيِّد عنه ال ثُ يتحدَّ  الَّذيالّذوق ال يتذوقُه علماؤ� ، هذا الّذوق هذا الّذوق 
 .نا ائع فيما بني مراجعنا وعلمائالشّ  وقُ وق هو الذّ الذّ 

يعيهتمام بدعاء كميل يف الوسط هذا اال لُّ ملاذا كُ : لفت نظركم إليها ة أُ ناك قضيَّ هُ  لماء عوخصوصاً من ال الشِّ
دعاء كميل هو من مجلة ، أبداً  ؟ ر يف سائر األدعيةهل لدعاء كميل خصوصية ال تتوفّ ؟  ما االهتملُّ ملاذا كُ , 

أهل ,  شيء واحد إالَّ عن أمري املؤمنني ليس فيه من خصوصيٍة واضحة  دعاٌء مرويٌ ، أدعية أهل البيت 
املوجودة دائمًا  ةقافعاء حبسب الثَّ العبائر املوجودة يف الدُّ  لّ كُ و يح !! ذكروا فيه بشكل واضح وصر البيت مل يُ 

قطعًا  ، ما يريدُه أهل البيت فُ ط أهل البيت وهذا خالوتعاىل من دون توسُّ  تكون مباشرًة مع هللا سبحانه
ه ، فأمساؤ  عاء تعود إىل أهل البيتعبائر الدُّ  لُّ فكُ البيت ذوق أهل  فهم دعاء كميل حبسبِ  إذا أرد� أن نحننُ 
لُّ وكُ , اطع وره السَّ ونُ , الباقي  هُ ووجه,  ) َىن سْ احلُ  اءُ مسَْ األَ  نُ حنَ ( , شيء هم أمساؤه  لِّ مألت أركان كُ الَّيت 

 هي يف آلِ , هذه املعاين هي فيهم  لُّ كُ ,  شيء  لّ سعت كُ وَ الَّيت  محةُ الرَّ , ث عنها دعاء كميل حتدَّ الَّيت املعاين 
يعيست ثقافة يف اجلو اصيب أسَّ قواعد الفهم النَّ  ولكن ألنَّ  ، ُحمَمَّد ملخالفني ا نفهم األدعية بطريقة أن الشِّ

يعيَّة قافة اصيب هي احلاكمة يف ساحة الثَّ فهم النَّ لفصارت قواعد ا حبسب الَّيت لماء األدعية ل العُ فضِّ يُ  فهنا ،الشِّ
دبة ، كاالهتمام وجد اهتمام مثًال بدعاء النُّ لذلك ال يُ , معانيها يف أهل البيت  اصيب ال تفهمم النَّ هقواعد الف

, ات سينيَّ مون بعملية إحصاء يف احلُ و قت الفضائيات بدعاء كميل ، إذاو  واملساجد  به احلسينياتهتتمُّ  الَّذي
زون وال ركِّ اء ال يُ لمالعُ  ملاذا ؟ ألنَّ , دبة قرأ فيها دعاء النُّ يُ  يقرأ فيها دعاء كميل القليل منهاالَّيت  اتُ سينيَّ احلُ 
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 وق العام يفالذّ ، ة جَّ ث مباشر مع اإلمام احلُ يدت ، حبيباشر مع أهل المُ  هُ دبة ألنَّ يعبئون كثريًا بدعاء النُّ 
يعيَّةسة ملؤسّ ا ت علينا احة العقائدية ، مرَّ من السَّ ُج أهل البيت رِ ختُ الَّيت وا�ت امليل إىل الرِّ الّرمسيَّة  الدِّينيَّة الشِّ

هذا  ، معرفة هللا هذه, )  ما�ِ مَ ام زَ مَ إِ  �سٍ أنَّ َمعِرفَة هللا هي َمعِرفَُة ُكلِّ أُ ن مِ ( : ني سَ واية عن اإلمام احلُ الرِّ 
يعيَّة نا ويف أجواء املكتبة وعلمائ وق ليس موجوداً يف أجواء مراجعناالذّ   ةفاملوجود معرفة هللا هي هذه املعر ، الشِّ

رفة أهل ع عن مث أهل البيت مبعزلٍ يدبشيء من أحا صبغوهاو  شاعرة واملعتزلةاألؤ� عن أخذها علماالَّيت 
م وجُه ا هذا املضمون أ�َّ رشدوننا إىل الطريق ، أمَّ هم يُ  ، أولياء, �س صاحلون أُ , وأهل البيت علماء ,  البيت

ضمون ليس هذا امل,  ) ِلَياءوْ األَ  هُ جَّ وَ تَـ يَـ  يهِ لَ إِ  يالَّذِ  هللاِ  هُ جْ وَ  ينَ أَ : (  فير دبة الشَّ عاء النُّ دهللا املوجود يف 
وال ,  لوجها ة علىال هي شيعيَّ الّرمسيَّة ة يعيَّ شِّ الالدِّينيَّة سة املؤسَّ  ملاذا ؟ ألنَّ , وال يف أدعيتنا  اداتنابيف ع موجوداً 

 يف كتب مراجعناالّرمسيَّة ة يعيَّ شِّ الالدِّينيَّة  ةساملؤسَّ  هذا هو منطقُ و  هذه هي احلقيقة, ي �صبية على الوجه ه
 صلنا إىل هذه النتيجة أو ال ؟ هذه احلقائق أال تو لمائنا , عو 

كميل من أدعية   ءا، دع دعاء كميل أ� ال أريد أن انتقص منه، بدعاء كميل فقط  ةً ليست خاصَّ  ةُ قضيَّ وال
بل من قِ  يزلرتكا هم خاطئ فجاءالف وألنَّ , ء على فهم الدعا, الفهم  شكل علىأُ  ينلكنَّ , ة املهمَّ أهل البيت 

, ة ظاهرة واضحة احبثوا عنها ر هاظعليه وفقًا للفهم اخلاطئ ، هذه الجد واملسا تابل احلسينيلماء ومن قِ العُ 
يعي عقاصوا يف الو تفحَّ   اه .اجتّ  لِّ بكثرة يف كُ  رممثيالت هذا األ ستجدون الشِّ

الم عليًَّا عليه السَّ  اإلمام هو خري مرجو وأكرم مدعو فإنَّ  تعاىلو  هللا سبحانه فألنَّ :  )143(يف صفحة 
وب أو مبا كسب قلبه من نداه من الذُّ ُه يما اقرتفت بعاءه بسبدُ  عنهُ  ن ال حيجبُ تِه أبعزَّ  عليهِ  مُ قسِ يُ 

 جبُ تك أن ال حيك بعزَّ دي فأسألُ يِّ قول � سَ ي ذلك لِّ الم يف كُ لسان حال اإلمام عليه السَّ  اآلاثم وكأنَّ 
ث ، وهو ال يتحدَّ  ث عن لسان حال اإلماميتحدَّ , لسان حال اإلمام  - ايلعَ ملي وفِ عَ  وءُ عنك دعائي سُ 

يعّي عن   َال وَ : ( حالِه قائًال  الم ببيانِ تابع اإلمام عليه السَّ ويُ  - حالِه هكذا يقول ا لسانُ وإمنَّ , الشِّ
اإلمام  - أقوم هباالَّيت � رّب هنالك الكثري من األشياء , ) ي رِّ ن سِ مِ  يهِ لَ عَ  عتَ لَ ا اطَّ مَ  يِّ فِ  ِخبَ حِين ضَ فْ تَـ 

أقوم هبا من دون الَّيت نالك الكثري من األشياء هُ  بّ رَ  �: تابع اإلمام ببيان حاله قائًال ويُ  -يقول هكذا 
يف و  ال تفضحين يف الدنيا بّ رَ  فيا ميحالرَّ  رُ تت الساأنو  م بشيء وال يسمعين أحدو أتكلَّ أن يراين أحد أ

 .معصييت  و ساءيت سأتراجع عن خطأي وإاآلخرة ، وأعدك أبّينِ 

هذه الغرائز فيها  لُّ ات كُ الذّ  بّ اجلوع والعطش واجلنس وحُ  ريزةُ فغ:  )149(إىل أن يقول يف صفحة 
 ينيع - لغرائزلقد خلقت يل هذه ا, � رّب : الم يقول عليه السَّ  لذا فاإلمامُ و  فيها سلبياتو  ابياتجيإ
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هذه ثري تُ  ءاغرائز ومن حويل أجو ه الذهلقد خلقت يل  -ات الذّ  بّ عطش واجلنس وحُ وال غرائز اجلوع
ولكن أعطيتين عقًال , ثريها تُ الَّيت لطيبة ا اءُ وائح واألجو لرَّ ا هبا ي عندما حتفُّ ز غرائ ظُ غرائز تستيقال

 مري أو ال ؟ ماذا تقولون أنتم ؟هذا كالم األ - يف املعصية فأقعُ غرائزي يف بعض احلاالت تغلُب عقلي 

 املعاين من بّني ا أراد أن يُ ال يقصد اإلمام وإمنَّ  هُ من أنَّ هللا  حممَّد حسني فضلُ سيِّد على ما اعتذر به ال ينلنب
ا األسلوب ؟ ذهإىل ذلك ؟ ما هي الضرورة ؟ ملاذا  ما احلاجة, األلفاظ إىل اإلمام املعصوم  خالِل نسبِة هذهِ 

ات هذه اس يف مطبَّ ن النَّ وقعو ملاذا تُ  ت كثرية ؟التساؤ و  ثري يف نفوس القارئ إشكاالتهذا األسلوب أال يُ 
 ملاذا ؟! , بيت لبعدهم عن أهل اات تُ املطبّ 

 هذا في عليك أن ختُ  اً حقيقيَّ  و كان اإلشكالُ ل ألصوات حىتَّ ا رتفعت  من املراجععلى مرجعٍ  لُ شكِ وحينما نُ 
 ملاذا إذاً ، ة  ينقدح مقام املرجعيَّ لئّال  ؟ ملاذا,  ءالمكون الكالم يف الغرف املغلقة فيما بني العُ ي شكال وأناإل
ملاذا حينما نريد أن ُنشكل عليهم  والكتب موجودة بني أيدي الناس ؟الكالم يف كتبهم  هذا يكتبون هم

ف ة بقدح ويضعُ صاب املرجعيَّ ال تُ حىتَّ  ابراء األبو و  كوني أن دَّ شكال البُ هذا اإلقال يُ إشكاًال حقيقيًَّا 
ال قيمة الَّيت ائلة ختافون على مقاماتكم الزَّ  ؟ ملاذاملاذا ال ختافون على مقام أهل البيت إذاً  ؟ اسها بني النَّ مقامُ 
  !؟ملاذا سوء األدب هذا ؟ هلا 

كالم يف غاية سوء هذا الذلك يبقى  على ما قال ومعهللا  حممَّد حسني فضلُ سيِّد سأبين وأمحل كالم ال
لو حىتَّ وا عليها ، علاس مل يطهلم أخطاء النَّ  تنا ، نعتقد فيهم أنَّ مَّ سيء األدب مع إمام زماننا مع أئِ نُ ، األدب 

 قعه يمن أنَّ  ابقة ؟صنع مع األقوال السَّ ن ماذا, هللا أساء يف التعبري  فضلُ سيِّد لنا من أنَّ الهذا القول وقُ  ناكر ت
ز بني يّ ال يستطيع أن ميُ  ، من أنَّهُ وسائل املعرفة لديه ليست واضحة  من أنَّ  ، ألخطاء غري املقصودةا يف

تنا مَّ ُه يف حساب أئِ لُّ إىل ذلك ، هذا كُ  نبههُ ولذا جاءت سورة عبس وتوىل لتُ  ، غريةالنتائج الكبرية والنتائج الصّ 
إذا أردت أن أعيدها وأن , عليهم أمجعني  وسالمهُ  هللاِ  تنا صلواتُ مَّ قائص واالنتقاصات يف أئِ رت النَّ ثُ وهللا كَ ، 

 أكررها مرة أخرى أحتاج إىل وقت .

  مل يكن ! مهل كان معصوما أ كامالً أو �قصاً !  هُ ملع إمام ال ندري قبل إمامته الفعلية هل كان -
فاته تصرَّ مُ  وينسى كثرياً من ! تالًَّ خمُ  ال يكون عقلهُ  الَّذي إماٌم ينسى وينسى خارج دائرة التبليغ إىل احلدِّ  -

  ! مانا جرى عليه فيما مضى من الزّ وينسى كثرياً ِممَّ ! 
  عات اخلارجية يف حياتِه !سيان إىل مجيع املوضو هو والنّ ق السّ ُه ميكن أن ينسى ويتطرّ بل إنَّ  -
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قتل قتل وكيف يُ فهو ال يعرُف مىت يُ  إمجايل فهو ال يعرف التفاصيل ! فعلمهُ  إماٌم إذا كان له من علمٍ  -
  ! إمجايل علمٌ  عندهُ ، ا وكيف خيرج من هذه الدني

عنه ووسائل  بٌ و حمج فالغيبُ  ، يف األخطاء غري املقصودة اس ولذلك يقعُ ال يعرف حقائق النَّ  هُ بل إنَّ  -
  ! لديه املعرفة ليست واضحةً 

أصحابه ،  بعضِ  يف وجهِ  سُ عبِّ لذا يُ و  صغريةوال تائج الكبريةز بني النّ يّ طيع أن ميُ تسي ومن هنا هو ال -
من  لغريهِ  و ن أن يكون �فعًا لنفسهِ ميك الَّذيؤمن هذا املال نفع فيه على  الَّذيم ذلك الضال قدِّ ويُ 

  ! املؤمنني
  !ّر مقدار الكُ  ال يعلُم كم هو إمامٌ  -
  !لقيادة العامل  الً ؤهَّ كون مُ يب واملعا�ة كي ر اإمام حباجٍة إىل التج -
لكبرية يف اتريخ البشرية جه األحداث ااو ي نفسي وفكري كي يستطيع أن إىل إعدادٍ  ةٍ اجوهو حب -

  الطويل !

أ� هكذا قرأت , مراجعنا  هكذا هي عقيدة، تنا مَّ ئِ  هذه النقائص موجودٌة يف ألُّ كُ    ،إمامٌ  ، إمامٌ  ، إمامٌ 
 .ال زلت أقرأ و  عليكم من هذه الكتب

 :أصول العقيدة 

احلكمة  سةُ ؤسَّ مُ  /د سعيد الطباطبائي احلكيم دام ظله مَّ حم دآية هللا العظمى السيِّ , عاصر أيضاً ملرجٍع مُ  ؟ ملن
اً وجيب االعتقاد لعصمُة فهي وإن كانت حقَّ ا اأمَّ :  )211(صفحة  / يدميال 2007 /قافة اإلسالمية للثَّ 

 أن يرجع روجًا عنه إالَّ أ�ا ليست من أصول الدين وال يكون إنكارها خُ  إالَّ  من التفت إليها هبا يف حقِّ 
 - كلمل يكن كذ لكن إذا - فرًا كما هو ظاهرغ به فيكون كُ لَّ يف بعض ما بَـ  يب أو خطئهِ إىل تكذيب النَّ 

 -ون م معصومليس ابلضرورة أن نعتقد أ�َّ  - وال يكون إنكارها خروجًا عنه الدين فهي ليست من أصول
 . فليس هناك من خلل إذا أنكر� ذلكو 

أمَّا العصمُة فهي وإن كانت حقًَّا وجيب االعتقاد هبا يف حقِّ من التفت  اثنية : ةً أقرأ عليكم الكالم مرَّ  
لذلك فهي , لتفًا إليها مُ  ة ال يكونُ لّ ديقتنع ابأل ا إذا ملأمَّ , ة واقتنع ابألدلَّ   من التفت إليهايف حقِّ  - إليها

يرجع  أن إالَّ عنه ارها خروجًا كين وال يكون إنا ليست من أصول الدِّ  أ�َّ إالَّ  - أصول الدين ليست من
فيكون كفرًا كما هو ظاهر ، إذًا هي ليست من أصول  هغ بعض ما بلَّ تكذيب النيب أو خطئه يف ب اىل

  .ُبنيِّ  الَّذيحبسب التفصيل  -الدِّين وال يكون إنكارها خروجاً عنه 
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 اذمع آِل ُحمَمَّد ؟ ه لعصمةا مع اإلمامة مع علماؤ�مراجعنا و ما هي مشكلة : يطرح نفسه  الَّذيالسؤال 
  ؟!.. صرارهذا اإلملاذا  ، ريةو ر ، ليست ض اإلصرار ليست من األصول

الم بتمامِه الَّذي قالُه علماؤ� هذا الك ذا الكالمه �رة اجلامعة الكبرية يعرف أنَّ قارئ يعرف العربية يقرأ الزِّ  أيّ 
 .!!ضالل يف ضالل .

  : هبجتالشَّيخ لعارف ا يف مدرسة آية هللا العظمى

إعداد جلنة  / ل والثاينوّ ، هذا اجلزء األ) هبجت الشَّيخ  العارف العظمى يف مدرسة آية هللا(  ومرجع ، عارفٌ 
يخ ، ماذا يقول  )159(صفحة  األوسط / دار ونشر آاثر الشَّيخ هبجت / ترمجة قرأت عليكم و ,  هبجتالشَّ

أدىن املعرفة كافيٌة يف  إنَّ  ت وأحلقت هبا ما أحلقت :مرَّ الَّيت املعطيات  لِّ ين هنا يف مجع كُ كالم ولكنَّ هذا ال
ه العتقاد به وهي أن نعتقد فقط أنَّ ايف معرفة اإلمام و  أدىن املعرفة كافيةٌ  إنَّ  ، معرفة اإلمام واالعتقاد به

حارب معاوية أو  الَّذيهو  هُ مثالً أنَّ  فنعر  و الولو مل نكن نعرف امسه أ يبالنَّ  يُّ صفرتض الطاعة وو إماٌم مُ 
 .إىل آخر كالمهِ  ..ابع أو اخلامسهذا اإلمام هل هو الرَّ  ترتيبهم وأنَّ  معرفةُ كذا ال جيب و  مروان أو طلحة

 وال جيب علينا أن! ة مَّ ئِ بني األَ  ف ترتيبهُ ر عن وال جيب علينا أن ! زماننا  علينا أن نعرف اسم إمامفال جيبُ 
 !هذه معرفة ؟ ؟! هذه معرفةٍ  أيُّ  عرف أعداءه !ن

 :ري يخ مرتضى املطهّ للشَّ ) اإلهلي  العدلُ ( هذا هو  

ري مرتضى املطهّ الشَّيخ ، ماذا يقول ) خالصة عمري مثرة عمري : (  مييناخلسيِّد كان يقول عنه ال  الَّذيذا ه
 : )381(صفحة  / 1997 /الطبعة الثالثة  / لبنان /بريوت  / ار اإلسالميةالدَّ  ؟)  اإلهلي العدلُ ( يف كتابِه 

وللجواِب على ,  ) ةيئّ ا سَ هَ عَ مَ  ضرُّ  تَ َال  ةٌ نسَ الب حَ أيب طَ  ابنِ  عليّ  بُّ حُ  : ( تقول ةٌ فناك روايٌة معرو هُ 
يعيالفرق بني  إنَّ : ل نقول وَّ ألالدليل ا يعيوغريِه يظهُر عندما يلتزُم  الشِّ  الَّذيج العملي ابلرب�م الشِّ

يعي غريُ  بل زعماءه ويلتزمُ ضع له من قِ وُ  ي الشِّ  مًا على غريهِ تقدِّ مُ  يعيالشِّ صبح حينئٍذ يُ  ينأيضًا برب�جمه الدِّ
نب ايف اجل اإلجيايب وليس انببحث عنه يف اجلنأن  دَّ فالفرق بينهما البُ ، يف الدنيا ويف اآلخرة معًا 

يعيوجد اختالف يُ  أن دَّ السليب وال ينبغي أن نقول البُ   وغريِه يف الوقِت الَّذي يضُع كلٌّ منهما بني الشِّ
يعيهما اختالف فما الفرق إذًا بني  يكن بينملمه وإذا ه الديين حتت أقدااجمنه  و ال يعتقدُ ه - وغريه الشِّ

يعياملفرتض يف  أنَّ  صحيحٌ   ،عليٍّ  حلبِّ  ةٍ بوجود خصوصيَّ  ولكن لو مل ,  عليٍّ  كون عامًال مبنهاجي نأ الشِّ
 بني شخصني ال يعمالن مبنهجهم الديين أحدمها فحبُّه لعليٍّ هو فضيلٌة ، كيف ال يوجد فارقًال يكن عام
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 بُّ وحيُ  اً عليَّ  يعرفُ  الَّذيهذا ؟ وجد فارق كيف ال يُ ؟  أصًال اً عليَّ  يعرفُ  بغضه أو الواآلخر مثًال يُ  اً عليَّ  بُّ حيُ 
ولكن هذه  ، فيه عيٌب وقدحٌ  اذكان عاصيًا فه  إذا ، يلةوهذه فض ةهذه خصوصيَّ  من أعدائهِ  أويتربَّ  اً عليَّ 
، هذه ثقافة ليس هلا نظري , ليس هلا مثيل , قاس ال ميكن أن تُ  وفضيلةٌ  صوصيةٌ ة خُ لهذه الفضيو  وصيةصاخل

 . النَّواصبال وفقاً ملناهج , ن وفقاً حلديث أهل البيت رآفهمنا القُ ن إذا ما رآوهذا منطق القُ ,  تيأهل الب

يعيأن يوجد اختالف بني  دَّ وال ينبغي أن نقول البُ   هُ اجمنهما منه لٌّ كُ   يضعُ  الَّذيوغريِه يف الوقت  الشِّ
يعيوإذا مل يكن بينهما اخت,  هدامقيين حتت أالدِّ    شبيهةوهذه احلالةٌ   ،وغريهِ  الف فما الفرق إذًا بني الشِّ

ُهما  غري حاذق حاذق واآلخر إىل طبيبٍ  يبٍ بني وقد ذهب أحدمها إىل طبمبا إذا راجع مريضان طبي ولكنـَّ
 مها ومن املتيقن حينئذٍ اه خلف ظهور منهما أوامر الطبيب فيه بل ترك ذ أيٌّ نفِّ يُ  مل عندما استلما الدواء

بيين وبني من  ما هو الفرق ل قائالً وَّ  املريض األحيتجُّ  ئذٍ دوعن ى حاله إذا مل يزدد سوأً عل منهما لٍّ بقاء كُ 
ثال ال هذا امل! ؟ما هذا اهلراء ؟! ها املطهري � أيُّ أيُّ أمثلٍة أيُّ ضالٍل هذا  - قذراجع الطبيب غري احلا

 ة ابلفطرةطمرتب ةقضيَّ هذه ال) ,  عليٍّ  بُّ حُ ( بني أيدينا  الَّذيع و ض، املو بني أيدينا  الَّذيعالقة له ابملوضوع 
 اً أحبَّ عليَّ  الَّذيهذا ,  ) هللا ويلُّ  عليٌّ  هللا لرسو  ُحمَمَّدٌ  هللا ال إله إالَّ  ت (ي، الفطرُة يف حديث أهل الب

يف  ةٌ تكوينيَّ  ةٌ ة وهذه قضيَّ شوهَّ مُ  فذاك فطرتهُ  ر من عليٍّ فَ أو نَـ  اً أبغض عليَّ  الَّذيه ، وذاك شوّ سليمة مل تُ  فطرتهُ 
هذا ة املولد ،  على طهار عليه داللةٌ  وسالمهُ  هللاِ  صلواتُ  عليٍّ  بُّ حُ !  عليٍّ  بُّ تكوين اإلنسان ، حُ أصل 

 ىل يف املستو ، على األق اثلها فضيلةال متُ  وفضيلةٌ  ةٌ ، وطهارة املولد خصيص تنطق واضٌح يف ثقافة أهل البيامل
عليٍّ  بُّ املعنوية ، حُ و  ةِ املاديَّ  ارتهِ طهعلى  اإلنسان دليلٌ هارة هذا طى لع لٌ  دليعليٍّ  بُّ اإلنساين العادي ، حُ 

 ةِ يعَ ى شِ لَ عَ  والُ جِ َتعسْ تَ  َال  (,  يف حالة معصية  اآلنمراتب اهلداية إذا كان اإلنسانُ  أعلى إىل نقد يقود اإلنسا
د و قعليٍّ ي بُّ حُ   ،اإلنسان يف قربهِ  ؤنسُ يُ  عليٍّ  بُّ حُ ,  )  ُأخرىمٌ دَ م قَ هلَُ  تتبَ ثَـ فَـ  مٌ دَ م قَ ت هلَُ لَّ ا زَ مبَّ لرُ فَ  يٍّ لِ عَ 

فة املؤمن يحوان صعن(  ؟ صيامه  ؟ا هو ؟ صالتهُ مراط ، عنوان صحيفة املؤمن لصِّ ا على ازاإلنسان للجو 
 منطٍق هذا ؟!  أيُّ  ،)  ابن أيب طالب عليِّ  بُّ حُ 

 هناك تضخيم هلذه ُمثَّ  ، وتقتنع به هُ اس تقرأهذا كالم شيطاين والنَّ - ل قائالً املريض األوَّ  حيتجُّ  ئذٍ دوعن
،  كثر من الالزم جليل ولكن هناك تضخيم وتقديس أمٌ ـلِ ري عـااملطهّ الشَّيخ  ، يخ املطهرية للشَّ خصيَّ الش

 ئذٍ دوعن -عاين اخلرقاء  تشتمل على الكثري من مثل هذه املهُ بكت  ، هِ بة يف ُكتب موجودلااملط الكثري من هذهِ 
ملاذا أبقى أ� مريضًا   ؟ قغري احلاذ وبني من مراجع الطبيب هو الفرق بيين ما؛ ل قائال املريض األوَّ  حيتجُّ 

وليس من الصحيح  ؟ذق احاذقًا وراجع هو طبيبًا غري ح  راجعت طبيباً مع أينّ  كما بقي هو على مرضهِ 
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م , لن نرى سوًأ   فسوفَ عمل بتعاليمهِ ننا لو مل وغريه يف أنَّ  أن جنعل الفرق بني عليٍّ  أمَّا اآلخرون فإ�َّ
  .إىل آخر كالمهِ  ... عملوائح قدوهتم أم مل يانصب عملوا كراً ونُ  يلقون عذاابً سوف 

، نعمل بتعاليمهم  امصوصية تكون حينا اخلوإمنَّ , صوصية خُ  ةُ أيَّ  تنا ليس لهُ مَّ أئِ  بُّ ة حُ يجما هي ؟ النت النتيجة
 أنَّ و ,  يةصخصو  هم ليست هلهبَّ حُ  ا حينما ال نعمل ال يعين أنَّ نولكنَّ , هم منعمل بتعاليقطعاً املطلوب منا أن 

(  ، ، من أحبَّ ) ر معهم شِ  عمل قوٍم حُ من أحبَّ ( هم ، بَّ الكربى يف حُ  الفضيلةُ ، فضيلة  هم ليست لهُ بَّ حُ 
 ،)  لبغضاو  بُّ  احلُ إالَّ  ينُ وما الدِّ (  ،)  ومن أحبَّ قوماً ُحشر معهم شرك يف عملهم ،من أحبَّ عمل قوٍم أُ 

لعمل ا إىل بّ هذا احلُ رتجم هم بعد ذلك يُ بُّ اإلميان هو حُ و  ينوىل من الدِّ املرتبة األ ، ين واإلميان على مراتبالدِّ 
  إىل الطاعة .و 

هم وسهم يف جلساهتم يف در تبهم لكنَّح به الكثري والكثري من املراجع يف كُ صرِّ نطق وإن مل يُ هذا امل, هذا املنطق 
 لِّ ملنطق موجود ومبثوث يف كُ ا اذمرتضى املطهري هلشَّيخ ًا ابهذا الكالم ليس خاصَّ ، ة يتحدثون بِه اخلاصَّ 

عليهم  وسالمهُ  هللاِ  رت بعيدًا عن حديث أهل البيت صلواتُ سِّ ب التفسري فُ تك  لتفسري ملاذا ؟ ألنَّ ا تبكُ 
 .أمجعني 

قيح يف شرح العروة نت( ال محة هللا عليه يف كتابهِ وئي ر اخلسيِّد قرأ عند آية هللا العظمى الن نولذا ال نستغرب أ
ا مَ كُ ينِ  دِ دا ِيف مِ اصْ فَ  : ( وايةورد الرِّ بعد أن يُ ,  )220(صفحة ,  يدتقليف مباحث االجتهاد وال, )  الوثقى

ُمارِ مْ  أَ م ِيف دَ القَ  ثريِ كَ   لِّ كُ و  انَ بِّ  حُ ِيف  " تنيٍ مَ  لِّ لى كُ عَ  " يف نسخة، و  انَ بِّ  حُ ِيف  سنٍّ مُ  لِّ لى كُ عَ  ا مكُ فوُ اكُ   � فَإ�َّ
 . ) اىلعَ تَـ  هللاُ  اءَ إن شَ 

 اخلوئي سيِّدابعتبار أن ال, ند لو كانت صحيحة السَّ حىتَّ  - هبا قطعاً  معمولٍ  انية فهي غريُ واية الثَّ لرِّ ا اوأمَّ 
سيِّد ال ألنَّ , اخلوئي سيِّد ف ال يف خالوابُ سبة يل الصَّ لنِّ اب,  صحيحة وايةُ صحيحة ، الرِّ  وايةُ فها والرِّ ضعّ 
أمل يكتب   ، مثلما له وجهة نظر وتتغريَّ  ، هذه وجهة نظري، أحاديث أهل البيت الصحيحة  فُ ضعِّ ي يُ ئاخلو 

 على أثر ذلك غريَّ و  ت أخرىف روا�ضعَّ و ,   آراءهوغريَّ , بعد ذلك  هُ وغريَّ ) , معجم رجال احلديث (  كتابهُ 
ُه ا فيما بينو لن حوله حايذالَّ  لكنَّ  و م حياتهِ يف آخر أ�َّ  وأراد أن يُغّري كتابُه مرًَّة أخرى, يف رسالتِه العملية  فتاواه

 أنَّ  سبة يل أعتقدُ ابلنِّ ، وأخرى  ةٍ رت فءك تتغري بني آرا ة علينا من أنَّ هذا يفتح األلسن: قالوا , وبني ذلك 
 مع, املشكلة مع منهجِه , هللا عليه  اخلوئي رمحةُ سيِّد ليست املشكلة مع شخص ال,  الصواب يف خالفهِ 

  معمولانية فهي غريُ الثَّ  وايةُ لرِّ ا اوأمَّ  -طيم حديث أهل البيت اه يف حتيتبنّ  الَّذيخاري افعي البُ ملنهج الشَّ ا
 أن شرتطُ ال يُ  رعيةِ  إليِه يف األحكاِم الشرجعُ من يُ  أبنَّ  للجزمِ  -لو كانت صحيحة السند حىتَّ  - عاً طق هبا
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ر ال يشرتط يف مرجع مهذا األإذا كان  - يكون ِممَّن لُه ثبات اتم يف أمرهم أو هلم بِّ يد احلُ يكون شد
يعي أن يكون شرتط إذاً وىل ال يُ ن من ابب األيدرتط يف الـُمقلِّ شقليد فهو ال يُ تال يف املؤمن ، ال يُشرتط يف الشِّ

 للجزمِ  : األمر اذشرتط جيزم هبمرجع التقليد ، ال يُ ث عن صفاِت ، هو هنا يتحدَّ شديد احلبِّ ألهل البيت 
الف وخيُ , لكرمي حبسب تفسري أهل البيت ا ات من الكتابيهالبدي الفهذا الكالم خيُ  ووهللا - أبنَّ 
هم مع أهل لموتعا ةمَّ أصحاب األئِ  ةالف البديهيات يف سري وخيُ ,  تيات أهل البات يف نصوص ز�ر يهالبدي

فلن جتد ,  البشر لِّ كُ   ات يف ثقافةِ يهالف البديبل خيُ , ة يعالشِّ  يهيات يف ثقافة عوامِّ الف البدوخيُ , البيت 
وأبفكارِه  شديداً  اً كسُّ كاً برموز احلزب الشيوعي متتمسِّ ن يكون رئيس احلزب الشيوعي ليس مُ  يرضى أباً يعشيو 

 شديد التمسك برموز تلك الطائفة إالَّ  كاً يكون زعيمها ليس ُمتمس يف العامل تقبل أن طائفةٍ  ، ولن جتد أيَّ 
اه هذا القول يتبنَّ ، اخلوئيسيِّد ًا ابلقول ليس خاصَّ هذا الوابملناسبة ، لكرام  مراجعنا احنُن ، إالَّ  إالَّ , حنُن 
يف   اذّرِحوا هبصمل ي,  املراجع لّ كُ   ّناهبول يتلق هذا ، اخلوئيسيِّد ة الذمدو�م من تاللِّ قن تُ الَّذياملراجع حىتَّ 

ون بنفس كسَّ يتماخلوئي و سيِّد فها الضعَّ الَّيت �ت او الرِّ  فون هذهِ ضعِّ م يُ ون هذا القول أل�َّ نهم يتبكتبهم ولكنَّ 
لو كان ميزان  ، النتائج هي هذه, وميزان الفهم الناصيب ,  اصيبكري والعلمي ، ميزان التقييم النالفاملنهج 

هذه ما وصلنا إىل �خذه من أهل البيت لَ وا�ت للر يزان الفهم وم, وا�ت �خذه من أهل البيت التقييم للرِّ 
النتائج , ة �صبيَّ ونفهم النصوص بقواعد فهم ,  للحديث �صيب قييمٍ زان تيمب نا نعملُ ائج ألنَّ تهذه الن ، نتائجال

 بكون شديد احلُ ي أن يدرتط يف مرجع التقلنش نا المن أنَّ ا منطق شيعي ذهذا املنطق ه تكون هكذا ، وإالَّ 
 !! ثبات اتم يف أمرهم ن لهُ أو ِممَّ  هلم

هلم أو يكون ِممَّن لُه  ة ال ُيشرتط أن يكون شديد اُحلبرعيمن يُرجُع إليِه يف األحكاِم الشللجزم أبنَّ 
غريون الدستور يُ لعرب ا هؤالء مثل رؤساء ، عن أنفسهم ثونهؤالء املراجع يتحدَّ  - ثبات اتم يف أمرهم

 حبسب ما يرمسون لنا نظاماً واصفات أبنائهم ، هؤالء املراجع أيضًا حبسب ما يريدون حبسب مواصفاهتم أو م
من  كالم يف أي روايةٍ هذا ال وإالَّ , نفسهم هكذا ، هم يرون أ هم وأتباعهم عليههم عليه وحبسب ما أبناؤ 

كم ن من أنَّ و م كما تقولتنإذا ك !؟ب الكرمي ا�ت الكتمن آ كالم يف أي آيةٍ هذا ال ؟! روا�ت أهل البيت
 تييث أهل البد يف حدليلٍ  وأيُّ   دليٍل يف الكتاب الكرميأيُّ ,  لومتيلون حيثما مييل هذا الدلي لالدلي أبناءُ 
فة من لؤ الف مُ وآ, طالبنا بذلك ريفة تُ ت الشَّ ار �والزِّ , ب ب رسول هللا أشد احلُ حنُ  بنا أنلارآن الكرمي يطوالقُ 
سيِّد أصحاب  ةوسري ,  وسرية أصحاب أمري املؤمنني, وسرية أهل البيت ,  كلطالبنا بذتُ  تيلبث أهل ايدأحا
يعة يف زعيم  ة عموماً هي هذه ، فكيف نشرتطُ مَّ ئِ سرية أصحاب األَ و ,  هداءالشُّ   بِّ أن ال يكون شديد احلُ الشِّ

 !؟ جعنا الكرامار راء هذا من مهُ  يُّ  منطق هذا وأأيُّ   ؟!ثبات اتم يف أمرهِ  ن لهُ  أو ِممَّ إلمام زمانهِ 
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، وهذا هو  هذا هو كالمهمم و ك؟ هذه كتب مراجعا إمام زمانكم من خالل مراجعكم و فتريدون أن تعر 
سيِّد رتضى العسكري والمُ سيِّد اه الا تبنَّ م مةعلى ذلك ما مر ذكره يف احللقات املتقدِّ  فحديثهم ، ونضي

م احلائري من ظكاسيِّد  ن أشار إليهم الالَّذيعوة ومن قيادات حزب الدَّ ، ثر آخرون كُ ، و  هسامي البدري تلميذ
بيعة الغدير مل تكن بيعًة  من أنَّ : ( احليدري مر كالمه يف ذلك  لكماسيِّد  وكذلك ال، أنَّ بيعة الغدير 

مرتضى العسكري مثلما حدثنا سيِّد الإليه  بُ هذي الَّذي، هذا ) للتبليغ  ا كانت بيعةً اخلالفة وإمنَّ و  لإلمامة
 . الواثئق واحلقائقمرت , البدري  ساميسيِّد ال

علماؤ� و  مراجعنا زقهُ ة ومن شؤون إمام زماننا مل ميمهل هناك شيء بقي من اإلما؟ مة ام من اإلبقي شيءٌ 
أسوأ من  مطالب وهللاِ  ق من قبل آخرين ، هناكزِّ ثقوا ما بقي أيضاً مُ ؟! و  قولوا لنا هل بقيت ابقية !؟الكرام 

ن آيت ث عنها وأين إذا أثرهتا أحتاج إىل أن أوضحها وأن أحتدَّ ألنَّ , ين ال أريد إاثرهتا اآلن لكنَّ هذه املطالب 
أعدكم هذه املطالب سأتناوهلا يف  ينطويل وال أريد أن أطيل الرب�مج ، لكنَّ  وهذا حيتاج إىل وقتٍ , ابملصادر 

بار باء� الكطالكبار وعند خ سوء األدب عند مراجعناناك مطالب يف غاية هُ  وهللاِ ، )  خامتة امللفّ ( بر�مج 
تناوهلا إن شاء هللا تعاىل يف ، مطالب سيئة جداً سأهتا عليكم قرأالَّيت يف األدب من هذه املعاين  ، وأكثر سوءً 

يف تقدمي هذا الرب�مج عرب  وكان التوفيق أن أكون يف خدمتكمإذا جرت األسباب ) ,  خامتة امللفّ ( بر�مج 
 هذه الشاشة .

 بل مراجعناهل واجلهالِة من قِ هذا اجلل وبعد كُ , هذا السوِء من األدِب واالختالِل يف العقائد  بعد كل
م اص فهُ فما هو بشيٍء غريٍب على هؤالء األشخعندهم جهٌل وجهالٌة  اسِ النَّ لُّ وكُ , لمائنا األجّالء الكبار عُ و 
يعة  ، عاديون �سٌ أُ    فهمإالَّ و  ع أوصافًا ليست عادية ،أسبغت عليهم يف هذا املوضوضعتهم يف موضٍع الشِّ
 هكذا ، فأعود أقول بعد البشرُ , مجيعًا , أنتم , أ� كذلك   ،عانون من النسيان والغفلة واجلهالة والضاللةِ يُ 

واجلهالة يف , واجلهل يف العلم , يف العقيدة والضاللة يف التصور  ا السوء من األدب واالختاللِ ذه ُكل
 بيانُه سيأيت بيانُه إن كان يف من هذا سيأيت وهناك أكثرُ , مرت علينا الَّيت هة افذه السَّ ل هبعد كُ و ,  احلكمة

من حلقات هذا  احلديث عنها فيما بقي قطعاً هناك سفاهات أخرى سيتمُ ، امج أخرى ر الرب�مج أو يف ب اذه
 بيا�ا ويتمُّ  نا األجالء سيتمُ قبل مراجعنا وعلمائ ت خرجت منضالالتفاهات و و  تالرب�مج ، ُهناك سفاها

  واحلقائق والدقائق .ذلك ابلواثئقِ  لُّ كُ و احلديث حوهلا 

وإن ؟ ل مشروع أمري املؤمنني ث عن فشكمال احليدري حني حتدَّ سيِّد  غراًب ما قالُه ويقولُه التسود مُ عفهل ي
يجة أساء تالنَّ  ، حسن احملامل على أواضحًا ويف أحسن األحوال حنملهُ  كان  لكنَّ الكالمو ,  رقعن يُ حاول أ

أمري  ن فشلِ لدعاء كميل ، فمِ  يف شرحهِ األدب هللا  حممَّد حسني فضلُ ثلما أساء م األدب مع أمري املؤمنني
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مري وصفِه أ  يف كالمه وحديثِه ، إىلمع أمري املؤمنني لألدبِ  املؤمنني أكان يقصدها حقيقًة أم كان سيئاً 
وجود  بطنًا كبريًا بسبب كثرة األكل ، إىل حديثِه عن عدمِ ,  بطنًا كبريةً ، ه كان ميتلُك بطنًا كبريًا املؤمنني أبنَّ 

 حبياتهِ  يعتقدُ  الَّذي وأنَّ  ، عليه وسالمهُ  هللاِ  ة ابن احلسن صلواتُ جَّ يف االعتقاِد حبياة إمام زماننا احلُ  فائدةٍ 
الحظون الكالم أال تُ  ، ة ابن احلسنجَّ إبمامة احلُ  ال يعتقد أساساً  ذيالين وبني السُ  ما بينهُ إمامتِه ال فارق فيو 

ع واحدة من مناب ون من عني واحدة يشربونبم يشر ما ه، نفس األصول  ؟املطهري  ث بهِ حتدَّ  ذيالهو هو 
 .أال تالحظون الكالم هو هو  ، ةمن تلك العيون الكدرة القذر 

هو يشرب منها هي الَّيت ون الكدرة يع الصور أنَّ توي,  كمال احليدري عيون كدرةسيِّد  الالروا�ت يف نظر 
افية إذا كان رآن عني صمن ؟ القُ  ولكن بفهمِ , عٌني صافية  هُ رآن من أنَّ فهو يتحدُث عن القُ ، عيون صافية 

تعود رغم أنفك إىل العيون سك صافية ألنَّ  ا إذا كان بفهمك أنت فما هو بعنيٍ أمَّ  ، عرتةمع العرتة بفهم ال
أو بذاك هبذا األسلوب , ا الطريق أو بذاك الطريق ذشئت أم أبيت هب,  النَّواصبإىل عيون , الكدرة 

، مها  ا مع غريهما معهم وإمَّ فإمَّ ,  ) مكُ ِري غَ  عَ  مَ م َال كُ عَ م مَ كُ عَ مَ  (, ا غريُه ا عليٌّ وإمَّ ، هو إمَّ األسلوب 
يعةِ ة من نَّ اطق من السُ ا النَّ ذه، قد يكون  ينطق عن إبليس و�طقٌ , عن هللا هم فقط  ينطقُ  �طقان �طقٌ   الشِّ

عن هللا هو اإلمام  ناك �طٌق واحد ينطقُ ٍة كان ، هُ لَّ من أي مِ , من احلداثويني , من النصارى , من اليهود , 
نطقون عن إبليس ، فكيف تكون ر يطقون ُكثُ ناك �كالمهم ، وهُ   ماملعصوم ، وطريقنا إليه اآلن حديثه

ساو�ً لشخٍص مُ  كيف يكون  ، حبياته ووجودهِ  ويعتقدُ  ك بوالئهِ إبمام زمانِه ويتمسَّ  املقايسة بني شخٍص يعتقدُ 
، كيف تكون  بوجود إمام زماننا وال يعتقدُ  عقيدةالفهم يف املنهج والقول والوخيُ ُحمَمَّد  ناصب العداء آللِ آخر يُ 

 ةقل يف احلياة املعنوية والوجدانيعلى األ, ألقل ا على, جلية ة و تكون هناك آاثر واضحاملساواة وكيف ال 
عها على ودِّ احلياة املادية يُ  ن إذا ما مات وخرج من هذه الدنيا ، فإنَّ استبقى مع اإلنالَّيت احلقيقية  هي احلياةُ و 

ة وكان وجدانه يو  املعنفإذا كانت حياتهُ ، وضمريُه تُه ونيَّ  هُ انبقى معُه حياتُه املعنوية ووجدي وجه هذا الرتاب ، ما
ز هذا يمرتباط إبمام زماننا كيف ال يتاملعرفة واالو  ةواملودَّ  شبعًة ابلعالقةِ ها مُ لُّ كانت كُ   هُ وكان ضمري  تهُ وكانت نيَّ 

 اطبُ خنُ  اطبهُ خنُ  ات وهكذا�ر الزِّ  جاة ، هكذا تصفهُ سفينة النَّ و  احلياة بعنيِ  لهُ  ذي ال صلةَ خص عن ذاك الَّ الشّ 
 .ث يدب يف هذه اجلهة من احلعّ ، ال أريد أن أتش)  عني احلياةو  جاةبسفينة النَّ : ( زماننا  مامَ إ

الل وسوء ذا الضهستنقع الكبري من هذا املتكون مستغربًة يف  احليدري لنسيِّد هذه أقوال ال: ولكن أقول 
يعة طالب كمال احليدري ليُ سيِّد  د ذلك الأ بعولذا يتجرَّ  ،ُحمَمَّد من آل  األدب واالنتقاصِ  لوا سائأبن يُ الشِّ

 إىل سلسلةٍ ؟ ملاذا كنت كاألموات هنا ؟ ت هنا ملَّ ملاذا تك؟ ت هنا سكّ  اذامل, قوا معه قِّ حيُ  وأن إمام زما�م
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يف   ذي قرأتهُ الكالم الَّ  لكُ   ت وبعدمرَّ الَّيت البيا�ت  لِّ راًب بعد كُ مستغ ال يكون، كالم هذا المن مثل  طويلةٍ 
 ن سبقوه .الَّذيهللا و  فضلُ  نيحس دحممَّ سيِّد ال كتبِ 

عة عن هذا تفرِّ كمال احليدري هو مصداق وظاهرة مُ سيِّد  ال رب�مج من أنَّ هذا الِل حلقاِت لت يف أوَّ مثلما قُ 
ًا ستمرَّ ، ال زال حديثي مُ مسيَّة الر  ةيعيَّ الدينيَّة الش ةسملؤسَّ ا عن واقع, ملرجعي ا عن هذا الواقع, الواقع احلوزوي 

 كمال احليدري .سيِّد  املعاصر ال يف هذه احللقة وما بقي من حلقاِت هذه الوقفة مع املرجع الديين

حبسب ، جف األشرف لكبار يف النَّ ا أذهُب بكم اآلن إىل مرجٍع معاصر من مراجعنا املعاصرين ومن املراجع
ته وحبسب ما هو املتعارف يف مسألة له ، حبسب أجواء مرجعيَّ السيستاين دام ظِ سيِّد ة الأجواء مرجعيّ 

ة ال شأن يل هبا يو ة حوز بعهذه لاألعلم : سبة يل نابل ، االحتياطات ُيشار إىل مرجٍع آخر إىل األعلم فاألعلم
يعةُ قلد الوسط احلوزوي يف مسائل االحتياطات حينما يُ  ي يفر اولكن حبسب ما هو اجل,  علم املرجع األ الشِّ

ىل إعودوا ي ا هبا وميكنهم أنو لكنهم أن يعمالعملية ميُ  حبسب ما يعتقدون يف مسائل االحتياطات يف رسالتهِ 
حوزوية  لعبةٌ  علماأل بةع،كما قلت هذه لعلم األول األعلم من بعد األ، علم من بعدِه مرجٍع آخر وهو األ

ة ال أريد اخلوض يف هذه القضي ، ث العرتة الطاهرةيدمن أحا ال من كتاب وال من حديثٍ   ال دليل عليهاوإالَّ 
, لم عاملرجع األ دون ؟ يعودون إىلمن يعود املقلِّ ين يف االحتياطات لِ السيستاسيِّد مرجعية ال ءا، فبحسب أجو 

املقربني حبسب , السيستاين سيِّد السيستاين أو حبسب حاشية السيِّد ا حبسب التعيني سيكون إمَّ هذا الوقطعاً 
يف  ينالسيستاسيِّد ا الدو قلمُ , السيستاين سيِّد لل يي والشرعمسحبسب املكتب الر , سيستاين السيِّد من ال

جف وهو من املراجع الكبار يف النَّ ,  إسحاق الفياضالشَّيخ يعودون إىل  اً يَّ  وفعلاالحتياطات اآلن عملياً 
 .األشرف 

, يف حبث اخلارج الفقهي , يف أحباثِه الفقهية ,  رجاخلا  يف دروسيف دروسهِ  أ� سأنقل لكم جانبًا من كالمهِ 
  توى دراسي يف احلوزة العلمية .صطلح حوزوي هو أعلى مسوحبث اخلارج مُ 

 :و�ت الدراسة مست

 .مات ناك املقدِّ هُ  -
 .ناك السطوح وهُ  -
 .ناك السطوح العالية وهُ  -
  وهناك البحث اخلارج . -
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ة ، هذا التقسيم الطبقي ال الطبقة الثاني من لقيها أساتذة البحث اخلارج من املراجعلقيها املراجع ويُ حماضرات يُ 
ا هناك أعراف وإمنَّ , هو أكثر علمًا من األعلم  فقد جنُد شخصاً يف الطبقة الثَّانية أو الثَّالثة  يةملحقيقة له ع

، مسيَّة الر  يعيَّة الدينيَّة الشسة حقيقي يف املؤسَّ  يمال يوجد هناك تقسيم عل, ومنسوبيات ناك حمسوبيات وهُ 
حبوث اخلارج هي الدخول يف تفاصيلها ,  ن يل اآلن يفال شأ, ة خاصَّ  نةقضا� مبنية على حساابت معيَّ 

دروسًا يف  لقونواألساتذة املربزون يف احلوزات يُ , وىل الثانية الثالثة قة األبطيها املراجع من القضرات يلاحم
  الفقه واألصول .البحِث اخلارج يف 

لكم مقطعاً  سأنقلُ  ، مسحاق الفياض يف هذه األ�َّ إالشَّيخ ها األقالَّيت من دروس البحث اخلارج يف الفقه 
، للهجرة  1439سنة , هر ربيٍع الثاين ش ثامن عشر منلإسحاق الفياض يف اليوم االشَّيخ من درٍس ألقاه 

 1439 /اين لثَّ ا ربيع / 18يوم  ؟  كان، الدرس مىت ولادى األم ، حنن ال زلنا يف شهر مجيعين يف هذه األ�َّ 
 و بعبارةٍ  عن أنَّ معرفة اإلمام املعصوم أرب�خيُ ؟ سحاق الفياض إالشَّيخ ُث املرجع الكبري ماذا يتحدَّ ، للهجرة 

 ين .ا هي من فروع الدوإمنَّ  اإلمامة ليست من أصول الدين أخرى أنَّ 

 ! املراجع مع اإلمامة ؟ما هي مشكلة أ� ال أدري 

فد دربونه  هلاإلسالم هي من شروط اإلميان ، لقى ليست من أصول  اإلمامةُ : واحد �تينا فيقول  -
  .ان ن أصول اإلسالم هي من شروط اإلمياإلمامة ليست م ، يهاات بوف

فهي من  ةا اإلماموأمَّ ، ) سالة الرِّ , الرسول , رسل مُ ـال( ن ثالثة يدِّ أصول ال: واحد آخر �تينا يقول  -
  سالة .من شؤو�ت الرِّ , سالة خصوصيات الرِّ 

الة من فالصَّ ,  الة مثالً ي الدين كالصَّ ر من أنَّ اإلمامة ليست من ضرو : فيقول  يتواحد آخر � -
ي ر و  العصمة هي ليست من ضر علينا حىتَّ  ومرَّ  ، مة ليست من ضروري الدينامين واإلضروري الد

  . لدينول اوليست من أص الدين
ذهب ملا اإلمامة من أصول ال الدين وإمنَّ و ليست من أص مامةُ اإل: واحد آخر �تينا يقول وهم األكثر  -

  . وواحد وواحد ,

�  ، ا هي من فروع الدينوإمنَّ  اإلمامة ليست من أصول الدين حاق الفياض من أنَّ إسالشَّيخ اآلن أطل علينا 
ين وال هي من دلاإلمامة ال هي من أصول ا، و� و�كم وختلصو� حير و�ا وتراتحون وتر نكمجاعة ليش ما ت

، إذا أنتم ما ل واحد �يت يقرضها مبقراضِه تفرتون عليها مئات من السنني كُ  أدري اميه ، ا ع الدينو ر ف
حارب ين أُ تهموين كذاًب وزورًا من أنَّ ، أال ت وها ألمثايل من املاسونيني، أترك وهاكر أت, مراتحني لإلمامة أتركوها 
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امة أنكروها أساسًا ممن اإل , فكو � خه! أتركوها راء ..؟اهل اذه صيل هو يفع األالتشيُّ  ، ع األصيلالتشيُّ 
! ؟زايدات ناقصات مُ  من الفروع ، ال أدري هل هو مزاد علين مُ هللا اءش ما وخلصو� ، اآلن صارت اإلمامة

 :الفياض الشَّيخ نستمع إىل 

 : )1(رجاًء اعرضوا لنا الوثيقة رقم  •

من  معرفة اإلمام فإن, عليه معرفة اإلمام  إذا مل يؤمن ابهلل وال برسولِه فال جيبُ ف:  الشَّيخ إسحاق الفياض[ 
طبيعة احلال ال جيب عليه سائر األحكام الفرعية أيضًا ، بب معرفة اإلمام فجي أهم الواجبات الفرعية ، فإذا مل

ن ابهلل وال برسوله فال جيب عليه شيء من األحكام الفرعية ، ومبقدمتها معرفة اإلمام عليه ؤمي فإن من مل
ال  مكلفني ابلفروِع فإ�فار ليسوا مُ على أنَّ الكُ ، تدلُّ فإذًا هذه الصحيحة تدل  ، معرفة اإلمام ، المالسَّ 
وآله وسلم فال  ى هللا عليهاألكرم صلّ  يؤمنوا به برسالة رسول فإذا مل, عليه وآله وسّلم  ى هللاُ ابلرسول صلّ  وايؤمن
الصحيحة تدل على ذلك  معرفة اإلمامة ، فإذاً هذهِ  مقدمها ماته يفقدفني ابلفروع ومبُ مكلّ فال يكونوا ,  جيبُ 
. [ 

 ، من درسهِ  1439ربيع الثاين//18ألقاها بتاريخ  لَّيتمسي ، من احملاضرة امن موقعه الرّ  خذ�هُ هذا املقطع أ
 اخلارج يف الفقه .

يف  ينيع, ربيع الثاين  19اض كان يف يوم سحاق الفييخ إأيضًا للشَّ   بني أيديكمآخر أيضًا أعرضهُ  ومقطعٌ 
ال زال ,  1439ربيع الثاين//19يف يوم , لقيت فيه هذه احملاضرة أُ  الَّذيتال اليوم السابق  الَّذياليوم 

 .ول الدين وع الدين وليست من أصر من فديث متواصالً يف أن اإلمامة احل

 : ةانيرجاًء اعرضوا لنا الوثيقة الثَّ  •

قدمتها اإلمامة معرفة اإلمامة ، وسائر على مجيع األحكام ومبُ  مشتملةٌ  تهُ ورسال : الشَّيخ إسحاق الفياض [
 معرفة نَّ ر أغاية األم ، الرسالةيب األكرم ومعرفة معرفة النَّ بطول ليست  معرفة اإلمامةُ  رعية ، فإذاً األحكام الش

من الفروع ، وأيضاً معرفة الرسالة ال تكون مشروطة بشرٍط ، ومعرفة اإلمامة من الفروع , سالة من األصول الر 
ا معرفة اإلمامة وأمَّ , اس فعًال االعرتاف برسالة نيب األكرم واإلميان هبا على النَّ  جيبُ  عليةٌ ، معرفة الرسالة ف
وجوب معرفة  , جعلواحدة  جعل األحكام يف عرضٍ  نَّ ، أي أ  مشروطة بشرطٍ طبعاً الفرعية وسائر األحكام 

يب األكرم وجوهبا وأما معرفة النَّ  يف عرٍض واحدة ، كام الفرعيةحسائر األو  مامةيب األكرم وجعل معرفة اإلالنَّ 
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مرتبة اجلعل فقط يف  عية فعليٌ ا وجوب معرفة اإلمامة وسائر األحكام الفر وأمَّ ، فعلٌي واإلميان هبا فعلٌي 
 تها مشروطٌة بشرٍط وهو اإلسالم ] .وفعليّ 

وضع لإلمامة , راً فقد وضع هلا سع, سحاق الفياض يخ إاجحة ستكون للشَّ املناقصة النَّ , حبسب املناقصات 
هلا أبهل ة ال عالقة بيومة �صوع منظر ومة منظومة األصول والفهذه املنظ  هيأساساً ، ع و ر سعرًا هي من الف

 المِ سْ اإلِ  سُّ أُ  ةُ اممَ اإلِ  : ( اإلمام الرضا يقول لنا مي ،االنَّ  مالاإلس أسُ  الرضا يقول لنا اإلمامةُ  اإلمام,  تيالب
هي  ة)، اإلمام اِإلَمامُة ُأسُّ اِإلْسالِم النَّاِمي َوَفرُعُه السَّاِمي( , األصل ؛ أس ,  ) يامِ سَّ ُه الرعُ فَ ي وَ امِ النَّ 

مة من وجيعلون اإلما, شاعرة واملعتزلة ألا مهمون لنا الدين حبسِب ما قسَّ قسِّ ومراجعنا يُ , فروع الو  ولاألص
له من العلم   الَّذيك املرجع وهذا اذرجع أو هذا امل َعَليَّ  وبعد ذلك تفرضونالفروِع وليست من األصول ، 

قراءة سريعة  ، ُحمَمَّد إىل آلِ  بصلةٍ  بعلٍم ميتُّ تائج هذا ما هو نَّ هذه اليوصل إىل  الَّذي العلمُ  ، وهللاِ  كذا وكذا
 راء .ا اهلُ ذهلَّ لغي كُ �رة اجلامعة الكبرية تُ للزِّ 

املرجع  لو ، أ� أق نرآن ال وجود هلا يف القُ رآمن القُ  فياض وهو يتلو علينا آيةً ليخ إسحاق اهناك فيديو للشَّ 
 دَّ هم البُ مُ  ضوعٍ و على م م الردّ اقم ن وهو يفرآويتلو آية من القُ  ين من غريهِ رآص القُ ز النَّ يّ ال يستطيع أن ميُ  الَّذي

سامهون يف نشر فكر ابن ساعدون ويُ ن يُ الَّذيرّد وهو يرد على فكر ابن عريب وعلى  اماً حينستعدَّ أن يكون مُ 
 من غريهِ  رآينالقُ ص النَّ ز ال يستطيع أن مييّ  الَّذي العقلُ  لو الكرمي ، أ� أق نرآالقُ  الوجود هلا يف تينا آبيةٍ عريب �

ال و ,  يعمل يف دكان احلالقة قٍ  عن حالَّ ثُ وأ� ال أحتدَّ , ن رآن أو ليس يف القُ رآص يف القُ ا النَّ ذه ز أنَّ يّ وال ميُ 
 ديين املفروض أن مرجعٍ  نع ثدَّ أ� أحت,  عن موظف حكومي ثُ وال أحتدَّ , عن طبيٍب يف مطبه  ثُ أحتدَّ 

ن هل أستطيع أن أثق بتمييزه وتشخيصه ملسألة رآمن القُ  ز آيةً يّ فحينما ال ميُ , صه هذا وختصُّ  هو غلهُ كون شُ ي
 ؟!كمسألة اإلمامة ,  سألة هذه املك  ةٍ مهمَّ 

 رضوا لنا الفيديو :عوا ا عليناو ض اعر رجاءُ  •

  س العرفان على ضوءاحلوزة املباركة يدر  يف هذهِ  آخر مسعنا أنَّ  ومن جانبٍ :  الشَّيخ إسحاق الفياض[ 
من قرأ هذا  لَّ كتاب ابن العريب كُ   فإنّ , احلوزة وال سيما على شبابنا  ىعل وهذا خطرٌ , العريب  نبكتاب ا

احلقيقي هو  العرفانُ  ، ابهلل تعاىل وتقدس ، العرفان هو األحكام اإلهلية ه زنديٌق وال إميان لهُ الكتاب يعتقد أبنَّ 
هو معرفة األحكام اإلهلية  يوهلذا عليه االلتزام ابلعرفان احلقيق هذا هو العرفان احلقيقي ،ُحمَمَّد معرفة فقه آل 

:  الَّذي أشر إليه تعاىل بقولهِ  والعمل هبا هو حقيقة التقاية عليه وآله وسّلم ، ى هللاُ صلّ ُحمَمَّد ومعرفة فقه آل 
هلية ابلواجبات اإل ى اباللتزامالروا�ت حقيقة التقو يف  روقد فس,  ﴾ ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اهللَِّ أَتْـَقاُكمْ  ﴿
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مات اإلهلية هي حقيقة التقاية ، العرفان مبعىن كشف احلقايق ، ورفع الستار عن احلقايق  واالجتناب عن احملرّ 
ص وخالف النَّ , والعلم ابلغيب جمرد وهٍم ال حقيقة لُه وال واقع له , كما هو املصطلُح مبعىن كشف احلقايق 

هذا الدرس خطٌر على  ومن هنا يكونُ ,  ﴾ ى من رسولهلغيب إال هللا ومن ارتض يعلم اال ﴿:  تعاىل قولهِ 
 ] . .. من هذه األمور حذرٍ  و ما على شبابنا وعلينا أن نكون يف يقظةٍ احلوزة وال سيّ 

 !! ال حيتاُج األمر إىل تعليق

يوم غد  احلديث إىل حلقةِ  ةين سأترك بقيَّ كمل احلديث يف هذا املوضوع يف هذه احللقة ولكنَّ  أن أُ نت أمتّىن كُ 
بني أيديكم  الفكرية ، عرضتُ  صوصاً الرباءةُ نا ابلرباءة وخُ قيدة مراجعنا وُعلمائه قد بقي كالم كثري يرتبُط بعألنَّ 

بني أيديكم مناذج كثرية تكشف لنا عن  عن كثرية أيضًا ولكنَّين عرضتُ  أغمضت ينمناذج كثرية مع أنَّ 
يعي رجعي اإلشكالية الكبرية يف اجلو امل يعييف اجلو احلوزوي , الشِّ يف  ، لمائي قولوا ما شئتميف اجلو العُ ,  الشِّ

ار  صورة من هذه الصور الكثرية يف هذا التيّ ، وما السيِّد احليدري إالَّ مسيَّة الدينيَّة الشيعيَّة الر سة جو املؤسَّ 
عن عقيدة الرباءة �تينا يف  احلديثُ ، مسيَّة الر  يعيَّةشالدينيَّة السة ة وأجواء املؤسَّ الواسع الكبري يف أجواء املرجعيَّ 

 تعاىل . حلقة يوٍم غٍد إن شاء هللاُ 

 

 ة ..مَ اطِ حون على والية فَ صبِ تُ 

 م يف رعاية القمر ..كُ أتركُ 

 عاء مجيعاً ..أسألكم الدُّ 

 ..يف أماِن هللا 


