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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
 قـــــــــــــــــالوا ألـــــــــــــــــيس العفـــــــــــــــــُو مـــــــــــــــــن شــــــــــــــــــأ�م 

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــُت أســــــــــــــــــــــــــــــــــعى إىل ابهبــــــــــــــــــــــــــــــــــم  فجئ
 

 أرجــــــــــــــــــــــــــــــــــوُهم طــــــــــــــــــــــــــــــــــوراً وأخشــــــــــــــــــــــــــــــــــاُهم 
 ..آل ُحمَمَّد و  َسالٌم على ُحمَمَّدٍ  

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

 َسالٌم عليُكم مجيعاً ..
 .الرب�مج: بصراحة أيديكم هذابني 

 :يشتمُل على عدَّة عناوين

 .كمال احليدريسيِّد  املعاصر ال : وقفٌة مع املرجع الدِّيينلاألوَّ  العنوانُ 

 .احللقُة السَّابعة

ُة ما وصل إليِه ال وحماضراته مشروعُه الذي  وبراجمهِ  وأحباثهِ  كمال احليدري يف ما طرحُه يف دروسهِ سيِّد  قمَّ
كمال احليدري فهنا سيِّد  إذا أرد� أن نراجع مجيع ما طرحُه ال ،)رآنإسالم احلديث إىل إسالم القُ من ( :عنونهُ 

عنون مشروعُه   ما شئت،سمِّ  ،الثقايف ،التغيريي ،الديين ن مشروعُه الفكري،روة ما يريد، وعنو وصل إىل ذُ 
م شهر رمضان ضمون يف بر�مج يف أ�َّ هذا امل وقد طرحَ  رآن)،هبذا العنوان: (من إسالم احلديث إىل إسالم القُ 

ل وّ حديثُه إىل أقسام مبتداًئ ابلقسم األ مَ قسَّ  )،مطارحات يف العقيدة(بر�مج  ة،على قناة الكوثر الفضائيّ 
على شاشة  ثَّ بُ  ل،، هذا هو القسم األوّ ميالدي 17/7/2013 بتدأ يف يومإ ،ابلقسم  الثاين عشر نتهياً ومُ 

يطرُح حبثُه هذا إىل اليوم الرابع من الشهر الثامن من نفس  واستمرّ ، ميالدي 17/7/2013 قناة الكوثر يف
 يف شهر رمضان. 2013السنة 

على قناة الكوثر ) مطارحات يف العقيدة( كمال احليدري يف بر�مجسيِّد  ا طرحُه الصورٌة مطبوعٌة ِلم هذهِ 
كنين أن أقول ميُ  ة،لقي نظرة إمجاليّ نُ  )،رآنإسالم القُ إسالم احلديث إىل من (: ومشروعُه الذي عنونهُ  ،ةالفضائيّ 

كري، الديين، العقائدي، سمِّ ة يف هذا املشروع الفة وإشارة إىل بعض املالمح املهمّ استعراض للخطوط العامّ 
 .ما شئت

 طرح.ذا الهل ،هلذا املشروع ،رب�مجذا الل هناك تعريف جممل هليف بداية القسم األوّ : لاألوّ  القسمُ 
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طارحات يف مُ ( رب�مج من بر�مجهذا الفيديو من نفس  ،)27(مة اعرضوا لنا الوثيقة املرقّ  رجاءاً  •
من إسالم : (نكمال احليدري املعنو سيِّد  ل من حبث المن القسم األوّ ل األوّ  اجلزء العقيدة)،

 .. )رآناحلديث إىل إسالم القُ 

م[  هذه احللقة من مطارحت يف العقيدةأحييكم يف  هللا وبركاته،دينا الكرام ورمحُة : السالم عليكم مشاهالـُمقدِّ
 صل بهِ وإن كان يتّ  ةلسابقا موضوع هذه احللقة خيتلف عن عنوان املواضيع، سةقدّ  من قم املرةً شاأتتيكم مب

بسماحة آية هللا  بأرحّ أحيي و  ،لوّ القسم األ )،رآن الكرميث إىل إسالم القُ يدسالم احلمن إ( ،و آخرأ بشكلٍ 
 .�ًّ ز ااستفز  عنوا�ً  هُ هذا العنوان قد يراه البعض أنَّ  ،سيِّدمساحة الأهًال ومرحباً بكم  ،السيِّد كمال احليدري

 بهماً.أو مُ : السيَّد كمال احليدري
م  ؟عنوانهذا ال، ما الذي تريدون أن تقولوه من خالل يز ا استفز هُ على أنَّ  صرّ : أ� أالـُمقدِّ

 هللا الّرمحن الرحيم وبِه نستعنيبسم  ،السميع العليم من الشيطان الرجيم: أعوذ ابهلل يدريكمال احلسيِّد  ال
ٍد وآلِه الطيّ  يف  ،ل فرجهموعجِّ آل ُحمَمَّد  و دٍ مَّ على حمَُ  م صلِّ هُ اللَّ  ،الطاهرينبني والصالُة والسالم على ُحمَمَّ

 ا العنوان يستفزُّ ذهإذا كان  هُ ي األستاذ عالء أنّ زيز بتعبري ع هُ ة واملشاهدين مجيعًا أنَّ األعزّ  مة استميحُ املقدّ 
أقوله يف هذه كالٍم   ال فقط يف هذا الكالم بل يف أيّ  ،از أحدأستفز  أقصدُ  ال أينّ  البعض فأعتذُر َمقدَّماً 

ة واألداء وحنو العامّ ر طُ ة واألُ م عن العناوين العامّ ا أتكلّ شخاص وإمنَّ األ أقصدُ  ال ويشهد أينّ  مل، هللا يعالربامج
ه أن تتوجّ  ابن تيمية أ� ال أمسحُ الّشيخ  يفيكون طر  ذلك حىت عندما  مّين  فاألشخاص كما عهدمتوإالَّ ، ذلك

 ،إىل املفاهيم ،ة إىل األفكارلقضيّ ، نعم إىل الفكر عند ذلك عندما تصل اخاصة إىل األشهناك إهانة شخصيّ 
 حاد أيضًا هبذه يل موقف وموقفٌ  وا ال يكونطمئنّ إ ،رآنلعقيدة ابلقُ املرتبطة اب ضا�الق إىل ،لعناوينا إىل
صل يب وقد اتّ  نعنواهذا ال ن يستمعون إىلية الذ األعزّ ي أنَّ مة بودّ يف املقدّ  هُ ولكنَّ ، يقة أقوهلا واضحةالطر 

، غري واضح إلينا إىل اآلنقعًا أنَّ هذا العنوان ابلنسبة او  ،سيِّد�: يلغريه وقالوا  وأن يفو الكثري من خالل التل
إىل  لكبوا البحث من األوّ البحث ال أقل أن يوا  هذا فوا ماذا أريد منر عة الذين يريدون أن ياألعزّ  أ� أطالب

أو  رةلعّله إذا استطعنا واقعاً يف عش ،يف حلقة أو حلقتني أو ثالث بحث ال ميكن تلخيصهُ هذا اليعين  ،رخاآل
ضح لتتَّ  هي شهر رمضان ننتهي من هذا البحثنتاىل ال أقل إىل أن قبل أن يحلقة إن شاء هللا تع مخسة عشر
العنوان وهو االنتقال من إسالم احلديث إىل  هذا من خالل عتقدهُ ة واملشروع الذي أنظريّ وال اهالرؤية واالجتّ 

دات ر أن أقف عند مفي مة بودّ ، يف املقدِّ القرآين االنتقال من إسالم الرواية إىل إسالم النصّ  ،رآنإسالم القُ 
 ما هو ؟من اإلسالم ما هو املرادُ  ،اتدر ص املفأن نشخّ  هأنَّ  دَّ ه البُ هذه هي طريقيت ومنهجي أنَّ  ،العنوان اذه
 ]... ؟ما هو املراد من احلديث ؟راد من القرآنامل
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طع طويلة من أن أعرض بني أيديكم مقا ستطيعُ فأ� ال أ ،مةالِل هذه املقدِّ أعتقد أنَّ الصورة واضحة من خ
 وأ� أحاولُ ، حللقة أو حنتاج إىل أكثر من حلقةا زم أن تطول هذهِ تلفذلك يس )مطارحات يف العقيدة(بر�مج 

وتعريف هلذا بيان  ،ق عليهوال حاجة ألن أعلّ  اً دَّ و واضح جأعتقد الفيدي، ناالختصار واإلجياز بقدر ما أمتكّ 
 .لمج بشكٍل جممَ الرب�

ل يعين احللقة األوىل وهي هذه كمال احليدري خبصوِص القسم األوّ سيِّد  بكم إىل آخِر ما قالُه ال ا أذهبُ وإمنَّ 
من إسالم احلديث إىل ( :وموضوعه احللقة األوىل املرتبطة ببحثهِ  ،ميت عرضت منها املقطع املتقدّ احللقة الَّ 

، كمال احليدريسيِّد  لل ن املوقع الرمسيّ م طبوع مأخوذٌ هذا املو  ؟ماذا قال حبسب هذا املطبوع، )رآنإسالم القُ 
ة وإىل إن شاء هللا ننتهي يف هذا الرب�مج إىل نظريّ  :هكذا قال، ى موقعهِ لع وموجودٌ  فالبحث مطبوعٌ 

املشروُع واضٌح  ،شروع هو هذاهذا امل إذًا هدفُ  -إلسالمي ا ة يف الواقعمشروع إلحياء الثقافة اإلسالميّ 
حبسب ما  اً يَّ إسالم احلديث هو اإلسالم الذي يعتمد اعتماداً كلّ ، رآنمن إسالم احلديث إىل إسالم القُ  ،اً جدّ 

إن  -رآين القُ  لنصّ ا رآن فهو اإلسالم الذي يعتمد علىا إسالم القُ وأمَّ  ،ًا على الروايةيَّ لّ اعتمادًا كُ ، هو يعتقد
، ة يف الواقع اإلسالميفة اإلسالميّ لثقاا شروع إلحياءٍة وإىل مرب�مج إىل نظريّ هذا الشاء هللا ننتهي يف 

رآن قُ هذا الذوا مي اختّ و ق إنَّ ( :مة وينطبق عليناايال نذهب إىل يوم الق ،رآنيي القُ ف حنُ يكنا  هديف أنَّ 
 .احليدري كمالسيِّد  قول الي هذا هو هدف الرب�مج حبسب ما - نا كيف حنيي القرآن، هديف أنَّ )مهجوراً 

 :إىل القسم الثالثأذهب بكم 

أن  تُ در  الكالم طويل فأ� ما أألنَّ  - كثريون يسألون عن خارطة البحث  :سطوراً  وسأقرأ من القسم الثالث
 - ة لدينار فّ قات الرب�مج متو ل فح سريع لالختصار وإالَّ خذ العناوين بشكلٍ ا آوإمنَّ  ،أعرضه بشكل الفيديو

سيِّد  الاخلطاب مع  -يت تريدون الوصول إليها النتائج الَّ ة البحث وما هي رطكثريون يسألون عن خا
كثريون يسألون عن  - مدِّ قا الكالم كالم املذه - ثالبح طةر اكثريون يسألون عن خ - كمال احليدري

 ؟اثحبيت تريدون الوصول إليها من خالل هذه األوما هي النتائج الَّ سيِّد خارطة البحث مساحة ال

رآن لو كان  هذا من إسالم احلديث إىل إسالم القُ : واقعًا قد يقول قائل ،أحسنتم :احليدريسيِّد جواب ال
من إسالم : (عنوانهذا الفهرس هذا الكتاب أو خارطة البحث يف  ؟كتااًب ما هو فهرس هذا الكتاب

 :ل التاليةابملراح ميرّ  )يث إىل إسالم القرآناحلد
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ف على عامل لنتعرّ هذا الالرسول األعظم بعد أن فارق  يت تلت حياةأن نقف على احلقبة الَّ  نريدُ : األوىل
ة رسول هللا ايع يف حه مجُِ نَّ  أنعتقدُ  حننُ  ،تعاىل هللاِ  ين كان أبيدينا حبمدِ رآاملوروث القُ  ألنَّ  ،املوروث الروائي

 .إىل آخر الكالم ...

 .ث الروائياملورو  ىلعف عرُّ يت تلت حياة الرسول األعظم للتة الَّ حلقبا على فو قالو : فإذاً املرحلة األوىل

عليه وآله  ى هللاُ يت تلت رحيل رسول هللا صلّ يعين احلقبة الَّ  -وهي ما هو أتثري هذه املرحلة : املرحلة الثانية
عصر ما  بل التدوين علىرحلة يعين عصر ماقامل وهي ما هو أتثري هذهِ : املرحلة الثانية -الدنيا  عن هذهِ 

العقُل : بعبارة أخرى؟ رأثّ  حدٍّ  ر إىل أيّ وإذا أثّ ؟ ر أو الهل أثّ  -مرادُه تدوين احلديث  - بعد التدوين
يت فات الَّ إذا أرد� أن نفهم عصر التدوين واملصنّ  دَّ ن عقل ومن هنا البُ املوروث الروائي كوّ  ،ناملكوّ 
 .والكالم فت يف احلديث والتفسري والتأريخ واللغة والعقيدةصنّ 

استطاع أن  ةوالروائي من أهل السنّ  من أتثريات هل أنَّ املوروث السّين  سوف ننتقلُ : الثالثة املرحلةيف 
 خيرتق املوروث الروائي الشيعي أو استطاع املوروث الشيعي أن يبقى مبنجًى من املوروث الروائي السّين 

 . الشيعيمرحلة مرَّ هبا الفكرُ  هي أخطرُ  وهذهِ 

ابع ما هو أتثري هذا املوروث الروائي الشيعي القدمي يعين يف القرن الر  :بعة وهي األخريةاملرحلة الرا
يعين بعد ذلك حنن توجد عند�  ،طال أقول املعاصر بل املتوسّ  واخلامس على املوروث الروائي؟

 .ث النوري ..للمحدّ ) الوسائل كُ من قبيل (مستدر  ،)وسائل الشيعة(ة ضخمة من قبيل فات شيعيّ مصنّ 
 مِه.يف كال ويستمرّ 

 .خارطة هذا الرب�مج ،هذا املشروع هذه تقريباً اخلارطة مثلما قال السيِّد احليدري خارطة

اعرضوا لنا  اً ، رجاء)28(مقطع فيديو الوثيقة رقم  اآلن بني أيديكم من القسم اخلامسأعرض  •
 .. )28(الوثيقة رقم 

املوروث الروائي الشيعي هو  ،املوروث الشيعيوث أو ال كثري من : أ� أّدعي أنَّ املور السيِّد كمال احليدري[
 ..].ة ة واجملوسيّ ة والنصرانيّ ليهوديّ مدسوٌس ومنقوٌل إلينا من كعب األحبار من ا

م عرضها يف يت تقدّ ين أعرُض بني أيديكم الوثيقة الَّ ولكنَّ  ،ق بعد ذلكسأعلّ  ق يف هذه اللحظة وإّمنالن أعلّ 
 ).25(الوثيقة رقم  ،احللقات السابقة
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 .. )25(اعرضوا لنا الوثيقة رقم  رجاءاً  •

وهللا ال أفّكر أبّي شيء وهللا من يوم الّلي طَلعت  ،وهللا يعلم ،: ما أدري هّسه موالسّيد كمال احليدري[
، ال كنت ، ال كنت كاتبهنصراين، كذا، ال كنت خمّطط له ،لت أبنَّه موروثنا الروائي يهوديعلى الكوثر وق

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

 : يعين قبلها ماكو أّي شي؟حد الطلبةأ

 هاك دفرتي روح راجعه. ،: وهللا ال كاتبالسّيد كمال احليدري

 : عجيبحد الطلبةأ

 قام لى راسه وهللان ِطَلعت مهّاتني نزَلت َجّوه، هذا الشيخ أسد قصري قام يلطم ع: مِ السّيد كمال احليدري
 ؟شنو الّلي قلت :قلت أنت؟! قلت له، قال: أنت تدري هاليوم إشيلطم على راسه

 ؟: وجهاً لوجهحد الطلبةأ

 ... ، ال مو هو: إي إي نزلت من الدرجالسّيد كمال احليدري

 .: بلي بليحد الطلبةأ

يقعد كامًال هم موال� ل ، فهو من أنزِ يو مالته شيخ أسد قصري .. أحدمها: ابالستودالسّيد كمال احليدري
هو يقعد جّوه ويسمعوه عرفت شلون؟ وبعض األحيان هم املخابرات هم ينزلون جّوه  ،يسمعين كامالً 

قال يل: أنت تدري هاليوم  ،لدرج يعين ما خّالين أطب للغرفةاإلّطالعات جيون يقعدون يسمعون، فنزلت اب
هاي قلتها، قلت له: وهللا ما أدري يف وقتها  شنو؟ قال: ،: وهللا وال أدري شنوشنو قلت أنت؟! قلت له

 إجتين.

 .: إجتحد الطلبةأ

 .: الفكرة بذهين أ� هم قلتهاالسّيد كمال احليدري

 : إحنّلل الظاهرة الـ ..؟حد الطلبةأ

 : مو .. ما أدري، أعوذ ابهلل.السّيد كمال احليدري
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 .: يعين إذا أرد� إحنّللهاحد الطلبةأ

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

 : ألنّه طُرِح يف حمفل.حد الطلبةأ

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

 .: حاشاكحد الطلبةأ

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

 : القصد أنّه ..حد الطلبةأ

 : ما أبد ... مو.السّيد كمال احليدري

 ة ..: معجزة إهليّ حد الطلبةأ

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

؟! قلت له: وهللا ؟! ليشت اآلن وينسّويت بّيه؟! آخر أنت وين كن هّچي: ليش قلت له ،شكيت إىل هللا
 سّويت؟! هيچيطر على ذهين إهلي ليش ما خطر على ذهين أن أقول له كذا، ما خ

 : شاف مصلحة بيها.حد الطلبةأ

 .: هي هذهالسّيد كمال احليدري

 : هي هذه.أحد الطلبة

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

 .وجود الشخصّية الّلي هو املتكّلمهاي النظريّة مال نقص يف ال
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 : فعلى الـسامع.حد الطلبةأ

 ُهو ُهو رايدها هالشكل تصري ألجل تطلع أ� شسّوي؟! ،: خلص إنتهت القضّيةل احليدريالسّيد كما

 ... وكاند احليدري كان ُمِعد هلذا األمر : ال الكل مثًال هّسه التصّور العام أنّه السيّ حد الطلبةأ

 وحّقك دا أقوهلا أُقسم. ،: وكانالسّيد كمال احليدري

 .ّسه الكلهيعين : حد الطلبةأ

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

 ّنا نقول فيما بيننا بعض األحيان، أّن، فكسه ويعين نقول أنّه من سوء األدبر ا: هذا هذا ما نتدحد الطلبةأ
 .ناب السّيد بعض النظرّ�ت ُتطَبعأّن أحيا�ً ج

 : أحسنت.السّيد كمال احليدري

 : يسّويها ويطرحها.د الطلبةحأ

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

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

 : إجه.حد الطلبةأ

 : البد هذّين أقوهلا؟السّيد كمال احليدري

 : ماورائّيات.حد الطلبةأ

هذا الّالشعور ماله دا : أقول أنت أنت طبعًا من تنطيه إفرتض لفرويد، يقول اباب السّيد كمال احليدري
، توفيق إهلي اب بيين وبني هللا هذّين مقّدماتاب : الف، يقول، أّما تنطيها لعار يتحّكم به، أقول أ� ما ألتفت

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

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

 حالة خلّو الذهن.: لو ال مسح هللا مع حد الطلبةأ

 : إي.السّيد كمال احليدري

 : هل ميكن أن تكون هذه الـ ..حد الطلبةأ

 ،: إي، وهلذا أقول أ�، ليش أنت تروح؟ أ� أطلع، من أطلع أقول: سّيد ابن رسول هللالسّيد كمال احليدري
؟! شتسّوي بيهاعلى شنو حكيتها  ،اما عندك شغل هاليوم حكيت هاحلكاية أنت؟! ويّه نفسي هاي أقوهل

 ]؟نت تصري شنوأوعندما تتكّلم  ، الكالم يف كذا ما ُدمت مل تتكّلمولك إنطلعت وراحت خلصت

ة ن اليهوديّ اخلطورة حيث وصف ما عند� من حديث أهل البيت من أنَّه حديٌث مأخوذ م تصريح هبذهِ 
 )،رآنمن إسالم احلديث إىل إسالم القُ ( :، حديٌث هبذه اخلطورة ويف داخِل بر�مٍج عنوانهُ ةة واجملوسيّ والنصرانيّ 

 من مراحل وخارطة هلذا نهُ وحبسِب ما بيّ  ،يت يريد أن يصل إليهاوحبسب الغاية الَّ  ،مة الَّيت قّدمهاوحبسب املقدّ 
ث عن هذا املوضوع حبماٍس وطريقة حديث حينما حتدَّ  ،عاءات واسعة وعريضةوادّ  ،وبيا�ت ،الرب�مج

قطع الَّذي ُبثَّ وبعد ذلك ماذا يقول السيِّد احليدري يف كواليِس أحاديثِه يف امل ،شديدوصوت مرتفع وانفعاٍل 
هذه الوقفة  من واثئق بر�مج بصراحة، ،من واثئق هذا الرب�مج )25(مة برقم الوثيقة املرقّ  ،عليكم قبل قليل

ق أن يكون قد حقّ  من دونِ  ،ط لذلكذلك من دون أن يكون قد خطّ  من أنَّه قال يقول ؟مع السيِّد احليدري
! هذا منطق ؟يُّ منطٍق هذا، أمن دون رويٍة ومن دون أتنٍّ  اً هكذا قال ابتداء ،ر فيهوع وفكّ يف املوض
، الطرف عنها  يسريًة ميكن أن يغضّ ةً ة قضيّ ولو كانت القضيّ  !؟أيُّ منطٍق هذا !هذا منطق العلم؟ !التحقيق؟

مثلما  ،دّقةٍ و  يتمُّ احلديث عنه هبذا التشويه وهبذا التضليل من دون دراسةٍ ُحمَمَّد  ة هبذه اخلطورة حديُث آلِ قضيّ 
، وصحيٌح اإلنسان عندُه طبقة يقول خرج هذا الكالم من الالشعورإذا ذهبنا إىل فرويد س: قال ،هو قال

مرتاكمة ختتزُن هناك معلومات  ،علومات الَّيت أتثّر هبا مسبقاً أًة ابملالالشعور ولكن طبقة الالشعور تكون معبَّ 
رج ولكن ختاملعلومات  ، هذهِ ةيف الذاكرة اخلفيّ  ،ما شئت ، سمِّ ةيف الذاكرة الثانويّ  ، ختتزنُ يف طبقة الالشعور

 .ٌر هباهو متأثّـ ابلنتيجِة هذه املعلومات هو قد سعى إليها بنفسِه و 

املختزنة يف طبقة الالشعور عن جذور هذه املعلومات  ،عن جذور هذه املعلومات بحثيف هذه احللقة سن
 يت سأعرضها بني أيديكم.د احليدري أو يف طبقة الشعور من خالِل املعطيات الواضحة والصرحية الَّ عند السيّ 

 ):اتمسألة اإلسرائيليّ (: رينل آخَ ن ِقبَ ل السيِّد احليدري أو مما يُطرح من ِقبَ  صتعليقي خبصو 
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، هؤالء اتتب احلديث عند� هناك إسرائيليّ يف ك ،أحاديث أهل البيتد من أنَّ يف أحاديثنا يف وهناك من يردّ 
ات وهذا ، حنن ما عند� يف حديث أهل البيت إسرائيليّ ناوين ومصطلحات ال يعلمون جذورهايرّددون ع

مُه وسال ل آل ُحمَمَّد صلواُت هللاِ ، ومل نعهدُه مذكورًا من ِقبَ ةيف الثقافة الشيعيّ  ليس موجوداً  املصطلح أساساً 
وأكثر الذين  ،ر ترديدُه منذ اخلمسينات تقريباً وكث ،املخالفني اء، هذا املصطلح موجوٌد يف أجو عليهم أمجعني

ات ثوا عن اإلسرائيليّ حتدّ  فوا يف جوِّ األخوانألّ  الذين ،ة هم مجاعة األخوانيّ ة السنّـ دوه يف األجواء اإلسالميّ ردّ 
ة الثقافة مع الثقافة األخوانيّ  بت هذهِ وتسرّ  ،ت وإىل يومنا هذابًا من اخلمسيناة تقرييّ يف األحاديث السنّـ 

، جد شيء عنوانهُ ثقافة أهل البيت ال يو  وإالَّ يف أجواء ،ةالثقافة الشيعيّ ة إىل ساحة ة الناصبيّ ة اإلرهابيّ والقطبيّ 
 .اته إسرائيليّ مسإ

 ،الةحنن عند� أحاديث غُ  -
 ،حنُن عند� أحاديث زندقة -
 ،أحاديث تفويض من التفويض الباطل حنن عند� -

بن سعيد ايب وأتباع املغرية ابيون أتباع املنهج اخلطّ ها اخلطّ ث دسَّ يداألحا ، هذهِ ا ليست موجودًة اآلنهولكنّ 
ه الكتب فوا هذولكنَّ األئِمَّة بعد ذلك نظّ  ،ب األئِمَّةوا أحاديث وأكاذيب يف كتب أصحادسّ  ،وأمثال هؤالء

ا اتة اإلسرائيليّ بقضيّ  نُبَتلىمل حية وصر ، فأحاديُث أهل البيت واضحة ناءعَ لُّ من أحاديث هؤالء ال ، وإمنَّ
 .اتن هم الذين ابتلوا ابإلسرائيليّ املخالفو 

طبعة  نقرأُ مأوأ�  ،يت رواها شيخنا الصدوقلة الَّ ، احلادثة املفصّ لشيخنا الصدوق )كمال الدين ومتام النعمة(
شعري القمي إبمام زماننا بن عبد هللا األعن لقاء سعد  احلادثة املنقولة /قم املقّدسة سة النشر اإلسالميمؤسّ 

 ؟بن عبد هللا األشعري القميعد يقول سفماذا  ،اءحينما ذهب إىل سامرّ  م صباهيف أ�َّ 

ملاذا سافر إىل  ،اءمات سفره إىل سامرّ قدِّ ث عن مُ هو هنا يتحدَّ  - باصِ وَ النـَّ  دِّ أبشَ  ليتُ ىل أن بُ إِ : يقول
 ؛﴾كهيعص﴿ :ر فيها إمام زماننايت فسَّ الَّ  هي الروايةُ  الروايةُ  هذهِ  ،جمموعة من األسئلة كانت عندهُ ؟  اءسامرّ 

 .نيسَ احلُ  ْربُ اد صَ صَ وَ  ،نيسَ احلُ  شُ طَ ني عَ عَ وَ  ،نيسَ احلُ  مُ ِـ اليد ظَ زِ ء يَ �َ وَ  ،ةرتَْ العِ  الكُ اء هَ هَ و  ،الءربَ اف كَ كَ 
وهكذا  اخلوئي تضعيفًا شديداً سيِّد فها الوضعَّ  ،الوائلي ويستهزُئ هباالّشيخ علينا كيف يسخر منها  يت مرّ الَّ 

سافٌل  سافلٌ  منطق أهل البيت والنجاشي حبسبِ ، نقلها النجاشي تفاهاتٍ  ىسائر مراجعنا اعتمادًا عل
الشيعة كما يقول مراجعنا الكرام ولكن حبسب  ءاشي من علماء الشيعة ومن كبار علمالنجا صحيحٌ  ،طنحَ مُ 

الذي يهزأ  إنَّ  :قالوا ،ة أخربو�مَّ ملاذا؟ ألنَّ األئِ  ،طمنحَ  سافلٌ  سافلٌ  سافلٌ  فهو سافلٌ البيت موازين أهل 
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 وسالمهُ  هللاِ  ة صلواتُ مَّ ، يسألون األئِ لة الشيعةبن يزيد اجلعفي فهؤالء سفبرواية من روا�ت تفسري جابر 
 ،املنقول عن إمامنا الباقر ؟)عفيبن يزيد اجلالشيعة مبا جاء يف تفسري جابر  ثُ دِّ هل حنُ ( :مجعنيعليهم أ

نهون أصحاهبم ي ة كانوامَّ ، األئِ يت ضاعتمن الكتب الَّ  اع مع كثريٍ ض ،منا هذه ليس موجوداً تفسري يف أ�ّ وال
، يعين إذا )ئون حبديثهِ ز هون جابرًا ويستفلة يوخبّ السَّ  سفلة فإنَّ لثوا ادِّ ال حتُ ( ،ثوا سفلة الشيعةدِّ حتُ  أن ال

، فما ابلك ابلنجاشي وهو لفسا هُ ون أبنَّ ومتنا املعصمَّ أئِ  ستهزئ وصفهُ هذا املواحدة استهزئ هبا ف ذكر� روايةً 
مثلما ، )موضوع بتمامِه وكمالهِ ( :نكر التفسري ويقول عنهبل يُ  ،تفسري جابر بن يزيد اجلعفي لِّ ئ بكُ يستهز 
موضوع  هُ سري جابر أبنّ فت، فالنجاشي قال عن موضوع هُ اخلوئي عن تفسري اإلمام العسكري أبنّ سيِّد قال ال

، حبسب روا�ت أهل ط وقدح يف شخصهِ لّ ه خمُ هزأ جبابر نفسِه ووصفه ابلتخليط أنَّ ستا كل وكماله وكذهِ امبتم
يقول  تفَ خِّ رواية واحدة إذا سُ  ؟!بكاملهِ ف التفسري الذي سخّ  ماذا سيكون النجاشي دةتعدِّ البيت روا�ت مُ 

 سافلٌ  سافلٌ  فهذا سافلٌ  ،ابلوضع ه بل وصفهُ لِّ ف التفسري بكُ هذا سخّ ، فها سافلالذي سخّ هلذا  اإلمام
بن يزيد  جابر يف أيضًا قدح هُ االحنطاط ألنّ و  سفالةيف غاية ال طٌّ ، ومنحَ طع النفسق سافٌل حىت ينسافلٌ 

من كالم يين ز ، مواأيضاً  الرجال عندهم موازين وأ� عندي موازين ءُ ا، علمهذه موازين أهل البيت ،عفياجل
ة مبتنية ولذا الرسائل العمليّ  ،واصبوا هبا من النَّ من علمائنا ومراجعنا جاءا موازين الرجاليني أمَّ  ،املعصومني

ا�ت حبسب تقييم ون الرو ز يّ ومي مكامراجعنا يستنبطون األحف ،اشي هذا السافل املنحطعلى أقوال النج
 .عليهم أمجعني وسالمهُ  هللاِ  صلواتُ ُحمَمَّد  آلِ موازين  سبل املنحط حبف الساالسافلُ  سافلُ النجاشي هذا ال

بن عبد هللا عن لقاء سعد  الواقعة عن هذهِ  ،الرواية ث عن هذهِ حني حتدَّ  هُ ط فإنَّ املنح لفساهذا الحبسب 
ا وإمنَّ  ،الواقعة من دون دليل ف هذهِ اء ضعَّ  سامرّ يف ةجَّ ابإلمام احلُ و  يكر احلسن العس ي ابإلماماألشعري القمّ 

 الواقعة من  صدق هذهِ يف ونة من علماء الشيعة يشكّ ات الشيعيّ ذكر من أنَّ بعضاً من أصحابنا من الشخصيّ 
، وهذا اهلراء موجوٌد صلمتّ  هم ال يطالبون النجاشي بسندٍ صل ولكنّ تَّ مُ  والعلماُء يطالبوننا بسندٍ ، دون سند

ة ما مَّ ، وهذا التقييم هو تقييم األئِ سافل املنحط أعين النجاشيهذا الل بَ ت الرواية من قِ فَ عِّ ضُ  ،على طول اخلطّ 
سافل  رجلٌ  ،عليه هللاِ  ة رمحةُ يعرجل السافل وهو من علماء الشهذا الالروا�ت على  قتُ أ� طبَّ  ،يهو تقييم

 .سفلة الشيعةم وصف هؤالء أب�َّ  مفاإلما اً يَّ  ليس شيعهُ أنَّ يعين  لكن الالبيت حبسب تقييم أهل 

ووصفُه بكالم عجوز  ةجَّ استهزأ بكالم اإلمام احلُ عليه  هللاِ  لي رمحةُ ائالو الّشيخ سافل هذا الوعلى أساس أقوال 
اذا ال تكون كاف كالم وهاء هراء مل: (الذي قرأت عليكم منه فقال ة أخرى يف كتابهِ  مرّ اً ضستهزأ أيا، و ُخمّرِفة

 هُ كلمة أخرى ولكنّ  بيت� املفروض أن ،ويغَ لُ  وهو خطأٌ  -) صفصطائي :قال – صادو  يو�ء يروى وعني عَ 



12 

 

 ،ابلسني وليست ابلصادب كتَ  فصفصطائي تُ وإالَّ ، االستهزاءو  كلمٍة ينتفُع منها يف السخرية  يبحث عن أيّ 
 .األمورركم كيف هي ذكّ كي أُ   ذكرتهُ  اهذا الكالم وإمنَّ  حال مرّ  على أيّ 

ُق مبا خذ منها موطن احلاجة فيما يتعلّ آا ًا وإمنَّ جدَّ  ها فهي طويلةٌ قطعًا لن أقرأ الرواية بكلّ  ،هذه هي الرواية
ب واصِ النَّ  شدِّ أبِ  يتُ لِ بُ  إىل أنْ  ؟ األشعري، فماذا يقول سعد بن عبد هللا)اتيليّ اإلسرائ( :احليدريسيِّد ذكرُه ال

 وأ�َ  ومات يَ ال ذَ قَ فَـ ، اً مَ دَ قَ  لِ اطِ لى البَ هم عَ تِ بَ ثْـ أَ وَ  ؤاالً م سُ هِ عِ أشنَ  وَ الً دَ هم جَ رِ ثَ أكْ  و ةً مَ اصَ م خمَُ هلِ أطوَ وَ  عةً زَ انَ مُ 
 عنِ لطَّ ار ابِ األنصَ رين وَ هاجِ مُ ـى اللعَ  ونقصدُ تَ ضة افِ ر الرَّ اشِ عَ كم مَ نَّ إِ  ،عد سَ ك �َ ابِ حَ صْ ألَ ك وِ لَ  اً بَّ تَـ  :رهظِ �َ أُ 
 رفِ شَ ابة بِ حَّ يع الصَ مجَِ  اقَ ي فَ ذِ يق الَّ صدِّ ذا الهَ هما تِ امَ مَ إِ هما وَ تِ اليَ ول هللا وِ سُ ن رَ ون مِ دُ حَ جتَ ا وَ يهمَ لَ عَ 
 هُ أنَّ و  هعدِ ن بَ مِ  هُ ة لَ الفَ اخلِ  أنَّ  هُ ًا منْ لمَ  عِ الَّ ار إِ إىل الغَ  هِ فسِ نَ  عَ مَ  جهُ ا أخرَ ول هللا مَ سُ رَ  م أنَّ متُ لِ ا عَ مَ أَ  ،تهِ قَ ابِ سَ 
 ىل آخر الكالم،إ ... عدْ الصَّ  عبِ  شَ ل ِيف عوَّ مُ ـال ليهِ عَ ة وَ مَّ األُ  ةُ مَّ أزِ  يهِ لَ ى إِ لقَ مُ ـاليل وَ أوِ التَ  رِ مْ ِأل  دُ قلَّ مُ ـو الهُ 

 يقصدِّ  الون أنَّ عمُ ز م تَ تُ سلَ أَ  ،ضافِ وَ وف الرَّ نُ أُ  مُ طُ ها ختَ ثلِ ى مبِ خرَ ا أُ هَ كَ ونَ دُ وَ  ،عد سَ �َ  :القَ  مثَُّ  :إىل أن قال له
 ا�َ الم كَ سْ اإلِ  ةِ يضَ ن بَ ي عَ حامِ الـمُ  -عمر يعين  - وقارُ الفَ وك وَ كُ شُ س النَ ن دَ أ مِ ربَّ مُ ـال - اب بكر أينيع -
يت ليلة العقبة الليلة الَّ  - بةقَ ليلة العَ بِ واسَتدَللُتم  – )يُّها الّروافض(هكذا أنتم تعتقدون أ – ؟قافَ ان النِّ سرّ يُ 

ما لَ سْ وق أَ ارُ الفَ يق وَ دِّ ن الصِ ين عَ خِرب أَ ، بةواسَتدَللُتم بِليلة الَعقَ  - قتلوا رسول هللاي صحابة أنالحاول فيها 
فإذا قال أسلما طوعاً فأين النفاق  ،يقولد هللا األشعري القمي ماذا  سعد بن عبفهنا حتّري  - ؟رهاً ًا أو كُ وعُ طَ 

قال أسلما كرهًا الكالم ليس  وإذا ؟!كا� يف حالة نفاق  امعون أ�َّ فلماذا تدّ  ،ال يوجد نفاق ؟!حينئذٍ 
م ال يستطيع أن وسلَّ  عليه وآلهِ  ى هللاُ صلَّ  يبّ النَّ و  ةما يف مكّ ما قد أسلَ ل فهُ قبَ يُ  هذا الكالم ال صحيحًا ألنَّ 

ي والتخفّ  فن حتت التعذيب ويف حالٍة من اخلو و لمبل كان املس ،إلسالم يف ذلك الوقتا ه أحدًا علىكرِ يُ 
أنتم  :بن عبد هللا األشعري القميالسائل يسأل سعد  اذ، فه معروفةةُ والقصّ  بشةهاجر إىل احلومنهم من 

 ؟كيف �فقا وكيف أسلما  )،مر منافقانأبو بكر وع( :الروافض تقولون

؟ ةيف مكّ  حينما كان يبشيء يطمعان فيه عند النَّ  نماك نفهل كان ه ،ا خوفاً ا طمعاً وإمَّ ا يكون إمَّ النفاق إمنَّ 
يق   وما أجاب حني سأله:فسكت سعد بن عبد هللا يٍء خيافان منه؟هناك من ش ناوهل ك َأخِربين َعن الِصدِّ
. إىل .. املزَ ن اإلِ ًا مِ وفَ خَ  : فَاحَتلُت ِلدفِع َهِذه الـَمسأَلِة َعينِّ قَاَل َسعدٌ  ؟رُوق َأْسَلما َطوُعًا أو ُكرهاً َوالَفا

 .نتُه لكمنفس املضمون الذي بيّ  ،الكالم رخآ

أن  اإلمام العسكري �مرهُ  م العسكري وحني يعرض األسئلة علىاء ويلتقي ابإلمايسافر إىل سامرّ  لكبعد ذ
 لمن كتاب كما )490(صفحة الء يف اكان صغري السن، ج  ،عليه وسالمهُ  هللاِ  يسأل اإلمام املهدي صلواتُ 
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يقصد ذلك الناصيب  - الَ ا قَ مَّ لَ وَ  :شعريلسعد بن عبد هللا األهنا يقول  ةجَّ اإلمام احلُ  ،الدين ومتام النعمة
 لْ بَ  هُ ل لَ قُ  تَـ ملَ  ملَِ  )اً هَ رْ ًا أو كُ عَ وْ ا طَ مَ لَ سْ وق أَ ارُ الفَ وَ  يقِ ن الصدِّ  عَ ِين ِرب خْ أَ ( :الَ ا قَ مَّ لَ وَ  -الذي �قش سعدًا 

ر ائِ  سَ ِيف اة وَ رَ وْ  التـَّ ون ِيف دُ وا جيَِ انُ ا كَ مَّ م عَ خربا�َُ تَ سْ يَ ود وَ هُ ان اليَـ سَ الِ  جيَُ ا�َ ا كَ مَ �َُّ ك أبِ لِ ذَ وَ  ،اً عَ مَ طَ ا مَ لَ سْ أَ 
ب اقِ وَ ن عَ مِ وَ  هآلِ يه وَ لَ عَ  ى هللاُ لَّ صَ  دٍ مَّ ة حمَُ صَّ ن قِ ال مِ اٍل إىل حَ ن حَ م مِ حِ َال مَ ـلابِ  ةِ قَ اطِ ة النَّ مَ دِّ قَ تَـ مُ ـب التُ الكُ 

ل يائِ رَ سْ  إِ ِين ى بَ لَ ط عَ لِّ ر سُ صَّ ت نُ خبُْ  انَ ا كَ مَ ب كَ رَ ى العَ لَ عَ ط لَّ سَ دًا يُ مَّ حمَُ  نَّ ر أَ كُ ذْ ود تَ هُ ت اليَـ انَ كَ فَ  ،هرِ مْ أَ 
ا يأتَ فَ  ،ِيبّ نَ  هُ اه أنَّ وَ عْ  دَ ِيف  بٌ ذِ اكَ   هُ ري أنَّ يل غَ ائِ رَ سْ  إِ ِين بَ ر بِ صَّ ت نُ ر خبُْ فَ ا ظَ مَ ب كَ رَ لعَ ابِ  رِ فَ ن الظَّ مِ  هُ لَ  دَّ بُ َال وَ 
الية ه وَ تِ هَ ن جِ ا مِ مُ هَ نْـ مِ  دٍ احِ وَ  لُّ ال كُ نَ يَـ  ن أَ ًا ِيف عَ مَ اه طَ عَ يَـ ابَ هللا وَ  ه إالَّ لَ  إِ َال  أنْ  ةِ ادَ هَ ى شَ لَ عَ  اهداعَ سَ دًا فَ مَّ حمَُ 
ا مَ اهلِِ ثَ مْ ن أَ مِ  ةٍ دَّ ع عِ بة مَ قَ دا العَ عَ صَ ا وَ مَ لثَّ ك تَ لِ ن ذَ ا مِ سَ ا آيَ لمَّ فَ  ،هالُ وَ حْ ت أَ بَّ تَـ تَـ اسْ و  ورهُ مُ ت أُ امَ قَ تَـ اسْ  إذا دٍ لَ بَـ 
 .إىل آخر الكالم ... رياالوا خَ نَ يَـ  م ملهِ يظِ غَ بِ  همدَّ رَ هم وَ دَ ياىل كَ عَ  تَـ ع هللاُ فَ دَ فَ  ،وهقتلُ يَ  نى أَ لَ ني عَ قِ افِ نَ مُ ـن المِ 

عا أبحاديث ، وكا� قد تشبّ  ابليهودصالٍ تّ ا اخلليفة أاب بكر واخلليفة عمر كا� على على أنّ  فالرواية صرحيةٌ 
ب قرَّ  م خالفتهِ يف أ�َّ  ،خالفة عمر كانت طويلةة، ولذا عمر خالفة أيب بكر كانت قصري  ،ةيليّ ائوأفكار إسر 

ما استشار عمر بن لطالَ و ، وأضراب هؤالء ،عبد هللا بن سالم ،هوهب بن منبّ ، اليهود إليه كعب األحبار
ن رسول  يف زماحّىت  ،تقف عند هذا احلدّ  ال ةُ والقضيّ  ،بذلك حونةٌ ريخ مش، كتب التأاب كعب األحباراخلطّ 

، فني تشري إىل عالقِة عمر ابليهودم هناك وقائع وحوادث كثرية يف كتب املخالسلَّ و  آلهو  ليهع ى هللاُ هللا صلَّ 
 على سبيل املثال:

 عبد الرمحن أمحد البكري/ اإلرشاد للطباعة والنشر/ ،)اببن اخلطّ ة اخلليفة عمر ايهذا الكتاب (من ح
 املعروفة حاح ومن كتب السَري فيه األحاديث من الصِّ  جيمعُ  فهُ ؤلِّ الكتاُب مُ  السادسة/الطبعة  /لندن /بريوت

أخرج  :)قراءة عمر التوراة أمام الرسول(: ) حتت هذا العنوان88(صفحة يف ال، عند خمالفي أهل البيت
ة من التورا م بنسخةٍ ى هللا عليه وسلّ سول هللا صلَّ ر  أتى اببن اخلطّ : إنَّ عمر جابر أنَُّه قال الدارمي عن

 -عمر يقرأ  - فجعل يقرأ - فسكت رسول هللا - فسكت اةر خة من التو سن هذه ،سول هللار  � :فقال
؟ مسلَّ و  ى هللا عليهما ترى بوجه رسول هللا صلّ  ،ك الثواكلتل: ثك فقال له أبو بكرووجُه رسول هللا يتغريَّ 

 ،هرسولهللا ومن غضِب من غضب  أعوذ ابهللِ  :فقالم ى هللا عليه وسلّ وجه رسول هللا صلّ فنظر عمر إىل 
ٍد نبيّ واب رضينا ابهلل رابًّ   دٍ مَّ حمَُ  ذي نفسُ الَّ و  :مى هللا عليه وسلَّ  صلَّ فقال رسول هللا ًا،إلسالم دينًا وُمبََحمَّ

يت نبوّ   وأدركاً و كان حيّ ل وليء السبابعتموه وتركتموين لضللتم عن سو بيده لو بدا لكم موسى فاتّ 
 .بعينالتّ 
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اب بن اخلطّ عمر  أنَّ  :عن جابر ،احلديث الثالث ،أخرج اإلمام أمحد عن الشعيب: )89(صفحة اليف  
م وسلّ  يهلعى هللا صلَّ  يبُّ م بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه النَّ يه وسلّ لعى هللا صلَّ  يبّ أتى النَّ 

 ؟دون كاليهوديعين أمتهوّ  ؛كونمتهّو  – يدهوالذي نفسي ب ؟ابكون فيها � ابن اخلطّ أمتهوّ  :ب فقالضغف
خربوكم شيء فيُ  ال تسألوهم عن يةً كم هبا بيضاء نقوالذي نفسي بيده قد جئت - ؟رىاصرون كالنأمتنصّ 
 ما اً م كان حيَّ عليه وسلَّ  هللاُ ى موسى صلَّ  لو أنَّ  بيده والذي نفسي ،قوا بهصدّ اطل فتُ بوا به أو ببتكذّ حبّق فُ 

 .بعينتَّ ي أن وسعه إالَّ 

إىل  )88(صفحة المن  ،ثيديف كتب احل ،معروف يف كتب السري عو ضوكثرية وهذا املو  روا�ت عديدة
عن عالقة عمر بن  ثت تتحدّ ز جمموعة من األحاديث والروا�يف هذا الكتاب املوجَ  )93(صفحة ال

 .وبكتب اليهود وابليهود ةاليهوديّ  ءااب ابألجو اخلطّ 

ون مواملض ،هذا كان قبل إسالمهو اً ي واضح جدَّ شعري القمّ بن عبد هللا األرواية سعد فاملضمون الذي ورد يف 
قته ا عال، وأمَّ  عليه وآلهى هللاُ كان يف زمان رسول هللا صلَّ   نيت يف كتب املخالفروا�ال هذهِ الذي ورد يف 

هذه و  ،لى طول اخلطّ ع ةٌ ة مستمرّ يّ فالقض ،م خالفتهِ حبار فكانت يف أ�ّ بكعب األحبار وأضراب كعب األ
 .ات املصادرهأمّ  ثبتٌة يفوقائع واألحداث مُ ال

، هم بعد ذلك رموا لت يف واقع املخالفني ألهل البيتفدخ ةيّ  واليهودةُ سرائيليّ من هنا جاءت الثقافة اإل
ة هذه القضيّ ، ات من ذكرال يوجد لإلسرائيليّ ُحمَمَّد  آلِ  يف ثقافة الشيعة أخذوا من اليهود وإالَّ  الشيعة من أنَّ 

ا مل أ�ّ يعين  ال ،صطلح وهذه الفكرة منذ اخلمسيناتهذا امل ،ةالقطبيّ ة بت إلينا من الثقافة األخوانيّ ة تسرّ قضيّ 
 نذُ ة مُ قافة الشيعيّ زت هذه العناوين يف الثّ فرتكّ  ،عن زماننا ثُ نا نتحدَّ ولكنَّ  ،مسيناتخلقبل ا تكن موجودةً 

عام هناك  األزهر بشكل ءاة ويف أجو ء الثقافة األخوانيّ ااملوضوع يف أجو  اذهب عن تَ ن كَ فهناك مَ  ،اخلمسينات
، الشيعة استعاروا ةيث املوجودة يف جوامعهم احلديثيّ ة ويف األحاديّ ات يف الثقافة السنّـ ليّ يائر ث عن االسدّ من حت
ا ملمث ،هي هي ،رة تتكرّ ، القضيّ األوصاف وا يصفون حديث أهل البيت هبذهِ األفكار وجاءوا هبا وبدأ هذهِ 

التفاصيل  ل وعلم الدراية وسائرا� بعلم الرجوجاءو  ت عصر الغيبة الكربىبدا�ؤ� يف المعو  ركض مراجعنا
قون حديث أهل زّ ميُ  اذة، وبقي املراجع إىل يومنا هسقطوها على أحاديث أهل البيت الصحيحوأ األخرى
ل ويف علم احلديث ويف علم ايف علم الرج داملتجسّ  ل من الفكر الناصيبّ ائاألو  ءجلبه لنا العلمامبا البيت 

 قبل وإالَّ  ،ةيّ الشيع ءاد يف األجو دّ رت ح أخذ يلطصهذا املمن اخلمسينات وإىل اآلن ، صول الفقه وغري ذلكأ
 .صوِص ما يرتبط أبحاديث املخالفنيلى احلاشية خبذكر عه يُ كر فإنَّ ، وإذا ما ذُ ذلك مل يكن واضحاً 
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 :على سبيل املثال الوائلي،الّشيخ دها دائماً رها ويردّ كرِّ يُ ة نفسها هذه القضيّ 

 :اطقمن بر�مج الكتاب النَّ  )134(من حلقة  )48(عرضوا لنا الوثيقة رقم ا •

، ما ق بيهاما نصدّ  عض الرِّوا�ت احنه، ترى أكو بأنَّ إذا خرج ه جتي الروا�ت تقول: هسّ الوائليالّشيخ [
ك فكرة اإلمام املهدّي أخذها ل ، أ� على اإلمجال أقولنبحث عنها تفصيالً ما ملزمني أبن عالقة بيها و  النا

 ي قد نسمهُ التفكري اللّ ا التفاصيل قد يصري بيها لون من أمّ  ،اإلمجال من األحاديث الصحيحة على
ت ة أعدّ جلنّ تلك ا لرحيم،محن اسم هللا الرّ بِ  نت تقول:ابألسطورة، يعين خل أضرب لك مثل، يعين اآلن أ

ا أقرأ الُقرآن أؤمن أنَّ هللا عزَّ وجل يُعطي ،قنيللمتّ  لكن  ،ة ويعطي العاصي �راملطيع جنّ  أ� ابلقرآن َلمَّ
أنَّ املؤمن  التفاصيل، شلون يعين؟ يعين جييين واحد يقويل يل ما مستعد أؤمن بكلّ  هي؟التفاصيل شنهو 

كل ابب   بعون ألف ميل، اله سبعني ألف ابب،القصر مساحتُه سهذا  ،ة يوم القيامة أفرض قصرعطى ابجلنّ ي
ما هّچي وه هاي احلديث ، مد بيده سبعني ألف مصراع، كلها سبعات، هاهكل عب  ،عليه سبعني ألف عبد

 هيچي ، أنت تلقىلون من األساطري ما يل عالقة بيه هيچي ،ما إمجاًال ما مكلف أن أؤمن بيه ،يل شغل بيه
إذا بعث هللا اخلالئق يوم القيامة يُرسل عليهم لو�ً  :روا�ت مثالً  هيچي، تلقى النار موجودةة و روا�ت ابجلنّ 

ب صغري إبمكا�ا أن تقتل اإلنسان، عقر  ،ا قلَّته جبل أحد، ما يستاهلب اله ذنبة كأ�ّ من العقارب كل عقر 
على اإلمجال القرآن قال  جني ،االروا�ت أ� ما ملزم أؤمن بيه ، هاللون منما كو حاجة قلته كجبل أحد زين

ات هاه هاي كلها ات هاي اإلسرائيليّ ، اإلسرائيليّ الفكر األسطوري، أمَّا ة أؤمن هبا على اإلمجاليل أكو جنّ 
 ]... ذين دخلوا إىل اإلسالم أدخلوهاة جابوها اليهود الَّ روا�ت إسرائيليّ 

ات  فهو يقرأ عن اإلسرائيليّ نيعه على كتب املخالفال ولكثرة اطّ نيائلي لكثرة قراءته لكتب املخالفالو الّشيخ 
 ات يف كتبائيليّ ر يقرأ إس هو، البيتأهل  ه �يت فيعكس هذا على حديثِ ات يف كتبهم ولكنَّ رائيليّ ويقرأ اإلس

الذين كتبوا من اخلمسينات  من من االخوانينيء و اعض كتب العلميقرأ يف بو  ة بكثر وهي موجودةٌ  فنياملخال
ا اهلراء من القول ذ هبيتفيأ ،ةنّ سيث عندهم عند الدات يف كتب احلثون عن وجود إسرائيليّ تحدَّ ي وإىل اآلن

ض ر عسأ وأ� ،، رجل جاهلث أهل البيتيدحب ائلي رجٌل جاهلٌ الو الّشيخ  ،لقيه على حديث أهل البيتيُ و 
ائلي فهو على طول جمالسه الو الّشيخ عنا جمالس  إذا تتبّ هذا الفيديو مثال وإالَّ ، و وهو واضح ديويلكم هذا الف
يخ اس وضعت صورة ضخمة للشَّ النَّ  ،اس ال تعرف هذاالنَّ  ولكنَّ  ،يث أهل البيت حبدن جهلهِ يكشف ع

 .ليائالو 

 .. اطقالنَّ من بر�مج الكتابُ  )133(من احللقة  )17(ا الوثيقة رقم رضوا لنعا رجاءاً  •
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وها حلقيقة شكو زابلة يذبّ هم اش اكو عندهم ا ،ال هذا ينسبوه إىل من؟ إلنا :اين: الرأي الثالوائليالّشيخ [
 ؟ليش يعين ر أكو زابلة، أحيا�ً زابلتهم اهلم هاه، مع األسفتصوّ  يءش ، أيعالشيعة، شايف، يف كل شيء

 ،إلماميعين انصب ا ؛﴾فإذا فرغت فاْنِصب﴿ون اآلية هكذا: أ، شايف هذا الواقع يقول الشيعة يقر هذا ظلم
، قلت خل أرجع قلت خل أرجع لتفاسري� هللا يعلم ،رأسًا مباشرًة انصب اإلمام، زين أ� قرأت الرِّواية

 ؟د أشوف هالرأي هذا موجود عند�يأر ، فرِّ راي ولو رأي خمَُ  هيچيأكو عند� رها أشوف لتفاسري� أدوّ 
، أفرض تفسري ، جممع البيان للطربسي، مثالً هات، التبيان للشَّيخ الطوسيت إىل تفاسري� تفضل عند� أمّ أجي

خ مريت مبا تيسر عندي من ، تفاسري االدثةمن التفاسري احمل، مثًال تفسري الكاشف أفرض الطباطبائيسيِّد ال
 ]...ابملرَّة، منني ما أدري  احلچايهأثر  أبداً هللا وكيلك وال إهلا ،فاسريالت

اً إىل الشيعة ولكن الفكر الذي ها مراجع شيعة ينتمون اجتماعيّ بَ تَـ كَ لي صحيح  ائالو الّشيخ التفاسري اليت ذكرها 
 اذه  سّينّ ما هو تفسريٌ  ،ناي، هو ذكر لنا تفسري التبخمالف ألهل البيتوكتبوه يف تفاسريهم هو فكٌر  حيملونهُ 
ا فيه رمبَّ  ،الذوق السّين تفسري امليزان يغلب عليه ، أيضاً  سّينّ  ن تفسريٌ اي البجممعُ ، الطوسيالّشيخ فه ألّ  ،التفسري

،  أيضاً ّين بيت من تفسري التبيان وجممع البيان ولكن يغلب عليه الذوق السلمقدار أكثر من فكر أهل ا
ت على رفض فَ لِّ ت وأُ سَ سِّ تفاسري أُ  ،ةيّ هذه التفاسري تفاسري سنّـ  ،جواد مغنية دالكاشف حملمَّ تفسري  كلوكذ

 التفاسري كانت �قضةً  هذهِ  ،ُحمَمَّد آلِ  رة حلديثِ منافِ  فت بطريقةٍ لِّ أُ  تفاسريهذه ال، رآنتفسري أهل البيت للقُ 
ولكن هؤالء  ،خذ فيها الشرط علينا أن �خذ التفسري من عليٍّ ، فبيعة الغدير أ منهاحرفٍ  لِّ لبيعة الغدير يف كُ 

 قليًال أهل البيت إالَّ ا من و ذوما أخ واصبلنَّ ا أخذوا تفسريهم من مجيع ،ا تفسريهم من عليٍّ و ذاملراجع ما أخ
ىل إأ� رجعت  :وليق يائلالو الّشيخ لذلك اآلن و  ،املوجود عق، هذا هو الواباصو فق مع النَّ الذي وجدوه يتَّ 

ت كتب احلديث منقولة عن اهأمّ   يفالرواية موجودةٌ  هذهِ  مع أنَّ  ،شيئًا من ذلك التفاسري فما وجدتُ  ههذ
املخالفون هي قراءة أهل البيت  ءة اليت ذكرهاار ، وهذه القعليهم أمجعني وسالمهُ  هللاِ  صلواتُ  تأهل البي

 .ابملصادر الكثرية وضوع وجئتُ هذا املعن  ثتُ أحاديثنا وقد حتدَّ و  تنات يف روا�در و 

 ،لوهذا هو اجلزء األوّ  )الكايف(هذا هو  ،أً� من الكايفوهل هناك أعلى ش ،)الكايف( :آتيكم مبثال ينكنَّ ول
 با يف كت، الذي يطعنُ جمالسهِ  ات يف الكايف يفليّ يائر سث عن إويتحدَّ  )لكايفا( الوائلي يطعن يفالّشيخ ومراراً 

ل هذه الرواية يف اجلزء األوّ ، لد األوّ قرأ اجمللّ  لّ ّلدات املفروض على األقة جموكتاب من عدّ ، قرأهه املفروض أنّ 
 .من الكايف الشريف

هجري  1428 الطبعة السادسة /إيران /وهذه الطبعة طبعة دار األسوة /ل من الكايفهذا هو اجلزء األوّ 
 يدمِ بد احلَ سندِه عن عَ بِ  ،الرواية الثالثة، والنص على أمري املؤمنني ةابب اإلشار : )324(صفحة ال /قمري
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 يبّ النَّ يعين  - زالُ  يَ َال وَ : قول إمامنا الصادقي إىل أن ،الرواية طويلة -ق ادِ امنا الصَّ مَ ن إِ عَ  ،ملَ ييب الدَّ أَ  بنِ 
يت السورة الَّ  ؟سورة أيّ  - ةرَ وْ ه السُّ ذِ ت هَ لَ زَ  نَـ ىتَّ ه حَ يّ صِ وَ  لِ ضْ فَ  ًا ِيف يئَ م شَ هلَُ  جُ رِ خيُْ  - آلهو  ى هللا عليهصلَّ 

 ،هسُ فْ نَـ  يهِ لَ ت إِ يَ عِ نُ وَ  هِ وتِ م مبَِ لِ عْ أُ  نيَ م حِ يهِ لَ عَ  جَّ احتَ ة فَ رَ وْ ه السُّ ذِ ت هَ لَ زَ  نَـ ىتَّ حَ  -لي ائالو الّشيخ ث عنها يتحدّ 
 -أو الكسرة  ةالفتح اً ليس مهمّ  )بصَ نْ افَ ( :�ها لو قرأوحّىت  - بْ صِ فَِإَذا فـََرْغَت فَانْ  :هرُ كْ ذِ  لَّ جَ  هللاُ  الَ قَ فَـ 

َرْغَت فَانصِ  فَإَذا  :، يـَُقولَوِإَىل رَبَِّك فَاْرَغبْ  - ليائالو الّشيخ يت أنكرها أهل البيت الَّ  وهي قراءةُ  - بْ فَِإَذا فـَ
 تُ نْ ن كُ مَ ( :هوآلِ  يهِ لَ عَ  ى هللاُ لَّ صَ  الَ قَ فَـ  ،ةً يَ نِ َال عَ  هُ لَ ضْ م فَ مهُ لِ عْ أَ فَ  ،نِصب َعَلَمك َوَأْعِلن َوِصيَّكفـََرغَت فَا

 من أهمّ  هذا هو الكايف ويف اببٍ  - اترَّ مَ  الثَ ثَ  )اهادَ ن عَ مَ  ادِ عَ ه وَ اَال ن وَ مَ  الِ وَ  مَّ هُ اللَّ  ،هَال وْ مَ  يٌّ لِ عَ ه فَـ َال وْ مَ 
لو كان  ،عن إمامنا الصادق وطويلةُ  لةٌ فصّ م والروايةُ  ،اإلشارة والنص على أمري املؤمنني ابب اب هواألبو 

لعًا طّ ولكن الرجل ليس مُ  ،الكايف الشريف لقرأ هذه الرواية بال من كتلع على اجلزء األوّ ائلي قد اطّ الو الّشيخ 
، لي فقطائالو الّشيخ ة ليست عند هذه القضيّ ، و )الكايف(ب كتبنا كتا  وهذا هو أهمُّ  ،على حديث أهل البيت

ة اثنية هلذا الفيديو بعد أن أعرض عليكم مناذج وأمثلة أخرى من ين أقول سأعود مرّ ولكنّ  ،عند اجلميع بل
 . عليههللاِ  الوائلي رمحةُ الّشيخ ء اهر 

 اطق ..النَّ  من بر�مج الكتابُ  )134(حلقة من  )37(اعرضوا لنا الوثيقة  جاءاً ر  •

: خالفة اخللفاء الراشدين هي واقٌع أترخيي قائم واخللفاء الراشدون من الصحابة ومن الوائليالّشيخ [
وعندما وصلوا إىل احلكم ووصلوا إىل تسنم ذروة اخلالفة ابيعهم اإلمام أمري  ،الصحابة الكرام وهلم إجنازهتم

ة للمسلمني وساعد ووقف وأرسل أبناءه صلحة العامّ ويف نفس الوقت اندمج يف امل عليه املؤمنني سالُم هللاِ 
 ]...وش املسلمني ومع جيوش املسلمني للجهاد وللقتال يف جي

 ا ينقل أكاذيبمنَّ يكذب وإ لي ال يقصد أنائالو الّشيخ  قطعاً  ،لى أمري املؤمننيوافرتاء ع هذا كذٌب صريح
ات وهم يكرعون من الفكر يّ يلائابإلسر  يصفونهُ يث أهل البيت د�تون إىل ح ،مشكلة علمائنا هذهِ  ،ملخالفنيا

 .ُحمَمَّد آلِ  و دٍ مَّ املخالف املناقض لعقيدة حمَُ 

 .. اطقالنَّ  من بر�مج الكتابُ  )135(من احللقة  )71(ضوا لنا الوثيقة ر عا ءاً ارج •

حىتَّ سقى  ،متتالية دفاعًا عن محى املسلمني : وقف احلسني حيمل جراحه يف ثالث وقايعالوائليالّشيخ [
يف ثرى  فريقيا يسكب دماءعندما نزل احلسني يف فتوح ا جرةمن اهل 26، الدفعة األوىل يف سنة شجرة احلقَّ 

يف فتوح طربستان وَسَكب  30اح، ونزل إىل القتال سنة عليه أومسٌة من اجلر و ورجع  ،الفتوح لريوي شجرة احلقّ 
يف فتح اسطنبول وقاتل مع  49ّق، ونزل سنة ه أومسًة إضافية وسقى شجرة احلمن دماه ومحل على جسد
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 ،ويُِعدُّ رقبته لتستقبل سهماً ، الليلة يُعدُّ يدُه لُتقطع ، ووقف يف مثل هذهِ لمني ورجع حيمل أومسًة من اجلراحاملس
 ]...ني وليضعُه يف أصِل شجرة احلّق ُمثَّ ليهبط الدم ُمثَّ ليحمله اُحلس

قاتل حتت ل ينبو طذهب إىل طربستان وال ذهب إىل اس الو  افريقيا احلسني ال ذهب إىل ،أكاذيب وافرتاءت
 فهل ذهب احلسني يقاتل حتت راية يزيد ،يف اسطنبول كان يزيد بن معاويةقائد اجليش  ،ن معاويةراية يزيد ب

يث أهل البيت تصفو�ا د! أحا!؟وهذه األكاذيب ما هذا اهلراء معاوية؟!! م خالفة أبيهأ�ّ  معاوية بن
األكاذيب  �ليت هذه، و األكاذيبراء وهذه هذا اهلتنقلون للشيعة و  يفافون أحاديث الكضعِّ ات وتُ ليّ يائسر ابإل

لدين  اأساسُ يت هي إلمامة الَّ ا ةيداألكاذيب تقدح يف عق هذهِ  ،العقيدة هذه األكاذيب متسُّ  ،ةرخييّ أتوقائع 
 .نيدصل الوأ

 .. اطقالنَّ  من بر�مج الكتابُ  )135(من احللقة  )72(ىل وثيقة إ بنذه •

، هلهه الليلة إن شاء هللا، شنو هو العامل تنبّ أشرح لك ا�ّ هذا املهم شويه اللي  ،أكو عامل :الوائليالّشيخ [
يل شوي زين، اشلون يعين  همصادر الوحدة يف أتريخ املسلمني، تنبّ  العامل وجود االصبع األجنيب لضرب

، عاش يزيد  عند أخوالِه بين كلب، بنو كلب مسيحيني زينيزيد اترّىب  ؟وين ترّىب العنصر األجنيب، الرجال يزيد 
معلمه وندميه  ، وبعد،النصارىدراسته كلها ابألديرة على أيدي  ،سونهكانوا هم اللي يدرّ   ،النصارىبني ما 

سرجون ابن منصور ابن  ،سرجون مو هالشكل ،؟ اثننيله منو، املستشارين مامنو؟ األخطل الشاعر املعروف
ة اللي كانوا يديرون شؤونه، ؤسَّس، املستشارين مال هالدولة هاي املاثنني ، ذولهيل هوزاده نفروخ تنبّ  ،سرجون

 ]...  يف هذا اجلوالرجل ترّىب 

امن قرأ من اجلزء الثأوأ�  ؟إمامنا الصادق ماذا يقول ،هلراء موجود إىل يومنا هذااعتموه وهذا مسهذا اهلراء أنتم 
رقم )/ 153(صفحة ال /لبنان /تو بري  /بوعاتطدار التعارف للم /روضة الكايف، )الكايف الشريف(من 

اب تَ ب الكِ تِ ا كُ ذَ إِ (؟ يقول إمامنا الصادقماذا  ،طن احلاجةأذهب إىل مو  ،يث طويلد، احل)202(احلديث 
 ين بعد ذلكَ كتبها بعُض الصحابة الذ  يتمة الَّ و املشؤ  الصحيفةُ  ،الصحيفة ؟ كتابُ أيُّ كتاب - )نيسَ ل احلُ تِ قُ 

هؤالء جمموعة من الصحابة  ،ساعدةيف سقيفة بين  ،قيفةلسّ ا ة يفاخلطّ  تلكَ  ،ذوا تلك الصحيفةهم نفّ 
 ن اخلالفةو ذا �خة يف بين هاشم وإمنَّ والنبوَّ  ةعلى أن ال جيمعوا اخلالفّتفقوا إ، ةوم مشؤ كتبوا صحيفةً و  اجتمعوا

كالم هذا ال؟ كالم من الذي قالهُ هذا ال - ِإَذا ُكِتب الِكَتاب قُِتل احلَُسني( – فاقاالتّ هذا كان ، يغصبو�او 
هذا يعين  - ول هللاسُ رَ  هُ مَ لَ عْ ي أَ ذِ الَّ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هللاِ   ِعلمِ قِ ابِ  سَ ان ِيف ذا كَ كَ هَ وَ  هكذا يقول إمامنا الصادق:

َوَهَكذا  - الشهداءسيِّد الستشهاد  اإلهليّ  هذا التحليلُ يعين هذا إذا يكون التعبري مناسبًا  ،الكالم من هللا
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 كُ لْ مُ ـال رجَ خَ ني وَ سَ احلُ  لَ تِ اب قُ تَ الكِ  بَ تِ ا كُ ذَ إِ  أنْ  هللا َجلَّ الَِّذي َأْعَلَمُه َرُسولَكان ِيف َساِبِق ِعلِم ِهللا َعزَّ وَ 
ا ، أمَّ ت الصحيفةبَ تِ يوم كُ بل قُِتَل ل يف يوم السقيفة قتَ مل يُ  ،الكتاب بَ تِ ل يوم كُ تِ سني قُ فاحلُ  )،ماشِ  هَ ِين ن بَ مِ 

 ،على عيالِه وعلى خيامهابش و قد ركضت اخليوُل على صدرِه الشريف وهجم األوغاُد واألسقيفة فيف يوم ال
ئنا وهذا هراء علما ،صلوات هللا وسالمه عليهم أمجعني ُحمَمَّد آلِ هذا منطق ) ابتَ الكِ  بَ تِ كُ   ومَ ني يَ سَ ل احلُ تِ قُ (

، تارائيليّ س، هذه هي اإلالءؤ ههون هبا يت يتفوَّ ات الَّ ليّ رئيسهذه هي اإل ،ائيلياإلسر  هذا هو املنطقُ  ،ناوخطبائ
 .آل ُحمَمَّدمنهِج هذا هو املنطق البعيد عن 

 لِّ لي بكُ ائالو الّشيخ قوا النظر كيف أنَّ دقِّ ب من املشاهدين أن يُ وأطلُ  )17(رقم الوثيقة أعيدوا لنا  رجاءاً 
يف الكايف  "فرّ خالرأي امل"ما هو هذا  ،فعن رأي خمرِّ  حّىت   أريد أن أحبثينثقة يقول إنَّ  لّ ة وبكُ نجهيّ عُ 

 !!الشريف

 .. )17(وثيقة رقم ال اعرضوا لنا رجاءاً  •

: الرأي الثاين: ال هذا ينسبوه إىل من؟ إلنا، هم اش اكو عندهم احلقيقة شكو زابلة يذّبوها الوائليالّشيخ [
عالشيعة، شايف، يف كل شيء، أي شيء تصّور أكو زابلة، أحيا�ً زابلتهم اهلم هاه، مع األسف يعين ليش؟ 

؛ يعين انصب اإلمام، ﴾فإذا فرغت فاْنِصب﴿هذا ظلم، شايف هذا الواقع يقول الشيعة يقرأون اآلية هكذا: 
رأسًا مباشرًة انصب اإلمام، زين أ� قرأت الرِّواية، قلت خل أرجع لتفاسري� هللا يعلم، قلت خل أرجع 

راي ولو رأي ُخمَرِّف، أريد أشوف هالرأي هذا موجود عند�؟  هيچيلتفاسري� أدّورها أشوف أكو عند� 
لشَّيخ الطوسي، جممع البيان للطربسي، مثًال، أفرض تفسري أجيت إىل تفاسري� تفضل عند� أّمهات، التبيان ل

السيِّد الطباطبائي، مثًال تفسري الكاشف أفرض من التفاسري احملدثة، تفاسري االخ مريت مبا تيسر عندي من 
 التفاسري، أبداً هللا وكيلك وال إهلا أثر احلچايه ابملرَّة، منني ما أدري ...]

ثون ملستوى يتحدّ ا اذهل ُخطباء هب ؟قُّ االحرتامتستحُحمَمَّد  آلِ دة عن منهج هل هذه التفاسري البعيسؤال: 
، أ� ونال أقول ال يستحقّ  أ� ؟ون االحرتامفة يستحقّ ب وهذه اجلهالة املقرِ هل املركّ ذا اجلهبذه الطريقة وهب

الء  هذه التفاسري وهؤ مُ عظِّ ل وتُ بجِّ تُ  ةٌ مَّ هل أُ و  ،بني أنفسكمو  أنتم أجيبوا على أسئليت فيما بينكم ،ءلساتأ
 ؟االحرتام اخلطباء تستحقُّ 

ة مَّ األُ  هذهِ ، يعتقدون هبا تالهااجل هذهِ خذون و� مونهعظّ يُ و  دونهجّ هم ميُ و  هتالطيب يلقي عليهم جبهاخ
 ؟تمون أنلماذا تقو  ؟إىل تغيري هذا الواقعأن نسعى  أال جيبُ  ؟االحرتام يستحقّ  عقواهذا ال ؟رتاماالح تستحقّ 
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ــــــــــــت حيَّــــــــــــاً  ــــــــــــو �دي  لقــــــــــــد أمسعــــــــــــت مــــــــــــن ل
 

ــــــــــــــــــــــــادي   ولكــــــــــــــــــــــــن ال حيــــــــــــــــــــــــاة ملــــــــــــــــــــــــن تن
ضت قبل قليل ر عيت كمال احليدري الَّ سيِّد  من تسجيالت ال )28(اعرضوا لنا الوثيقة رقم  رجاءاً  • 

 .. حىت يتواصل البحث

املوروث الروائي الشيعي هو  ،يري من املوروث الشيعال كث املوروث أو أنَّ  عيأ� أدّ : السيِّد كمال احليدري[
 ة]ة واجملوسيّ نيّ ار ة والنصيّ دن اليهو عب األحبار مومنقول إلينا من ك سٌ و مدس

من  ،من دون كتابة ،من دون حتضري مه قد قال هذا الكالقال من أنَّ  )25(مة قّ ر هو قبل قليل يف الوثيقة امل
أ�  ؟اً ا األمر شيطانيّ ذههل كان  ؟اً يّ مر إهلًا هل كان هذا األتحريّ وبقي مُ  ،هكذا مباشرةً  ،ماتقدِّ دون مُ 
ألن  ة راجعة إليكمالقضيّ  ؟تقولون أنتم ماذا ؟شيطاينّ  أم منطقٌ  يّ نطق منطٌق إهلهذا املن و لماذا تقو  :أسألكم

 .ةة أم حالٌة شيطانيّ يّ  إهلحالةٌ د ال يدري هل هذه احليدري هو مرتدّ سيِّد ال

 .. د الفكرة والصورةتتأكّ  كي  )25(أعيدوا نشر الوثيقة رقم  ءاً رجا •
وهللا ال أفّكر أبّي شيء وهللا من يوم الّلي  ،وهللا يعلم ،: ما أدري هّسه موالسّيد كمال احليدري[ •

طَلعت على الكوثر وقلت أبنَّه موروثنا الروائي يهودي، نصراين، كذا، ال كنت خمّطط له، ال كنت  
 حد قال يل قال هاي اجلملة قوهلا أ� هم قلتها.وكأّنه يف ذاك املوقع وا ،كاتبه، ال كنت قايله

 : يعين قبلها ماكو أّي شي؟حد الطلبةأ •
 هاك دفرتي روح راجعه. ،: وهللا ال كاتبالسّيد كمال احليدري •
 : عجيبحد الطلبةأ •
ن ِطَلعت مهّاتني نزَلت َجّوه، هذا الشيخ أسد قصري قام يلطم على راسه : مِ السّيد كمال احليدري •

 شنو الّلي قلت؟ :يلطم على راسه، قال: أنت تدري هاليوم إشقلت أنت؟! قلت لهوهللا قام 
 : وجهاً لوجه؟حد الطلبةأ •
 ... : إي إي نزلت من الدرج، ال مو هوالسّيد كمال احليدري •
 : بلي بلي.حد الطلبةأ •
د  يقعموال� ل : ابالستوديو مالته شيخ أسد قصري .. أحدمها، فهو من أنزِ السّيد كمال احليدري •

هو يقعد جّوه ويسمعوه عرفت شلون؟ وبعض األحيان هم املخابرات هم  ،كامًال هم يسمعين كامالً 
قال يل:  ،ينزلون جّوه اإلّطالعات جيون يقعدون يسمعون، فنزلت ابلدرج يعين ما خّالين أطب للغرفة
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، قلت له: شنو؟ قال: هاي قلتها ،أنت تدري هاليوم شنو قلت أنت؟! قلت له: وهللا وال أدري شنو
 وهللا ما أدري يف وقتها إجتين.

 .: إجتحد الطلبةأ •
 : الفكرة بذهين أ� هم قلتها.السّيد كمال احليدري •
 : إحنّلل الظاهرة الـ ..؟حد الطلبةأ •
 : مو .. ما أدري، أعوذ ابهلل.السّيد كمال احليدري •
 : يعين إذا أرد� إحنّللها.حد الطلبةأ •
أنت روح حّللها عند علماء النفس هّسه يقولون اباب هذا  ،: ما أدري أ�السّيد كمال احليدري •

 إي أ� شنو أقول لك؟! أقول أنت دا تسألين عن شيء أقول ال أعلم. ،مريض مشدريين
 : ألنّه طُرِح يف حمفل.حد الطلبةأ •
 : أ� هم دا أقول حمفل علمي أ� دا أجاوبك أقول اباب هذا عقل ما عنده.السّيد كمال احليدري •
 : حاشاك.طلبةحد الأ •
أّما أّنه  ،أقول الظاهر دا يقول هالّشكل، يقول بيين وبني هللا ،لتفتتا: ال ما السّيد كمال احليدري •

 إحتمال هم أكو فد شيء آخر وال أعلم.
 : القصد أنّه ..حد الطلبةأ •
 : ما أبد ... مو.السّيد كمال احليدري •
 ة ..: معجزة إهليّ حد الطلبةأ •
وهلذا ما أتذّكر يوم واحد قال يل،  ،أو أنّه شيطانّيه مشدريين أ� ،أو، أنّه إهلّية: السّيد كمال احليدري •

بيين وبني هللا قال يل: كّل هذا الّلي صاير فد يوم ما عتبت على أمر فد واحد، قال  ،قال يل: سّيد�
ن؟! سّويت بّيه؟! آخر أنت وين كنت اآلن وي هّچيقلت له: ليش  ،يل: فد يوم ما شكيت إىل هللا

 هيچيليش؟! قلت له: وهللا ما خطر على ذهين أن أقول له كذا، ما خطر على ذهين إهلي ليش 
 سّويت؟!

 : شاف مصلحة بيها.حد الطلبةأ •
 : هي هذه.السّيد كمال احليدري •
 : هي هذه.أحد الطلبة •
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الالبّد : هم وهللا ما أدخل يف عامل األلفاظ حّىت أنّه أقول كذا، أقول هو هذا السيد كمال احليدري •
منه، هو هذا الالبّد منه، خلص إنتهى، وال معتقدًا ابجلرب إنتو تشوفون أنّه أ� من أتكّلم ما معتقد 

 بنظريّة اجلرب، ولكّن هاي النظريّة مال نقص يف الوجود الشخصّية الّلي هو املتكّلم.
 : فعلى الـسامع.حد الطلبةأ •
رايدها هالشكل تصري ألجل تطلع أ�  ُهو ُهو ،: خلص إنتهت القضّيةالسّيد كمال احليدري •

 شسّوي؟!
 ... : ال الكل مثًال هّسه التصّور العام أنّه السّيد احليدري كان ُمِعد هلذا األمر وكانحد الطلبةأ •
 وحّقك دا أقوهلا أُقسم. ،: وكانالسّيد كمال احليدري •
 .ّسه الكلهيعين : حد الطلبةأ •
اجلـ ، مو هناك أقول هوايه من احلكي الّلي أحكي هنانه أ� : ابهلل العظيم هاي السّيد كمال احليدري •

 ما ُمِعد له.
رسه ويعين نقول أنّه من سوء األدب، أّن، فكّنا نقول فيما بيننا بعض ا: هذا هذا ما نتدحد الطلبةأ •

 األحيان أّن أحيا�ً جناب السّيد بعض النظرّ�ت ُتطَبع.
 : أحسنت.السّيد كمال احليدري •
 سّويها ويطرحها.: يحد الطلبةأ •
: ويطرحها، أحسنت، أبداً أبدًا هوايه مهّات مو شويّه، هوايه موال� ال كاتبها، السّيد كمال احليدري •

ال أصالً أصًال بعض األحيان أروح للكوثر أقول له مهّاتني بعض األحيان من كان أطلع أقول له: هذا 
 ذا من قعدت ابالستوديو.البحث ألنّه قلت له شيخ أسد ترى هذا ما كنت حمّضر له، ه

 : إجه.حد الطلبةأ •
 : البد هذّين أقوهلا؟السّيد كمال احليدري •
 : ماورائّيات.حد الطلبةأ •
: أقول أنت أنت طبعاً من تنطيه إفرتض لفرويد، يقول اباب هذا الّالشعور ماله السّيد كمال احليدري •

اباب بيين وبني هللا هذّين مقّدمات،  دا يتحّكم به، أقول أ� ما ألتفت، أّما تنطيها لعارف، يقول: ال
 ... توفيق إهلي البد أنت تقوهلا، تنطيها لفد واحد بيين وبني هللا

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

 ن.: لو ال مسح هللا مع حالة خلّو الذهحد الطلبةأ •
 : إي.السّيد كمال احليدري •
 : هل ميكن أن تكون هذه الـ ..حد الطلبةأ •
: إي، وهلذا أقول أ�، ليش أنت تروح؟ أ� أطلع، من أطلع أقول: سّيد ابن السّيد كمال احليدري •

على شنو  ا،ما عندك شغل هاليوم حكيت هاحلكاية أنت؟! ويّه نفسي هاي أقوهل ،رسول هللا
ولك إنطلعت وراحت خلصت، الكالم يف كذا ما ُدمت مل تتكّلم وعندما حكيتها شتسّوي بيها؟! 

 نت تصري شنو؟]أتتكّلم 

نَساُن ِإَىل َطَعاِمهِ ﴿: ولذا إمامنا الباقر صلوات هللا عليه يف معىن اآلية ْلَينُظِر اْإلِ ذا هَ  هِ مِ ل عِ َىل إِ ؟ (ماذا قال ﴾فـَ
ما  ظة يف كلّ ا بعد هذه اللحقو دقِّ أال جيب عليكم أن تُ  احلقائقلعون على هذه تم الذين تطّ أن ،)هذُ خُ ن �َ مَّ عَ 

 يل ن، ال شأأ� أحتدث عن اجلانب الفكري الديين، جلانب العقائديث عن اأ� أحتدَّ  ؟تدخلونه إىل أذهانكم
 ابملوضوعات األخرى.

ال جيب عليكم أن حية أوهذه الواثئق الواضحة الصر  سون هذه احلقائقوأنتم تتلمّ  :قول ألشياع أهل البيتأ� أ
 !دخلونه إىل أذهانكم أو ال؟وا فيما تُ قدقّ تُ 

وهو مقطُع فيديو من القسم السابع من أقسام املشروع  )29(ضوا لنا الوثيقة رقم ر عا رجاءاً  •
 ..)29(الوثيقة رقم  ،)من إسالم احلديث إىل إسالم القرآن( :كمال احليدريسيِّد  الذي عنونُه ال

التابعي الكبري من  )،سليم بن قيس اهلاليل( بكتاب ي مرتبطةائة أعزّ ضيّ هذه ق سؤال: احليدريالسيِّد كمال [
اً ، جدّ من اهلجرة 76 املتوىفّ  ،أصحاب أمري املؤمنني واإلمامني احلسنني واإلمام زين العابدين واإلمام الباقر

 بعد رسول هللا يعين .. بعد رسول هللات املرحلة اليت مرّ  لّ بني هللا عاصر كُ  و بيينيعين ، الكتاب اذمهم ه
م  ؟التدوين: ما قبل الـُمقدِّ

يُعتُرب أول ُمصّنف وصل إلينا  يٌّ أترخي حديثيٌّ  كتابٌ   :لوهلذا يقو  ,، كامال،أحسنتم: السيِّد كمال احليدري
هل هو واقعاً هذا الكتاب  يف أنَّ ؟ ماذاالكالم كل الكالم  كنَّ لو  ،من السنة والشيعة واقعاً ، من القرن األول

؟ اوقد وقع هناك جدٌل واسٌع بني علماء ماذ بن قيس؟من املدسوسات على سليم  هو بن قيس أولسليم 
الّشيخ  ،املفيدالّشيخ واحدة من  كلمة  أ� أنقل لكم ؟معترب أو ليس مبعترب با هذا الكتة أنَّ يععلماء الش
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ائي عبارته اعزّ  هذه )149(صفحة ال ،ةاإلماميّ  تصحيح اعتقادات يف ،ي يف تصحيح االعتقادائاملفيد أعزّ 
الذي استند  ، يعينليمث سُ يد، من حقو جعفر الصدأبو يعين ، ق به أبو جعفرا ما تعلّ وأمّ : داً يقولفتوا جيّ تلا

 ؟ ىل كتاب ماذاإفيه 
م  .سليم: الـُمقدِّ

، ىل سليمإ ،اب املضاف إليهرجع فيه إىل الكت ، الذيكان أبيديهم  با هذا الكتوإنَّ : السيِّد كمال احليدري
ي نقله ا املعىن اللّ ذه، فاملعىن فيه صحيح، الكايف من أابن بن أيب عياش ي نقلهااللّ  ،يب عياشبرواية أابن بن أ

، املفيدالّشيخ ة أعالم اإلماميّ  ؟ أحدُ هاهه لو ، من يقبه هذا ثوقٍ  هذا الكتاب غري مو غري أنَّ  ،يف الرواية صحيحٌ 
ه قد توجد هناك رو�ت أخرى تثبتُه ؟ يقول هاه مو أقلتقول أكثرهُ  ، تقول ملاذاعلى أكثرهِ  وال جيوُز العملُ 
 ىلة دا يقول ع؟ أحد أعالم اإلماميّ من دا يقول، وقد حصل فيه ختليٌط وتدليس، و ابعتبارهفنقول تلك م

بيين وبني كم الشيخ املفيد ، هذا أمامالعام ليشأل امل لىع د�سيِّ ، املؤمنني ريممن أصحاب أ عيب؟ على اتماذا
 .عندما تصل هللا

م  : وكتاب سليم مادة للتكفري.الـُمقدِّ
غي بنفي :اهاعيده خط جوّ ، أني للمتديّ نبغفي، سأقرأ لكم انطيين مهلة ،: انطيين مهلةالسيِّد كمال احليدري

دا يقول مو  املفيدالّشيخ  ،ورعو  إنصافو  ينبغي إذا كان عندكم دين ،ما فيه ن أن جيتنب العمل بكلّ للمتديّ 
ل على مجلتِه عوّ ما فيه وال يُ  بكلّ ، ةيّ رأي أحد أعالم اإلمام نقل، أ� دا أيف حمل آخر؟ هو ما رأيي هذا أ�

 ؟ي يصعد املنرب ويقرأ الرواية ممنها مو، والتقليد لرواتهِ 
م  .: قال ُسليمالـُمقدِّ

ال تستعجلون سأقرأ سأقرأ لكم املصيبة  ،املصيبة موال� : قال ُسليم، قال ُسليم، ويقرأالسيِّد كمال احليدري
نه من صني فيما تضمّ إىل املتخصّ  ،ءاالعلم اتِه وليفزع إىلو ر والتقليد ل على مجلته لوّ عيُ وال  :قاللكم املصيبة، 

 ماذا؟ هذه الرواية، هذه الرواية صحيحةله ليقول  ،ها والفاسديث ليوقفوه على الصحيح منداألحا
 .: فاسدةمالـُمقدِّ 

أكثر  ،ائيأعزّ  ؟شيءٍ  عزية أليِّ تبتعبري� هذه  مةدّ قد� هاي املتقول سيّ ، فاسدة: السيِّد كمال احليدري
أصل الظالمة  ،و أصل الظالمةم ،هراء وما جرى من التفاصيلة حرِق بيت الزَّ ت يف قضيّ التفاصيل اليت جاء

 ؟أين ا الكالموإمنّ  ،شيعةو  ةسنّ  كال وال ريب فيهاال إش
م  : يف التفاصيل.الـُمقدِّ

وأنَّه أحرقوا الباب وأنَّه أخرجوا عليَّاً هبالطريقة وأنَّ  طباحل ه مجعواأنَّ هو يف التفاصيل و : السيِّد كمال احليدري
ويسارًا هذا أمامكم د� ملاذا تذهب ميينًا سيّ  يعزيز ، ةر وصيّ ه تذكّ فضرب به األرض وأنّ  هبتالبيب عليًَّا أخذه
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 ا رأى عليّ فلمَّ ائي، رجعوا أعزّ إ، 584الصفحة اجلزء الثاين  اُب قيس، كتاُب ُسليٍم بن قيس اهلاليل،ائي كتأعزّ 
 ،نرسل قنفذاً  :من نرسل؟ فقال عمر :، فقال أبو بكرأليب بكر عليه السالم خذالن الناس فقال عمر

، ثبت قنفذ امللعونو  فرجعوايَّ أن ال تدخلوا َعلَ  ج عليهم إن تدخلوا،فاطمة: أخر  فقالت ،وا فاستأذنواقلفانط
 ...حولُه أن حيملوا احلطب أمر أ�سًا  جنا فغضب عمر وقال ما لنا وللنساء مثّ فقالوا إن فاطمة قالت فتحرّ 

؟ كرنت تنأ د� يعينسيّ ، سليمائي؟ على كتاب هذه التفاصيل أعزّ كتاب   أيّ  ة علىمبنيَّ ، ةوإىل آخر القصّ 
ا ت إمَّ يتثبّ  ن�ت البد أرواهذه النقل ي نالكاتب الذي يريد أ ،اخلطيب املنربي، أريد أن أقول ال أقول ال ال
ا أن ال يثبت لُه وإمَّ  ،قل هاتوا برهانكم ،وميكن االعتماد عليه فلُيقم دليله دنليم صحيح السَّ سُ  ابُ أن يقول كت

، د عليهال يعتم ن أنغي للمتديّ ه فيه كذٌب وتدليس وفاسٌد وينباملفيد الذي يقول أنَّ  يخالشَّ  ؟ويعتمد كالم من
، ليين والصدوق والطوسي وغريهمت اليت نقلها الكُ الروا� كلّ   ،ائيط أعزّ قالرواية تس فقط هاي موبعد إذًا 

ريد أقول أ، ما ةكشكو م ،مشكوكة ؟ه من هذه الروا�ت بعد تكون ماذا، كّل هؤالء ما نقلو ينقلها املفيد ال
،  تاملشاهد الكرمي إذا يلتف ،يائيفعل بنا أعزّ  دا ث ماذايده أساسًا إسالم احلن أبنَّ و فر عدا ت ه، هسّ تعبري آخر

 كم عندي وقت أستاذ عالء؟
م  : ثالث دقائق.الـُمقدِّ

ئوا إذا عندكم دا ماذا يفعل إذًا فليهيّ  إسالم احلديثائي إذًا تعرفون أعزّ  ، داد: جيّ السيِّد كمال احليدري
 فإنَّ  ؟نا؟ ماذا يفعل بماذا يفعل بنا إسالم احلديث ائيفون أعزّ ر ع، دا تنتهيأة و ه أ� دقيقتني ثالثت ألنّ مداخال

ه ينسجم مع در واقعًا لسليم أو ألنّ صب الذي اذا الكته ت أنّ احلديث البد أن نتثبّ  مالبنينا على إس
 ..كل ما يُوجد .، إذاً  عاتنا، مع توقّ مع عواطفنا ،تنالوجيّ يو يدأ

م  أفعالنا.: مع ردود الـُمقدِّ
يقول ا إذا كان أمّ ، صحيحٌ فهو  ماذا؟ قوله فهوي اتنا إذاً ماينّ بت: مع أحسنتم، ال، مع مالسيِّد كمال احليدري

ه اآلن أ� ، هسّ املصادر من أهمّ  عدُّ ًا ويُ كبري جدّ   ائية أعزّ ثدين ثاليات والكتاب يقع يف جملّ املتبنّ على خالف 
خو  آلناإىل  أ� لكن بيين وبني هللاو  ،ءااملنابر سوف تبدأ محلة شعو  يف ،قعايف املو  ،يقني عندي يف القنوات

 اوإمنّ  ،ه كتاب ساقطوال قلت أنّ  ،مدسوس كتابٌ ما قلُت أنَُّه   ،؟ يف كتاب ُسليميف ماذاما أعطيت رأيي 
توا لتفِ إ - موثوق بهغري ( :حىت يطمئن يقول ،يائطمئن أعزّ  أخرى من يريد حىت  يةً أريهم مرَّ و  ةرأت لألعزّ ق

 ن أنيبنغي للمتديّ ، حصل فيه ختليٌط وتدليس ،ال جيوز العمل على أكثرهِ  ،به غري موثوٍق  - اوينإىل العن
 ،)نيصاملتخصّ  ث إىليدنه من األحافزع فيما تضمّ ي عويل عليه وجيب عليه أنتال جيوز ال ،مبا فيه جيتنب العمل

 دين يفهتكن من اجملإن مل ي ،كذا  ،صغرية ،عمامته كبرية ،ةم يف القناة الفضائيّ واخلطيب واملتكلّ  نربيامليعين 
كتاب له أن �خذ   ال حيقّ ة الدينيّ ني يف املعارف صيل ومل يكن من املتخصّ دل ويف علم اجلرح والتعاعلم الرج
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 وك وهذه هي اليتكش؟ ألن الكتاب مألن الكتاب ما هو ،الشيعي ابلكراهيةي العقل بن قيس ويُغذّ سليم 
 ،قال فالن ،قال سليم ،قال سليم؟ نيقرأ الرواية ممّ  ، هايقنوات الفتنةو  ات الفتنةاآلن جندها حنُن على فضائيّ 

قل شيء من ي سليم واقعاً مل ه هذا حدث لسليم وأنّ أنَّ ل يثبت خ ،انقش ت العرش مثّ ثبّ  ي� عزيز ، فالن قال
؟ أقول ال وِهللا هم سليمتريد تتّ سيِّد�  :قول يل قائل، ال ياابً ّضاعًا ومل يكن كذّ و  مل يكن و عنده وكان ثقةً 

كتاب هذا الا بعد ذلك اصعدوا على املنابر اقرأو قوا و وحتقّ  تواتثبّ  الً د أقول أوّ يأ� أر  ،د أهّتم أحدير أ عزيزي ما
يضًا أالبيت أهل  اثمن تر  أربع مخس روا�ت أخرى بقيت عند� ،األوىل واية، هذه هي الر ىل آخرهإله وَّ من أ

 ريغؤمنني صحيحة أو  املريمرأهتا عن أاليت ق هذه الرواية :، إذاً سيِّد� مجلة واحدةمعها هبذه الطريقةسنتعامل 
 ؟صحيحة

، وإن مل يكن كتاُب سليم ةمعترب  ؟ذاانقولة عن أمري املؤمنني ماملفالرواية  معترباً  : إن كان كتاب سليماجلواب
 ]وشكّ  لٍ أتمُّ  ة حملّ ايفهذه الرو  معترباً 

سيِّد ، أ� أسأل الة النقشن بعمليّ و بعد ذلك يبدأ ًال ُمثَّ توا العرش أوّ بثيُ  نثني أاحليدري يطالب املتحدِّ سيِّد ال
الشيعي فهو من اليهود  ند� من أحاديث يف اجلوِّ عن أنَّ ما ع ثه حتدَّ احليدري والكالُم من فمه خرج من أنَّ 

 ثتَ دَّ ك حتما أنت قلت من أنَّ  !ك؟لبعد ذ  نقشتَ ُمثَّ  العرش تَّ بَّ أنت هل ثَـ  :� أقول لهُ ، أاجملوسو  والنصارى
، أنت الذي قلت، ديثاحل اذهل وأعددتَ  رتَ كون قد حضّ ت من دون أن ،ماتقدِّ هكذا جزافًا من دون مُ 

 ،ب نفسكخاطِ ، أنت يف البداية ة النقشون بعمليّ بعد ذلك يبدأ العرش ُمثَّ  ثبتواثني أن يُ املتحدّ  طالبُ أنت تُ 
 ثيف أحيان كثرية أ� أحتدّ ( :وأنت تقول، دأ ابلنقشبد� إوبعد ذلك � سيِّ  ايةيف البدت العرش أنت ثبِّ 

 .)أت هذا الكالمم من دون أن أكون قد هيّ أتكلَّ و 

نشأ يف  ،ر ابملخالفنيأتثّ  ،الشيعة ـٌِم من علماءفيد عالاملالّشيخ  ،املفيدالّشيخ ّخم فيما قاله احليدري ضسيِّد ال
واإلنسان مهما كان  ،ودرخيهم موج، أتأمساؤهم موجودة ،واصبعلى علماء النَّ  هر وتتلمذ يف صغ ،ة �صبيّ بيئةٍ 

الّشيخ  ،ةطقيّ نمة و ة طبيعيّ ضيّ هذه قف ،وآبخر هبا بشكلٍ  رُ ة سيتأثـَّ الناصبيّ  ءاذ ويدرس يف األجو محينما يتتل
يف كتاب تصحيح االعتقاد قبل  باو يف نفس الكتبن قيس ه ذا الكالم عن كتاب سليماملفيد مثلما قال ه

كامًال   عظم حالُه يف العصمة والعلم يكوناأل يبّ النَّ  ث عن املعصومني ومن أنّ هذا الكالم بصفحات قليلة حتدّ 
رات يف ز� لواضحةااملفيد إذا كانت هذه العقيدة الّشيخ  ،فتوقّ املفيد مُ الّشيخ ة فا قبل البعثأمَّ  ،بعد البعثة

 ؟!واضحاً عنده رُ معنده كيف صار هذا األ بيت ليست واضحةً لأهل ا
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يكن يف مل الّشيخ  على أنّ  يدلُّ ُحمَمَّد  آلِ  و دٍ مَّ حمَُ  ناملفيد عالّشيخ ث به نطق الذي حتدَّ هذا املكتاب و هذا ال
يف حالة  ،ختاللحالة ا، الرجل يف ختاللا ةحال ه كان يفعلى أنَّ  يدلّ ، نةالبيّ  ةيحالٍة من الوضوح ومن الرؤ 

تلك معطيات عن كتاب سليم بن مي ،دمَّ حمَُ  آلِ  و دٍ مَّ حَ تلك معطيات عن عقيدتِه مبُ ال مي ، فهوعلميّ  اختاللٍ 
قرأ من نفس هذا الكتاب الذي قرأ منه ! ما أ� أ؟ماذا تقولون أنتم !؟! هذا هراء أو ال!؟ما هذا اهلراء؟! قيس

خذ بكالمه أ� دمَّ حمَُ  وآلِ  دٍ مَّ د عقيدته يف حمَُ دِّ حيُ  املفيد عاجزًا عن أنّشيخ الإذا كان ، كمال احليدريسيِّد  ال
املفيد ابلنسبة هلذا الّشيخ مل أو قليلة عند ابلكا فقودةم بن قيس واملعطيات قد تكونعن كتاب سليم 

 .آل ُحمَمَّدو  دٍ مَّ حَ مبُِ  عقيدتهِ عنده يف الصورة ليست واضحة  ؟!باالكت

الم يف قطع على كماهلم عليهم السّ نوالوجه أن  -هذا كالم املفيد  - والوجه :ائلأ� القهو يقول لست 
عن  يبّ نّ لمري املؤمنني بعد رحيل اواإلمام أ بعد البعثة يبّ النَّ يعين  - اإلمامةو  ةبوَّ النُ  الالعلم والعصمة يف أحو 

واضحة  الصورة غري ،كاملة  هُ تمل يكن علمه كامًال ومل تكن عصم يبّ نَّ زمان ال ا كان يفمحينيعين  ،ذه الدنياه
الم يف لى كماهلم عليهم السّ ع قطعن أن والوجه :يف نفس هذا الكتاب، هو هكذا يقول املفيد يخعند الشَّ 

 ،إمامة أم الو  ةحوال نبوّ ف فيما قبل ذلك وهل كانت أنتوقّ و  ةماإلماو  ة أحوال النبوّ العلم والعصمة يف
 ؟مىت أكمل هللا عقوهلميعين  – نذ أكمل هللا تعاىل عقوهلم إىل أن قبضهممٌة مُ  العصمة الز ونقطع على أنَّ 

 .ةاإلمامة الفعليّ بعد  ،بعد البعثة

، قص �املفيد إميانهُ الّشيخ عقيدته فعًال ف وإذا كانت هذهِ ، واضحًة عندهت ساملفيد هنا الصورُة ليالّشيخ 
وضوحاً يف  ميلكُ هل عقيدته  لك وضوحاً يف، الذي ال ميكانت هذه هي عقيدتهُ إذا   خمتلّ عه املفيد تشيّ الّشيخ 

 بعة السلطات هلذا الكتاب؟!ملتا خفيّ  لٍ كل بشنقَ يُ  و اً فيّ سليم بن قيس الكتاب الذي كان خمتقييم كتاب 
 .يف وصل إليناكريخ هذا الكتاب و أت او أقر إ

، هو فيد ينسجم مع ذوقه ومع ما يريداملالّشيخ لعقيدة فوجد كالم ا هو يعتقد هبذهِ  هُ احليدري ألنَّ سيِّد ال
 :؟ قال، ونفس الكالم ماذا قالوقال هبذا )،من إسالم احلديث إىل إسالم القرآن( :عنوان الرب�مج ساً اسأ
ال يريد  ،ها، هو ال يريدهو يرفض هذه املعاين أساساً  ،)؟ماذا يفعل بناث و احلدي مأرأيتم ماذا فعل بنا إسال(

الّشيخ كالم   علميّ  � أن نناقش مبنطقٍ  إذا أردوإالَّ  ،سًا لهُ تنفَّ فيد مُ امل خيفوجد يف كالم الشَّ  ،تهذه الروا�
نة فهو على رؤية بيّ اضٍح و و  املفيد مل يكن على علمٍ الّشيخ  ألنَّ  ،له قيمةَ ) ال تصحيح االعتقاد( املفيد يف كتابهٍ 

هذا  ؟!ملعطيات خبصوص كتاب سليم بن قيسه ميتلك اع أنَّ كيف أتوقّ   ،هِ ات خبصوص عقيدتيطميتلك املعال 
 .الً أوَّ 
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سنة  تويفّ  النعماينالّشيخ و  ،للهجرة 413 سنة تويفّ  املفيدالّشيخ ، ) لشيخنا النعماينالغيبة(هذا كتاُب  :واثنياً 
الكايف (يف مجِع كتاب  ساعداً لهُ الكليين وكان مُ الّشيخ النعماين كان تلميذاً من تالمذة الّشيخ ، لهجرةل 360

من أروِع ) الغيبة( فجاء كتابهُ  ينعماالنالّشيخ ب ت، ولذا هذه اخلربة وهذه التلمذة انعكست على ك)الشريف
ب اصو لنَّ اب ال شأن يل ،البيت لهة حبسب ذوق أف يف موضوع اإلمامنِّ ع ما صُ و ، من أر ف يف اببهِ نِّ ما صُ 

م وعلم ن يل بعلم الكال، ال شأنيوفقًا لنوتة املخالفلذين يعزفون ة اعشيال، ال شأن يل بعلماء واملخالفني
امة متب يف شؤون اإلاين من أروع ما كُ مالنع يخللشَّ ) الغيبة(كتاب البيت  حبسب منطق أهل  ،اللالض

ا يوجد العشرات من هذه مبّ ور  ،كثرية يف التسعينات  اتر اضوحم روسد، ولقد شرحت هذا الكتاب يف والغيبة
 .نرتنتى اإللعالدروس 

 وترّىب  ةيّ الشيع ءا، والنعماين نشأ يف األجو ليينالنعماين قطعاً قطعاً قطعاً أكثر خربًة حبديث أهل البيت من الكُ 
، عاش بني كتب )ايفالك(ة عشرين سنة يف مجع كتاب رافق الكليين ملدّ  لّ األق على ،يف أحضان احلديث

وصل إلينا بعضه يكشف عن فضلِه و  وحىت كتابه يف التفسري والذي مل يصل إلينا كامالً  ،تحديث أهل البي
من البيت ديث أهل قطعاً قطعاً أكثر علماً حب ينُخ النعما، الشيالبيتالعِه العميق يف حديث أهل الواسع واطّ 

املفيد الذي الّشيخ أكثر خربة من  الكليين قطعاً الّشيخ و ) ليمسُ (الكليين نقل عن كتاب الّشيخ ، و خ املفيدالشَّي
 .عقيدتُه مثلما قرأت عليكم سنال حيُ 

 /الناشر أنوار اهلدى ي قمري/هجر  1422 /طبعة األوىلهذه الو  /ماينعنلشيخنا ال) يبةالغ(و كتاب هذا ه
 ورواهُ ن محل العلم بني مجيع الشيعة ِممَّ  وليس ؟النعماين يف كتاب الغيبةالّشيخ ، ماذا يقول )103(صفحة ال

يت رواها أهل العلم كتاب سليم بن قيس اهلاليل أصٌل من أكرب كتب األصول الَّ   ة خالٌف يف أنَّ مَّ عن األئِ 
 ا هو عن رسول هللاصل إمنَّ هذا األألنَّ مجيع ما اشتمل عليه  ،ومن محلة حديث أهل البيت وأقدمها

ن شهد رسول هللا وأمري املؤمنني هم ِممَّ ومن جرى جمرا وأيب ذر يمان الفارسل واملقداد وسوأمري املؤمنني
ذي قاله لضبط عكس الكالم الاب - ل عليهايعوّ و  اهييت ترجع الشيعة إلو من األصول الَّ وه ،ومسع منهما

الّشيخ من  صّ لنعماين وهو أقرب إىل عصر النّ ا يخاحليدري كالم الشَّ سيِّد مل يطرح ال اذافلم، املفيدالّشيخ 
زمان الغيبة اًث يف دِّ مًا حمُ عالِ  كان  ين، والنعما413 سنة املفيد متوىفّ الّشيخ و  للهجرة 360 سنة متوىفّ ، املفيد

، العه الواسع على حديث أهل البيتطّ عن مدى علمه ومدى ا ين وكتبه تكشفُ يللكل اً يذملوكان ت الصغرى
 ؟!كالمهذا الاحليدري إىل سيِّد ر الشِ ا مل يُ اذفلم

الّشيخ ذي ذكره  السيِّد احليدري هو يريد املعىن الشري، ولكن كما قلُت فإنَّ  يُ ًا أن يشري أو أن الليس مهمّ 
املفيد ال الّشيخ  فكالم ، وإالَّ املفيدالّشيخ فق مع أ� أريد هذا املعىن وأ� أتّ  :ولقي كان األحرى به أن،  املفيد
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د  يِّ سمثلما ل ،وجهة نظري من األقلّ على ، تقده يف أهل البيت يف نفس الكتابعوء مُ س إذا نظر� إىل قيمة لهُ 
، أ� ال اهختار الرأي الذي أتبنّ أأن ة يّ رّ يل احل كلأ� كذ ،اهة يف أن خيتار الرأي الذي يتبنّ يّ كمال احليدري احلرّ 

ذا الرجل ه  أنَّ نيِّ بَ قول النعماين ألُ  ا أوردتُ إمنَّ ، و أبداً  ينقول النعما ادًا علىب سليم بن قيس اعتماق كتأوثّ 
فمثلما قال املفيد قال  ،فيد لو كان يف خربتِه مساٍو للموحّىت ، وهذا قولهُ  هذا كالمهُ و  فيدثر خربة من املأك

 .لهذا قوٌل وهذا قو  !؟ينول النعمام قول املفيد على ققدِّ فلماذا نُ  ،اينالنعم

ق الكتاب، وثِّ يت تُ مضامينُه هي الَّ  ،مضامينه لىعلع نطّ � أن دإذا أر  ،سليم بن قيس إذا أرد� أن نقرأه باكت
كتاب هذا الية يت خترب عن أمهّ ن قيس هي الَّ بة يف كتاب سليم النصوص املوجود، مضامينُه تشهد لنفسها

، هلا عند أهل البيت ال قيمةَ  احليدريسيِّد ث هبا اليت يتحدّ ة الَّ التعابري اإلنشائيّ  ا هذهِ مَّ ، أية مضمونهِ وعن أمهّ 
 قد يكون هذا يف أجواء ،ب الكراهيةعن أنَّ هذا الكتاب يسبّ  ديثاحل ،ةلسياساء ايف أجو يمة ا ققد تكون هل

، حديث أهل كمال احليدري كثرياً سيِّد  ر هبم المع منطق احلداثويني الذين أتثَّ  تماشياً قد يكون هذا مُ  ،اإلعالم
رآن كي ، وأن نعرف تفسري أهل البيت للقُ سرية أهل البيت الً علينا أن نعرف أوَّ  ،يقةر طذه الل هبتعامَ ال يُ  تيالب
بن قيس نعرض مضامني كتاب سليم  ينئذٍ وح ،واعدقول والة ومنها نستخرج األصالثقافة احلقيقيّ  ل عند�شكَّ تت

 الكرمي القرآنًا مع قًا اتمّ مينِه يتعانق تعانُ اضم  كتاب سليم بن قيس يفاألصول والقواعد لنجد أنَّ  على هذهِ 
 .ت أهل البيتث عن روا�دَّ أحت ،ائليالو الّشيخ ث عنها يت حتدَّ ال التفاسري الَّ  ،بتفسري أهل البيت

كتاب قرئ  هذا ال ؟كتاب كامالً رئ عليه الاد حني قُ منا السجّ امماذا قال عنه إ ،تاب سليم بن قيسهو ك اذه
ا ذَ هَ  ،ُه هللاِمحَ يم رَ لَ سُ  قَ دَ صَ : (ادإمامنا السجّ ؟ فقال ماذا قال عنه ،ميف ثالثة أ�ّ  ادسجّ لكامًال على اإلمام ا

 .ليمصدق سُ ، إي وهللا يملَ ق سُ دَ صَ  ،)هفُ عرِ نَ  لُّهُ نا كُ ديثُ حَ 

 يسٍ ن قَ بِ يم لَ اب سُ تَ ا كِ ينَ بِّ حمُِ نا وَ تِ يعَ ن شِ مِ ِعنَدُه ن كُ  يَ ن ملَ مَ ؟ (وماذا يقول صادق العرتة صلوات هللا عليه
 آلِ  ارِ رَ سْ ن أَ  مِ رٌّ و سِ هُ وَ  ،ةيعَ الشِّ  دُ جبَْ و أَ هُ وَ  ،اً يئَ ا شَ نَ ابِ بَ سْ ن أَ مِ  مُ لَ عْ  يَـ َال وَ  ،يء شَ �َ رِ مْ ن أَ مِ  هُ ندَ عِ  يسَ لَ  فَـ ِيل َال اهلِ 

 ).المم السَّ يهِ لَ عَ ُحمَمَّد 

أعدكم سأشرح  ،أجبد الشيعة كتاب سليم بن قيس  سأشرح معىن أنَّ  ،سأشرحُه لكم ينأعدكم أنَّ  ،أجبد الشيعة
 . عليهم أمجعنيوسالمهُ  هللاِ  صلواتُ ُحمَمَّد  آلِ هذا هو حديُث  )،خامتُة امللفّ (الً يف بر�مج فصَّ ذلك مُ 

 ،)من إسالم احلديث إىل إسالم القرآن(احليدري: سيِّد احليدري ويف مشروع السيِّد ال زلنا يف أجواِء بر�مج ال
 :إىل القسم الثاين عشر أذهب بكم إىل القسم األخري،
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ات يف رحوهي من مجلة ما جاء يف القسم الثاين عشر من بر�مج مطا )30(اعرضوا لنا الوثيقة رقم  اً ءارج
سالم احلديث من إاملعنون: (احليدري كمال سيِّد  بر�مج الو  لت أطروحةيت شكّ قسام هي الَّ هذه األو  ،العقيدة

 ).رآنإىل إسالم القُ 

 .. )30(ضوا لنا الوثيقة رقم ر عا ءاً ارج •

 ةً ه مرّ أنَّ  وهي ،يعين قد حيصل بعض اخللط لدى املشاهد واملستمع قبل ذلك عفواً  ،سيِّد: مساحة المقدِّ الـمُ [
 .تبطل بعض العقائد أن تريد ةرَّ ومُ  ،ح املوروثنقّ تريد أن تُ  أنت

 هُ أنَّ أجيب  مو حملُّ حبثي هذا فقط أ� أريداآلن  هُ ولكنَّ  ،: أ� أريد أبطل بعض العقائدكمال احليدريسيِّد  ال
؟ على ؟ ال املوروث الروائي أثّر ماذاماذا نتة بيّ ديّ ائاملنظومة العقر على ؤثّ يف املصادر مل ي ... من يقول أنَّ 

ن انسة اإلعي لنظريّ ا خمالفة للقرآن القطا ملاذا؟ أل�َّ اظرهما هو ينو  هذه العقائد لَّ بطل كُ أُ املنظومة، ومن هنا 
 .قلني؟ من قبيل حديث الثة من قبيل حديث ماذاالقطعيّ ة نَّ رآن وللسُ الكامل يف القُ 

ع و ر شامل لّ هل هذا كُ  ،خطريةات صيب ابخرتاقي أُ املوروث الروائي الشيع نتم كيف أنّ بيَّ : إىل هنا مقدِّ مُ ـال
يت وهذه التنقية الَّ  اهلا هذا التنقيحني ون أيضًا أندّ و ر أخرى تائهناك دو  لذي تدعون إليه أم أنّ ي االتصحيح

 ؟تذهبون إليها
هذه  ليت أنّ �ليت كما قلت قبل كم ليلة � ،اسحسّ أحسنت أحسنت سؤال : احليدريكمال سيِّد  ال

 ،كانت تطول  ،غري صياممن عالء  ستاذبري أبنا شهرين وثالث بتع تطول موال� كانت الليايل شهر رمضان
ع فال الصورة تتكامل خبالف شهر ألنَّه تتقطّ  ة واحدةاألسبوع مرّ حها يف ا ميكن طر حباث مهذه األ ألنّ 

 ،وحة كاملة�خذ الصورة ماذا والل هد أناة ميكن للمشليلة متسلسل كلّ   متتالية يف ؟ماذارمضان اللي األحباث 
  عو ر املش خلطوة األوىل واملرحلة األوىل منا يههذه  ي كونوا على ثقةائأعزّ  ،الشديدسف مع األ هُ ولكنَّ 

مرورًا ابلعقائد من التفسري و  اً اءبتدإ ،بيترسة أهل الدلِّ موروث ممن القياِم بِه يف كُ  دَّ بُ الذي ال يصحيحالت
 ]...ريخ أوالتوالفقه واألصول واألخالق 

 

هو فعًال و  احليدري من إبطال بعض العقائدسيِّد ق على ما قاله الأ� ال أريد أن أعلِّ  ،ع التصحيحيو ر هذا املش
هذا  :احليدريسيِّد ه سؤاًال للأوجّ  ينلكنَّ  ،ةيّ تو بة العنكالشبك يت انتشرت علىالتسجيالت الَّ ها من خالل لَ أبطَ 
 أحاديث أهل البيت وأنَّ  ة أنّ ث عن قضيّ احليدري أو مثلما حتدّ سيِّد ال لهُ  الضخامة هل أعدَّ  ع هبذهِ و ر شامل

ًا قلت ذلك من دون أن أكون مستعدّ  ينإنَّ  لو وبعد ذلك يق ،ين وجموسيار ونص يداملوروث الروائي عند� يهو 
 ؟!عو ضئاً للحديث عن هذا املو تهيّ ومُ 
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ث فيه بنفس احلماس الذي حتدّ  ،موبنفس احلماس يتكلّ  ،ع هبذه الضخامةو ر فهل هذا املش بتداءاً اا قاله هكذ
بري كال عو ر شهذا املث عن اآلن هو يتحدّ  ،ين وجموسيار ونص الشيعة يهوديعن أنَّ املوروث الروائي عند 

: هل ، ولكن السؤال هناالعقائد ال أدري بطل فيه كلّ يُ  ا يريد أنيريد أن يبطل فيه بعض العقائد أو رمبَّ الذي 
كما هو قال يذهب إىل قناة   ة هكذا جزافاً بعمن دون متاو ه من دون حتقيق ة من أنَّ بنفس الطريقة السابق

 ةكريّ فاملشاريع ال ،ماتقدّ ون مُ ث من دون أن يكون هناك حتضري ومن دون أن تكالكوثر ويتحدّ 
 .ن جييب عليهاحليدري أسيِّد ى اللهذا سؤال ع؟! ة هكذا تكونيّ والتصحيح

 .. )31(ضوا لنا الوثيقة رقم ر عا اً رجاء •

م كلمة ك  ،)أوفوا ابلعقود( :ني هايتمكل  ،يةمو آ نالقرآكم كلمتني يف وحقّ  هوهو أنَّ : السيِّد كمال احليدري[
ة موال� مخس مخس م بلغة عرفيّ د أتكلّ ير ، اآلن أمخس جنطات من الرِّوا�ت موال� ادليع كموحقّ هاه  ؟موال�
واللفظ ما  ،قطعي؟ ما هو ، والسندُ الكرميالقرآن تني يف مل؟ ال تعادل هالكتعادل ماذا ت الكبرية روا�  جنط 

 ،تلروا�ا وهي ذهب إىل العيون الكدرةي هة جتد أبنَّ يف احلوز  ة احلاكمةد اآلن العقليّ نع، إهليٌّ  نبويٌّ ؟ مو هو
مبتالة  أو غري مبتالة؟!مبتالة ابلوضع  هاولكنَّ  ،معتربة تت صحيح فيها روا�الروا� ألنَّ ، ويرتك العني الصافية

يف  افة القائمةقه اآلن الثلكنَّ و  ،كدرة  عيونٌ  ؟صافية لو عيون كدرة فهي عيونٌ  أو غري مبتالة؟!آفة  و أبلف آفةٍ 
سيِّد لا بة بتعبريلطيّ ا الشجرة ،ون أو العني الصافيةيعنرتك الو  يون الكدرةعة أن نذهب إىل الالعلميّ  حوزاتنا

 ]القرآن بريتعالطباطبائي وب

 فأكثر وإالَّ  ،قةضيّ   يف حدودٍ ث أهل البيت إالَّ يده إىل روا�ت وأحايف احلوزات ال يوجد توجُّ ع قهو يف الوا 
 ،ون هباوزة وأساتذة التدريس ال يعبأوأساتذة احل ام وحوزاتناراجعنا الكر يث أهل البيت مد% من أحا90من 

لعًا على لي مل يكن مطّ ائيخ الو شَّ لا لعلينا قبل قلي مرّ  ماالع هلم مثلاطّ  ال ،لعني عليهاطّ بل هم ليسوا مُ 
رين كذ كبارو  ،بيتلحديث أهل ا على و  خربةروفة عند الذين هم على عوم ة واضحةهذه القضيّ  ،كلاملفسِّ

قدار هذا املة يّ ملاحلوزة الع يستكثر علىسيِّد احليدري لكن ال ،ةالرمسيّ ة عيّ يشة السة الدينيّ اية بكواليس املؤسّ در 
 ،)من إسالم احلديث إىل إسالم القرآن( :حاضع و و ر املش ،يثديد أن يهجر احلير هو  ،تالقليل من الروا�
هذا املصطلح  ،الوصف ويصف الروا�ت هبذا من الروا�ت )العيون الكدرة( صطلحهذا املوالغريب يستعري 

 ؟من أين جاء

يف االك(ب ال من كتهذا هو اجلزء األوّ  ،الرواية عن أمري املؤمنني ،)الكايف( باصطلح جاء من كتهذا امل
أمري املؤمنني ثنا عن دِّ حيُ  ،ادقلصَّ ا انَ امِ مَ ن إعَ  ،)206(صفحة ال ،أشرت إليها قبل قليل يتالَّ  الطبعة )،فالشري
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ة رَ دِ وٍن كَ يُ  عُ َىل اس إِ النَّ  بَ هَ ذَ  يثُ حَ  ءٌ اوَ سَ  َال وَ (: ماذا يقول أمري املؤمنني؟ يقول ،وسالمه عليه هللاِ  صلواتُ 
ا هبَِّ ر رَ مْ ي أبَِ رِ ية جتَْ افِ صَ  ونٍ يُ  عُ َىل ينا إِ لَ ب إِ هَ ن ذَ ب مَ هَ ذَ وَ  -أوساخ  ،عيون جماري - ضعْ  بَـ ا ِيف هَ ضُ عْ بَـ  رغُ فْ يَـ 
والعيون ، ُحمَمَّد؟ حديثهم آلِ ن وما الذي جاء� مِ ُحمَمَّد  آلِ العيون الصافية هي من  ،)اعطَ قِ  انْ َال ا وَ هلََ  اذَ فَ نَـ  َال 

 هذهِ ن اإلنسان الكامل وعن ث عاحليدري يتحدَّ سيِّد ال، احليدريسيِّد ر هبا اليت أتثَّ الَّ  الكدرة هي تلك املنابعُ 
 ،ة اإلنسان الكاملظريّ ى نعل ضُ عرت ، أ� ال اي جاء به من ابن عريبالذ فكر بتفاصيلهِ هذا الة وعن نظريّ ال

منهج  أنّ يعين  ال اذه ،وكلمٌة صائبة هناك ، صحيحٌة هنا، قد تكون فكرةٌ ى فكر ابن عريبلعض عرت ين اولكنّ 
، مشبع هذه هي العيون الكدرة ،يبع بفكر ابن عر شبَ كمال احليدري مُ سيِّد  ، الابن عريب منهٌج صحيح

حىت وإن كان يف ، تيل البهت أ�اليس رو  ،كدرةهي العيون الهذه  ،طيب، مشبع ابلفكر القيابلفكر احلداثو 
 .فيها املعصوم موجودعصوم وذوق امل املعصوم وعطرُ  سُ فَ منها خلل ولكن يبقى نَـ  بعضٍ 

ولكن   ،ةافيالص ُحمَمَّدٍ آل من العيون الصافية من عيون القرآن ، وع إىل القرآن إىل العني الصافيةالرج :هو يقول
، ون الصافيةيعمن ال هُ نفسه أبنَّ  هو هنا يصفُ  ؟!صافيةيون العأنت من اليعين  ؟أنت تفهمهُ ؟ كيف تفهمهُ 

هذا هو ، فقد كفر ببعضٍ  بعضهُ القرآن ب ر ض من ثنا أنَّ دِّ ت حتُ ، والروا�ه يفهم القرآن ابلقرآنه أبنَّ خيدع نفس
ابلقرآن وفقًا ملنهج أهل القرآن ر حنن نستطيع أن نفسّ  ،لرأيهِ  ،لذوق الشخص تفسري القرآن ابلقرآن وفقاً 

فمن  ،ما نرىوفقًا لِ  ،ذوقنال ن وفقاً رآابلقُ القرآن نفهم  نا أأمَّ  ،ا�ت دليلنا يف ذلكواألحاديُث والرو  ،تيالب
 .كلمايت  ما هي ،مات املعصومنيلكهذه   ، فقد كفرببعضٍ  بعضهُ القرآن  بضر 

ُغ بـَْعُضَها ِيف اس ِإَىل ُعُيوٍن َكِدرَة يـَْفرَ َوَال َسَواٌء َحيُث َذَهَب النَّ( :نية اثةً كالم أمري املؤمنني مرَّ   قرأ عليكمأ
هذه  ،لمائنا الذين كرعوا يف الفكر الناصيبوع هذه عيون مراجعنا، قطبسيِّد هذه عيون ابن عريب و  - بـَْعض

 سي يف تفسريو الطالّشيخ هذه عيون  ،هللا عليه يف تفسري امليزان ي رمحةُ ئابطد حسني الطباحممَّ  ديِّ عيون الس
ذه ، هكذاهو  ،اخلوئي يف تفسري البيانسيِّد هذه عيون ال ،بيانسري جممع اليف تف يسعيون الطرب  ، هذهِ التبيان

ذ من خطت ما بني ما أُ لا خأو أ�َّ ، دمَّ حمَُ  لِ وما أخذت من آ يت أخذت من النواصبالكدرة الَّ  نهي العيو 
َوَذَهب َمن َذَهب  - عيون ليست صافية ،فستكون عيون كدرة ،من النواصب وبني ما جاءوا بهِ ُحمَمَّد  آلِ 

َا َال   ). نـََفاَذ َهلَا َوَال اْنِقطَاعِإلَينا ِإَىل ُعُيوٍن َصاِفية َجتِْري أبَِْمر َرهبِّ

س مفاتيح لة درو وسه يف سلسمن در احليدري عن العيون الكدرة كان مأخوذًا من درٍس سيِّد هذا حديث ال
 .هجري قمري 1436 /ربيع الثاين /13 ،)496(رقم الدرس ، ة االستنباط الفقهيعمليّ 

 .. بث نفس الوثيقةأعيدوا علينا  اءاً رج •
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: وهو أنَّه وحّقكم كلمتني يف القرآن مو آية، كلمتني هاي: (أوفوا ابلعقود)، كم كلمة السيِّد كمال احليدري[
موال�؟ هاه وحّقكم يعادل مخس جنطات من الرِّوا�ت موال�، اآلن أريد أتكّلم بلغة عرفّية موال� مخس مخس 

نُد ما هو؟ قطعي، واللفظ ما جنط  كبرية روا�ت ال تعادل ماذا؟ ال تعادل هالكلمتني يف القرآن الكرمي، والس
هو؟ مو نبويٌّ إهليٌّ، عند اآلن العقلّية احلاكمة يف احلوزة جتد أبنَّه يذهب إىل العيون الكدرة وهي الروا�ت، 
ويرتك العني الصافية، ألنَّ الروا�ت صحيح فيها روا�ت معتربة، ولكنَّها مبتالة ابلوضع أو غري مبتالة؟! مبتالة 

و غري مبتالة؟! فهي عيوٌن صافية لو عيون كدرة؟ عيوٌن كدرة، ولكنَّه اآلن الثقافة القائمة يف أبلف آفٍة وآفة أ
حوزاتنا العلمّية أن نذهب إىل العيون الكدرة ونرتك العيون أو العني الصافية، الشجرة الطّيبة بتعبري السيِّد 

 الطباطبائي وبتعبري القرآن]

وهو  ،)ن إسالم احلديث إىل إسالم القرآنم( :احليدريسيِّد ع الو ر العام ملشاإلطار  ،ةاخلطوط العامّ  تقريباً هذهِ 
سالم نتقال من إإ، شروعهذا املخالل هذه السنني هو  شيٍء طرحُه يف ، أهمّ احليدريسيِّد ال ُة ما طرحهُ قمَّ 

احلديث إىل  من إسالم(وضوع موضوع هذا امليت أن أتناول ، يف احلقيقة كان يف نيّ احلديث إىل إسالم القرآن
 الشاشة على شاشة القمر يت أن يكون بر�مج على هذهِ كان يف نيّ   ،يف شهر رمضان القادم )إسالم القرآن

ا ضرورًة كي ذهآلن عن هذا املوضوع وال أجد بعد ث ا، ولكن اقتضت الظروف أن أحتدّ ملناقشة هذا املوضوع
 . مشروعِه هذااحليدري يفسيِّد اُه الأعود إىل احلديث إىل تفاصيل ما تبنّ 

سيِّد ة من هذا الطرح من بر�مج الة الرمسيّ ة الشيعيّ سة الدينيّ ما هو موقُف املؤسّ : ُح هناسؤاٌل يُطرَ 
 ؟احليدري

طارحات يف العقيدة كانت احللقة األوىل ، بر�مج مُ 2018حنن اآلن سنة ، 2013رح سنة هذا الرب�مج طُ 
القسم الثاين عشر وهو القسم األخري  فيها ميت قدّ احللقة الَّ  ،حديثهُ ى فيها هيت انتواحللقة الَّ  ،17/7/2013

رب�مج هذا العلى ة ة الرمسيّ الشيعيّ ة الدينيّ سة ماذا كانت ردود املؤسّ  ،4/8/2013من هذا الطرح كان يف يوم 
 ،جديد مٍ نا إىل إسالمال؟ وهذا يعين حنُن نغادر إسالقرآنادرة إسالم احلديث إىل إسالم الذي يدعو إىل مغ

 املعىن احلقيقي هلذه ألنَّ ، كمال احليدريسيِّد  ، وإمامنا فيه الكمال احليدريسيِّد  نا فيه الجديد نبيُّ  إىل إسالمٍ 
يت هي احلقيقة الَّ  وهذه ،إىل إسالم من إسالمٍ  هو انتقالٌ  )من إسالم احلديث إىل إسالم القرآن( :العبارة

 فيما يعتقد. هو حرٌّ  ،نظرهِ  هذه وجهةُ  ،كمال احليدريسيِّد  يريدها ال

 احليدري؟سيِّد ا طرحُه الة ِممَّ ة الرمسيّ الشيعيّ ة الدينيّ سة ماذا كان موقف املؤسّ  :أقول ينلكنَّ 



34 

 

ة يف مثل ة الرمسيّ يّ الشيعة الدينيّ ستنا عن مؤسّ و  ذي نعرفه عن مراجعناهذا ال ،د� على املواقف البائسةتعوّ حنن 
 رأساً ميسك ابلقلم ،لكبارا يت اعتاد عليها مراجعناالطريقة الَّ  وفتاوى ابئسة وهذهِ ، صدرت فتاوى هذه األمور

ومثل هذا  ، مشكوكهُ وأنَّ  ،ريبأمره مُ  أنَّ  و يف تفسيقهِ  ،ثهذا املتحدِّ  ،ويكتب سطورًا يف تفسيِق هذا القائل
م ة مع أ�َّ مالئيّ ة واإلة والنحويّ يّ فتاوى سنجد األخطاء اللغو ال هذهِ ق النظر يف دقِّ ا ما أرد� أن نُ ، وإذالكالم
مًا ن عالِ و مات االستنباط أن يكيف مقدّ  ،ةهامات الفقيف مقدّ  ،مات االجتهادقدِّ يشرتطون يف مُ مجيعًا 
ة ء حنويّ اوأخط ةإمالئيّ  ءاون أبخطب، حني يكتبون يكتة شائعة يف الوسط املرجعية قضيّ قضيّ ال هذهِ و  ،ةيّ ابلعرب
 ،سطوراً  لهُ  جع أخرجتُ ، بعض املراعرضت مناذج من ذلك يف براجمي السابقةو  ،ةيّ فصر ء اة وأخطلغويّ  ءاوأخط

الئي وخطأ حنوي مبني خطأ إ ، ماعشرة أخطاءتتجاوز  األخطاء قليلةو ودة دكلمات حم  ،يف السطر الواحد
حنن  شيءٌ ة وهذا والنحويّ  ةء اإلمالئيّ االفتاوى البائسة املشحونة ابألخطفصدرت جمموعة من ، وخطأ لغوي

 .د� عليه ونعرفهُ تعوّ 

صيبنا القرف ووِهللا يُ  اعتد� عليهِ  يءٌ ا شذ، وهابلعمالة وأمثال ذلك تاماالهتّ ابة مشحونة وهناك ردود سطحيّ 
 .خيفة التافهةالسمن هؤالء ومن هذه األساليب 

ة املشحونة السطحيّ د و دبني الر  وما ،ةوالنحويّ  ةفما بني الفتاوى البائسة املشحونة ابألخطاء اإلمالئيّ 
 ،تهرجعيَّ م وعن عدم هِ كمال وعن جهل  دجتهاد السيِّ يث عن عدم اداحل إىل، ت ابلعمالة وأمثال ذلكاامابالهتّ 

 ،إىل، كمال احليدريسيِّد  لا دوٍد ال يرقى مستواها العلمي إىل مستوى ما طرحهإىل ر ُه، نعرف وهذا اهلراء حننُ 
اجعنا أعجز من مر  ،ةة الرمسيّ الشيعيّ ة الدينيّ ستنا ؤسّ من م ،من علمائنا ،يصدر من مراجعناإىل، هذا هو الذي 

 !؟وا عليه، ملاذا مل يردّ مال احليدريكسيِّد  ث به الذي يتحدّ  مقدار ساعة ابملستوى الثوا حّىت وا ويتحدّ جر أن خي
 ؟!ملاذا طالسكوت صاموت المو ما هذا ؟ أليس وظيفتهم هي هذه

كالم من أنَّه قبل أربع هذا المن نقل يل  كة وهناكمال احليدري يف جمالسه اخلاصّ سيِّد  أنقل لكم ماذا يقول ال
ق الباب رِ طُ  ،كمال احليدري يف مدينة قمسيِّد  ال :لناقلا على مخس سنوات حبسب الراوي والعهدة ،سنوات

أ� ، لوانا تفضّ شيخ ،حوزة النجف وفة يفر عة املة العلميّ الشخصيّ  ،اينو قر االير ابالّشيخ فتح الباب وإذا ، عليه
سيِّد ل من انتقاد الطِّ بَ ( :جفأ� جئتك رسول أمحل رسالة من النَّ  ،ما جاي ال أدخل وال جاي أسولف

، )طكقِّ سَ قك نُ سِّ فَ السيستاين نُـ سيِّد اخلوئي والسيِّد يت تنتقد الستمرّ ا السيستاين وإالَّ إذاسيِّد اخلوئي وانتقاد ال
قك سِّ فَ نُـ ( ،أساتذة من الدرجة األوىل ة مراجعنا وحوزتنا، هذه القضيّ ة أساتذةة احلوزة العلميّ  القضيّ هِ وهذ

 ).عتكه مسُ شوّ نُ  ،طكقِّ سَ نُ 
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هبا أ� إذا ما كذّ و  ، رمسيّ ين بشكلٍ او ابقر االير الّشيخ هبا ذِّ كَ إذا كانت هذه الواقعة ليست صحيحة فليُ 
 ،تننرت ع من اإلفَ على شاشة التلفزيون وسريُ  ثّ بَ يُـ  ع من كالمي لنطقهذا املا أيضاً عرب هذه الشاشة و هبُ ذِّ كسأُ 

كالم هذا اليضاً وأرفع هبا أكذِّ وواضح وعلين فأ� سأُ  واقعة بشكٍل رمسيّ هذه الين او شيخ ابقر االير الب إذا كذَّ 
 .تننرت ون ومن اإليز من التفل

ال هلا  ة ال عالقةَ القضيّ  ،جفين جاء رسوًال من النَّ او ابقر االير الّشيخ حبسب الرواية حبسب هذه الواقعة 
 .ةيّ عء املرجاة يف أجو ت، القضيّ يت وال أبهل البيلبحبديث أهل ا

 مجيع لجميع ألنَّ ه لنتقاد يوجّ هذا اال ض النتقاد فإنّ عرَّ ت ي إذائو اخلسيِّد ال ي:ئو اخلسيِّد ابلنسبة لل -
ق فإذا اخرتُِ  ،يئو يِّد اخللسا يف كتاب كبري امسه حروف صغرية املوجودين يف النجف ما هم إالَّ  اجعر امل
 .ق هؤالء املراجعاخرتُ  باا الكتذه

 .علىفهو املرجع األ :السيستاينسيِّد ا الوأمّ  -

ة ن مبرجعيّ و أ، اجلماعة يعبون أبهل البيتاجلماعة ال يعبأ :ة يقولاخلاصّ  يف جمالسهِ احليدري كمال سيِّد  الولذا 
سة ة ويف دهاليِز املؤسّ يعرفُه الكثريون يف كواليس املرجعيّ  هذا األمرو  ،ه هي احلقيقةوهذ ،السيستاينسيِّد ال

 .ةة الرمسيّ الشيعيّ ة الدينيّ 

 ابقر االيرواين بشكلٍ الّشيخ هبا ذَّ كإذا   :لو ة الثالثة أقشيخ ابقر االيرواين للمرَّ اليت نقلتها عن ومة الَّ هذه املعل
حينما يعاد يعين ، نرتنتمن التلفزيون ومن اإلن وسأرفعها هبا أيضًا عرب شاشة التلفزيو كذِّ وواضح أ� سأُ  رمسيّ 
 .قطع وهذا الكالمهذا املالرب�مج نرفع  بثُّ 

، ندد السَّ حممَّ الّشيخ الذي صدر من املرجع املعاصر  قال عنه رد هو الردّ يُ  يتيم الذي ميكن أنوال الوحيد الردّ 
 :كتاب املطبوعهذا الرها أحد تالمذتِه يف قرَّ  اتر واضح والذي كان مبثابة دروس حماض علميّ  هناك ردٌّ 

 /حممَّد السندالّشيخ أحباث مساحة آية هللا  ،)ثيدال إسالم املصحف منسلخًا عن احل ة الثقلنيإسالُم معيّ (
هذا  /سةاملقدّ  قم /املطبعة نينوا /هجري قمري 1435 /الطبعة األوىلر/ إحسان املظفّ الّشيخ إعداد وتقرير 

ا فق مع كثٍري ِممَّ ، وأتّ يتناسب مع املوضوع ردٌّ  ،ةة الرمسيّ الشيعيّ ة الدينيّ سة ؤسّ الذي صدر عن امل الوحيد هو الردّ 
، هو مل اب والعرتةلكتا ل معة التعامُ هو توضيٌح ملنهجيّ  ،مباشر ويف احلقيقِة هو ليس بردٍّ  ،ردّ هذا اليف  ءاج

يت يعتقدها ة الصحيحة الَّ  املنهجيّ نيَّ بَ ضي رَ  عَ لٍ ا بشكي ابلتفصيل وإمنَّ ر دكمال احليسيِّد  يتناول ما طرحه ال
السند يف كتابه الّشيخ ا قاله ممّ  فق معه يف كثريٍ تّ أ ينإنَّ و  ،ةعرت الكتاب وال يف التعامل مع د السندحممَّ الّشيخ 

 .رذكَ ة مل تُ مهمّ  ةٌ لكن هناك قضيّ  ،)لنية الثقإسالم معيّ : (هذا
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هذا ، كمال احليدري ما هو مبشروعهِ سيِّد  شروع الذي طرحُه الهذا امل أنّ  :ذكريت مل تُ ة الَّ املهمّ  ةيّ القض
وأصوله ما  شروع إذا أرد� أن نبحث عن جذورههذا امل، عنها ثُ سأحتدَّ  ما شروع هو قد أخذُه من جهةٍ امل

قد اتبعُت  ين فإنَّ وضوع وإالَّ هذا امل�قش ين مل أرد ومل أُ يف احلقيقة إنّ ، و ير دكمال احليسيِّد  ع الو ر هو مبش
، 2013كمال احليدري سنة سيِّد  لعت على تفاصيل ما قاله الوقتها واطّ  ت يف العقيدة يفرحاحلقات مطا

أريد أن  ،رينثبت لآلخَ ريد أن أملاذا؟ أريد أن أرى وأُ  ،ة سنواتت سأترك األمر لعدّ ، قلبكلمة تُ هما تفوّ 
لكي  ن ما الذي جيري حوهلم أو ال؟و فا العظام يعر عناجر  موهل أنَّ  ةة الرمسيّ ة الشيعيّ سة الدينيّ املؤسّ  أرى هل أنَّ 

اجع افعي وإىل اليوم الشيعة ومر الطوسي جاء� ابلفكر الشَّ الّشيخ تابعون حديثي كيف أنَّ ي ثبت للذينأُ 
 .الشيعة ال يعرفون هذا األمر

يعة من من مراجع الش أجد أحداً ين مل اه ولكنَّ � هبذا الفكر من مكاٍن ما وتبنّ ري أيضاً جاءيدكمال احلسيِّد  ال
ة لثقافة العامليّ ا الع علىالع على ما جيري حوهلم وليس هلم اطّ ليس هلم اطّ  ،م ال يعرفونأل�َّ  ،كتبوا  نيالذ

الشيخوخة  اقني فهو ليس يف سنّ د السند قد خيتلف عن املراجع البيخ حممَّ شَّ  المع أنَّ ، ةلثقافة العربيّ ا وعلى
ِه إىل ر يف كتابشِ ، ولكن مل يُ ما الثقايف يف العامل إىل حدٍّ  وّ الكهولة وله تواصل مع اجل ال زال يف سنّ  ،عيدالب

مع الكتاِب  ة يف التعاملكما قلت تناول يف كتابِه املنهجيّ ،  هو مل يشر إىل ذلك، املوضوع الذي أقصده أيضاً 
 .هذا هو الذي طرحهُ ، والعرتة باالعرتة من رؤية الكتو 

 ،كمال احليدريسيِّد  ىل الإ اذ هبريهو يش - تفلسفنيمُ ـبعض احلداثويني وال ال خيفى أنَّ : )15(صفحة اليف 
وهذا واضٌح  ،ابلفكر احلداثوي رٌ ومتأثّـ  ،ابلفلسفة رٌ تأثّـ و مُ فه ،األوصاف تنطبق عليه هذهِ  احليدريسيِّد ال ألنَّ 

البيت عليهم تفلسفني يشعرون بثقل النصوص املنسوبِة ألهل مُ ـبعض احلداثويني وال ال خيفى أنّ  -عليه 
مل يذكر  هُ ألنَّ  ،كمال احليدريسيِّد  الاإلشارة إىل  - ا تقوم بتشويه العقل الشيعي�َّ السالم حيث يّدعون أب

 .ه األوصافا أشار إليه هبذإمنَّ و  امسه

إىل يومنا و  افعي ومل يشعر أحٌد بذلكوأدخل لنا منظومة الفكر الشَّ  الطوسي وهو شيعيٌّ الّشيخ فمثلما جاء 
دخل هو الذي أ ،الشيعي ع يف اجلوّ بينما هو أصُل التشفُّ  ،عهو أصل التشيُّ  الطوسيالّشيخ هذا الشيعة تعترب 
ألهل  أدخل إلينا فكرًا ال عالقةَ احليدري كمال سيِّد  ، الفعي وفكر األشاعرة وفكر املعتزلةإلينا الفكر الشا

 .هبذا الفكرالبيت 

أن رفع األحاديث  الذي قام به لّ كُ   ،كامل  بنظاٍم فكريٍّ  ،كاملة  ةٍ ريّ كمال احليدري جاء� مبنظومٍة فكسيِّد  ال
ٌة فكريّ  ة منظومةٌ نظومة الفكريّ هذه املو  نظامهذا ال، ة من كتب الشيعةعنها أحاديث شيعيّ يًال ة ووضع بديّ السنّـ 
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ه من عنوان كتاٍب ، حىت هذا العنوان هو استلّ جورج طرابيشيريب السوري األستاذ ر املسيحي العوضعها املفكّ 
 .بهِ تُ من كُ 

 .. 2017سنة توّيف   قريبًا،توّيف ورج طرابيشي والذي رضوا لنا صورة جعا رجاءاً  •

 
م عليه قدّ ا ال أُ لو سألتين رمبّ  ،لف من الطراز األوّ ثقّ مُ  ،ر مسيحي عريب سوريكّ هو جورج طرابيشي مف اذه

 جر و ثكم عن جسأحدِّ  ،جورج طرابيشي، ريخدائرة الفكر والفلسفة والتأ في العرب خصوصًا يفثقّ فًا بني مُ مثقّ 
 .طرابيشي وعن ثقافته وعن مشروعهِ 

 ).ثيدإىل إسالم احلالقرآن من إسالم ( :لنا كتابُه الذي عنوانه اعرضوا رجاءاً  •

 
 ).ثيد(من إسالم القرآن إىل إسالم احل :عنوانهُ رابيشي هذا هو كتاب جورج ط

هو، هذا الكتاب مىت  العنوان هو ،)رآنث إىل إسالم القُ يدإسالم احل من: (ل العنوانكمال احليدري بدّ سيِّد  ال
ة يقول ملدّ هو ه حبسب ما ليعبقي يشتغل  ،2004بدأ جورج طرابيشي بتأليف هذا الكتاب سنة ؟ طُبع

 .2010بع سنة ، طُ يت طبعت هذا الكتابي هي الَّ دار الساق ،هنا يف لندن بعوطُ ، ست سنوات

شروع هذا امل، جورج طرابيشي بدأ يكتب ويشتغل على 2013ث؟ سنة كمال احليدري مىت بدأ يتحدّ سيِّد  ال
، وانتشر أكثر من دار وطبعتهُ  ،طبع الكتاب هنا يف لندن 2010سنة ، نواتة ست سملدّ  2004سنة 

ال و  ،ر بفكرِه ومبضمونهأتثَّ و ا الكتابذهاحليدري وصل إليه سيِّد ال ،ثقايفالوسط الأتثري يف  لكتاب وكان لهُ ا
جورج طرابيشي لن جند له شبيهًا يف  لاالذي يكتب فيه جورج طرابيشي وأمث ، املستوىألومه على ذلك
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 و أكثرُ هذا الرجل املسيحي ه، ةة الرمسيّ يّ السنّـ ة الدينيّ سة املؤسّ  يف ة وال حىتة الرمسيّ الشيعيّ ة الدينيّ سة املؤسّ 
ت  از مت، إلفًا من الطراز األوّ ثقّ ، جورج طرابيشي كان مُ ة من كثري من علماء السنّ اث السّين لرت ا العًا علىاطّ 

ح يف الساحة رِ طُ  عًا يف مواجهة مشروٍع آخرو ر كان ميتلُك مش  ،ةة واملوسوعيّ ة واحلياديّ والدقّ  كتاابته ابلعمق
مشروع نقد العقل : (وانننون بعوالذي عُ  ،)ية العقل العريبتكوين العقل العريب وبن( :مشروع حرِ طُ  ،ةيّ العرب

ل من ف من الطراز األوّ ثقّ ، مُ د عابد اجلابري، حممَّ من املغرب لة من الطراز األوّ ة علميّ أيضاً لشخصيّ  ،)العريب
 نيطة من تكو قالن ن هذهِ وانطلق م ،قل العريب)الع نقدُ ( :عرف هذا املشروع ،مشال افريقيا وضع مشروعاً 

 فليس الرب�مج عهِ و ر د عابد اجلابري وعن مشعن حممَّ ثكم ، ال أريد أن أحدّ العقل العريب وبنية العقل العريب
ة يعرفون من هو حممَّد العربيّ  ءااألجو  يف ثقافةصني يف حقل ال، ولكنَّ املتخصّ اتث يف هذه املوضوعللحدي

ين مل يكن يف ريخ وفاتِه ألنّ ق يف أتيف احلقيقة مل أدقّ  ر،كّ ذ على ما أت ،2010 سنة تويفّ عابد اجلابري والذي 
د عابد اجلابري وضع حممَّ  ،2010 سنة ر تويفّ ولكن على ما أتذكّ ، عابد اجلابري دث عن حممَّ يت أن أحتدّ نيّ 

 :وعر رف مبشوعُ  ي هذا املشروعومسُّ  ،العقل العريب ةيبنو  ين العقل العريبفات تدور مدار تكو ملؤلّ ا من جمموعةً 
 .العريب ة يف اجلوّ ريع الثقافيّ اشامل ا هو من أكربولرمبَّ ، )نقد العقل العريب(

 فات ويفة مؤلّ أيضاً جاء يف عدَّ  ، مشروع جورج طرابيشييف مقابله نشأ مشروع وهو مشروع جورج طرابيشي
قد كتب نقداً  فكان، )العريبالعقل  نقد نقد( :وع جورج طرابيشير ملش ولكن العنوان العام ،ة عناوينعدّ 

والبعض  ،اجلابريد عابد البعض قد يقفون يف جانب حممَّ ، د عابد اجلابريما كتبُه حممَّ اً لِ اً تفصيليّ اً حتقيقيّ علميّ 
ما يدور تابعيت لِ عات بسبب مُ ف نفسي يف هذه اجملمو ن أصنّ  أأردتُ  إذا ،يقفون يف جانب جورج طرابيشي

 ينأن أقف فإنَّ  حبسب هذه األجواء إذا أردتُ  ،سبهِ حب شيءٍ  لّ مالحظة كُ قطعًا مع  ،ةساحة الثقافة العربيّ  يف
 .د عابد اجلابريا طرحُه حممَّ وأعمق ِممَّ  طرابيشي كان أدقّ  رجما طرحُه جو  أجد أنَّ 

شيئاً من  د عابد اجلابري حبسب ما أعتقد أنَّ اخللل يف أطروحة حممَّ  ين من أنَّ ا قد خيالفين من خيالفوأعتقد ورمبَّ 
من  اً  شيئنَّ عتقد أولكن أ ،جواءذه األله هب العالقة ،ل هو من االخوانو ، أ� ال أقإليه ب تسرّ ينالفكر االخوا

قش طرابيشي � رجبينما جو ، ر مشكلة العقل العريب إىل اخلارجدَّ ، لذا هو صَ ب إليهالفكر االخواين تسرّ 
 .م أكثر من ذلكمشكلة العقل العريب يف الداخل، وال أريد أن أتكلّ 

 :فت من مخسة أجزاءجورج طرابيشي موسوعتُه يف نقِد نقد العقل العريب أتلَّ 

 .ة العقل: نظريّ ل من هذه املوسوعةاجلزء األوّ 

 .شكاليات العقل العريبإ :واجلزء الثاين
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قرآن إسالم ال(من ولكن مشروع  ،ذي بني أيديناابني يبحثان موضوعًا بعيدًا عن الالكت ألنَّ  ابلكتابني مل آت
أ� ال أريد أن  ،)وحدة العقل العريب اإلسالمي( :بدأ مع اجلزء الثالث مع هذا الكتاب )إىل إسالم احلديث

ملشرقيني اصاماً فيما بني فننع اصد عابد اجلابري الذي على حممَّ  وكيف ردَّ  ،كتابهذا ال�قش  ث عن ماأحتدَّ 
ة ربيّ غ الثقافة امل أنَّ نيَّ بَ و  ،ةثقافة املشرقيّ ، وألقى اللوم على الومغاربة العرب يعين بني مشارقة العرب ،واملغربيني

 .زوا عن رجال املشرقن متيّ ن ومِ ومِ  الدين لاومن رج وزها من الفالسفة ومن األدابءمر ب

، أ� ال بعهِ مناو  وله وأصتهِ ينواملغرب يف بُ المي وهو واحٌد فيما بني املشرق العريب اإلس العقلُ  :طرابيشي يقول
 .كثر عن هذا املوضوعث أأريد أن أحتدَّ 

من أنَّ املشكلة يف العقل العريب ( :ه النتيجةوعه الذي وصل إىل هذر من هنا بدأت اخليوط األوىل ملش
، فبدأ الكالم من هذا )انتقلوا إىل إسالم احلديث رآن مثَُّ القُ  مالمني كانوا على إسلواإلسالمي أن املس

يف شهر رمضان  تناوهلا أن أيتيت كان يف نيَّ عات هي الَّ املوضو  ، هذهِ )العقل العريب اإلسالميوحدة ( :الكتاب
 .حباثاأل الكتب ويف هذهِ   هذهِ يف ل الكالمفصّ وأن أ

 .)يوحدة العقل العريب اإلسالم( :رج طرابيشيهو اجلزء الثالث من موسوعة جو  اذفه

 .)العقل املستقيل يف اإلسالم(: اجلزء الرابع

ستقيالً اإلسالمي صار عقًال مُ  ت إىل أن صار العقُل يف اجلوّ أدّ يت الَّ وأيضًا يتناول جورج طرابيشي األسباب 
 .ك خارج الواقعصار يتحرّ  ،عن الواقع

سالم القرآن (من إ :ا اجلزء اخلامسإمنَّ و  ،ج طرابيشي يف هذا الرب�مجر و جث عن مشروع يدًا ابحلمهتمّ  تسل
الة حتليل ويف حالة ا هو يف ح، وإمنَّ ي هنا ليس بصدد طرِح مشروٍع عمليورج طرابيشج ،)إىل إسالم احلديث

 فجورج طرابيشي وصف كيف أنَّ  ،)من إسالم القرآن إىل إسالم احلديث( :، لذلك كان العنوانتوصيف
ى هللا صلَّ  يبُّ كان النَّ ( :قولي ،من القرآن نيون الدذ، �خرآنالقُ  كان إسالمهم إسالم  د النيبّ  عهيف املسلمني

له  جانب من أقوالهِ  ،ياتها كان هناك جانب من حما يقول وإمنّ  لِّ ٍح وليس يف كُ وضِّ مبثابِة شارٍح مُ  آلهو  عليه
 اإلسالم حمصورٌ  ، ألنَّ هلا ابلتشريع ال صلةَ  من أقوالهِ  و من جوانب حياتهِ   فالكثري والكثريإالَّ و  ،ابلتشريع صلةٌ 

ناقش املنهج الذي يُ و ، منهج احلديثة اه السنّ املنهج الذي تبنّ  ناِقش يف هذا الكتاب، ولذا يُ )القرآين يف النصّ 
ال  أ� ،مع بني املنهجنيجي ول أنعي الذي حافابعد ذلك يعود ليدرس الشَّ  ، ُمثَّ ة أيضًا منهج الرأياه السنّ تبنّ 

 .اذا جاء يف الكتابشرح لكم مأريد أن أ
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لمني كان إسالمهم إسالم القرآن ولكن َلمَّا وصل األمر إىل س املمن أنَّ  :خالصة ما قاله جورج طرابيشي
ؤونِه من  شلِّ يف كُ  ،هِ يف تقرير  ،يف فعله ،يف قولهِ  يبّ ملسلمني من أنَّ سرية النَّ ا افعي أن يقنعافعي استطاع الشَّ الشَّ 
ذا هلوأقوال  ةيّ رخيقائع أتو و  هكذا يعتقد من خالل مجِع قرائن وأحداث ،قولي هو هكذا ،ساويٌة للقرآنا مُ أ�َّ 
 يف ولست بصدد عرض ما قالهُ  ،جورج طرابيشي بصدد مناقشةِ  ستُ ل أ� ر،املفسّ  اذهل ،لذك الفقيه ،عاملال

 هذا الكتاب.

ا األحاديث أمَّ  ،القرآن ي هو إسالمُ يقاإلسالم احلق ج طرابيشي طرح املوضوع على أنَّ ر و ج : إنّ أقول ينلكنَّ 
سيِّد  به ال ثُ نفس املنطق الذي يتحدَّ  ،ث موضوعةيد أكثر األحاديث أحا، ألنَّ اإلسالمل حقيقة ثِّ فهي ال متُ 

 .كمال احليدري

 ؟) إسالم القرآن(من إسالم احلديث إىل :عكس العنوان فقالاحليدري كمال   دملاذا السيِّ  :قد يسأل سائل
 عٍ و ر ج طرابيشي بصدد مشجور  نمايب ،كرّ حيت يريد أن ،ٍع عمليّ و ر بصدد مشاحليدري كمال سيِّد  ال ألنَّ 

للذي عليه حال العرب واملسلمني  اً قخ حتقيخ حتليالً ويؤرّ فهو يؤرّ  ،عقيريد أن يصف الوا ،للِّ حيُ  يريد أن، نظريّ 
إىل ى أدّ ذي وهذا هو ال ،يثدل إىل إسالم احلحتوَّ  ُمثَّ القرآن ني كان إسالمهم إسالم مل املسإنَّ  :لفيقو 

وهذا هو املنطق  ،ث كان سببًا يف تعطيل العقليد احلألنَّ  ،أو استقالة العقل العريباستقالة العقل اإلسالمي 
 .كمال احليدري يف مشروعِه هذاسيِّد  ال الذي طرحهُ 

مثلما قال  ،له ث ال قيمةَ يد احل؟ ألنَّ قرآن ملاذاىل إسالم الإبنا  عودي يريد أناحليدري كمال سيِّد  لا عو ر مش
: (مخس ما قالمثل ،ثيدمن احلحقائب كبرية  مخس متني هي أفضل منكله آية من  من أنَّ  قبل قليل
، مخس جنطات :ما نقول ،مخس جنط: ة نقولاقيّ ر عال عند� يف اللهجة عئ، وإن كان اجلمع الشا)جنطات
 حال. على أيّ 

ى عل ،ابيشير طد من ذلك فليقرأ كتاب جورج تأكَّ ي إذا أراد أحد أن، طرابيشي نطق هو منطق جورجهذا امل
 ،بعوهو اجلزء الرا) اإلسالم يف لعقل املستقيلا( :أشرت إليهما لذانوإن كان اجلزآن ال ،زءهذا اجل األقلّ 

م القرآن إىل إسالم (من إسال :وهذا هو اجلزء اخلامس ،الثاين ءز وهو اجل مي)الواإلس وحدة العقل العريب(و
سيِّد سيجد أنَّ ال ،ىل كتاب جورج طرابيشيإ ،كتابهذا الليعد إىل رف احلقائق فعمن أراد أن ي ،)احلديث

فقط  ،مة كاملةمنظو  ،ابلكامل قالب أخذهُ ( :احليدري نقل هذا املشروع وهذا الرب�مج ابلكامل مثلما قلت
ة يعث عن الشطرابيشي مل يتحدّ  ججور  ألنَّ  ،)ة من كتب الشيعةة ووضع روا�ت شيعيّ يّ �ت السنّـ ارفع الرو 

 ام، حىت حينّين سالفكر ال ة وعلىيّ لسنّـ ا حةكتاب مركز على الساهذا ال ،الكتاب اذه ة يفعشيت الوعن روا�
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مشروع  فهذا الكتاب هو نفسهُ  ،ةمساعيليّ ث يف األعمِّ األغلب عن اإل األخرى عن الشيعة حتدّ ث يف كتبهِ حتدّ 
 .ال احليدريكمسيِّد  ال

، ه هذهاتهبا وأخذ منها كثريًا يف أطروح رتب سأشري إليها أتثَّ هناك جمموعة من الكاحليدري كمال سيِّد  ال
احليدري مل يكن سيِّد فيه على ال يف كتابه الذي ردّ  د السندحممَّ الّشيخ حىت ة الرمسيّ ة الشيعيّ ة الدينيّ سة املؤسّ 

هذه نفس  ،كبرية  وهذه مشكلةٌ  ،احليدريسيِّد الرأي هو رأي ال اذه وكأنَّ  شهُ قا �ة وإمنَّ قإىل هذه احلقي لتفتاً مُ 
ون ش، مراجعنا يعيذا حنن نعاين منهاعة وإىل يومنا هيالطوسي ووقعت فيها الشالّشيخ يت وقع فيها املشكلة الَّ 

 .ذي جيري حولنا، هذا هو الماذا جيري وماذا يدورال يعلمون  ،ىطسيف العصور الو 

 ،ةض األدلّ تعارُ روسه من دُ  ث يف درسٍ احليدري يتحدَّ سيِّد ال )32(اعرضوا لنا الوثيقة رقم  رجاءاً  •
 .. 2015ريخ التأ ، ويبدو أنَّ )135(ة رقم الدرس تعارض األدلّ 

عون يطالاألخوة عندهم وقت  إذا ،ل قبل سنة أو سنتنيدراسة حديثة ماولذا أكو  :السيِّد كمال احليدري[
املسلمني والذي  آفُة آفةُ  :يقول ،جورج طرابيشيوهو  ،ائيدراسات كثرية أعزّ عروف وعنده  موهو لكاتبٍ 

 2 ؟اشگدابة عدد� يف العامل قر  أمامك اآلن احنه ،املسلمون نحطّ ي ر املسلمون وإىل أنتأخّ ي ى إىل أنأدّ 
ه حىت ولكنّ  ،ةألرضيّ ا الكرة ؟ل تقريبًا ثلث شنواآلن نشكّ  ال أقل احنه ال أقليعين ، نسمة؟ مليار هاه شنو
نت أ ةدولة إسالميّ  55 ،ما لك ؟يمةنت أو ما الك ققيمة ألك ايعين  ،من ما عند�ألس الجصوت واحد مب

ة ولكنَّه ة وفوق االسرتاتيجيّ ة واالسرتاتيجيّ االقتصاديّ و  يةمكا�ت املادّ يح ومتلك كذا من اإلصح ،ةاسالميّ 
؟ خذوا لك قرار موال�ر مرتبط ابملنطقة لو البد الغرب جيلسون يف جملس األمن ويتّ خذ أقل قراتستطيع أن تتّ 

ملاذا أنَّ  :، يقولهو هو ما عنده مشكلة مع اإلسالم مو اإلسالم لمنيس، يقول ملاذا أن املةنتهت القضيّ إ
ركوا إسالم القرآن م تأل�َّ   واحدةيف مجلةٍ  لكم أ� أقول :يقول ؟طاطدرجة من االحناحنطوا إىل هذه ال املسلمني

يعين  ،خلطا على ة دخلوابين أميّ يعين ؟ شنواحلديث يعين  يقول عندما جاء� إسالمُ  ،إىل إسالم احلديث
 ؟يستطيعونيستطيعون أو ال ، وب ما كانوا يقدرون يتالعبون بيهخ ألن القرآن ،خلطا الوضاعني دخلو على

اتني هذا اخلط ، وإّال واقعاً واقعًا إذا القرآن مهّ ، خط أمحر إهلي خلصخط أمحر ،خط أمحرالقرآن ابب  ال ال
؟ ألنَّ ملاذا ،ةجَّ ليس حُ  ؟ةجَّ خلقه أو ليس له حُ  ىعل ةٌ جَّ فاهلل له حُ  ينكسر واقعًا بعد األمحر اإلهلي هم كان

 وين تصريو  ،وين تصري قاعدة اللطف، بينك وبني هللا وهذا القرآن هم هذا وضعه ،وضعه اذيث هدذا احله
ٌة بعد ل  يكون، لئّال البالغة على الناس احلّجة ، فلّلهووين وهلل على الناس ،هداية الناس لناس على هللا ُحجَّ

بعد  ؟مىت يكون للّناِس على هللا ُحجَّة ؟ القرآن يوم القيامة يقول للناس لئّال الرسل شنو ابقي منهم، هو الرسل
املتعلق ، احذف بعُض من ال كذا عيها يدّ ف كمرِّ حُ  ؟وشنو قرآني؟ زيز ن الرسل عشنو ابقي لنا م ،الرسل
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، فيها فيها جعل؟ لفيها جع ما وشيعة فيها جعل أو ةً سنّ  ابتفاقِ ضح خوب اتّ  سنة ،يهسمّ يد تشرت 
ن القر يف  نيات، ويكون يف علمك كل هذا حدث مهّ نعم ؟نعم، تالعب ؟ابملعىننقل  ،نعم؟ عات أو الموضو 

يعين من سنة  ،من اهلجرة الثاين ط القرناسإىل أو  كل هذا حدث يف القرن األول من اهلجرة  ،جرةل من اهلاألوّ 
يف هاي الفرتة الشفاهية لنقل  ه كل ما حدثمشاكل ولكنّ  ي بدأ التدوين أكو كانتاللّ  170و 150

ة بينك وبني هللا وبين أميّ  ،ةبين أميّ ؟ لمني منو حيكم منو حيكمسم واملاإلسال م هباكي كان من حيواللّ  ،احلديث
نت شنو أإذًا  داً جيّ يل وا تتفال ،عامم بشكل أتكلّ دا طبعًا ، فقني قطعًا ويقيناً ا، منني لو منافقني؟ هاهملمس
ماذا يفعلون  صهاينةال ييدوثقافتُه أبودينُه  متُه وقيادتهيُعطى حكو  سالميتمع اإلع اآلن افرتض أنَّ اجملتتوقّ 

) السلطة(، وكتاب موي)ألا مالمعامل اإلس( :نا هذاكتاب  ه، ولذا احنلدين هكذااب لواعوهؤالء ف ؟ابلدين عزيزي
 ةأميّ  وماذا فعل بن أساساً  ،القضيتني ض هلذينّ � متعرّ  ألن أون هذينّ تقرأ عطيناكم رجائي ياللّ ثنني ال ينّ هذ

رين حد املفكّ ائي أكو كتاب كاتبه أي أعزّ أ� بودّ  ؟ةويمعا وية وخصوصاً  معامعاوية وخصوصاً  خصوصاً و 
الدولة  سمعاوية بن أيب سفيان مؤسّ  ،بن أيب سفيان، كتاب كاتبه عن معاوية مسه، راح من ابيل إنيالليبي

، ماذا فعل طبعًا هو يذكر ماذ فعل وقال ه هذا الرجل أنّ ، الكتاب يقع يف ألف صفحة موال� ومبّني ةالسفيانيّ 
يف  ،ىيف الدواوين شنو سوّ  ،ىيف السياسة شنو سوّ  ،ىسوّ  ويذكر يف اإلدارة شن ،مفاخره هاه من هذا

 اهلَّ هذا كُ  ،كل سوى شنو سوى  ،ىسوّ شنو يف نظام الدولة  ،ىنو سوّ شوب يف احلر  ،ىاألحاديث شنو سوّ 
هو إىل  ،ونعلى أمرهم شنو يقدرون يسوّ  وبٌ لغة كانوا ممَّ ائنا واألئِ عزّ أ واحنه رخيناهذا أت ،فاخره يعتربهم من

ي شي  وإالَّ لو يقدر يسوّ  ،ي شيءمره ما يقدر يسوّ عشر هم مغلوٌب على أ ثاينواإلمام ال سنة 1400بعد 
من إسالم ( :وصلين اً ري خًا أ� أبري جدّ كهلذا هذا الكتاب كتاب  و  ئياإذًا أعزّ  ؟غيبتهِ  بقى يف ولكان خرج 

لكتاب ا ويقع ،لقرآن إىل إسالم احلديث أه، هاها من إسالِم اذسم الكتاب هإ ،)إىل إسالم احلديثالقرآن 
 ) صفحة موال�.640( يف ائي خل أقول لك �هنّ هم أعزّ 

شكلة مو يقول امل - ثيدإىل احلالقرآن ة من قلة يف املرجعيّ فقط يف هذه النُّ  واخلطورة ال تكمنُ  :قولي هو
، املشكلة مو ، هذه فد خطورةإسالم حديث ؟ماذااسالم  ن صاره إسالم بدل أن يكون إسالم قرآفقط إنَّ 

هو  و  ،التفتوا – القرآن بل فوقالقرآن يضارع  ل هذا احلديث إىل وحيٍ بل أيضًا يف حتوّ  -هنا التفت 
، يقول ةعلى السنّ القرآن عرض يعين ، ؟ كذاة شنوايقولك الرو شيء تقول ينت أي اآلن أيعين  ،كذلك اآلن

ث يدم جعلوا احل؟ أ�ّ كلة ماذاولكن املش ،ما عند� مشكلة ة، احنه السنّ ه استندوا إىلاملشكلة مو فقط يف أنّ 
هو طبعاً يعتقد يكون يف علمكم وأ�  - فمع فرضية :يقول، القرآنث على يدموا احلبل قدّ القرآن يف عرض 
 اآلن موجودة هبذا الشكل الذي ة السنّ هاي نظريّ  ألّن هم يعتقدون أنّ  ،وا رسالة الشافعيأة أن يقر أدعو األعزّ 
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 لةاسالر  ،لعلم األصو  هي يف ياقراها اللّ  ا رسالتهذوهل ،يام الشافعماإل ،عيف؟ الشاهلا من هو سأبيدينا املؤسّ 
 عن وحي حىت ق إالَّ نطالرسول ال ي نّ ة أبلفمع فرضية الشافعي القائ: ول، يقوهااقرأ الرسالة ،معروفة

لت أُنز : ، يقولةيعة الشيّ ر ظ؟ ناتنيمهّ  منو تهنظريّ هاي طبعًا  ؟ماذا - فهو ما ينطقهُ لقرآن عندما ال ينطق اب
وهذه أمامكم  - منزلة الوحي -؟ ماذا -بعد وفاته منزلة ان رسول هللا سليت وضعت على لاألحاديث ا

 ثالث إالَّ هللا عاصر رسول مل يُ  تالت وأحسن االحتماالي أفضل االحتمافوا أبو هريرة اللّ مصادر القوم شو 
 من ان يقول من � جراب انطيك من هذا اجلراب لو، هو كالف روايةمخسة آمثانة أشهر �قله منه و سنوات 

؟ ي شنوروف يعين وعاء اجملعوالت لو وعاء اللّ ع، ومعاءو هذا الو من ذا الوعاء انطيك لهاب، من اجلر  هذا
ه هسّ  حىت تعرف أبنَّه أبو هريرة موال�) ريةيخ املضش(، بعد يكفي أن تقرأ  موجودة يف كتبهورمساً  ،مسعتهن
ا الكتاب من كتب هذ ،كسروا ايدههم   ،هم كسروا راسه ،كسروا ايده  هم ياللّ  موال� بو ريةحممود أ ،موال�

بو أ) مال حممود ة الـُمَحمَّديةأضواء على السنّ ( او أوه واقر ، هذا اقرأبو رية، حممود أبعض علماء الكذا يف مصر
ل ما) ريةشيخ املض(و و ريةبحملمود أ) ةديَّ مَّ حَ مُ ـعلى السنة ال أضواء( دا يكتب عامل سّين  رجائي رجائي ،رية

 ة موال�.رير أبو ه املضرية ان موال� شيخأكل ك

يقول شنو املشكلة  - تعالياً ا مُ ن تشريعًا إهليّ ة كالقرآالسنّ  احلديث والفقه على اعتبار وتوافق أهلُ : يقول
ان مع ة من شروط املكان والزمالسنّ  ارو حرّ م بيين وبني هللا أ�َّ  ؟ يقول مشكلةشكلةقد تقول يل شنو املد� سيّ 
 فاءابالنك يمالاإلس ا ما حكم على العقل العريبذوه -ن شروط الزمان واملكان ضم جايهة سنّ لا  هذهأنَّ 

ه نتيجة يقول هسّ  - رطوّ وم الت عليه الطريق إىل اكتشاف مفهعلى نفسِه وابملراوحة يف مكانِه وهذا ما سدّ 
ل ابلتحوّ  وننا تنذر األحداثع اآلن أمامكم سريجنيسلفيالهذوله هذوله  وهللا أ� أخشى أنَّهشنو يقول؟ 

، ، أنظروا ماذا دا حيدث يف سور�كم اآلنمأمااآلن ا حيدث دوهو  - وسطى جديدة قرونٍ  حنو ةدّ ر إىل 
، اوغريه أنظروا ماذا حيدث يف إيران ،، أنظروا ماذا دا حيدث يف العراقوسطنظروا ماذا حيدث يف الشرق األأ

 ستاني س، اآلن يفلع على كل ما جيرينت خوب ما مطّ أ ألنَّه د� ليش جتيب إيرانيل سيّ ل ال تقو 
 ه اخلطرأبنّ  ك ستجدلع وبعد ذلنت روح اطّ أ ؟يف مناطق أخرى شكو ؟ األهواز شكويف ؟شكو وبلوچستان

 عنه الفكر ي يعّرب اللّ  هذا الفكر الذي حياول ،هذا الفكر السلفي ،فاملتخلّ ؟ هذا الفكر دا حيدق ماذا
، ومع ذبح خالصيُ ؟ هاه طلق والباقي البد شنومبا يقول هو احلق امل إالَّ  ؟ماذا الذي ال يعتقد إالَّ األموي 

 يعين لو توافقه، نا أيضاً تاباة ويف كتعيّ شياتنا اليّ ئإلينا يف بعض فضا يتأيضًا � هذا الفكر األسف الشديد بدأ
الفكر ، هاي أمامك اآلن هذا ؟ مو شيعيشيعي مو شيعي لو مو؟ شنو أنتنت يف الرأي وتسب وتشتم لو أ

إرهاب  ،مثل اإلرهاب ،وجد السلفية منهج أينما، هيم السلفيةمو مفا ،السلفي ولذا أ� معتقد أنَّ السلفية
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 كل مكان  ،ة تلقى إرهابليهوديّ اب ،ى إرهاب، ابإلسالم تلقة تلقى إرهاب، ابملسيحيّ ؟ الط بدينو بمر 
 ]...ائي زّ ، من هنا أعائيد أعزّ ، جيّ اإلرهاب منهج مو مفاهيم هألنَّ  ،إرهاب

كمال   يَّدر هبا السيت أتثَّ ض عليكم مناذج من الكتب الَّ ر عفقط أ ،يث أكثر من ذلكدلن أطيل عليكم احل
 :كلماتهِ   يثه ويفدستجدون أتثرياهتا واضحًة يف أحا الكتب ما قرأمت هذهِ  احليدري وإذا

الشورى إىل والية الشيعي من الفكر السياسي  روّ (تط :لوّ ضوا لنا الكتاب األر عا رجاءاً  •
 ..)هيالفق

 
محد  أهذا كتابُ  ،)ى إىل والية الفقيهيعي من الشور ر الفكر السياسي الشتطوّ ( :لاألوَّ  باا هو الكتذه

 .ديدع أخرياً بعنوان جبِ ألوىل والذي طُ طبعته ا يف ةجَّ الكاتب الذي أنكر فيه والدة اإلمام احلُ 

 .. ة)ٌة فلسفيّ ة أم فرضيّ رخييّ يقٌة أتحق (اإلماُم املهدي :ا لنا الكتاب الثاينو ضعر ا •

 
 .جديدة ةٍ ع حبلَّ بِ السابق ولكن طُ  بافس الكتنهو 

 .. ع يف القرون الثالثة األوىل)ة للتشيّ ر املباين الفكريّ (تطوّ  :الكتاب الثالث •
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 رو ترمجة الدكت ،ة الفارسيّ تهُ خسوهذه هي ن ،ةسيّ ر ا الكتاب ابللغة الفوأصلُ  ،سي الطباطبائيحسني املدرّ 

 .فخري مشكور

 .. الذي بعد هذا الكتاب باالكت •

 
 القبَّنچی ة وترمجهُ للغة الفارسيّ األصل اب ،القبَّنچیعبد الكرمي سروش، وترمجة أمحد  رو ) الدكتالعلماينالدين (

 .ةلعربيّ ا إىل

 .. القّبنچیكرمي سروش وترمجة أمحد أيضاً للدكتور عبد ال ،ة): (الرتاث والعلمانيّ ركتاب آخَ  •

 

 
 .. القّبنچیعبد الكرمي سروش وترمجة أمحد  رو الدكت ،(أرحب من األيديولوجيا): آخر كتابٌ  •
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ه الذي على أساس يز املرك باهلا أتثريات يف جانٍب من اجلوانب ولكن الكت كن أن تكون هذه الكتبمي
 جهو كتاب جور  )إسالم القرآنمن إسالم احلديث إىل ( :عُه األهمو ر ضع السيِّد احليدري بر�جمُه ومشو 

 .طرابيشي

 .. )ثيد(من إسالم القرآن إىل إسالم احلعرضوا لنا صورة الكتاب ا •

 
ا السيِّد كاملًة أخذه  منظومةً  الحظ أنّ د من املوضوع عليه أن يراجع هذا الكتاب وسيُ تأكّ ي من أراد أن

 .ةوأحاديث شيعيّ ها روا�ت ووضع حملّ ة يّ السنّـ  تالروا� غاية األمر رفع ،احليدري

جذوره إىل  ي الذي متتُّ ابلفكر احلداثو  أيضاً  غزىحنن نُ زينا ابلفكر الشافعي ها مثلما غُ  ،بة هي هير جالت
 .لفكر الشافعي وإىل الفكر الناصيبا

 .ن شاء هللا تعاىل يف حلقة يوم غداحلديِث أتتينا إ ةُ لن أطيل عليكم فقد صارت احللقة طويلًة وبقيّ 

 اية القمر ..كم يف رعأتركُ 

 عاء مجيعاً ..أسألكم الدُّ 

 يف أماِن هللا.


