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 قــــــــــــــــــــــــــــــالوا غــــــــــــــــــــــــــــــداً �يت د�ر احلمــــــــــــــــــــــــــــــى
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزُل الرَّكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُب مبغنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُهم   وين
 فُكــــــــــــــــــــلُّ مــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــان ُمطيعــــــــــــــــــــاً هلــــــــــــــــــــم 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُهم   أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــبح مســــــــــــــــــــــــــــــــــــروراً بُلقي
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 قـــــــــــــــــالوا ألـــــــــــــــــيس العفـــــــــــــــــُو مـــــــــــــــــن شــــــــــــــــــأ�م 
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 � بقّية هللا .. عفوكَ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــُت أســــــــــــــــــــــــــــــــــعى إىل ابهبــــــــــــــــــــــــــــــــــم  فجئ
 

 أرجــــــــــــــــــــــــــــــــــوُهم طــــــــــــــــــــــــــــــــــوراً وأخشــــــــــــــــــــــــــــــــــاُهم 
 َسالٌم على ُحمَمٍَّد وآل ُحمَمَّد .. 

 َ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 احليدري ..   سيِّداملعاصر ال : وقفٌة مع املرجع الديين لاألوَّ  العنوانُ 

 ..التاسعة  احللقة

، رجاًء الكنرتول دري الوثيقة الدخيية هكذا أمسيهاكمال احليسيِّد  يت أحتفنا هبا البدأ معكم من التحفة الَّ ا
 هذا الرب�مج بصراحة : من واثئق )33(لنا الوثيقة املرقمة اعرضوا 

: ماريد أجيب األمساء، واحد قال يل: أنت على شنو مستعجل؟ على شنو  كمال احليدري  سيِّد ال[ 
يعين بشـ ها الشيعة ها  -تركبهم  ن: توصل إطمئنّ اباب ما توصل النوبة إيلَّ ، قال اف: آخمستعجل ؟ قلت له

، هاي قبل مخس سنوات، قال يل: ال عالمواحد ِمن األ، ارته، وهللا نّص عبهلم ديخ تركبهم وتقول -
ـيد به أالغ  گـي ميـچآقا ميشيند  ، اين مردم أالغهميشيين الغه أقا، يعين أتستعجل، وشدا أقول لك؟ تركب

ه ماريد أجيب ، ألنَّ هن على ثقة وكلكم تعرفون، كّ يخ به عريب ابابش، نص عبارتهدكه حركت بكنه ؟ ابابش, 
 .ديخ مساء، عرفت هاه، قال: تركب مثل ما ركب فالن وقالاأل

  أحد الطلبة: عنده علم إمجايل.

, ال أقول واقع الشيعة هذا، وهللا هذا واقع ، واقع الشيعةالسيد كمال احليدري: ال مو علم إمجايل هذا واقع
 .الشيعة ]

املاضية عرضت بني أيديكم مقطعني على سبيل  يف احللقة ، األجواء الدخييةيف هذهِ  ال زال حديثي يتواصلُ 
به املرجعية  ما تقومو  الرمسية ا تقوم به املؤسسة الدينية الشيعيةُ ا جيري يف الساحة الشيعية وِممَّ موذج ِممَّ املثال والنَّ 

من عملية تغييٍب لعقول الشيعة وتدمٍري  ,يةالشيعون ابسم املرجعية ثثون يتحدّ الذين يتحدّ  ابعتبار أنَّ  ةيالشيع
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 هللاِ  زماننا صلواتُ  إمام ما يريده% لِ 100بدرجة  الفٍ للوعي الشيعي وصناعة أصناٍم وتصنيٍم بنحٍو خمُ 
 . عليهوسالمهُ 

يكون  خالفهو  إمام زماننا هذا هو الذي يريدهُ  قال هلم إنَّ  عليه الشيعة يُ رىبَّ هذا الذي يُ  والطامة الكربى أنَّ 
 .أريد أن أصف األمر أبكثر من ذلك ذلك جهٌل وضالٌل وال وكل ,ة ابن احلسنجَّ الفاً إلمامنا احلُ خ

يخ عبد طع من خطبة صالة اجلمعة للشَّ ترجاًء الكنرتول روم اعرضوا لنا الفيديو األول املق •
 :هدي الكربالئيامل

طيعين على من يُ  :؟ قالمن؟ على اجلميعالسَّالم على اقرأ  :: اإلمام يقولالشَّيخ عبد املهدي الكربالئي[ 
طبقو�ا وميتثلون ، نفهم من ذلك أنَّ بعض الشيعة كانوا ُيطيعون اإلمام ويستمعون وصا�ه ويفهمو�ا ويُ منهم
وسيلتنا ألخذ  ,اإلمام املعصوم غائب ,اآلن أحياً� اإلمام غائب ، حننُ , والبعض منهم مل يكن كذلكألمره
وقف جتاه الكثري من القضا� احلساسة هو املرجع الديين األعلى الذي قال فيه اإلمام األمور ومعرفة امل هذهِ 

م ُحجَّيت عليكم (  :متعاىل فرجه قال عنه هللاُ  لاملهدي عجّ  ؟ أنَّ اإلمام حيتّج هبم )، ما معىن ُحجَّيت عليكمأ�َّ
 هبم علينا يف كل ائط حيتجًا للشر ع، فاإلمام حيتّج هبم من يكون جامما عند� وسيلة لالتصال ابإلمام علينا
فُنسّلم  ,مع قناعاتنا ,موقف أحيا�ً يّتفق مع رأينا لهُ  للشرائط حينما يكونُ آخر أنَّ املرجع اجلامع  مبعىنً  ,شيء
املسألة ُختالف ما  ، أحياً� يكون لنا رأٌي وقناعة ومزاج يف هذهِ ه ومنتثل له يف تطبيق هذا املوقفطيعبه ونُ 

ليس من التشيع ، هذا أينا على رأيه وموقفنا على موقفهيصدر من املرجع من موقف فال نُطيعه فُنقدِّم ر 
موقٍف ورأٍي يصدر من �ئب  قيقي هو الذي ميتثل وُيسّلم أمره يف كلالشيعي احل ,احلقيقي ، اجلعفريالصادق

م أحياً� البعض يصدر موقف أحياً� ال يتناسب مع  هذهِ  ، وحيصلوإن كان خمالفًا لقناعاته ورأيه اإلمام األ�َّ
لذلك  ن يقول أنَّين من شيعة أهل البيت!!أ لهُ  , ال حيقهذا ليس، البعض وقناعاته ومزاجه فُيخالفه رأي

يستمع كل هذه التوجيهات والتوصيات  -السالم على من ُيطيعين منهم  اقرأ(  :اإلمام سالم هللا عليه
 . السالم ]و�خذ بقويل اقرئهُ  -وإن كان أحيا�ً رّمبا ختالف قناعة هذا اإلنسان فيطيعها 

أخرى  ةً مرَّ  ال أريد أن أ�قشهُ ، دمَّ خمالٌف لذوق آل حمَُ  ,خمالٌف ملنهج الكتاب والعرتة ىل آخرهإكالٌم من أوله 
ليست خاصًة ابلشيخ عبد  القضية ، ألنَّ  ال تكفي ملناقشة كل التفاصيلاحللقةُ  ,جانبًا منه فقد �قشت

% مع 100بدرجة  يت تتناقضلوسط الشيعي والَّ  يف ا تشرُ يت تنالَّ  مياءالع هذه الثقافةُ  ,دي الكربالئيهامل
هذه البيعة مع ، خواين القطيبعني هذا هو الذوق االعليهم أمج وسالمهُ  هللاِ  د صلواتُ مَّ حمَُ  الذي يريده آلُ 

 ,طويل الذي حدثتكم عنه يف بر�مجٍ هذا هو السرطان القطيب اخلبيث  والطاعة!! معا على السَّ حسن البنَّ 
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قال ال يُ  كالمُ هذا ال، الف هذا الطرح بشكٍل كاملد خيُ مَّ حمَُ  آلِ  ، منطقُ صاديقه الواضحةهذا مصداٌق من م
 .كائناً من كان  قال لغريه لإلمام املعصوم فقط وال يُ إالَّ 

 :ثاينونشاهد ونستمع إىل املقطع ال •

ا يتمثّ  : ُمثَّ صدقُ الشَّيخ عبد املهدي الكربالئي[ ل يف صدق االنتماء والوالء لإلمام املهدي عليه السالم إمنَّ
الصاحلني والعلماء العاملني ، صدق االنتماء والوالء للفقهاء نتماء والوالء خللفائه ونـُّوابه، اإلمام عنده نـُّواباال

ا يتمّثل يف عمومية االهتداء مبنهج اآلخرةن يف الدنيا والراغبني يف الزاهدي ، صدق االنتماء لإلمام املهدي إمنَّ
، صدق االنتماء لإلمام املهدي فقيه يض يف ذلك يف مجيع جماالت حياتناهؤالء الفقهاء الصاحلني وعدم التبع

إن تبعنا  ,ماعيةاجت ,تربوية ,سياسية ,عقائدية ,فقهية ,حينما يكون لديه موقف ورأي يف مجيع جماالت احلياة
مجيع ما يصدر من الفقيه الصاحل والعامل العادل الزاهد يف الدنيا والراغب يف اآلخرة إن اتبعناه واقتدينا مبنهجه 

ال يتناسب  ,هذا الرأي هذا املوقف ال يعجبنا ,هذا الرأي يعجبنا :ونقول ,يف مجيع جماالت احلياة ومل نُبّعض
،  اتم لإلمام املهدي عليه السالم، وهذا ليس والءٌ ا ليس والٌء صادق, هذمع مزاجنا ال يتناسب مع رأينا

: هؤالء نـُّوايب ، يقولي عليه السالم أنَّ هؤالء نـُّوابصدق الوالء للمدرسة اُحلسينية حينما أمر اإلمام املهد
ال أقول هذا  ،هما يصدر من لفقيه الصاحل والعامل العادل كل، َعَليَّ أن اهتدي جبميع مواقف اهم ُحجَّة عليكم

صدق االنتماء لإلمام  ،، إنَّين أرى رأً� آخر هذا التبعيض ليس بصحيح, هذا ال يعجبينعجبين املوقفي
، صدق الوالء للمدرسة ظ كيف نتسلسل اآلن إىل يومنا هذا، صدق االنتماءاملهدي عليه السالم الح

 .ياة حىت يكون انتمائي صحيحاً ..]ت احلجلميع ما يصدر يف مجيع جماال احلسينية أن أكون متبعاً مهتد�ً 

الشيعية ء املرجعية الكو الرمسية ومن  الشيعيةِ  من املؤسسة الدينيةِ  فُ التثقي النغمة السابقة ويستمرُّ  على نفس
وإعداد الناس  مبثابة متهيدٍ  ،ةجَّ لرفض اإلمام احلُ  هو مبثابة متهيدٍ  يفق، هذا التثف على هذا املنوالالتثقي يستمرُّ 

 فقهاء النجف وأنَّ  من أنَّ (  :ت خترب�يث والروا�داألحا خصوصًا وأنَّ  ،ةجَّ إعداد الشيعة لرفض اإلمام احلُ 
 شيعة العراق معهم، ، وخترجُ )ة جَّ اء الكوفة سيخرجون حلرب اإلمام احلُ رّ ء الكوفة وقُـ فقها ,النجفرّاء قُـ 

، حبسب اطالعي احملدود ال توجد  الروا�ت هذا هو املوجودوجود يفهو امل اذ، هوسيقفون يف صف السفياين
، الروا�ت ما ة ما عند�جَّ اء الكوفة ينصرون اإلمام احلُ رّ فقهاء الكوفة يعين النجف وقُـ  ثنا عن أنَّ دِّ روا�ت حتُ 

ا هو هذ، ةجَّ عة يف النجف مع اإلمام احلُ يإجيايب لعلماء الش ث عن موقفٍ تتحدَّ  تما عند� روا� ،عند�
الرواية  ,لنقبلفهي ليست ضعيفة ولكن  ,فلنقبل ,ضعيفة ,ضعيفة تلروا�ا لون هذهِ و تق ,املوجود يف الروا�ت

ولكن ، % مل تكن قد صدرت من املعصوم100نا متأكدون الضعيفة حبسب االصطالحات ال يعين أنَّ 
، لكن يبقى هناك ضعيفة ال يؤخذ هبا الرواية ها واخرتعها علماء الرجال تكون هذهِ عديت ابتحبسب القواعد الَّ 
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ن فقهاء أوال ع العلماءيهذا الكالم صحيح وصادر عن املعصوم وال يستط % أنَّ 50احتمال قائم بدرجة 
ستقبل مل فيها احلكمُ  ,ليبمستق أمرٍ  عن ثُ الروا�ت تتحدّ  هذهِ  ، خصوصاً وأنَّ ينفوا هذا االحتمال مهما فعلوا

رد� أن نعمل بقواعد علم ، لكن نفس الرواية إذا أتطيع أن ننفيهسنوال  ن نثبتهأمٌر غييب ال نستطيع أ ,األ�م
ا مل تكن قد صدرت عن أ�َّ  روا�ت ضعيفة فال يعينال هذهِ  النتيجة من أنَّ  ىل هذهِ إالرجال الناصيب ووصلنا 
ملعصومني ويف الوقت نفسه ما توجد وال رواية واحدة عن ا، % موجود50بدرجة  املعصوم وهناك احتمال

ما  ةجَّ مراجع الشيعة يف النجف ينصرون اإلمام احلُ و وفقهاء اء علم أم كانت ضعيفة تقول إنَّ  أكانت قويةً 
 .عن روايٍة هبذا املعىن املكتبة الشيعية دونكم فاحبثوا الكتب وهذهِ  هذهِ  ,هدو وجم

هذا  ؟جتاهذا اال الناس هبفلماذا نرّيب  ,ةجَّ احلُ إذًا االحتمال األكرب هو أنَّ الواقع الشيعي سيقف بوجه اإلمام 
، ماذا قال ل البيت أبداً ج أه، وما هذا من منهحالٍة من التصنيم الكامل للمرجع االجتاه جيعل الناس يف

 ؟للمرجع يف أي شيء ون متابعاً كأن ي دَّ شيعي البُ من أن ال :طع الثاينقالشيخ عبد املهدي الكربالئي يف امل
 .ة والرتبوية واالجتماعيةسياسيوال عقائديةيف املسائل الفقهية وال

 ,يعتمدون على آرائه عةُ والشي بهِ  الكفاءة والناس تثقُ قبل وال أبس يف ذلك إذا كان املرجع ميتلك دعين أ
ي وإن  سياسي واجلانب الرتبوي واجلانب االجتماعاجلانب الفقهي واجلانب ال ال أبس مبتابعته يف ,فدعين أقبل

صلتهم  ، خصوصًا وأنَّ إىل أبعد احلدود قول وخربهتم ضعيفةٌ احل ع ال خربة هلم هبذهِ قلواكان مراجعنا حبسب ا
، على الذي جيري يف العاملهلم ة ال اطالع الصلة مقطوعة أو هي صلٌة خمتلّ ، ةابلثقافة العاملية وابلعصر مقطوع

الذين يعيشون يف  حقائق يعرفها كل وهذهِ   حالة انكفاءٍ يف هم ,كل أبعادهاب واقع احلياة بعيدون عن مه
 .املي يف العجير  الذين ميتلكون اطالعاً على الذي خصوصاً ، ة الرمسيةيؤسسة الدينية الشيعء املاأجو 

 ,واملسائل السياسية ,تابع املرجع يف املسائل الفقهيةالشيعي يُ  كالم وال أبس أنَّ هذا الومع ذلك لنرتك 
شيعي املسائل العقائدية ال ا يف املسائل العقائدية يفأمَّ  ،، ال أبس بذلكتماعية, واملسائل االجواملسائل الرتبوية

وحني  ,إذا كان قادرًا على التمييز على متييز املطالب بنفسه وال جيوز لهُ  جيب عليه أن يبحث عن عقيدته
يستمع هذا الشيعي  راٍق وإّمنا إذا كان أقول إذا كان قادرًا على متييز املطالب ال أحتّدث عن مستوًى علميٍ 

فمثل هذا  بلية على أن مييز بني هؤالءاوعنده الق )ج(وإىل املتحّدث  )ب(وإىل املتحّدث  )أ(إىل املتحّدث 
وإذا أخذ العقيدة من املرجع هكذا ألنَُّه املرجع  ,أن �خذ العقيدة حىتَّ من املرجع لهُ  مييز ال جيوزقادٌر على الت

 .أهل البيت ، هذا منطقذا ما هو بشيعيراك فهمن دون متييز ومن دون إد

وا املستضعفون هم وحدهم الذين حيقُّ هلم أن �خذ, ( املستضعفون ) :عليهم ابالصطالح الفقهي ما ُيصطلحُ 
يف اجلو  ,، ابعتبار هذا املصطلح يف اجلو الفتوائي, أو من أي جهٍة علميٍة أخرىالتقليد العقيدة من مرجع
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ا يُطلق ,يف جو اإلحكام ,فقهيال قدرة على متييز احلقِّ من الباطل، من الرجال، على الذين ال ميتلكون ال إمنَّ
ذوا ، هؤالء فقط حيقُّ هلم أن �خالبشر من أي صنٍف من أصناف ،من النساء، من الكبار، من الصغار

يف أن يرشده إىل  ، نعم ميكن للشيعي أن يسرتشد ابملرجع خذوا العقيدة تقليداً العقيدة من مرجع التقليد أن �
من  ،املرجع فهمن خالل كتاٍب يؤلّ  ،سريعة إجابةٍ  ثه مبطالب العقيدة من خاللدِّ حيُ  يف أن ,ةيديف العق كتابٍ 

الدور  اذقوم هبي مكان املرجع أن، إبومن خالل أحاديث تبث عرب وسائل اإلعالم، خالل دروس يعقدها
، فباب العقائد ابٌب ن يسمعوا غريهقبلوا كالمه وعليهم أوا ملزمني أن ية هنا يسرتشدون مبا يقول وليسيعوالش
  .فيه العلماء يف الفهم فخيتل

 بفتاوى األحكام ما يدرس يف احلوزات فقط ما يرتبط فهٍم يف ابب العقائد!  مراجعنا قليلوأنَّ  :مع مالحظة
األحاديث بطريقة  م هذهِ قيّ تُ  ,يتناولون أحاديث أهل البيت، على طريقة الشافعي ة الشافعيعلى طريقو 

 ., القضية من اآلخرمن اآلخر ةيالقض ، هذهِ فهم بطريقة الشافعيالبخاري وتُ 

  ن ورد يف الكتاب الكرمي مبعنيني:مصطلح املستضعف واملستضعفو  ,أعود بكم إىل الكتاب الكرمي

 هناك االستضعاف السياسي: •

ُنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِيف َونُ  ﴿: صص يف اآلية اخلامسة بعد البسملةمثلما جاء يف سورة الق رِيُد َأن منَّ
ًة َوَجنَْعَلُهُم اْلَوارِِثنيَ  هذا  ,املستضعفون هنا هم مستضعفون ابالستضعاف السياسي - ﴾ اْألَْرِض َوَجنَْعَلُهْم أَئِمَّ

ت أهل البيت اآلية يف روا� ، ولذا هذهِ مبصطلح املستضعف يف أجواء الفتوى استضعاف سياسي ال عالقة لهُ 
الكرمي ، فهذا املصطلح مصطلح األَئِمَّة يف الكتاب حقيقية يف األئِمَّة املعصومني داللةٍ و  فّسرت بشكٍل واضحٍ 

 ,وإذا ما أطلق على غريهم فهو إطالٌق فرعي , عليهمإذا كان احلديث عن أئِمَّة اهلدى ال يُطلق إالَّ  ,ال يُطلق
، فما جاء يف الكتاب الكرمي أن نقول هناك مساحمة يف اإلطالق ميكن ,فهو إطالٌق ميكن أن نسميه جمازي

 كلماهتم الشريفة.هبذا اللفظ ( أئِمَّة ) واحلديث عن أئِمَّة اهلدى فهذا العنوان خاٌص هبم وهذا واضٌح من  

صفحة والرواية يف  ,د هاشم البحراينللسيّ ) تفسري الربهان ( هذا هو اجلزء السادس من  :على سبيل املثال
( ، هذا هو كتاب )، الرواية أساسًا موجودة هناالكايف الشريف ( ، من كتاب )1(احلديث رقم  ),53(

، ولكنين أقرؤها عليكم من ية أساسًا موجودة يف هذا الكتابوالروا ,وهذا هو اجلزء األول), الكايف الشريف 
ِإىل  –إمامنا الباقر  - رعفَ و جَ ر أبُ ظَ نَ  :القَ  ،ايننَ ّباح الكِ ن أيب الصَ عَ : د هاشم البحراينتفسري الربهان للسيّ 

اإلمام الباقر يقول أليب الصّباح الكناين ُمشرياً إىل  - : تـََرى َهَذا ؟فـََقالَ  –إىل إمامنا الصادق  – َأِيب َعبِد هللا
ُنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِيف َونُرِيُد َأن  ﴿: َعزَّ وَجلَّ  َهَذا ِمن الَّذِيَن قَاَل هللاُ  ؟تـََرى َهَذا -اإلمام الصادق  منَّ

ًة َوَجنَْعَلُهُم اْلَوارِِثنيَ   .﴾ اْألَْرِض َوَجنَْعَلُهْم أَئِمَّ
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َهِذه اآليَةُ (  : ؟, فماذا قالاآلية ، الرواية طويلة خبصوص نفس هذهِ إمامنا الصادقورواية اثنية أيضًا عن  فـَ
فهذه اآلية فينا جاريٌة إىل يوم القيامة وهذا ما أشرت إليِه قبل قليل من أنَّ  ),ِفيَنا َجارِيٌَة ِإَىل يَوِم الِقَياَمة 

صطالح وهذا العنوان خاٌص اهلدى فهذا اال إطالق لفظ اَألئِمَّة يف الكتاب الكرمي إذا كان احلديث عن أَئِمَّةُ 
 .عاف السياسياالستضعاف هو االستض ، هذا جتّوزاً ومساحمةً ، وال يُطلق على غريهم إالَّ هبم فقط

َوَما َلُكْم َال تـَُقاتُِلوَن ِيف َسِبيِل اهللِّ َواْلُمْسَتْضَعِفَني  ﴿: ية اخلامسة والسبعونآلا ,إذا ما ذهبنا إىل سورة النساء
الظَّاملِِ َأْهُلَها َواْجَعل لََّنا ِمن ِمَن الّرَِجاِل َوالنَِّساء َواْلِوْلَداِن الَِّذيَن يـَُقولُوَن رَبـََّنا َأْخرِْجَنا ِمْن َهـِذِه اْلَقْريَِة 

، فهؤالء ضًا مستضعفون ابالستضعاف السياسيهؤالء أي - ﴾ لَُّدنَك َوِلّيًا َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َنِصرياً 
َوَما َلُكْم َال تـَُقاتُِلوَن ِيف َسِبيِل اهللِّ َواْلُمْسَتْضَعِفَني ِمَن الّرَِجاِل َوالنَِّساء  ﴿ -يعرفون احلّق ويعرفون الباطل 

 -رَبـََّنا َأْخرِْجَنا ِمْن َهـِذِه اْلَقْريَِة الظَّاملِِ َأْهُلَها  -؟ هؤالء املستضعفون ماذا يقولون -َواْلِوْلَداِن الَِّذيَن يـَُقولُوَن 
فهؤالء  ,﴾ َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َنِصرياً  - ويعرفون احلق -َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َوِلّياً  -فهم يعرفون الباطل 

 . ينطبق عليهم نفس الكالم السابقأيضاً 

قهي، االستضعاف ، احلديث عن االستضعاف ابملعىن الفأقف عند معىن االستضعاف السياسي ال أريد أن
ة ي ميكن أن يطلق هذا العنوان املستضعفون واملستض، االستضعاف السياسالعقائدي عف حىت على األَئِمَّ
 .املعصومني

 :أمَّا االستضعاف العقائدي •

يت قرأهتا قبل اآلية الَّ  ، هذهِ عقائدي جاء يف سورة النساء أيضاً االستضعاف ال ,إليه قبل قليل وهو الذي أشرتُ 
هم هللا علي آلية فّسرت على حنو احلقيقة فيهم صلواتُ ا ، يف الروا�ت هذهِ  اآليةقليل ويف الروا�ت هذهِ 

 . يف طبقاتتفسريهُ  ، والقرآنُ  مراتبوجوه ولهُ  ، فالقرآن لهُ وفّسرت بدرجٍة أخرى يف شيعتهم

ت تتحّدث عن اآل�ت من اآلية السابعة والتسعني إىل اآلية التاسعة والتسعني من سورة النساء هذه اآل�
ُفِسِهْم قَالُوْا ِفيَم  ﴿ : ؟تقول اآل�ت االستضعاف العقائدي، ماذا ِإنَّ الَِّذيَن تـََوفَّاُهُم اْلَمآلِئَكُة ظَاِلِمي أَنـْ

َهاِجُروْا ِفيَها فَ   أُْولَـِئَك َمْأَواُهْم َجَهنَّمُ ُكنُتْم قَالُوْا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفَني ِيف اَألْرِض قَاْلَوْا َأَملْ َتُكْن َأْرُض اهللِّ َواِسَعًة فـَتـُ
 ,هذا االستضعاف ما هو االستضعاف العقائدي ,هؤالء الذين يقولون كنا مستضعفني - ﴾ َوَساءْت َمِصرياً 

كي يتخلصوا من االستضعاف ولكنهم مل يتحركوا حينما توفرت هلم الفرصة   ,هذا استضعاف سياسي
 .السياسي
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ِإنَّ الَِّذيَن تـََوفَّاُهُم  ﴿: يت تليهاالَّ  اقرأ عليكم اآلية مرة أخرى حىت يتضح معىن االستضعاف العقائدي يف اآلية
ُفِسِهْم قَالُوْا ِفيَم ُكنُتْم َقالُوْا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفَني ِيف اَألْرِض قَاْلَوْا َأملَْ َتكُ   ْن َأْرُض اهللِّ َواِسَعةً اْلَمآلِئَكُة َظاِلِمي أَنـْ

َهاِجُروْا ِفيَها  فَُأْولَـِئَك َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوَساءْت َمِصرياً  -دينكم  كان إبمكانكم أن هتاجروا حفاظًا على  – فـَتـُ
املستضعفون ابالستضعاف العقائدي الذين ال ميلكون املقدرة على متييز  هؤالء هؤالء - الَّ اْلُمْسَتْضَعِفنيَ إِ  ۞

 ,اف السياسييت هي مستضعفة ولكن ابالستضعاحلقِّ من الباطل هؤالء ال حيسبون حبساب اجملموعة األوىل الَّ 
فلذلك ولكنهم ما فعلوا ذلك  هاجرواي ضعاف السياسي وأنتسهذا االتخلصوا من ي كا�م أنموكان إب
ُفِسِهْم قَالُوْا ِفيَم ُكنُتْم قَالُوْا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفنيَ  -حياسبون  - ِإنَّ الَِّذيَن تـََوفَّاُهُم اْلَمآلِئَكُة َظاِلِمي أَنـْ

َهاِجُروْا ِفيَها َقالُوْا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفَني ِيف اَألْرِض قَاْلَوْا َأملَْ َتُكْن َأْرُض اهللِّ َواِسَعةً  - ابالستضعاف السياسي  فـَتـُ
سباب أن مات وهتيأت لكم األدّ قلكم املي ولكن توفرت سابالستضعاف السيا فنيصحيح كنتم مستضع -

  . ـِئَك َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوَساءْت َمِصرياً فَأُْولَ  -ولو ابهلجرة  يسستضعاف السياهذا اال تتخلصوا من

 هي مستضعفة استضعافاً  ةقسي ولكن يف احلقيلكن هناك جمموعة مستضعفة يظن االستضعاف السيا
 كبار  لارج - ِإالَّ اْلُمْسَتْضَعِفَني ِمَن الّرَِجالِ  - احلق من الباطل يزمتي ىلال متلك املقدرة ع أساساً  ,�ً عقائد

ِإالَّ اْلُمْسَتْضَعِفَني ِمَن الّرَِجاِل َوالنَِّساء َواْلِوْلَداِن َال َيْسَتِطيُعوَن  - ة على التمييزيلكون القابلمي الهم لكنَّ و 
هؤالء يف حكم أهل البيت  ,ذين ال ميتلكون املقدرة على متييز عقيدهتمهؤالء ال -ِحيَلًة َوَال يـَْهَتُدوَن َسِبيًال 

يعة وإن  ولكن هؤالء ش ,هؤالء تشملهم الرمحة ,مةاي، ال حياسبون يف يوم القةيعبش؟ هؤالء ليسوا ء شيعةهؤال
, هؤالء يكم الروا�تلعقرأ ليسوا بشيعة وسأ ل البيتههؤالء يف حكم أ ؟يعياجملتمع الش كانوا يعيشون يف

هؤالء ما هم  ,ةيعبش هم يبقون ليسواليد يف عقائدهم ولكنَّ قت، هؤالء حيقُّ هلم أن يُقلِّدوا مرجع الليسو بشيعة
  .ذي يدرك عقيدته بنفسههو الالشيعي  ،بشيعة

به ة ألهل البيت يف ال عالققتثهذا الهدي الكربالئي يخ عبد املهذا التثقيف الذي مسعتموه من الش اأمَّ 
نطق هذا امل ،تكيدعق حىت يف قيهفال ؟ عليك أن تتابعن ومنطق العرتة، هو ماذا قال ملنطق القرآوخمالفٌ 

 .بنفسه لشيعي أن يدرك عقيدتها على ,البيت لهأ هُ ضيرف

ا ذَ  هَ ل ِيف خَ ن دَ مَ  -البيت يف أي أمر ؟ يف عقيدة الوالء ألهل  - رمْ األَ  اذهَ  ِيف  لخَ ن دَ مَ  : (ة يقولونمَّ األئِ 
 َال ال وَ بَ ت اجلِ الَ زَ  - بيتحبديث أهل ال - ةنَّ السُ وَ  ابِ تَ لكِ ل ابِ خَ دَ ن مَ وَ  الجَ الرِّ  هُ نْ مِّ  هُ جَ رَ خْ ال أَ جَ لرِّ ر ابِ مْ األَ 
هذا هو منطق أهل ، ة الطاهرة زالت اجلبال وال يزولخل ابلكتاب وابلسنة حبديث العرت من د ,) ولزُ يَـ 

 ا هذهِ أمَّ  ,طلع على تفاصيل العقائد وأن يقبلها حبسب عقلهِ ي أن ؟ كيف يدخل ابلكتاب والسنة  ,البيت
 !!العقل الشيعي, لتدمري العقول يدلتجم دعوةٌ  الدعوى هذهِ 
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و�  ,صحيح تفكرون بشكلٍ  فموا كيتعلّ  :عليه دائماً وأخاطب أبنائي وبنايت من الشباب رُّ هذا هو الذي أص
، يريد كمة إمام زمانكم يريد ذلك منجَّ احلُ  ، اإلمامنكمد يريدون ذلك ممَّ آل حمَُ ، ة احرتموا عقولكمعالشي اهأيُّ 

 .ستحمارهذا االاهلراء و  ا هذاو ضمنكم أن حترتموا عقولكم وأن ترف

ْهَتُدوَن َسِبيالً  ﴿ فَأُْولَـِئَك  ۞ ِإالَّ اْلُمْسَتْضَعِفَني ِمَن الّرَِجاِل َوالنَِّساء َواْلوِْلَداِن َال َيْسَتِطيُعوَن ِحيَلًة َوَال يـَ
ُهْم وََكاَن اهلّلُ َعُفّوًا َغُفوراً  ؟ أهل طلق عليهم شيعةلكن هل يُ هؤالء تشملهم الرمحة  ,﴾ َعَسى اهلّلُ َأن يـَْعُفَو َعنـْ

, ولكن حكمهم حكم الشيعي ,لة الشيعيمعاملون معايُ  ,، يعيشون يف اجلو الشيعيشيعة  مسمو�البيت ال يُ 
يف الكتب  مين أو اخرتاع كتب العلماء مشحونةٌ  كتشافٍ هو ابملناسبة هذا الكالم ما ابو ، ما هم بشيعة

 ؟ وإالَّ ؟! ماذا نصنعام أهل البيتكوكالء جهلة أبح بُ نصِّ يت تُ ولكن حنن ماذا نصنع للمرجعية الَّ  ,الفقهية
 .يف ذلك واضحةٌ البيت  لهت أوروا� ت�ايالب هبذهِ  الكتب الفقهية مشحونةٌ 

 : عليهم أمجعنيوسالمهُ  هللاِ  صلواتُ  ا جاء يف حديث أهل البيتليكم ِممَّ سأقرأ ع •

، للمطبوعات ميلمنشورات مؤسسة األع ,اشم البحراينهسيِّد لل) تفسري الربهان ( هذا هو اجلزء الثاين من 
 اسُ النَّ :هللا بدِ و عَ بُ  أَ ال ِيل قَ  :القَ ، ارزة ابن الطيّ ن محَ عَ : عن الكايف والرواية أيضًا منقولةٌ  )307(صفحة 

َوالنَِّساء َواْلِوْلَداِن َال ِإالَّ اْلُمْسَتْضَعِفَني ِمَن الرَِّجاِل  ﴿: إىل أن وصل إىل اآلية - افنَ صْ ة أَ تَّ ى سِ لَ عَ 
 تصل اعد حىتو قهذه  ,: اكتب, يقول لهلي عليهاإلمام كان ميُ  - ﴾ َيْسَتِطيُعوَن ِحيَلًة َوَال يـَْهَتُدوَن َسِبيالً 

ِإالَّ اْلُمْسَتْضَعِفَني ِمَن  ﴿ :بتُ اكْ و  :اإلمام الصادق يقول حلمزة ابن الطيار - باكتُ وَ  :الَ قَ  -إىل الشيعة 
 َال  :القَ  - ؟ماذا قال اإلمام - ﴾ الّرَِجاِل َوالنَِّساء َواْلِوْلَداِن َال َيْسَتِطيُعوَن ِحيَلًة َوَال يـَْهَتُدوَن َسِبيالً 

، ال هم مبؤمننيفهؤالء ما هم بكافرين و  - انميَ  اِإل َىل إِ  الً يبِ سَ  ونَ دُ هتَ  يَ َال ر وَ فْ  الكُ َىل إِ  يلةً ون حِ يعُ طِ ستَ يَ 
، ال أن درك عقيدته بنفسهيُ  يستطيع أن ؟ الذي، املؤمن من هو على املؤمنوان ال يطلق إالَّ والشيعي هذا العن

 هُ عقائدي ألنَّ  اه املرجع من فكرٍ  إذا اقتنع مبا يتبنّ إالَّ  ،هعقيدت د املرجع يفقلِّ أن يُ  يال جيوز للشيع، د املرجعقلّ ي
 .دمَّ حمَُ  هذا منطق آلِ  ،تقليد فيها أيها الشيعة لعقيدة ال، فااملرجع قال به ر ال ألنَّ ر وفكّ ن تدبَّ بعد أ اقتنع به

 :الَ قَ  ،رارةن زُ عَ  :) الكايف الشريف( ، أيضًا من اً ة جدَّ رواية مهمَّ  اية وهذهِ و ر ال انتبهوا إىل هذهِ  :رواية أخرى
ن عَ  - ن أي شيءٍ عَ  - رعفَ  جَ ابَ أَ  ألتُ سَ  - عليه هللاِ  زرارة يسأل اإلمام الباقر صلواتُ  - رعفَ  جَ أابَ  ألتُ سَ 
ف العقائدي ليس عن املستضعف رارة هنا يسأل عن املستضعوز  ,من هو املستضعف - فعَ ضتَ سمُ الـ

و هُ : الَ قَ فَـ  ،فعَ ضْ تَ سْ مُ ـن العَ  َسألُت َأاَب َجعَفر -ي ال حاجة للسؤال عنه ساملستضعف السيا، السياسي
يع طِ ستَ  يَ َال ن وَ ؤمِ يع أن يُ طِ ستَ  يَ َال  ،انميَ  اإلِ َىل إِ  يالً بِ ي سَ دِ هتَ  يَ َال ر وَ كفُ يَ ر فَـ فكُ  الَىل إِ  ةً يلَ ي حِ دِ تَ هْ  يَـ ي َال ذِ الَّ 
 - ملَ م القَ نهُ عَ  وعٌ رفُ ان مَ بيَ ول الصِّ قُ عُ  ثلِ ى مِ لَ اء عَ سَ النِّ وَ  الِ جَ ن الرِّ ان مِ ن كَ مَ ان وَ يَ بْـ م الصِّ هُ ر فَـ كفُ يَ  نأَ 
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قلم بنسبٍة فهم ليسوا  عنهم ال فًا ولكن مرفوعٌ ليس مكلّ  اجملنون أساساً  ألنَّ  ,عنهم القلم ليس جمانني مرفوعٌ 
اجلهة ولكن على الناس وعلى أويل  لقلم من هذهِ اع عنهم و ف، مر لتمييزا على ةً يلقاب ميتلكون نيكأولئك الذ
 .همو رشدموا هؤالء وأن يُ علِّ يُ  لعلماء أنا األمر وعلى

 عين اإلمامَ يَ ، فرعَ  جَ أابَ  ألتُ سَ  :الَ قَ : عن زرارة )، أيضاً الكايف الشريف (  الرواية السابعة وهي أيضًا عن
 َىل ا إِ ي هبَِ دِ تَ هْ  يَـ َال ر وَ فْ الكُ  نهُ ا عَ هبَِ  عُ فَ دْ ًة يَ يلَ حِ  يعُ طِ تَ سْ  يَ ي َال ذِ و الَّ هُ  :القَ فَـ ؟ فضعَ تَ سْ مُ ـن العَ  ،الباقر

 ثلِ ى مِ لَ اء عَ سَ النِّ  و الِ جَ ن الرِّ مِ  انَ ن كَ مَ ان وَ بيَ الصِّ وَ  :الَ قَ  ،رفُ كْ  يَ َال ن وَ ؤمِ يُ  يع أنْ طِ ستَ  يَ َال  ,انميَ اإلِ  يلِ بِ سَ 
 .د الفقيه يف العقائدقلّ أن يُ  جيوز لهُ  ,تضعف الذي حيقُّ لهُ هذا هو املس - انبيَ ول الصِّ قُ عُ 

 د املرجع يف عقائده من دون أنقلِّ أن يُ  على التمييز ال جيوز لهُ  درًة عقليةً عف الذي ميتلك قُ ا غري املستضأمَّ 
س الذي قاله الشيخ عبد املهدي كابلضبط بع ,مرجع هذا ما هو بشيعي هُ فإذا قلد املرجع ألنَّ  ،دركهايُ 
 يتى احلوزة بكلها أن أتالكربالئي وأحتدَّ املهدي ى الشيخ عبد ملسائل الفقهية أ� أحتدَّ ا ، حىت يفكربالئيال

عارضه يف بعض املسائل له أن يُ  ناقشه وال حيقُّ يُ ن  له أد الفقيه ال حيقُّ إذا قلَّ  يشيعال  تقول إنَّ أو بنصٍ  بروايةٍ 
يف ابب املسائل الفتوائية جيوز للشيعي  ، جيوز لهُ ٍم آخرِـ تفسرياً أو حتليالً من عال يسمع امهبا حين يت ال يقتنعالَّ 

من  كانذلك ولكن هل ه جيوز لهُ  تابعه من دون أن يسأليُ  جيوز له أن ،تابع املرجع الذي اعتقد بصالحهيُ  أن
من  ,هقّ حد غريه يف تلك الفتاوى هذا من أن يقلّ و  اواهترتض على بعض فيع ناقش املرجع وأنيُ  إشكاٍل أن

ع من املراج نع بفتاوى مرجعٍ فإذا اقت ،الوقت أكثر من مرجع سد يف نفقلِّ الشيعي أن يُ  من حقّ  ,شيعي الحقِّ 
قليد ت من الدَّ يت البُ سي يف املسائل السياسية الَّ ن السياد ذلك املرجع ولكن يف الشألَّ الصالة مثًال وقيف ابب 

املرجع ال  كان الشيعي يرى أنَّ إذا   ,فيها دليعام ال تق املسائل السياسية بشكلٍ  فيها وهي مسائل قليلة وإالَّ 
إذا  تابعهي أن جيوز لهُ ، ال ا األمرذه ابعه يفيت أن اسي فال جيوز لهُ ع السيقك القدرة الكاملة على فهم الوالميت

ة احلوزوية اسيف الدر  مات ويقيناً دِّ قة حيتاج إىل مُ السياس على فهم السياسة ففهمهو هذا الشيعي ميتلك قدرًة 
 ةٌ يوزويني هلم دراالعلماء أو بعض احل ، وإذا كان بعض املراجع أو بعضعو وضذا املوجد شيٌء له عالقة هبي ال
 عالقة لهُ  يدوال من بع ال من قريبٍ  ءٍ ة يف شياحلوز  السياسة فهذا جبهدهم اخلاص وليس من مناهج يف

 ،الظروف اآلن تغريت ،ة بكاملهايت ترفض السياسمراجع احلوزة التقليدية الَّ ، ومراجعنا هم ابلشأن السياسي
ا ذهم هبفهمو  ة وما مدى علمهماسجف ابلسيلنّ ا ما عالقة مراجع ،هناك واقع فرض نفسه على املراجع

 وهم أجنبيون عن السياسة همعن ، فالسياسة أجنبيةٌ م رضت عليههذه األمور فُ  همرضت عليالظروف فُ  ع؟قالوا
 .من بعيد  والوادي ال من قريبٍ هذا اليف  من اطالعٍ  وليس هلم
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لكربالئي أو ا هدياستند عبد امل دليلٍ  على أي، ؤيته السياسيةتابع املرجع مثًال يف ر يُ  د أنفال جيب على املقلّ 
يف  يت هلا ارتباط مباشر ابلشأن الفتوائي تكون داخلةً عض املسائل السياسية الَّ ب تكونا مبَّ ؟ ر غريه يف ذلك

 آخر وهناك مرجعٌ  ةيف السياس ذا املرجع ال خربة لهُ ه د الشيعي إذا كان يعتقد أنَّ مساحة التقليد ولكن املقلِّ 
هذه ة يف السياسة يف عامل خرب  ذهب إىل ذلك املرجع الذي لهُ ي أن على الشيعي خربة يف السياسة  جيبُ  لهُ 

 .املسائل

  !د ؟ليلتقا ما هو معىن التبعيض يف

 وإالَّ  ة الرمسيةية الشيعالديني ةسمن لعب املؤس ية لعبةٌ م، قضية األعلةيمقضية األعل رمبا يضعون لكم حاجزاً 
عن أهل  ايةٍ و ؟ هل هناك من ر ألعلميةب الكرمي أشارت إىل اا يف الكتمن آيةٍ  سلوهم ما هو دليلها هل هناك

 .لمىل مسألة األعإال رواية تشري و  ال توجد ال آيةت؟ يالب

ابلرجوع  كمص األعلم الوجدان والعقل كذلك حيشخِّ ستطعنا أن نُ اإذا  ةيقضال هذهِ خل يف أ� ال أريد أن أد
  :الً وَّ أصاً يف أجوائنا الدينية, خصو ص شخَّ القضية ال ميكن أن تُ  إليه ولكن هذهِ 

  .فق عليهتّ تعريف لألعلم مُ ال يوجد  -
  .وال توجد موازين -
  .ا يف تعيني األعلمنهوال توجد جهة واحدة هلا نظامها وقواني -

خلة يف قضية مائعة دا يةالقض ،مرجعها أن صنمها هو األعلم املسألة كيفية وكل جمموعة تدعي أن زعيمها أن
  .قضيةهذه اليف تفاصيل  لخيد أن أدر، ال أر مهذا األ، ال ميكن متييز مجلة الرب�مج االستحماري

وال يستطيع أحد أن )، ص(ويف تلك املسألة املرجع  )س(املسألة املرجع  د يف هذهِ قلِّ ي فيجوز للشيعي أن
، ويناقشون دلتهاكام الشرعية وبعد ذلك يسألون عن أة عن األحمَّ شيعة كانوا يسألون األئِ لا ،مينعه من ذلك

عطون لشيعتهم احلق يف أن يسألوهم هم يف أن يسألوا اإلمام املعصوم عن الدليل ون يُ مو املعص ةمَّ األئِ ، ة مَّ األئِ 
 !؟تهمع اإلمام املعصوم ما قيم ٍذ ما قيمتهئ، فما قيمة املرجع حينفسحون اجملال هلم أن يناقشوايو  على احلكم
 بعشرات املصادر مكلقضية جلئتا منعقدًا هلذهِ  ملقاملو كان ا ،إذا كان اإلمام املعصوم، قاً إطال ال قيمة لهُ 
كيف كان و  ف عن سريهتم وعن أحواهلمالة إن مل تكن ابآلمَّ ث األئِ يداألحاديث من أحا  ومبئات من

ل بون بذلك بكرحّ ة كانوا يُ مَّ ناقشون يف تفاصيلها واألئِ تها ويُ شرعية وعن أدلّ لأصحاهبم يسألون عن املسائل ا
 ,لك أن تسأل حيقُّ ال  هُ ة من أنَّ يعاملرجاء ويف أجو  وزويةيف أجوائنا احل دةاألخالق املوجو  ا هذهِ أمَّ ، صدررحابة 
لماء من هم ، عند� يف الروا�ت هناك من الع, هذه فرعونية هذهنت افهم من املرجعا ،ضرت ع لك أن تال حيقُّ 
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اجلبابرة وأخالق  أخالق هذهِ  ،وهناك من العلماء جبابرة، )ن املال كطغيا  �ً ايغط ملإن للع( طواغيت 
للنقاش  بوابهلزمًا أبن يفتح أى لزعامة الناس وحينئٍذ ال يكون مُ م أن ال يتصدّ ـالعالِ  من حقِّ ، الطواغيت

ين لست مؤهًال أن إنَّ  :يقولو  غلق اببه على نفسهن يُ ـِم أالعال من حقِّ  ،ولإلشكال وللسؤال ولالعرتاض
، يسرية د ولو بدرجةٍ مَّ حمَُ  سري بسرية آلِ ي ة فيجب عليه أنمَّ مة األُ ى لزعاا إذا تصدّ أمَّ ، ةمَّ لزعامة األُ ى أتصدّ 
 دكتاتورية ، هذهِ ذوق الطواغيتو  ة الشيعية الرمسية هذا ذوق اجلبابرةالدينيذوق املوجود يف املؤسسة هذا ال
 .دينية

طالبنا أن البيت تُ  له، سرية أطالبنا أن حنرتم عقولناتُ  تي، سرية أهل البسرية أهل البيت ختالف هذا املنطق
 اإلمامة ليست من أصول الدين بل إنَّ  ، إذا كان املرجع يقول من أنَّ ابلعقائد ال أن �خذها من املرجعنقتنع 

إذا اعتقدت هبا بسبب ؟  العقيدة أو النت الشيعي تعتقد هبذهِ ا ،جتاهذا االهباإلمامة من فروع الدين ويذهب 
 صوابٍ  ىعل نت قد أدركت األمر بنفسك بغض النظر أكنتفأ ,آخر أمرٌ حبثِه وما طرحه من بيان هذا و  أدلتهِ 

نت هذا ال جيوز وا مرجع هُ ألنَّ  لها منهلكن أن تقب، و إليه هذا هو جهدك الذي وصلت، أم كنت على خطأ
درك األحكام بنفسك ت حىت األحكام أن، التشيع أن تدرك عقيدتك بنفسك ألنَّ  ،ك خترج عن التشيعلذب

ة على شيعتهم أن فتحوا ابب التقليد وابب مَّ ل األئِ قضية ختصصية وشاقة لذلك سهَّ  يةقضال ولكن هذهِ 
القضية  رجعون عامة الشيعة إىل خواص أصحاهبم وهذهِ ة يُ مَّ ئِ فكان األَ  ،ةمَّ ئِ يف حياة األَ  التقليد كان مفتوحاً 

 . معروفٌة ال حنتاج فيها إىل استدالل

هؤالء هم الذين ال يستطيعون حيلة إىل الكفر  - ﴾ِإالَّ اْلُمْسَتْضَعِفَني ِمَن الّرَِجاِل َوالنَِّساء َواْلِوْلَداِن  ﴿
 ا يرشدهممب كواسّ مأن يت ؟لدنياا صنع هبم يففماذا يُ ، ان فيؤمنون ميفيكفرون وال يستطيعون حيلة إىل اإل

  انب العقائدي.يف اجلزموا مبا يقوله املرجع تلاملرشدون فيمكن أن ي

  ؟الوصف هل هو شيعي اذ: املستضعف هبةمَّ ئِ ن السؤال هنا نسأل األَ كلو 

 ., ليس مبؤمن ليس بشيعيوال هو مبؤمن هو بكافرٍ ، املستضعف ال  ال :اة قالو مَّ ئِ األَ 

 يقٍ ر طإىل  , أعوجيقٍ ر طه الشيعة إىل يُوجّ  الشيخ عبد املهدي الكربالئي يريد أن ث بهِ ذي يتحدّ الكالم ال
م قدِّ يف براجمي أُ  ,، ولذلك مرارًا وكرارًا يف أحاديثيدرك عقيدته بنفسهي لشيعي أنا على ,رجهم من التشيعخيُ 

ا يسألونين أو من دون سؤال محين :دائمًا أقول ,نة ابن احلسجَّ نصيحيت ألبنائي وبنايت من شباب شيعة احلُ 
غري و  يفوناليف جيوبكم ا ، األجهزة االلكرتونيةزماننايف  وسائل املعرفة متاحة ,قول � شباب الشيعةأ

ويف  ,يت حتملو�اجيوبكم ويف حقائبكم الصغرية الَّ  ة يفر جهزة متوفاأل هذهِ ، , االيباد وغري االيبادااليفون
و ال يوجد على جهازه االنرتنت مقاهي األجهزة أ  من هذهِ ، حىت الذي ال ميتلك جهازاً يف كل مكانو  بيوتكم
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يعي ، إبمكان الشاب الشمكان ت موجودة يف كلننوادي ومنتد�ت االنرت  ،االنرتنت موجودة يف كل مكان
ين تكثر صورهم ثي الشيعة من الذتحدّ م ليوتيوب وأن ختتار جمموعة منا والشابة الشيعية أن تدخل على

بعوا ، وتتَّ زوا ماذا يقولونيّ مَ  ,زواث هؤالء وميّ يدة شهر استمعوا ألحا، ملدّ ليوتيوبا أحاديثهم علىو  وأفالمهم
  احبثوا عن عقائدكم ولو، ُمثَّ صائب والقول اخلاطئوا بني القول الز يّ ن لديكم قدرة على أن متُ وّ وحينئٍذ تتك

 وإالَّ  ,عليكم ولكن هذه القضية واجبةٌ  ,ث عن ختصصأ� ال أحتدّ ، اجململ ابلشكل املختصر لابلشك
، املهديعبد شيخ لرسم خارطته الشيخ عبد املهدي وأمثال ايذي الهذا ستحمار ن يف بر�مج االو لستدخ
 مثلماقال لكم ديخ ركبوا ويُ ، تريدون أن تُ �مج االستحمار يف الوسط الشيعيخارطة لرب  ي طرحه هذهِ ذهذا ال

قال كبوا وليُ لُرت و فطأطئوا  ,نتم أحرارإذا كنتم تريدون ذلك ا !؟كمال احليدري  سيِّداملعاصر ال يقول املرجع الديين
 .ها الدخييونلكم ديخ وهنيئاً لكم أيُّ 

رواية عمر ابن ) الكايف الشريف ( الرواية وأ� اقرأ من  ا يستحمرونكم هبذهِ مبَّ الرواية فلر  يستحمرونكم هبذهِ ال 
ث حدي ىقت علبِّ وطُ  بخذت من النواص قواعد الفهم أُ ه أساساً خاطئ ألنَّ  وهم قد يفهمو�ا بشكلٍ  ,حنظلة
ه لُ بَـ قْ م يَـ لَ ا فَـ نَ كمِ م ِحبُ كَ ا حَ ذَ إِ فَ : ( ون لكم مثًال جاء يف هذه الرواية، سيقولالبيت النتائج ستكون خاطئةأهل 

نه  كِمَنا فـََلم يـَْقبَـُلهفَِإَذا َحَكم ِحبُ  - فقيه ولكن بشرط إذا حكم حبكمناالشيعي مل يقبل حبكم ال - نهمِ  ا منَّ إِ فَ مِّ
هذه ا و ذمن هنا أخ ,) هللابِ  ركِ الشِّ  دِّ ى حَ لَ و عَ هُ ى هللا وَ لَ عَ  ادُ الرَّ  اينَ لَ عَ  ادُ الرَّ وَ  دَّ ا رَ لينَ عَ هللا وَ  كمِ ِحب  فَّ خَ استَ 

الرادُّ على أهل (  :الرواية تقول ,)!! على هللا رادٌ الراد على الفقيه  : (فوها علماء الشيعة وقالوارواية وحرّ ال
 .الفقيه)، ما قالت الراد على البيت راٌد على هللا 

القضاء إذا ما حكم القاضي حبكم أهل  اببُ و  ،النص هذا النص ورد يف ابب القضاءذا هب قد يستحمرونكم
عن اإلمام املعصوم والقاضي حكم كم صادر احل ؟ ابعتبار أنَّ ال جمال للمناقشة اذامل ,ناقشةالبيت ال جمال للمُ 

 مكاإذا األح ,يكون هناك فصل لألمور أن دَّ ويف ابب القضاء البُ  ,ملعصومارة وصلت من اإلمام اشمب ايةٍ و ر ب
 اخلصومات وحلُّ  ؟ القضاء هو فصلُ القضاء ما هو ؟أيضًا تناقش فكيف سيصل احلق إىل صاحب احلق

كون قد ي بشرط أن ,شةقا قاطع وواحد غري قابل للمنالنزاع حيتاج إىل أمرٍ  صل اخلصومات وحلّ ، فزاعالنِّ 
لذلك ، و دمَّ ا يصدر على أساس العدل إذا كان القاضي قد حكم حبكم آل حمَُ وإمنَّ  ,العدلصدر على أساس 

 :ث عن هذا املوضوعدَّ نفس الرواية إذا نظر� إليها من البداية تتح

اث ريَ أو مِ  ينٍ دَ  عة ِيف ازَ نَ ما مُ هُ ينَـ نا بَ ابِ حَ صْ ن أني مِ لَ جُ ن رَ هللا عَ  بدِ  عَ ابَ أَ  لتُ أَ سَ  :الَ قَ ، لةنظَ حَ َعن ُعمر اِبن 
 :لتُ قُ  – الرواية طويلة - كلِ ذَ  لُّ  حيَ َال  : اإلمام يقول له ؟كلِ ذَ  لُّ حيَ اة أَ ضَ  القُ َىل إِ وَ  انطَ لْ لسُّ ا ىلا إِ مَ كَ ا حَ تَ فَـ 
 فَ رَ عَ وَ نا امِ رَ حَ ا وَ نَ لِ َال  حَ ِيف  رَ ظَ نَ وَ  انَ ثَـ يدِ ى حَ وَ د رَ ن قَ م ِممَّ كُ نْ مِّ  انَ ن كَ  مَ َىل ان إِ رَ ظُ نْ يَـ  :الَ قَ  ؟انعَ نَـ صْ يَ  يفَ كَ فَ 
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قاضي هذا القاضي و هذا ال - انَ مِ كْ م ِحبُ كَ ا حَ إذَ ا فَ مَ اكِ م حَ يكُ لَ ه عَ لتُ عَ د جَ  قَ إّينِ فَ  اً مَ كَ حَ  هِ بِ ا و ضَ ريَ لْ ا فَـ نَ امَ كَ حْ أَ 
ماً من علماء املتخاصمني من الشيعة خيتارون عالِ  سهم نفس املتنازعني ونفا بشكٍل خاص وإمنَّ  باً نصَّ مل يكن مُ 

، أمَّا إذا مل عليه البيت ال جيوز الردّ  لهم حبكم أفإذا حك ،يعة ويتحاكمون عندهمن فقهاء الش اً هيفق ,يعةالش
يت ت الَّ املو أو عليه احلق كان عنده املع احلقّ  صمني سواء الذي لهُ خاتحيكم حبكم أهل البيت وكان أحد امل

رد ي كم وجيوز له أنذا احلهب لتزمي ال جيب عليه أن أوالً كم ما هو حبكم أهل البيت هنا, هذا احل ثبت أنَّ تُ 
حكم حبكم أهل  اذقاضي إهذا الا ال جيوز الرد على ، وإمنَّ ضي إن مل جيب عليه لبيان احلقائققاهذا العلى 

 يضًا يناقش ويكوناعات إذا كان احلكم أز النِّ  حللِّ  اببٌ  ءة يف ابب القضاء فباب القضالاملسأ البيت وألنَّ 
، لمات حتُ و صاخل  أنَّ ين فكرة القضاء تعألنَّ  ,ء انتفت ال معىن هلااضلجدل فحينئٍذ أصًال فكرة القجماًال ل
ملنع ابب النقاش ا اذهوالفقهية ال يوجد  لتقليد يف املسائل الفتوائيةا يف ابب هُ واضح أنَّ  لٍ ل بشكدلِّ يُ وهذا 
فقه ومتنع الشيعة من ابب الو  تتناول ابب الفتوىت أخرى ال توجد روا� هُ دليل ألنَّ  أدلُّ  اذ، همفتوحهناك 

اإلمام العسكري تقليد الواردة يف تفسري اية الىل رو إإذا نظر�  صاً و ، خصدونهواملرجع الذي يقلّ  هيمناقشة الفق
اه وَ ى هَ لَ عَ  اً فَ الِ ه خمَُ وَال مَ لِ  اً يعَ طِ مُ  هِ ينِ دِ لِ  اً ظَ فِ احَ  هِ فسِ نَ لِ  اً نَ ئِ ااء صَ هَ قَ ن الفُ مِ  انَ ن كَ ا مَ أمَّ فَ : ( عن إمامنا الصادق

شيعة لا عوامّ  املسألة مسألة ختيريية يعين أنَّ  ,دوهقلِّ يُ  أن مِّ اللعو  ) وهدُ لِّ قَ يُـ  أنْ  مِّ اوَ عَ لْ لِ فَ  ) اهوَ هلَِ  اً فَ الِ خمَُ ( أو 
  .رون س فقيهاً واحداً أو إبمكا�م خيتارون أكثر من فقيهاخيت

وليس ذلك كل فقهاء الشيعة مجيع فقهاء : ئمًا حيذفه العلماءدال الرواية الذي حيذف وإذا نظر� إىل ذي
 .ا بعضهموال يكون ذلك يف مجيع فقهاء الشيعة وإمنَّ ، ا بعضهم وإمنَّ  ةشيعلا

عطاء احلرية للشيعي يف االختيار هذا يدلك على أنَّ ابب النقاش ة ومع إظر إىل هذه املالحظة املهمَّ مع الن
يعة من ر على ضعفاء الشقليد هم أضتمراجع ال ري منبكث عن مجٍع  استمرت تتحدَّ  الرواية إذا مفتوح ، ألنَّ 
التهمة هناك ، فعلى الشيعة ةلمر حمشر وأضر من أضر من  هم يعين ،صحابهلى احلسني وأعجيش يزيد 

 من حق الشيعي أن، الشيعي أن يناقش ق، من حيسأل من حق الشيعي أن ،عاملراج ءوالشبهة قائمة يف هؤال
ت أهل البي مع مالحظة أنَّ ، )ص(وأن خيتار تلك املسألة من الفقيه  )س(ه يسألة من الفقهذه املتار خي

اخليار للشيعي يف أن خيتار أكثر من حكم وتركوا ة الواحدة عقعليهم أمجعني جعلوا يف الوا وسالمهُ  هللاِ  صلواتُ 
من الشافعي  هبا جيء هذهِ  ،الفة ملنهج أهل البيتفقهاؤ� اآلن هذه خمهبا يت يعمل يقة الَّ ا هذه الطر أمَّ  ،احلكم
 .املسألة هلا أكثر من حكم  تي، عند أهل البواحد املسألة هلا حكمٌ  من أنَّ 

 املشددة ، والشيعي خيتار ما وهناك األحكام,  هناك األحكام امليسرة: حكام وهناك نوعان من الفتاوى واأل
غيبة الطفل : أ� آتيكم اآلن مبثال ، مثًال ، ب الظروف سحب ة حبسب الواقعواملشدد ام امليسرةبني األحك
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كم حينئٍذ ف إذا غاب عن عينيك حيُ كلّ ؟ الطفل الصغري الذي هو ليس مب ما املراد من ذلك, منجسة 
يلعب يف الغرفة الثانية ورجع لك الصغري ذهب فطو  يعين مثًال أنت جالس يف الغرفة, ه قد تنجس بتنجسه أبنَّ 

 كم ميكن هذا احل ، ال ميكن ؟د يف زماننا ميكن أن يطبقشدَّ هذا احلكم حكم مُ ، تهِ ر كم بطهافال حيُ ا رجع ذفإ
اثث ت وأيامات خارج البغل والتز ت موجودون يف بيتهم ما عندهم مشامفتوح وأهل البي طبق يف بيتٍ أن يُ 

صحراء خالية وال ء مفتوحةخيمة يف الصحرا ،خيتفي وراءهال ينشغل هذا الطفل ابألاثث و  البيت بسيط حبيث
ن جنري حياتنا املعقدة كيف ميكن أو  ا يف زماننامَّ ، أأن يالحظ الطفل ذٍ ئنيحوال شيء ميكن  ال شجر فيها
هتم وحاجاهتم وما �ن شؤو عامل على أزمون ابألحكام الشرعية من الناس هل نتتل، الذين ال يهذه األحكام

 ة هلم حكمٌ اسزمون أبحكام الطهارة والنجتلالذين ال ي أم أنَّ ؟ موريتواصلون معه هل حيكم بطهارة هذه األ
 ؟ آخر

أيضًا من  اطات لعبةٌ يتاالح ياطات هذهِ تث عن االحال أحتدَّ  دةمشدَّ  مٌ ناك أحكاهُ و  ميسرة هناك أحكامٌ 
واقعة وصرحية لكن يوجد يف ال اضحةة و بيت واضحلت أهل اروا�، طات احتيث عن االال أحتدّ  عب ، أ�اللُ 

البد  اآلن ملنهج املوجوداهذا  اأمَّ ,  تيار احلكم الذي يتناسب مع ظروفهخ يف اّري لشيعي خمُ أكثر من حكم وا
رمبا إذا سنحت فرصة  ، الصادق دمَّ هذا ما هو مبنهج جعفر ابن حمَُ  ، للواقعة من حكم هذا منهج الشافعي

عليه  وسالمهُ  هللاِ  ا الصادق صلواتُ نوعن فقه إمام ًال عن الرسائل العمليةفصَّ م القادمة أفتح ملفًا مُ يف األ�َّ 
ل يف هذه فصّ ن أُ مباشر ، أ� ال أريد أ لصادق بشكلٍ قارن بني ما هو بني أيدينا وبني ما هو عن إمامنا اونُ 

 ين أذهب إىل فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم .املسألة أكثر من ذلك ولكنّ 

 :االستحمار استحماران •

 :  دنيوي ستحمارٌ هناك ا

ت العمالقة يف تسويق بضائعهم اأصحاب الشرك ,ريةأصحاب رؤوس األموال الكب ,السياسيون ,امكّ ارسه احلُ ميُ 
امج االمتاع واملؤانسة وأمثال ذلك ، فهناك استحماٌر بر  قيت تسوّ اإلعالم املؤسسات الَّ اء أجو  ،اهتمومنتج

اً وجيعل الناس صغري  م شيئاً ضخّ كن لإلعالم أن يُ مي م أواكَّ ميكن للحُ : على سبيل املثال , واضح  اذدنيوي وه
ء ام السياسيون اإلعالميون أصحاب رؤوس األموال زعماكَّ احلُ , شيء ال أمهية له  يعتقدون بضخامته

العكس   واعلفي نوإبمكا�م أغاية الضرورة  ال أمهية له هو يف شيئاً  كا�م أن يقنعوا الناس أنَّ مالقتصاد إبا
 .وال أريد أن أقف طويالً عنده ينيو ستحمار الدنيوي ، هناك استحماٌر دمن اال وهذا جزءٌ 

  ديين : هناك استحمارٌ و 



16 

 

) الكايف الشريف ( من  واية وأ� اقرأيف هذه الر  ءمثًال ما جا, الديين على مراتب وعلى درجات  واالستحمارُ 
الكتاب وهذه الرواية العاشرة احلديث كتاب العقل واجلهل من بداية   ، وهذا هو اجلزء األول من الكايف

 وءِ ضُ وُ لابِ  لىً تَ بمُ  الً جُ رَ  - مامنا الصادقإل - هللا بدِ  عَ ِيب ِألَ  رتُ كَ ذَ  :الَ قَ  ،اننَ سِ  ابنِ  هللاِ  بدِ ن عَ عَ : العاشر 
ى يف املصطلحات املعاصرة سمّ هذا الذي قد يُ ، ك فيهماابلشَّ  مبتلىً  ةالوالص ضوءو ابل مبتلىً  - الةصَّ وال

املؤسسة الدينية الشيعية الرمسية اء ء احلوزة ويف أجو اصاب به الكثريون خصوصًا يف أجو ، ويُ القهري اسابلوسو 
َعن َعبِد  -قهري يف مسائل الوضوء والصالة الوسواس ال ةمني هبذه احلالة حبالصاب الكثريون من املعمّ ، يُ 

 - لتُ قُ وَ  رَُجًال ُمبَتلى اِبلُوُضوِء والصَّالة -مامنا الصادق إل - : ذََكرُت ِألَِيب َعبِد هللاِهللا ابِن ِسَنان، قَالَ 
 لٍ قْ عَ  يُّ أوَ  :هللا بدِ و عَ بُ  أالَ قَ فَـ  ،لاقِ عَ  لٌ جُ و رَ هُ  :لتُ قُ وَ  – رمبعد أن ذكرت هذا األ عبد هللا ابن سنان يقول

؟ وهُ  يءٍ شَ  ن أيِّ يه مِ تِ ي �َ ذِ ا الَّ ذَ هَ له سَ  :الَ قَ فَـ  ؟انيطَ الشَّ  يعُ طِ يف يُ كَ وَ  :هُ لَ  لتُ قُ فَـ  ؟انطَ يْ لشَّ  ايعُ طِ و يُ هُ وَ  َلهُ 
 كثرون من لعن الشيطاناً يُ مئن جربوا سلوا هؤالء الشكاكني داأنتم اآل - انيطَ ل الشَّ مَ ن عَ ك مِ ول لَ قُ يَـ  هُ إنَّ فَ 
 .؟ سيقول حالة شيطانيةاحلالة من أين جاءتك سائل هذهِ  أله، هذا الشكاك لو سطيعونههم يُ لكنَّ و 

: ؟ قال املؤمن ئل مىت تضحك علىإبليس حني سُ  نَّ لذلك عند� يف الروا�ت أ, هذه بدا�ت االستحمار 
ر يف القراءة ورمبا كرِّ به ويبدأ يُ  عبثهو الذي ي ، قطعاً تهصلي ويشك يف قراءيُ  اماملؤمن حين ك علىأضح

احلوزة العلمية الدينية فكثريون منهم شاكل يعرفها طلبة هذه امل, هكذا و  جديدة يقطع الصالة وينشئ صالةً 
االستحمار ، أ�  لشيطانية ، هذه بدايةت االواس القهري وهبذه احلامصابون هبذه األمراض أبمراض الوس

 .الستحمار الديين ا ث عنأحتدَّ 

ينطق  �طقٍ  إىل اإمَّ و  ان نفسها إىل الشيطشيطانية ، إمَّ إىل اجلهة ال ا يبدأ من االستماعلديين إمنَّ واالستحمار ا
عن هللا فقد  قطق ينطالنا ده فإن كانبَ فقد عَ  من استمع من أصغى إىل �طقٍ : فهما �طقان , عن الشيطان 

 قطوهذا النا -د إبليس بَ عن إبليس فقد عَ  قطوإن كان الناطق ين -هذا الناطق ينطق ابلوعي  -د هللا بَ عَ 
 هم املعصومون ال يوجد �طقٌ  عن هللا والذي ينطق عن هللا فقط �طٌق ينطق مها �طقان، ينطق ابالستحمار 

أنطق عن  ينفال يستطيع أحد أن يقول إنَّ  طقون بهننقل ما ين هللا عليهم ، حنن غريهم صلواتُ ينطق عن هللا 
 أذنهو  نهالواعي وعي اطق وقلبهلسان هللا هو املعصوم ، لسان هللا النَّ  ، الذي ينطق عن هللا هو لسان هللا، هللا 

ما  هناك من الشيعة من ينقل ، اطق عن هللا هو املعصومفالنَّ  ، ههو وجه هللا الذي إليه نتوجّ  ، هو املعصوم
اطق عن الشيطان ، فالنَّ �طقٌ س عن الناطق عن هللا ، وهناك �طٌق عن إبلي اطق عن هللا هو �قلٌ ينطق به النَّ

اآلن ، اطق عن إبليس يعطينا االستحمار النَّ و ,   احللقة املاضيةعطينا الوعي الذي مر الكالم عنه يفعن هللا يُ 
ينطق عن هللا إىل  ياطق الذلنَّ ا وأمثال ذلك هل يستمع إىل ه ويف قراءتهءيف صالته ووضو  هذا الذي يشكُّ 



17 

 

االستحمار ية داب شيطانية ، هذهِ  حالةٌ  هو يقول هذهِ ينساق وراء املنطق الشيطاين ،  هُ أهل البيت أم أنَّ  تعاليم
 .رجة من االستحمار إىل درجٍة أكربالد تتسافل هذهِ  ُمثَّ  جمازي ، ى ابلعكس تتسافل ، تعبريى ترتقّ رتقّ ت ، ُمثَّ 

 /رىب قلبعة ذوي اوأ� اقرأ من ط )367(صفحة  ، عليه وسالمهُ  هللاِ  هذا هو تفسري إمامنا العسكري صلواتُ 
عليه وآله ،  ى هللاُ صلّ  ثنا إمامنا العسكري عن رسول هللادِّ حيُ  )367(صفحة  قم املقدسة / /الطبعة األوىل 

، إىل أن يقول  شيطان وإبليس وأعوانهوال ع بني املؤمنا ل أأخذ منه موطن احلاجة عن حالة الصر يو واحلديث ط
 - هوآلِ  دٍ مَّ ى حمَُ لَ عَ  ةِ َال الصَّ و رِه كْ ذِ وَ  ة هللاِ اعَ لى طَ ن عَ ؤمِ مُ ـا الذَ هَ  يَ قِ إن بَ فَ : عليه وآله  ى هللاُ األعظم صلَّ  يبُّ النَّ 

 ن مثال ، وإالَّ من منظومة الدين ، الكالم هنا ع لفاظ هي جزءٌ األ ، ابأللفاظ قطعًا الكالم هنا ليس خاصاً 
َوِذْكرِه والصََّالِة  هللا َذا الـُمؤِمن َعلى طَاَعةهَ  فَإن بَِقيَ  - ة بكل تفاصيلهاالدينياحلديث أساساً عن املنظومة 

 وعلى هو يف حالة صراع ، فإذا كان على الطاعة - اتاحَ رَ ك اجلِ لَ يس تِ بلِ ى إِ لَ ي عَ قِ بَ  همٍَّد وآلَعَلى حمَُ 
 كلِ ن ذَ عَ  دُ بْ العَ  الَ زَ  إنْ وَ  -احات تلك اجلر  إبليس سيضعف وستبقى د فإنَّ مَّ حمَُ  وآلِ  دٍ مَّ لتواصل مع حمَُ ا
 همَ جِ لْ   يَـ ىتَّ د حَ بْ ك العَ لِ ى ذَ لَ عَ  ويَ قَ  يس مثَُّ لِ بْ إِ  اتُ احَ رَ ت جِ لَ مَ دَ نْ اِ َوَمَعاِصيه  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هللاِ  ةِ فَ الَ  خمَُ ك ِيف مَ ا�َْ وَ 
فهنا تبدأ  ، اللجام يوضع للحمار، اللجام يوضع للفرس  ، يوضع للدابة اللجام عادةً  ، جلام يصنع لهُ  -

ث دّ يعة حتصورة دخيية إبليسية ، هناك صورة دخيية مرجعية يقوم هبا مراجع الش عملية استحمار دخيي ، هذهِ 
 .كمال احليدري   سيِّدعنها ال

 رجاًء اعرضوا لنا الوثيقة الدخيية : •

؟ على شنو  : ماريد أجيب األمساء ، واحد قال يل : أنت على شنو مستعجل كمال احليدري  سيِّدال[ 
يعين بشـ ها الشيعة  -تركبهم  نتوصل النوبة إيلَّ ، قال : توصل إطمئنّ اباب ما  مستعجل ؟ قلت له : آخاف

، هاي قبل مخس سنوات ، قال يل : ال  عالمواحد ِمن األ، وهللا نّص عبارته ،  تركبهم وتقول هلم ديخ -ها 
ـيد به گـي ميـچيشيين ، اين مردم أالغن آقا ميشيند م تستعجل ، وشدا أقول لك ؟ تركب ، يعين أالغه أقا

ألنَّه ، نص عبارته ، ّكن على ثقة وكلكم تعرفون ،  أالغه كه حركت بكنه ؟ ابابش , ديخ به عريب ابابش
 .ديخ ال : تركب مثل ما ركب فالن وقال ق ماريد أجيب األمساء ، عرفت هاه ,

  : عنده علم إمجايل . أحد الطالب

ة هذا ، وهللا هذا ال أقول واقع الشيع, ع الشيعة ال مو علم إمجايل هذا واقع ، واق:  السيد كمال احليدري
 .واقع الشيعة ]
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نصيحة مرجٍع   ،م له نصيحةً قدِّ راجع يُ امل ي واضح ينقل عن أحدر دسيِّد كمال احليال, رجعية م يةٌ هذه دخي
ثنا دِّ حيُ  وهنا،  ةفهذه الدخيية املرجعي، ه قد ركب عليهم وقال هلم ديخ آخر من أنَّ  مرجعٍ  ثه عندِّ حيُ و  ملرجع ،

 . ةية اإلبليسيدخيعن ال هللا لرسو 

  : انتيية دخيإذاً فالدخي

 .كمال احليدري سيِّد  ملعاصر الا املرجع عنها ثنايت حيدّ ة هذه الَّ يع مرجدخييةٌ  •
 .آله و  ليهثنا عنها رسول هللا صلى هللا عدِّ يت حيُ هذه الَّ  ةودخيية إبليسي •

 نكر مجلةً تفسري الذي أُ هذا الوأ� اقرأ حديثه عليكم من تفسري إمامنا العسكري صلوات هللا وسالمه عليه 
 وآلِ  دٍ مَّ حمَُ  يعين الطاعة وعن ذكرِ  - كلِ ن ذَ عَ  بدُ العَ  الَ زَ  إنْ وَ  -اً يف إطار هذا الرب�مج الدخيي وتفصيالً أيض

ى لَ عَ  -قوي إبليس  - يوِ قَ  يس مثَُّ بلِ إِ  اتُ احَ رَ ت جِ لَ مَ دَ نْ اِ  َعزَّ َوَجلَّ وَمَعاِصيه ِيف ُخمَاَلَفِة هللا كَ مَ ا�َْ وَ  –د مَّ حمَُ 
 ويَ قَ  مثَُّ  -ه يقول له ديخ أبنَّ  ما قالت لكن الرواية - بهُ ركَ يَ ه وَ رِ هْ ى ظَ لَ ج عَ سرُ يَ  وَ هُ مَ جِ لْ يَـ  ىتَّ د حَ بْ ك العَ لِ ذَ 

حليدري نقًال عن املرجع ا لكما  سيِّدال هما قالابلنسبة لِ  -ج َعَلى َظْهرِه الَعْبد َحىتَّ يـَْلِجَمُه َوَيسرُ  كَ َعَلى َذلِ 
املؤمن على سرج سيُ  سيا إبلأمَّ ،  م يركبون الشيعة من دون أن يسرجوهمعي فإ�ّ احلديث املرجهذا  ينيع

نه عَ  لُ زِ نْ يَـ  مثَُّ  هُ بَ ركَ يَ وَ  َعَلى َظْهرِهِ  جَ ك الَعْبد َحىتَّ يـَْلِجَمُه َوَيسرُ َعَلى َذلِ  يَ مثَُّ َقو  -سيضع السرج عليه 
هذا  أيتفي، ما إبليس عنده وكالء ، هذا من وكالء إبليس  - ينهاطِ يَ ن شَ  مِ ا�ًَ يطَ ه شَ رِ هْ ى ظَ لَ ب عَ ركِ يُ وَ 

، هذا حديث أهل عملية استحمار دخيية مرتبة شيطانية من الدرجة األوىل ، فريكب على املؤمن  نالشيطا
َوَيرَكَبُه مثَُّ  َعَلى َظْهرِهِ  جَ َحىتَّ يـَْلِجَمُه َوَيسرُ  -إبليس  - َعَلى َذِلك الَعْبد يَ مثَُّ َقو  -حديثي  البيت ما هو

ا ذهَ  أنِ ن شَ نا مِ ابَ صَ ا أَ رون مَ ذكُ ا تَ مَ أَ  هِ ابِ صحَ ول ِأل قُ يَـ وَ  نهيـَْنِزُل َعنه َويُرِكب َعَلى َظْهرِه َشيطَا�ًَ ِمن َشَياِطيْ 
ل يك هذا و نياطشيذا شيطان شيطان ال قيمة له بني اله ألنَّ  - اذَ هَ  هُ بُ ركَ يَ  ارَ  صَ ىتَّ ا اآلن حَ نَ لَ  ادَ قَ انْـ ّل وَ ذَ 

يس األصل وبعد ذلك أركب وكيًال شيطانياً من ، ركبه إبلالشيطان ال قيمة له ، يف البداية ركبه إبليس األصل 
ما  -َما َتذُكرون َما َأَصابَنا ِمن َشأِن َهذا أَ  - ؟ابه إبليسى ظهر ذلك املؤمن ، ماذا يقول ألصحوكالئه عل

َقاَد لََنا اآلن َحىتَّ َصاَر َيرَكُبهُ  َذلَّ  -الذي اآلن حدث فيه  من بني  قيمة لهُ  الذي الهذا  –َهَذا  َوانـْ
 .الشياطني 

الناس  رو على ظه عية ويركبرجعتمد املة مُ يعم جاهل بعنوان وكيل املرجعمّ يت مُ � نوهذا األمر حيدث ميكن أ
فسري ت هذاو ,  هذا كالم رسول هللا هذا ما هو بكالم أحد ، ديين ، فهناك استحماٌر دنيوي وهناك استحمارٌ 

تفسري هذا التفسري  ي من أنَّ حبسب الرب�مج الدخيالتفاسري ال كما يقول مراجعنا  اإلمام العسكري عني
 موضوع فليقولوا ما يقولون .
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وا اومُ دَ ه فَ اتِ احَ رَ جِ  ملََ أَ ه وَ ينِ ة عَ نَ خْ يس سُ لِ بْ ى إِ لَ ميوا عَ دِ تُ   أنْ متُ دْ رَ إن أَ فَ  :هآلِ يه وَ لَ عَ  ى هللاُ لَّ هللا صَ  ولُ سُ رَ  الَ قَ  مثَُّ 
اإلمام املعصوم ،  طاعة هللا ما هي ؟ طاعة هللا هي طاعةُ  - هآلِ  و دٍ مَّ ى حمَُ لَ عَ  الةِ الصَّ رِه وَ كْ ذِ ة هللا وَ اعَ ى طَ لَ عَ 
 - اَىل عَ تَـ وَ  كَ ارَ بَ ن تَـ محَْ ا الرَّ ضَ رِ اء وَ يَ شْ األَ  بُ ابَ ه وَ احُ تَ فْ مِ ه وَ امُ نَ سِ وَ  رِ مْ األَ  ةُ وَ ر ذُ  (, )   هللااعَ طَ م أَ كُ اعَ طَ ن أَ مَ وَ ( 

ب اوالرواية يف الكايف الشريف يف هذا الكت زرارة ثُ دِّ حيُ  يقول يذ؟ هو ال مما هي � أاب جعفر � ابقر العلو 
َواَبُب اَألْشَياء َوِرَضا  هُ  َوِمْفَتاحُذرَوُة اَألْمِر َوِسَناُمهُ  -؟ اب جعفرما هي � أ - رِ مْ األَ  ةُ وَ ر ذُ  - لو اجلزء األ يف

َعاَىل   ). هِ تِ فَ رِ عْ مَ  دَ عْ بَـ  امِ مَ إلِ لِ  ةُ اعَ الطَّ  -؟ خرب� � أاب جعفرأ - الرَّْمحَِن تـََباَرَك َوتـَ

األكرب  الذكرُ  - َفَداوُموا َعَلى َطاَعة هللا َوِذْكرهِ  َمل ِجَراَحاتِهِ فَإن َأَرْدُمت أْن تُِدميوا َعَلى ِإْبِليس ُسْخَنة َعيِنه َوأَ 
 الذكر األكرب آلُ , وهم أكرب األذكار ) هللا  ركومن ذكرهم فقد ذ (  روا�ت صرحية ، األكرب هم ؟ الذكرُ من 

ٍد وآلِ  َفَداوُموا َعَلى َطاَعة هللا َوِذْكرِه َوالصَّالةِ  -د مَّ حمَُ  اء م عن أجو لتُ زِ  - كلِ ن ذَ م عَ تُ لْ زِ  إنْ وَ  هَعَلى ُحمَمَّ
ب كِ يس يُِر بلِ ب إِ ُريكِ ب أو فَ كَ ريَ ا فَ إمَّ  - هتِ دَ رَ عض مَ م بَ كُ تَ يَـ فِ قْ ب أَ كَ ريَ يس فَ لِ بْ إِ  اءَ رَ سَ م أُ تُ نْـ كُ  - دمَّ حمَُ  آلِ و  دٍ مَّ حمَُ 
ى هللا عليه وآله صلَّ  يبّ النَّ  تالحظون أنَّ من وكالئه من وكالء إبليس ، أال  - َأْقِفيَـَتُكم بَعض َمَرَدتِه بُريكِ فَ  -
 االستحمار من أنَّ عن  ثتُ حتدّ  امحين لذي قلتهُ ثنا هنا عن بر�مج االستحمار اإلبليسي ، وهذا هول ادِّ حيُ 

يف احلاضر ويف املستقبل ، هناك و  ة يف املاضيير  على طول اخلط يف احلياة البشموجودةٌ  ار ظاهرةٌ االستحم
 عن ينطقُ  �طقٌ  مها �طقان ، ريهمغحمار عند د واالستمَّ حمَُ  الوعي عند آلِ  ، واالستحمارصراع بني الوعي 

  . يس ابالستحمارإبلينطق عن  �طقٌ و , هللا ابلوعي 

ادة اإلمام يف زمانه البطائين ولذلك بعد شه يٍ شيع جعٍ كلمة إمامنا الكاظم قال ألكرب مر ال ها هذو ر كّ ذ وت
م اظيف زمن اإلمام الك كان أكرب مرجع شيعي  على أنَّهُ  واضح هذا دليلٌ و ,  إليهالكاظم الشيعة كلهم رجعوا 

 . ت االستحمار اجر ددرجة من  هِ هذ احلمري , هُ ابدوك أشقلِّ نت ومُ وأتباعك ا نتا:  قال لهُ 

 !! مي اجلهنّ  االستحمار:  درجات االستحمار وهو إىل أن ننتهي إىل أخسِّ 

واالستحمار ,  يمرآن االستحمار اجلهنّ لقا ث عنهوهذا االستحمار حتدَّ , هذا أسفل درجات االستحمار 
  .ري هناك وما جيري هناك جيري هناوما جيري هنا جي, يف الدنيا عن صورٍة يف اآلخرة  ا هو صورةٌ مي إمنَّ اجلهنّ 

 ﴿: سورة لقمان اشرة بعد البسملة منهبنا إىل سورة لقمان يف الكتاب الكرمي وإىل اآلية التاسعة بعد العذ إذا
 -؟ ماذا تقول اآلية - َواْغُضْض ِمن َصْوِتكَ  -م هبدوء واغضض من صوتك تكلَّ  - َواْغُضْض ِمن َصْوِتكَ 

 ؟دمَّ حمَُ  ماذا يقول آلُ ,  ﴾ ِإنَّ أَنَكَر اْألَْصَواِت َلَصْوُت اْحلَِمريِ 



20 

 

الرواية الثانية يف ,  )183(صفحة , اين ر حهاشم الب سيِّدلل) ن اهتفسري الرب ( من  رأ من اجلزء السادسأ� اق
َواْقِصْد ِيف َمْشِيَك َواْغُضْض ِمن  ﴿ اشرة بعد البسملة من سورة لقمان:ة بعد الععسوهي اآلية التا ذيل اآلية

ِإنَّ  ﴿ :ريمِ ه احلَ ذِ عىن هَ ا مَ ني مَ نِ مِ ؤْ مُ ـال ريَ مِ ٌل أَ جُ ل رَ أَ سَ  , ﴾َصْوِتَك ِإنَّ أَنَكَر اْألَْصَواِت َلَصْوُت اْحلَِمِري 
 ريُ مِ أَ  الَ قَ فَـ  ؟ريمِ ه احلَ ذِ  هَ َىن عْ ا مَ مَ  - يسأل أمري املؤمنني سائلٌ  -؟ أَنَكَر اْألَْصَواِت َلَصْوُت اْحلَِمِري ﴾

هللا  - هرُ كِ نْ يُـ  ًا مثَُّ يئَ ق شَ لُ خيَْ  نن أَ مِ  مُ رَ كْ أَ  هللاُ  - ؟عذب ماذا قال أمري املؤمنني واجلواب جوابٌ  - نينِ مِ ؤْ مُ ـال
 وبسببفصوت احلمار هذا بسبب منظومٍة  ,منظومته الصوتية الذي خلق احلمار وهو الذي خلق لهُ هو 

ُهللا َأْكَرم ِمن َأن َخيُْلق َشيَئًا مثَُّ : األمري يقول، لبدنية خلقها هللا سبحانه وتعاىلأعضائه ا فسلجٍة يف تراكيب
َا ُهو زُرَيق َوَصاِحُبهُ  -ة مَ اطِ فَ عناوين لقتلة  - هبُ احِ صَ يق وَ رَ و زُ ا هُ منََّ إِ  هيـُْنِكرَ   ةِ ورَ  صُ ر ِيف ن �َ وٍت مِ بُ  اتَ ِيف  ِإمنَّ

 ألنَّ , مي غري احلمار الدنيوي احلمار اجلهنّ , يف صورة محارين جهنميني  - ار النَّا ِيف قَ هِ ا شَ ين إذَ ارَ ِمحَ 
ث يدواخلنازير ، فاحل ةُ در الق هان عندحتسُ  ورٍ شرون على صُ أهل البيت حيُ اء أعد الروا�ت تقول عند� من أنَّ 

َا ُهو زُرَيقٌ  هُهللا َأْكَرم ِمن َأن َخيُْلق َشيَئًا مثَُّ يـُْنِكرُ  -مية عن محري جهنّ , مي  جهنّ عن محارٍ  َوَصاِحُبه ِيف  ِإمنَّ
هذا هو الذي  - ماهِ اخِ رَ صُ  ةدَّ ن شِ ار مِ النَّ  لُ هْ أَ  جَ عَ زَ نْـ اِ  َقا ِيف النَّارِمحَارَين إَذا َشهِ  اَتبُوٍت ِمن َ�ر ِيف ُصورَةِ 

 مي .اجلهنّ ابالستحمار  قصدته

إىل أن نصل إىل اسوأ يتسافل ويتسافل  ثاينالواالستحمار , مار الثاين ول يقود إىل االستحفاالستحمار األ
ذه ال وهبذا احلهب ريق وصاحبهُ كان زُ ا  مي ، وإمنَّ ستحمار اجلهنّ االحاالت االستحمار وهي حالة من  حالةٍ 

 ا� عليه يف احلياة الدنيا .ما كم فذلك صورٌة لِ ة يف جهنّ يئاهل

لُِّريَْوا  -؟ ألي شيءٍ  - َأْشَتااتً  يـَْوَمِئٍذ َيْصُدُر النَّاسُ  ﴿: ح إذا ما ذهبنا إىل سورة الزلزلةهناك قانون واض
ها  ولكنّ املذلك العميٌة تتناسب مع مية هي صورٌة جهنّ العقوبة اجلهنّ  فهذهِ  أعماهلم هي هي ، - َأْعَماَهلُمْ 
مي الذي قادهم فكانت حقيقتهم هي يف درجة االستحمار اجلهنّ  ، وعن عملهم يف الدنيا معن حاهل انعكاسٌ 
يرى نفس  - َل َذرٍَّة َخْريًا يـََرهُ َفَمن يـَْعَمْل ِمثْـَقا ۞يـَْوَمِئٍذ َيْصُدُر النَّاُس َأْشَتااًت لُِّريَْوا َأْعَماَهلُْم  - مإىل جهنّ 

تلك  شعيمي يف الدنيا سياالستحمار اجلهنّ  فمن يعيش حالة,  ﴾ َوَمن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َشّرًا يـََرهُ  - العمل
 قوانني هللا وهذه قوانني اآلخرة . هذهِ , هذه هي القوانني  احلالة هناك يف اآلخرة ،

ديين  واستحمارٌ ، وي وال نريد أن خنوض فيه يناستحماٌر د,  نااالستحمار استحمار :  الصة القولخُ 
ستحمار وهو االستحمار هذا اال درجات واالستحمار الديين يتسافل شيئًا فشيئًا حىت نصل إىل أسفل

حينما ؟ مي ار اجلهنّ رجة االستحمن إىل داس؟ مىت يصل اإلنذه االستحمار همي ، مىت نصل إىل اجلهنّ 
مي هو الوادي املناقض للوادي الوادي اجلهنّ  ؟ ميهنّ و هذا الوادي اجل، أين همي يكون يف واٍد يف واٍد جهنّ 
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ة مَ اطِ مي ، فَ اطِ مي وهناك واٍد فَ ناك واٍد جهنّ ها ، فهُ ستبان األشياء أبضدادها أو من أضدادا تُ إمنَّ ,  مياطِ الفَ 
مي هو اطِ الوادي الفَ  ،املفطوم املقطوع عن النار , مي اطِ هناك الوادي الفَ تها وشيعتها من النار ، ففطمت ذري

مي هناك الوادي اجلهنّ و , ي ماطِ فهناك الوادي الفَ ,  ) ارن النَّ عَ  اهَ تَـ يعَ شِ ا وَ هَ تَـ يـَّ رِ ت ذُ مَ طَ فَ ( , م الوادي املفطو 
مي ، ار اجلهنّ مي يتسافل اإلنسان يف درجات االستحمار حىت يصل إىل درجة االستحمويف الوادي اجلهنّ ، 

قان �طٌق ينطق عن هللا �ط ، هناك هناوجّ يت تُ األصوات هي الَّ  ، عن أصوات ، ثت عن أصواتواآلية حتدّ 
هنا أنكر األصوات  ، ميجلهنّ ا يف الوادي ؟و�طٌق ينطق عن إبليس أين جندهمي ، اطِ ؟ يف الوادي الفَ أين جنده

 ينطق عن هللا هناك أشرف األصوات .اطق الذي هناك النَّ و 

ا أن أتخذ مي وإمَّ اطِ ا أن أتخذ من الوادي الفَ خذ فكرك وعقيدتك إمَّ أن أتز نفسك و يّ نت عليك اآلن أن متُ ا
 مي .من الوادي اجلهنّ 

 ة ..!!مَ اطِ والؤك لفَ  ؟مي وال جتعلك بعيدًا عن هذا الوادياطِ دخلك إىل الوادي الفَ يت تُ ما هي العالمُة الَّ 
  !!ى يف مفردات هذا الوالء يتجلّ 

؛ أقّرب لكم الفكرة , دات هناك مفر ، ) مفاتيح اجلنان ( هذا هو , ريفة ز�رهتا الشّ هذه املفردات ذكرهتا لنا 
هذه ، ث عىن احملتو�ت عن املعلومات أحتدّ  افظ على حمتو�تهن حيُ ان أسأراد اإلن وتر إذاجهاز الكمبي

واثئق واألسرار وال لفاتة من أجهزة الكمبيوتر وفيها من امليت تشتمل على منظومة هائللكبرية الَّ ا ؤسساتامل
شيء ، وتسري األمور  ر كلدمّ وتُ  ستدامهها الفايروسات وإالَّ ؟! خاصة إىل بر�مج محاية  أال حتتاج إىل محايةٍ 

ك  ختريٍب شامل ، لذلكبرية وإىل  ي إىل خسارةٍ ؤدّ عاكس ، بشكٍل يُ مُ  حينئٍذ مع مدامهة الفايروسات بشكلٍ 
  فة .اً ومكثّ املؤسسات حباجة إىل برامج محاية عالية جدَّ  هذهِ 

ف كثّ إذا أردت أن حتمي نفسك عليك أن تعتمد بر�مج محاية ومُ  لفايروسات !!ا مي هو منبعالوادي اجلهنّ 
ل على مي وحتصّ اطِ الوادي الفَ  ةستستطيع أن تتواصل مع مؤس, مي اطِ الفَ رب�مج موجود يف الوادي هذا ال, 

تلك  لِّ ر� من كُ هُ طَ , ) !!  كِ تِ يَ َال وَ ر� بِ هُ د طَ  قَ �َّ نا أبِ سَ فُ نْـ ر أَ شِّ بَ نُـ لِ  (:  �مج ، هذا الرب�مج عنوانهُ رب هذا ال
مي ، هذا الرب�مج فيه يت أتخذ� إىل الوادي اجلهنّ مات الَّ تلك األسباب واملقدِّ  لِّ ر� من كُ هُ الفايروسات ، طَ 

 !ما هي هذه املفردات ؟, مفردات 

 ثكم عن هذه املفردات .حدِّ نذهب إىل فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم كي أُ 
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 مي للحماية الفائقةاطِ الرب�مج الفَ  :بعبارة موجزة , فردات بر�مج احلماية الفائقة إذًا حنن هنا نبحث عن مُ 
حمار مي الذي هو أسفل مراتب االستمن االستحمار اجلهنّ  للخالص, مي من فايروسات الوادي اجلهنّ 

  . ىل هذا الرب�مجإ الديين ، إذاً حنن حباجةٍ 

  مي !!اطِ ر يف الوادي الفَ توفّ ر أين ؟ مُ بر�مج احلماية الفائقة املتوفّ 

ُفَسنا أِب�َّ َقد َطُهر� ِبَوَاليَِتكِ  ( : ا الرب�مج اسم هذا الرب�مجذهنوان ع ر أَنـْ   !!)  لِنـَُبشِّ

ر : ( النتيجة هي هذه , د� هذا الرب�مج للحماية مج واعتمالرب� بنا هذاكّ ر إذا ما , هذه هي النهاية  لِنـَُبشِّ
ُفَسنا أِب�َّ َقد َطُهر� ِبَوَاليَِتكِ  فطمتهم عن ، تها وشيعتها ريَّ فطمت ذُ  ، ة هنا تكون قد فطمتنامَ اطِ فَ  فإنَّ ,  ) أَنـْ

 . راار ومن النَّ النَّ 

  !رب�مج ؟هذا الات در ما هي مف

لة الز�رات ز�رات مفصّ  وهذهِ , التفاصيل  لَّ نوا لنا كُ يَّ ة بَـ مَّ األئِ  ، نة يف ز�رهتا الشريفةبيَّ الرب�مج مُ مفردات هذا 
 الز�رة اجلامعة الكبرية هو املنطق  منطقإالَّ و , ل املثا لراء وأ� أأخذها هنا على سبيهإن كان يف ز�رة الزَّ , 

 ؟ ةمَ اطِ صديقة الطاهرة الكربى فَ ء يف ز�رة الماذا جا، ألكمل األمشل وا

ول سُ ا رَ فَ د جَ قَ فَـ  اكِ فَ ن جَ مَ وَ ,  هللاولَ سُ رَ  رَّ د سَ قَ فَـ  َوأنَّ َمن َسرَّكِ  -مفردات الرب�مج  هذهِ  - كِ رَّ ن سَ مَ  أنَّ وَ 
, يف ة مَ اطِ ة وجيفون فَ مَ اطِ افون فَ ة أو يف جوقة الذين جيُ مَ اطِ نت يف جوقة الذين يدخلون السرور على فَ أ - هللا

ة على حنو مَ اطِ م لفَ قدِّ تك وبعقيدتك وأبفكارك وأبقوالك وأبعمالك وماذا تُ هذا يرتبط بنيّ  !نت ؟أي جوقة أ
فـََقد َسرَّ  َوأنَّ َمن َسرَّكِ  -ة ؟ مَ اطِ ك بفَ يت تربطة الَّ ما هي الصلّ  ة ؟!مَ اطِ ذي عندك لفَ ما الَّ , اخلصوص 

ة لن مَ اطِ مطلق أذى فَ : ( اخلوئي يقول سيِّد ال - اكِ ن آذَ مَ وَ  َرُسول هللاَرُسوَل هللا َوَمن َجَفاِك فـََقد َجَفا 
, ما رَّ نطبق على مجيع الشيعة مطلق آذاهم لن يكون حمُ ي كالمهذا الا ، مقرأت هذا عليكم ) ,  ماً يكون حمرّ 

ول سُ ل رَ صَ د وَ قَ فَـ  كِ لَ صَ ن وَ مَ  وَ هللاول سُ ى رَ د آذَ قَ فَـ  اكِ ن آذَ مَ وَ  - على أي حال؟ ة مَ اطِ أين خصوصية فَ 
 د من أنَّ إذا أردت أن تتأكّ ، ج احلماية الفائقة مفردات بر�مُ  هذهِ  - ول هللاسُ رَ  عَ طَ د قَ قَ فَـ  كِ عَ طَ ن قَ مَ هللا وَ 

 :دخل يف هذه اجملموعة مج يشتغل عندك أو ال فا�الرب 

 !! )  كِ رَّ سَ َمن  أنَّ و : ( ف ر طهذا الارتباط يف )  link( ليكن عندك  -
 !! ) اكِ فَ ن جَ مَ وَ  : ( موعةهذه اجملواقطع اتصالك يف  -
 !!)  اكِ ن آذَ مَ وَ ( : ن آذاها وابتعد عمَّ  -
 !!)  كِ لَ صَ ن وَ مَ وَ ( : ا صلهو  وتواصل مع من -
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 ملاذا ؟  ) كِ عَ طَ ن قَ مَ وَ ( : وفّر فراراً عن الذي قطعها  -

ذا العرش ، العرش هب طوكل شيء يرتب,  هو العرش قلبهُ  ورسول هللا, بضعة من رسول هللا  - نهمِّ ٌة عَ ضْ بَ  نَّكِ ِأل 
تجليات تعود إىل احلقيقة هذه ال لّ وكُ , من العرش  من قلب رسول هللا ، وقلب رسول هللا هو جتلٍّ  جتلٍّ 

الشيعي أن وعليك أيها , ج املنجي مو الرب�هذا ه - يهبَ نْـ جَ  نيَ ي بَ ذِ لَّ  اهُ حُ و رُ ه وَ نْ مِّ  ةٌ عَ ضْ بَ  كِ نَّ ِأل  - ةديَّ مَّ حَ مُ ـال
تابعها ويف يت تُ ويف الكتاب الذي تقرؤه ويف الفضائية الَّ  ده ويف اخلطيب الذي تسمعهقلّ ق يف املرجع الذي تُ دقّ تُ 

بت بر�مج احلماية هات ركّ ق هذه اجلأن تدقّ  ، القائمة طويلة ,و و و , الذي تتعامل معه  املوقع االلكرتوين
 نان يظهر، فما كان يف اجلَ , مواقفهمأحاديثهم ,أقواهلمشف ذلك من خالل سريهتم, كك أن تستكن، مي و الأ

ا إذا مل تكن هذه أمَّ  ،هات مأمونةاجل هذهِ بت هذا الرب�مج ه اجلهات ركّ ذهعلى فلتات اللسان ، إذا كانت 
 ب االستحمار بدرجةٍ تدخلك يف رتبٍة من رُ ا ستُ ال ترتبط هبا أل�َّ منها  مج ففرا الرب�ذهبت اجلهات قد ركّ 

 ي ،ماجلهنّ ار من درجات االستحم د ولكن إىل درجةٍ احل كل إىل ذاً يمجهنّ  أبخرى ، قد ال يكون استحماراً و
الء ؤ عاقبة ه، مي وحذاري من هؤالء وادي اجلهنّ ي والماطِ ن الشيعة يقفون بني الوادي الفَ فهناك كثريون م

التفاصيل   الذي أقول ، هذهِ ما أ� ..!!مي اه الوادي اجلهنّ زاحون ابجتّ م سيُ أ�َّ  ألعما ألغلب وعلىا على
ين أضعها بني أيديكم يف قوالب من ثت عنها املئات واملئات من نصوص الروا�ت والز�رات الشريفة لكنَّ حتدّ 

 .املضامني موجودٌة يف أعداد هائلة من األحاديث الشريفة   فهذهِ التعبري املعاصر وإالَّ 

 ًا :ٌة جدَّ بث الوثيقة الدخيية فهي وثيقٌة مهمّ  ال أبس أن تعيدوا •

؟ على شنو  : ماريد أجيب األمساء ، واحد قال يل : أنت على شنو مستعجل كمال احليدريسيِّد  ال[ 
يعين بشـ ها الشيعة  -تركبهم  ناباب ما توصل النوبة إيلَّ ، قال : توصل إطمئنّ  مستعجل ؟ قلت له : آخاف

، هاي قبل مخس سنوات ، قال يل : ال  عالمواحد ِمن األ، وهللا نّص عبارته ،  ديختركبهم وتقول هلم  -ها 
ه ـيد بگـي ميـچيشيين ، اين مردم أالغن آقا ميشيند م تستعجل ، وشدا أقول لك ؟ تركب ، يعين أالغه أقا

ألنَّه ماريد ،  هن على ثقة وكلكم تعرفونأالغ كه حركت بكنه ؟ ابابش, ديخ به عريب ابابش ، نص عبارته ، ك
 .ديخ  ال : تركب مثل ما ركب فالن وقالق,  أجيب األمساء ، عرفت هاه

  : عنده علم إمجايل . أحد الطلبة

ال أقول واقع الشيعة هذا ، وهللا هذا , ال مو علم إمجايل هذا واقع ، واقع الشيعة :  السيد كمال احليدري
 .واقع الشيعة ]
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دعو� نبحث عن جذوِر هذا ، القضية  ي يف هذهِ ر دكمال احلي  سيِّدمع اللن اختلف ، واقع الشيعة هو هذا 
نت قبل قليل هناك ث عنه هؤالء املراجع ، دعو� نبحث عن اجلذور مثلما بيّ االستحمار الدخيي الذي يتحدَّ 

 .مي مي والوادي اجلهنّ اطِ الوادي الفَ 

 : )34(رجاًء اعرضوا لنا الوثيقة رقم  •

شي ، قال لك خل مت ىال أخف, أ أ أ أ ال أ ؟ : نعم بعضهم صرح وبعضهم شنو  كمال احليدريسيِّد  ال[ 
وإال السيِّد اخلوئي هذّين كلهن ُمنكرهن ، روح راجع كتبه ، كلهن ُمنكرهن  مرجعييت ، مثل السيِّد اخلوئي
 هاي هّم ِنكرها السيِّد اخلوئي 

 نفهم يف كالم السيد اخلوئي هذا مشهور معروف .:  أحد الطلبة

د اخلوئي ، وهو صادق صادق هذا ُهّوه وهو كذلك صادق ألنَّه ما اثبت عند السيّ :  السيد كمال احليدري
ما كو دليل على هذا ، ال على الـ ، إسقاط اجلنني أقواله قبلها  يتكلَّم ضمن منهج السيِّد اخلوئيه إذا يريد ألنَّ 

إليها إلثبات أنّه أساسًا إستشهدت وأّن أسقطت اجلنني ذه الرواية اليت ُيستدّل هبا ، واللي أ� مستند ألنّه ه
 مو الرواية عن عن عن ابن سنان ومشكوك أّنه هذا ابن سنان عبد هللا بن سنان لو منو ؟ 

  : لو حممَّد . أحد الطلبة

 لو ُحممَّد ، وحيث أّن حمّمد بن سنان شنو ؟ :  السيد اخلوئي

  : ضعيٌف جداً . أحد الطلبة

 .ضعيف :  احليدريالسيد كمال 

  : وّضاٌع . احد الطلبة

 أحسنتم إىل آخره ، فإذاً شيصري ؟ :  السيد كمال احليدري

  : ُمغايل . احد الطلبة

 .الرواية ، ال الرواية صحيح :  السيد كمال احليدري

  : ُجمملة . أحد الطلبة
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هللا مستند على هاذي من قال أبّنه تسقط الرواية و و و والسيِّد حممَّد حسني فضل :  السيد كمال احليدري
 ه عبد هللا لو منو ؟ ماكو عند� دليل قال أبنّه اباب هاذي السيِّد اخلوئي يقول أبّ�ا ما معلوم أنّ 

  : حممَّد . احد الطلبة

مو الطربي السين الطربي  لو حممَّد ، ألن هاي موجودة يف !!! عند الطربي ،:  السيد كمال احليدري
  الشيعي .

 .)  : ( دالئل االمامة الطلبة احد

  النبوة ، دالئل الـ... اإلمامة . دالئل:  السيد كمال احليدري

  : اإلمامة . احد الطلبة

بـ بـ بـ بـ بـ  �خذواحنه  موجودة الرواية كاملةً  )41(ار جملد موجودة موجودة يف البح:  السيد كمال احليدري
 هذا منو شنو ؟ , د هللا لطائف الـِحيل حىت نثبت أّنه اباب هذا عب

  ن سنان .مو حممَّد اب : احد الطلبة

 ...]ل حممَّد ابن سنان وخنّلص شغلنا اصالً احنه أكثر قلنا ال أصًال إنعدّ :  السيد كمال احليدري

 حىت يتأكد املشاهدون من مضمو�ا :رجاًء اعيدوا بث هذه الوثيقة مرة أخرى  •

: نعم بعضهم صرح وبعضهم شنو ؟ أ أ أ أ ال أ , ال أخفى ، قال لك خل متشي  السيِّد كمال احليدري[ 
مرجعييت ، مثل السيِّد اخلوئي وإال السيِّد اخلوئي هذّين كلهن ُمنكرهن ، روح راجع كتبه ، كلهن ُمنكرهن 

 .هاي هّم ِنكرها السيِّد اخلوئي 

 .نفهم يف كالم السيد اخلوئي هذا مشهور معروف  أحد الطلبة :

: هذا ُهّوه وهو كذلك صادق ألنَّه ما اثبت عند السّيد اخلوئي ، وهو صادق صادق  السيد كمال احليدري
ألنَّه إذا يريد يتكلَّم ضمن منهج السيِّد اخلوئي ما كو دليل على هذا ، ال على الـ ، إسقاط اجلنني أقواله قبلها 

إليها إلثبات أنّه أساسًا إستشهدت وأّن أسقطت اجلنني  ألنّه هذه الرواية اليت ُيستدّل هبا ، واللي أ� مستند
 مو الرواية عن عن عن ابن سنان ومشكوك أّنه هذا ابن سنان عبد هللا بن سنان لو منو ؟ 

 : لو حممَّد .  أحد الطلبة
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 : لو ُحممَّد ، وحيث أّن حمّمد بن سنان شنو ؟  السيد اخلوئي

 : ضعيٌف جداً .  أحد الطلبة

 : ضعيف . احليدريالسيد كمال 

 : وّضاٌع .  احد الطلبة

 : أحسنتم إىل آخره ، فإذاً شيصري ؟  السيد كمال احليدري

 : ُمغايل .  احد الطلبة

 : الرواية ، ال الرواية صحيح . السيد كمال احليدري

 : ُجمملة .  أحد الطلبة

 مستند على هاذي من قال أبّنه : تسقط الرواية و و و والسيِّد حممَّد حسني فضل هللا السيد كمال احليدري
 ماكو عند� دليل قال أبنّه اباب هاذي السيِّد اخلوئي يقول أبّ�ا ما معلوم أنّه عبد هللا لو منو ؟ 

 : حممَّد .  احد الطلبة

: لو حممَّد ، ألن هاي موجودة يف !!! عند الطربي ، مو الطربي السين الطربي  السيد كمال احليدري
 الشيعي . 

 : ( دالئل االمامة ) . لطلبةاحد ا

 : دالئل النبوة ، دالئل الـ... اإلمامة .  السيد كمال احليدري

 : اإلمامة .  احد الطلبة

واحنه �خذ بـ بـ بـ بـ بـ  موجودة الرواية كاملةً ) 41: موجودة موجودة يف البحار جملد ( السيد كمال احليدري
 , هذا منو شنو ؟  هللالطائف الـِحيل حىت نثبت أّنه اباب هذا عبد 

 : مو حممَّد ابن سنان .  احد الطلبة

 : اصالً احنه أكثر قلنا ال أصًال إنعّدل حممَّد ابن سنان وخنّلص شغلنا ..]. السيد كمال احليدري

 :ن أشري إليها أكثر من نقطة أريد أ
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 هللاِ  ة صلواتُ مَ اطِ نعرفها عن ظالمة فَ يت اخلوئي ينكر هذه التفاصيل الَّ  سيِّدال احليدري من أنّ  دأشار السيِّ 
يت أخربتنا عن الذي جرى على ًا هي الَّ ٌة جدَّ ثيقٌة مهمّ  و حنن عند�، عليها وهو صادٌق يف قولِه  وسالمهُ 

السقيفة ،   جبرميةِ  يت ترتبطُ هي الوثيقة الكربى الَّ  ذهِ ، ه) ليم ابن قيس سُ ( ة ، وتلك الوثيقة هي كتاب مَ اطِ فَ 
 عندهن كُ يَ  ملمن  هُ نَّ أب: (  وقال عنه) , أبجبد الشيعة ( الصادق  إمامنا اهُ الذي مسّ ) م ابن قيس ليسُ ( كتاب 

 األهم الوثيقةُ ) , ليم ابن قيس سُ ( كتاب ،  ) من أسرار� شيء  عندهُ ليم ابن قيس فليس شيعتنا كتاب سُ  من
 .!!أهل البيت .مثلما ألغى أكثر حديث , الوثيقة ألغاها  اخلوئي هذهِ سيِّد ال!! 

 1992 /الطبعة اخلامسة  /هذا هو اجلزء التاسع ، اجلزء التاسع ) , معجم رجال احلديث (  هذا كتابهُ 
ثقٌة جليل  ليم ابن قيس يف نفسهسُ  أنّ ن قيس ، يقول : ليم ابث عن سُ ، يتحدّ  )230(صفحة  ميالدي /

 .إىل آخر كالمه  .. القدر عظيم الشأن

,  يم الشأن إىل آخر كالمهِ فهو ثقٌة جليل القدر عظ, م ابن قيس ليه مشكلة مع سُ عنداخلوئي ما سيِّد فال
ث أهل يدح رسه علماؤ� معَ امن أساليب االستحمار الشيطاين الذي مي, من األساليب الشيطانية  هِ هذو 

 ضّعفونه !!و�تون إىل كتابه فيُ  فيمدحونه يو اون إىل الر �ت,  ن بهِ وا إىل ما يقومو تلتفي البيت دون أن

ليم ابن قيس إىل كتاب سُ  - يعين الشيخ الطوسي - وكيف ما كان فطريق الشيخ:  )237(يف صفحة 
ئي ال يؤمن ابلذي اخلو سيِّد ومن هنا ال, عتمد عليه ال يُ وابلتايل الكتاب ضعيف ، ف -بكال سنديه ضعيف 

و أبسلوٍب ة من طريٍق آخر ، أمَ اطِ جرى على فَ ي ق ابلذصدّ يُ  هُ من أنَّ  أتباعهُ  ع لهُ رقّ يُ ة ، مَ اطِ جرى على فَ 
 .اً آخر ، ولكن هذا كالمه واضح وواضح جدَّ  آخر أو ابجتاهٍ 

د يف ذلك د ابن سنان مثلما هو تردّ حممَّ عن عن عبد هللا ابن سنان أو  كمال احليدري إىل روايةٍ   سيِّدوأشار ال
الطربي ث الطربي، حدِّ للمُ ) دالئل اإلمامة (  وهذه الرواية وردت يف كتاب, اخلوئي سيِّد د قبله الوتردّ 

مامي هذا اإلولكن , د ابن جرير الطربي جرير نفس اسم الطربي السين حممَّ  د ابن أيضاً امسه حممَّ  اإلمامي ،
ث عنها يت حتدَّ الرواية الَّ  ،)  امةمدالئل اإل( صاحب كتاب , الطربي اإلمامي  مد ابن جرير ابن رستحممَّ  امسهُ 

( الرواية وردت يف  ملاذا ؟ ألنّ , الرواية  يل كي نثبت صحة هذهِ ائف احلِ لط لعمِ نا نُ قال أبنَّ ي و ر يِّد احليدلسا
عن ابن سنان ، وهناك  ورد يف سندها, يف اجلزء الثالث واألربعني من الطبعة احلديثة للبحار ) حبار األنوار 
د ابن سنان املذموم وهناك حممَّ ,  ابن سنان املمدوح هناك عبد هللا: اصيب قواعد علم الرجال النّ  اثنان حبسب

ملة ال ث واألربعني من حبار األنوار جاءت عن ابن سنان فهي جمُ لء الثااجلز  يف سند الرواية يف  هُ ، ومبا أنَّ 
ما بقيت أدلة أو  ايلأيضًا طرح الرواية هذه وابلت السيِّد اخلوئي ومن هنا, و املذموم أ ندري هل هو املمدوح

ثت ها حتدّ تلك الغاية ولكنَّ  إىل أنَّ هذه الرواية ليست مهّمةً  معَ  ..!! ةمَ اطِ شري إىل ظالمة فَ ق تُ ئمدارك أو واث
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 يت وردت يفالتفاصيل الَّ , يف اسقاط جنينها  نفذ كان سبباً عن سبب وفاهتا من أنَّ قُ و عن سبب شهادهتا 
يل ن لطائف احلِ و لعميُ : ه نَّ ري من أداحليسيِّد ند اجململ ، فكان يقول السهذا ال يف) ة مدالئل اإلما(  رواية

 د ابن سنان .ة عن عبد هللا ابن سنان وليست عن حممَّ ايالرو  هِ ذه إلثبات أنَّ 

ي عدّ ا ننَّ إذا كُ : بغض النظر عن األمساء , آخر  شخصٍ  احليدري أو أليِّ سيِّد اخلوئي وللسيِّد أ� أقول لل
, ن اآلن و جاري ما يقولأُ  ينولكنَّ لاسألة ، مع عدم اعتقادي بعلم الرجفعلينا أن نذهب إىل أصل املالتحقيق 

 راالبح اجمللسي يف الشيخيت رواها اية الَّ و ر  اليل كي نثبت أنَّ ل لطائف احلِ عمِ نا نُ كمال احليدري يقول إنَّ   سيِّد ال
وفعًال الرواية هي عن , د ابن سنان وليست عن حممَّ سنان ن جلزء الثالث واألربعني هي عن عبد هللا ابا  يف

  ؟  ابن سنان ، قد تسألين ما دليلكعبد هللا

 :هو هذا  يدليل

ق فعلى احملقّ  ، مصدرها األصلي دالئل اإلمامة ؟ هذه الرواية مصدرها األصلي البحار أم دالئل اإلمامة: والً أ
مامة موجود هناك اإل ب دالئلاإىل املصدر األصل ، كتذهب يوكذا أن  قال عنه كذام الذي يُ ـلعالِ ا وعلى
 اتتب يف قم أيضًا يف مكموجودةٌ خطية  ، وهناك نسخةٌ ية موجودٌة يف مشهد يف املكتبة الرضوية خط نسخةٌ 

ن سنان ، وهناك عبد هللا اب فيها بسندها عن النسخ اخلطية لكتاب دالئل اإلمامة الرواية موجودةٌ  هذهِ ، قم 
ين حني وإنَّ  ه النسخ املخطوطةذهقت مع بّ قت وطُ قّ النسخ حُ  الكتاب ، وهذهِ  اذعة هلو مطب أكثر من نسخة

ٌب و ومكت النسخ املخطوطة � بنفسي اطلعت على هذهِ أ, املخطوطة فقد اطلعت عليها  عن النسخ ثدّ أحت
ند يف الس بٌ و كتمة مالئل اإلماب داسٌخ مطبوعة أكثر من طبعة لكتد عبد هللا ابن سنان ، وهناك نُ نسيف ال

 رواية بشكٍل دقيق .نقل الي ار ملحب، صاحب ال ن سنانباعبد هللا 

 سي كتابه البحار ؟ ليخ اجملأتعلمون كيف مجع الش

ميكن أن نقول  ، الشيخ عبد هللا البحرايناء ل فيها عدداً من العلماء أبرز هؤالء العلمافتتح مؤسسة كبرية وشغّ 
 نَّ ، ألسي ليخ اجملمن أبرز تالمذة الش) ,  ين البحراالشيخ عبد هللا: ( ف البحار احلقيقي هو هذا مؤلّ  إنَّ 

: (  على كتب الشيخ اجمللسي، اآلن ماذا تقرؤون  يةو فمبثابة رئيس وزراء يف الدولة الصكان   اجمللسيالشيخ 
مبثابة ,  ولبة املستشار األمبثا,  ولي مبثابة الوزير األمحكو  منصبٌ اإلسالم هذا  ، شيخ) اإلسالم  شيخُ 

افتتح مؤسسة  هُ ول ولكنَّ ، الرجل مشغ ةويف للوزراء يف الدولة الصفالشيخ اجمللسي كان رئيساً  ، اءر ز رئيس الو 
 استغلّ  ، املنتشرة ت والكتب الشيعيةمجعوا له املخطوطا  رمسيةمن جهةٍ  نىل خمتلف البلداإوفود لا لوأرس

بحراين هذا هو الذي لايخ عبد هللا مثل الش من تالمذته نفوذه احلكومي وافتتح مؤسسة وطلب من جمموعةٍ 
 ين البحراالذي ابشر أتليف حبار األنوار هو الشيخ عبد هللا ، طعاً حتت إشراف اجمللسيف حبار األنوار ، قألّ 
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يضًا كان افندي االصفهاين هو أ هللا الشيخ عبد ، يخ عبد هللا أفندي االصفهاينشالأيضًا كان معه و , 
فندي يخ عبد هللا االش، هللا اجلزائري  نعمةسيِّد وكان معهم أيضاً ال, ين ار يخ عبد هللا البحللش عيناً مُ و  ساعداً مُ 

( يف تراجم العلماء  معروفكتاب مشهور )  الفضالء  اضحيء و اض العلم�ر ( ين صاحب كتاب ااالصفه
يخ اجمللسي يف شَّ لمساعدي امن  ذي كانذا اله، هو دي لعبد هللا افن) ء الفضال ر�ض العلماء وحياض
البعض منهم كانوا غلمان ، فني عداد كثرية ابلعشرات من املوظّ ، وهؤالء استعانوا أبمجعِه لبحار األنوار 

اجمللسي والبعض  ان ميلكهم الشيخغلم البعض منهم، ودية كان موجودًا بعاجمللسي فنظام ال ميلكهم الشيخ
كبري يف نقل   وبسبب ذلك حدث خللٌ , اتبهم ، وهؤالء كانوا جيمعون األحاديث و ر لون بمموظفون يع

 .!!.الروا�ت 

الرواية  بتطبيق نفسهلو يقوم ب احليدري اآلن كمالسيِّد  ال، ي تويف ئاخلو  سيِّدال, ي ر دسيِّد كمال احلياآلن ال
) دالئل اإلمامة (  باوعة من كتلنسخ املطبا نوار معمن حبار األواألربعني  ء الثالثز ث عنها يف اجليت يتحدّ الَّ 

ا الذي نقل الرواية ذجد خلل يف سندها ، فهيف متنها وُ  للهذا اخلجد ا وُ ملفمث,  يف منت الرواية سيجد خلالً 
 .منها  نص حذف جزاءً لينقلها اب مل) ة مدالئل اإلما(  بامن كت

ر كِ ذُ  ةً كر يف والدهتا ومرَّ ذُ  ةً مرَّ ) , نوار حبار األ( كر مرتني يف سند ذُ هذا ال احليدري أنَّ سيِّد ه النبّ أيضًا أُ  ينوإنَّ 
ا ، فالذين لشهادهتا ووفاهتو  خت لوالدة الصديقةرواها عبد هللا ابن سنان أرّ يت الَّ الرواية  يف شهادهتا ، ألنَّ 

 يف ابب وذكروا الرواية كاملةً , الدة وضعوه يف ابب الو و  منها بنفس السند أً طعوا جز تقمجعوا حبار األنوار ا
سيِّد لو كان الو ,  احليدريسيِّد راجع اليُ  إذا أراد أن، سند  يف املنت والويف املوضعني هناك اختاللٌ ,  شهادةلا

ث عن وسأحتدّ , واملطبوعة  لنسخ املخطوطةاوأ� راجعت ,  ةايملصدر األصلي للرو ا اخلوئي موجودًا وراجع
 ايةٌ ك، فهذه ح تفاصيلال هذهِ صًا للحديث يف ج آخر ليس الرب�مج خمصَّ وضوع ابلتفصيل يف بر�ما املهذ

وأن أعرض لكم الصور على الشاشة وما كان يف احلقيقة يف نّييت أن  حتاج إىل أن أجلب املصادروأ طويلة
 .موجز  ث بشكلٍ حتدّ أُسهب كثرياً يف هذا املوضوع ، ومع ذلك أ� سأ

السند  سيجد أنَّ  هُ طبوع فإنَّ طوط أو املإىل املصدر املخ, ملصدر األصلي ا اخلوئي رجع إىلسيِّد ال فلو أنَّ 
ومن هنا ال ,  ا جاء يف البحاراية كاملة أكمل ِممَّ الرو  عن عبد هللا ابن سنان وأنَّ  بو واضح مكت بشكلٍ 

والدة ابب  كر يفالقسم الذي ذُ  إن كان,  رانستطيع أن نعتمد على هذه الرواية حبسب ما جاءت يف البح
 وسالمهُ  هللاِ  واتُ لووفاهتا ص يف ابب شهادهتا يت ذكرتاية بنصها الَّ كانت الرو   وة أايع من الرو راء واقتطهالزّ 

 لنسخ املخطوطةإىل ا لو رجعوا إىل املصدر األصل ، املصدر األصل ىلنعود إ ق يقتضي أنعليها والتحقي
 مجيع فإنَّ , هي أكثر من نسخة مطبوعة ملؤسسات خمتلفة و  النسخ املطبوعة وإىل) دالئل اإلمامة ( لكتاب 

  اء يف السند عبد هللا ابن سنان .املطبوعة جو  ملخطوطةا لنسخا
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املنت ، نت أيضًا فيه خلل امل اخللل أنَّ  والدليل على,  ةا الروايو لن نقيمن الذ ر فهذا خللٌ اا ما جاء يف البحأمَّ 
كر يف أو كان بتمامها الذي ذُ اء ر هكر يف ابب والدة الزّ ة إن كان يف صدرها الذي ذُ ايالرو  نتقارنوا م، �قص 

ض إىل اختالل ، لو كان نت السند تعرّ ملفمثلما كان هناك خلل يف ا,  يف املنتِ  هناك خللٌ  ، ابب شهادهتا
ملنت واختالل السند ومع قبل هذا الكالم ، ولكن مع اختالل ايُ  ميكن أن انض إىل اختالل لكاملنت مل يتعرّ 

ة وابلتايل النسخة املختلّ  ى هذهِ لعيعتمد  عقل أناملطبوعة للمصدر األصل كيف يُ و  ملخطوطةا وجود النسخ
ا ما يقال ذوه, ا�ت أهل البيت اخلوئي مع رو سيِّد عامل الت هكذاو ,  ةايلرو امل مالً وحينئٍذ هتُ يكون السند جمُ 
 بتالنوع يف ك اذهأبمثلة كثرية من ) خامتة امللف ( ل وسأآتيكم يف بر�مج امث هذا, وبة ذأك عنه حتقيق هذهِ 

ا مرض نفسي موجود ذ، ه هذا ما هو حتقيق ، قونقّ حمُ قال عنهم ذين يُ ئي ويف كتب غريه من الو اخلسيِّد ال
 عود إىلي ه أن التحقيق عليض نفسي ، وإالَّ ر م، هذا كان   احلادثة أبي طريقٍ  ف هذهِ ضعّ يُ  نيريد أ مـالعالِ  عند

 قل يف حبار األنوار .نُ  ذيواملطبوع خيتلف عن الالرواية املخطوط  املصدر األصل الذي جاءت منه

 : وأضيف شيئاً آخر 

) ار األنوار حب( اجمللسي يف مجع  شيخيخ عبد هللا البحراين الذي اعتمد عليه المن ؟ للشعوامل العلوم لِ  باكت
الشيخ عبد هللا ،  تاشتباهاء و او من أخطلوال خت بة أوىلر جت ، قطعًا هذهِ ) حبار األنوار ( كتاب   أن متَّ  دبع

، ) حبار األنوار ( يت وقع فيها يف مجع أحاديث وانتفع من األخطاء الَّ ) لعلوم ا عوامل( ف كتاب البحراين ألَّ 
يخ الشو  معه ذينالبحراين وال ت كثرية مل يكن�هناك روا, امل وهو أكرب من البحار ف كتاب العو لذلك ألّ 

ادر أخرى لى مصعثر ع كلذ بعد ينيخ عبد هللا البحراشار ، الألنو ا ليفهم لبحارء أتا أثناو ر اجمللسي قد عث
،  بات طُبع كثٌري من أجزائهتاملك اآلن يف منه موجود بع كثريٌ طُ قد و ) , عوامل العلوم (  ديداً ف كتاب جفألَّ 

ف بعد حبار األنوار لِّ عوامل العلوم أُ  ، واملبع من كتاب العلصديقة طُ اجلزء الذي يرتبط اببعت اء طُ ر هالزّ  اءُ وأجز 
أعاد الرتتيب ، ليف كتاب حبار األنوار أت على شرفاً مُ  اجمللسي الَّذي عّينه الشيخفه هو نفس ن الذي ألَّ ولك

ا ذهبو ، اجديدة من املصادر سخ نُ  ىلل عصِّ حيُ  جديدة واستطاع أن ا�تأضاف رو  ، جديد بشكلٍ  الفهرسةو 
 العلوم عوامل( وكتاب ، ة عن عبد هللا ابن سنان اية نقل الرو يف ابب شهادة الصديق) عوامل العلوم ( إىل كتاب 

فعوامل العلوم  ، راجع مستدرك الكتاب يُ  ق أنقّ احمل يصحح ويكمل ، فعلى ينيعد مستدرك ، املستدرك يع) 
لية مركات تقوم بعدوعادًة كتب املست,  ستدركهحبار األنوار مع مُ هو , مستدرك  ةقيف احلقي كتاٌب هو

إذا رجعنا إىل كتاب ، فيها  اً جودو مكن ي عليها مل يددوإضافة شيء ج لكتب السابقةء ااتصحيح ألخط
  عن عبد هللا ابن سنان .عن دالئل اإلمامة بسندٍ  الرواية منقولةٌ  قة فإنَّ يالعوامل إىل ابب شهادة الصد
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 بيت وفقًا ملنهجٍ لث أهل ايدأحا فضعّ وهكذا تُ , قيق ى ابلتحراء علمائنا الذي يسمّ ٌء من هُ هذا جز و 
عدًا مل يكن مُ  مجيف القول لكن الرب� ىل بسطٍ إاجة حب عو ضول ، وهذا املو ين من الطراز األاستحماري شيطا

ة فوا أسطور ر عقائق كي توالد وسأآتيكم ابلواثئق واحلقائق نحت الفرصةستركه إىل حينه إذا سأ,  يةهلذه القض
 مثل هذه, وال هم حيزنون  ال حمقق,  ) احملقق الفالين ( لعمالقةاء امسهذه األطورة احملققني و التحقيق وأس

  .ابلكثري منها  يتكاين أن آإبم ةيالقض

 صدق ابملرجع يف كل ما يقول ، أليس هذانأن ويُراد مّنا , ديننا  ميحق ذاوهك, د� ئاقع وهكذا متحق
, مكتباهتم   يفمودجودةٌ  إليها يت أشرتالكتب الَّ و ,  مظلمة ث يف غرفةٍ استحمار حقيقي أو ال ؟ أ� ال أحتدّ 

 ليس أكثر من ذلك ، مثل الكويب قضية كويب ، قوندقّ يُ  الو قون قِّ تابعون وال حيُ ن وال يُ و ؤ  ال يقر هم وهللالكنّ 
كثري من وال تام، هناك الكثري من املعلو  هي احلقيقة هذهِ ، قضية كويب , املوجود يف الرسائل العملية كويب 

 ال حقيقة هلا على أرض الواقع . أذهان الشيعة حنت هبايت شُ لَّ ا رافكاأل

  !اخلالصة ما هي ؟

وال برواية ) , ابن قيس  ليمسُ ( ءت يف كتاب يت جاالَّ  تؤمن ال ابلروا�اخلوئي ال يُ سيِّد ال أنّ : اخلالصة 
 سيِّد ليت كانت على ااهلجمة الَّ : أقول  مراراً  ومراراً ,  هللا د حسني فضلُ فس الشيء حممَّ ون, دالئل اإلمامة 

د  فالرجل حممَّ الرمسية ، وإالَّ الشيعية ية نباهبا شيء داخل املؤسسة الديسهللا جزء من أ د حسني فضلُ حممَّ 
د ابقر الصدر حممَّ سيِّد وآراء الي ئو اخلسيِّد ق آراء الطبّ ث ويُ تحدّ ي ضعيف مل هللا هو صدىً  حسني فضلُ 
اه نبيت هللا هو ني فضلُ سحد حممَّ سيِّد ث به وقاله وذكره الكل الذي حتدّ   ،ضعيفة  قها بدرجةٍ طبّ , بدرجة قوية 

كتب    وآتيكم جبذور فكره منهللا لُ د حسني فضمَّ حمسيِّد ال أن أتناول كل ما قالهُ  يناك، إبماخلوئي سيِّد ال
هلذين   كان صدىً هللا د حسني فضلُ حممَّ  سيِّدفال, ر قر الصدد ابحممَّ سيِّد كتب ال  ي ومنئو اخلسيِّد ال

 ن عنده .م شيءٍ ب يت� ر الصدر ملقد ابحممَّ سيِّد اخلوئي وللسيِّد املرجعني ، لل

د حسني حممَّ سيِّد ذي ذكر اليدري هو الحلا لكما  سيِّدوضوع ولكن الهذا املث عن أ� هنا ال أريد أن أحتدَّ 
اعتمادًا )  دالئل اإلمامة( ، الرِّواية اليت جاءت يف كتاب  بقضية ضعف هذه الرواية استدلّ  ه وأنَّ فضل هللا

 ذاهالنظر عن  غضّ يضًا يقوم بدور استحمار الشيعة بي أاخلوئسيِّد اخلوئي ، ولكن السيِّد نه الالذي بيّ  ىعل
 .تدليس واضح , هناك استحماٌر واضح  ، لعلمي يف طور التحقيقا تحماراالس

الثاين  ءز ، هذا هو اجل اخلوئيسيِّد السائل يسأل ال, ) اءات تستفاالالنجاة يف أجوبة  صراطُ  ( هذا كتاب
 /هجري قمري  1431التاريخ  / املطبعة وفا / وهذه الطبعة األوىل /اءات تستفاالصراط النجاة يف أجوبة 

يت يذكرها ا�ت الَّ هل الرو : اخلوئيسيِّد يسأل الالسائل ,  )1607(سؤال  / )468(صفحة  قم املقدسة /
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 - ؟  برأيكمسالم صحيحةٌ ة عليها المَ اطِ فَ  ةسيِّدال ضلعاب عن كسر عمر لتَّ الكُ  خطباء املنرب وبعضُ 
اخلوئي جييب  سيِّدال ض أنَّ و الروا�ت هل هي صحيحة برأيكم ؟ املفر  أل ؟ يسأل عن هذهِ يسا اذالسائل م

( أت عليكم يف كتابه ضعيف مثلما قر ) ابن قيس  ليمسُ (  كتاب الروا�ت ليست صحيحة ألنّ  هذهِ  من أنّ 
 سيِّداخلوئي والسيِّد ي من تالمذة الر دكمال احليسيِّد  فال ، ذتهينقل عنه تالم ومثلما، ) ث يدمعجم رجال احل

هذه ف ضعّ ي يُ ئو اخلسيِّد  الأنَّ ن عن و لينق ا اآلنملمث, ئي و اخلسيِّد من تالمذة ال هللا لُ د حسني فضحممَّ 
السائل يسأل ، الروا�ت ضعيفة  القضية ، هذهِ  ي واضحة يف هذهِ ئو اخلسيِّد فآراء ال ، ة جمملةايرو  ارواية أل�َّ ال

ليست  ا�تقول هذه الرو ي ض أنو ر اخلوئي ؟ املفسيِّد ذا جييب الام؟ برأيكم  ت هذه صحيحةٌ هل الروا�
ذلك ( :  استحمر السائل, يقة االستحمارية ر طذه اله جبواب تدليسي هبأجاب ، صحيحة هذا هو رأيه
؟ السؤال مل  ما رأيك نتانت ا، سط الشيعي و معروف يف ال رٌ و ك مشهلذ, )  العامل مشهوٌر معروف وهللا

 املسائل وثقوا الكثري من األجوبة يف؟! تحمار سا اذرأيك ، أليس ه السؤال كان عن, ة يعة الشن عن عامَّ يك
ت استحمارية ، جاابا اللون إذمنها من ه العقائدية املوجودة اآلن على املواقع على االنرتنت الكثري

 .آتيكم أبمثلة أكم سثوسأحدِّ 

السائل يسأل عن  )1579( السؤال رقم, ل يسأل السائ,  )460(يف صفحة  , ئيو يِّد اخلالحظوا نفس الس
م هلا مراسم يف اقيت تُ ا الشيعة والَّ هفيت يعر لقصة الَّ ا,  الطفوف جه يفزوّ اء الشهدسيِّد  وأنَّ , قصة عرس القاسم 

 ، مبا أّن هذهِ  حمرمر هة يف اليوم الثامن من شبيالشيعية األخرى العر اطق العراق ويف املنيف عند� اليوم الثامن 
 .أنكرها  ، مرجعيتهعلى كثرياً   تؤثر نكرها اليُ  ناخلوئي أ القضيَّة إذا أراد السيِّد

املنهج  سنف, القضية ال تؤثر عليه كثرياً  هِ هذ ألنَّ  -  العامليثبت لدينا القضية املذكورة وهللا مل: اخلوئي قال 
ف ما جاء من خٍرب يف عرس ملنهج ضعّ ا اذهة السند ، نفس املنهج بسبب ئي قضيو اخلسيِّد الذي اعتمده ال

ث به حتدّ ذا الكالم هو , ة مَ اطِ ث عن ظالمة فَ حدّ تيت تلَّ ا بعه يف تضعيف الروا�تس املنهج اتّ فنهو , القاسم 
 !!، نفس املنهج هو  ث به يف دروسهث وحتدّ يديف معجم رجال احل

فماذا , ي الشيعي بشكل عام الوجدان العقائد قضية متسّ ال هذهِ ة وقضية كسر ضلعها مَ اطِ قضية فَ  لكن ألنّ 
 سيِّد عية الجر ى ملن يؤثر كثريًا عل ةيإنكار تلك القض ، هناك ألنَّ هنا ئل استحمر السا ؟ اخلوئيسيِّد عل الف

ر يف ؤثّ ر ميكن أن تُ ؤثّ اء ميكن أن تُ ر هيمة األمخاس لكن قضية الزّ دين ولن تنخفض قاخلوئي ، لن يقل عدد املقلّ 
؟ ماذا فعل السيِّد اخلوئيمن هنا , ر ميكن أن تؤثّ , ر يف مقادير األمخاس ميكن أن تؤثّ , دين عدد املقلّ 

 استحمر السائل ، وهذا هو ديدن املراجع وديدن املؤسسة الشيعية الرمسية .
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ون  ليقب ، هكذا كونوا عميا�ً ي ة أنعشيي الكربالئي يريد من الديخ عبد املهث به الشالكالم الذي حتدَّ  اذفه
ال أبس , س يف العلم والتحقيق ال أب حقيقٍي وكبريٍ  فعًال على قدرٍ اء العلمو  ولو كان املراجع، كل شيء 

دون شا يسرت ها من املراجع إمنَّ و ذيعة أن �خالعقائد ال جيوز للش ، لعقائدا قضية لىعنسيب وأؤكد  بشكلٍ 
 عند عالـٍِم آخر, هبا اقتنعوا وإالَّ فعليهم أن يبحثوا عند مرجٍع آخر  عوانفإن اقت, قواهلم يطلعون على أ, ائهم آبر 
أللقاب وا �تاث ال حنو الدعقيقة أحتدّ احلقون أصًال ، على حنو قِّ حمُ  كانا كان هذآخر ، هذا إ قٍ قِّ عند حمُ , 

 يت ال حقيقة هلا .الكتب أو يف وسائل اإلعالم والَّ  على الطويلة العريضة املوجودة

 يف هذهِ  قاً قِّ فال أستاذه كان حمُ ,  أبستاذه اءً يل اقتدل لطائف احلِ عمِ نا نُ إنَّ : ي يقول ر دكمال احليسيِّد  فال
 .!!والكالم هراءٌ يف هراء ., قاً قِّ كمال احليدري كان حمُ سيِّد  ية وال الالقض

, ظتم والح, ن تضعيفها و حياول, نكارها هؤالء املراجع هم الذين حياولون إولكن , ة حقيقة مَ اطِ ظالمة فَ 
روا أيضًا حمِ هم استُ : ين أقول بسوء النية ولكنَّ  هممأ� ال أهتَّ , يت يعملون هبا ق واألساليب الَّ الطر  الحظتم هذهِ 

 من السابقني واستحمرو� حنن أيضاً .

ه طال احلديث ويكون هناك تطبيق بني ألنَّ , حىت يتذكر املشاهدون  )34(رجاًء أعيدوا بث الوثيقة رقم 
 لته وبني ما جاء يف هذه الوثيقة :ما ق

أخفى ، قال لك خل متشي , ال أ , ال : نعم بعضهم صرح وبعضهم شنو ؟ أ أ أ أ  السيِّد كمال احليدري[ 
مرجعييت ، مثل السيِّد اخلوئي وإال السيِّد اخلوئي هذّين كلهن ُمنكرهن ، روح راجع كتبه ، كلهن ُمنكرهن 

 هاي هّم ِنكرها السيِّد اخلوئي .

 هذا مشهور معروف . كالم السيد اخلوئي يف  نفهم :  أحد الطلبة

: هذا ُهّوه وهو كذلك صادق ألنَّه ما اثبت عند السّيد اخلوئي ، وهو صادق صادق  السيد كمال احليدري
ألنَّه إذا يريد يتكلَّم ضمن منهج السيِّد اخلوئي ما كو دليل على هذا ، ال على الـ ، إسقاط اجلنني أقواله قبلها 

ساسًا إستشهدت وأّن أسقطت اجلنني ألنّه هذه الرواية اليت ُيستدّل هبا ، واللي أ� مستند إليها إلثبات أنّه أ
 مو الرواية عن عن عن ابن سنان ومشكوك أّنه هذا ابن سنان عبد هللا بن سنان لو منو ؟ 

 : لو حممَّد .  أحد الطلبة

 : لو ُحممَّد ، وحيث أّن حمّمد بن سنان شنو ؟  كمال احليدريالسيد  

 : ضعيٌف جداً .  أحد الطلبة
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 .: ضعيف السيد كمال احليدري 

 : وّضاٌع .  احد الطلبة

 : أحسنتم إىل آخره ، فإذاً شيصري ؟ السيد كمال احليدري 

 : ُمغايل .  احد الطلبة

 : الرواية ، ال الرواية صحيح . السيد كمال احليدري

 : ُجمملة .  أحد الطلبة

: تسقط الرواية و و و والسيِّد حممَّد حسني فضل هللا مستند على هاذي من قال أبّنه  السيد كمال احليدري
 ماكو عند� دليل قال أبنّه اباب هاذي السيِّد اخلوئي يقول أبّ�ا ما معلوم أنّه عبد هللا لو منو ؟ 

 : حممَّد . احد الطلبة 

د الطربي ، مو الطربي السين الطربي : لو حممَّد ، ألن هاي موجودة يف !!! عن السيد كمال احليدري
 الشيعي . 

 ( دالئل االمامة ) . احد الطلبة :

 : دالئل النبوة ، دالئل الـ... اإلمامة .  السيد كمال احليدري

 : اإلمامة .  احد الطلبة

ـ بـ بـ واحنه �خذ بـ بـ ب) موجودة الرواية كاملًة 41: موجودة موجودة يف البحار جملد ( السيد كمال احليدري
 , هذا منو شنو ؟  لطائف الـِحيل حىت نثبت أّنه اباب هذا عبد هللا

 : مو حممَّد ابن سنان .  احد الطلبة

 : اصالً احنه أكثر قلنا ال أصًال إنعّدل حممَّد ابن سنان وخنّلص شغلنا ..]. السيد كمال احليدري

حنن يف , كمال احليدري سيِّد  عنه ال ثلدخيي الذي حتدّ ا ال زلنا بصدد البحث يف جذور هذا االستحمار
 !!الصديقة الطاهرة اء أجو 

 : )35(رجاًء اعرضوا لنا الوثيقة رقم  •
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ق مبا يتعلّ ) �قصات اإلميان (  جاءوا إىل مسألة ماهنا عندمن  ر: .. تفهمون اجلذو  السيِّد كمال احليدري [
 ؟  اء ماذار هالزّ  ا أنَّ عليهن ابلطمث واحليض قالوا أب�َّ 

 : ال تطمث . الطلبة أحد

 البد حيلو ها, اإلميان تصري  ، هذه من هنا ألنَُّه وجدوا هذه �قصاتأحسنت  هاه:  السيد كمال احليدري
 اشلون حلوها ؟ شكلة ملا

 أ�ا بتول :  أحد الطلبة

البعض بعضها  بطةارت ون األحباث كيف مف، تشو  جزاكم هللا خري أحسنت: أ�ا بتول  السيد كمال احليدري
هم يكون يف  تالروا� مع أنَّ ، ملاذا ؟  ال حتيض ماذا ؟ على أ�ا ليش ليش أكو إصرار, بعد ما يدري 

يكون يف علمكم ال تصورون أّ�ا خمتصة ابلزهراء ، بناُت األنبياء ال حيضن ، تصورون فقط واردة يف , علمكم 
األحوال خلو� على أي , ضن حي مل شنو ؟ بنات األنبياء أنَّ  رخيياً ثبت اتي ومل,  تما شاء هللا روا� الزهراء !!
 ] .من هاي 

احليدري سيِّد لا د أنَّ تقحنن هكذا على الظاهر نع: أقول  ينلكنَّ و ,  ير دكمال احلي  سيِّدأ� ال أريد أن أ�قش ال
 هراٌء من القول ، ما !!ي ر دأ ال !ك تنكرها ملاذا ؟مِّ كرامٌة ألُ ,  ة مَ اطِ والد فَ  السادة احليدرية هم من أوأنَّ 

, نقص العقول أو نقص اإلميان  ساء يف مسألةعن أوصاف النِّ  ثتحدّ تيت الَّ األحاديث قة بني الروا�ت و العال
ث عن نقٍص يف يف الرجال ، وتتحدّ  ث عن نقصٍ عالقة بني هذا وهذا ؟ ما عند� روا�ت كثرية تتحدّ ما ال

, نة بلحظات معيّ  ذخالروا�ت تؤ  هذهِ   ابحلمق !!موماً عت تصف الشيعة وا�، أمل ترد عند� ر  الشيعة
 ، أحتاج إىل حلقات أخرىو   فستطول احللقةوإالَّ , التفاصيل  هذهِ  يفوض أ� ال أريد أن أخ،  نةيات معيّ حبيث

 /الدرس الثالث ,  ) أخرى لعرض رؤيةٍ  ةحماول, فقه املرأة ( : يت عنوا�ا الَّ  قطع مأخوذ من دروسههذا امل
مطبوع  عندي سر دال اذه، أخرى  لعرض رؤيةٌ  حماولةٌ , هجري قمري ، فقه املرأة  1439حمرم احلرام//19

، عملية تلصيق  1439حمرم احلرام//19التاريخ ، احليدري سيِّد مأخوذ من املوقع الرمسي لل, ابلكامل هنا 
هلا , األحاديث هلا حيثياهتا  وهذهِ , يت وردت خبصوص املرأة ف كل األحاديث الَّ ضعّ ه هنا حياول أن يُ ألنَّ 

قد  هُ نَّ يت يزعم أمن النتائج الَّ  ل�قشها وأن أخرج بنتائج أفضميكنين أن أ ، ياهتاصهلا خصو  ، ملوضوعيةا ظروفها
 أريد أن أ�قش كل صغريةٍ  ال، أ� ة رت علذوق الكتاب وال طار العاملصاحل املرأة ، مع احلفاظ على اإلخرج هبا 

 خاٌص هبا ، ُمثَّ  نسائيٌ شأٌن  ة !!مَ اطِ حبق فَ  إساءة أدبٍ !! كالم يؤمل هذا ال!! كالم يؤمل ذا اله لكنَّ , وكبرية 
اء هؤالء العلمو  ذي ينتفعه هؤالء املراجعما ال !؟ان شيعتها هذشأ�ا يف أل من قلِّ ملاذا تُ  ُمثَّ , أنت من أبنائها 
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صغار ة الباقية نفس الشيء يقولون من الكبار واليالبق, سيِّد احليدري ابل كالم ليس خاصاً هذا الة اسبابملن ؟!
 .نفس الكالم 

 يدوا نفس الفيديو :رجاًء أع

: .. تفهمون اجلذور من هنا عندما جاءوا إىل مسألة �قصات اإلميان مبا يتعّلق  السيِّد كمال احليدري[ 
ا أنَّ الّزهراء ماذا ؟   عليهن ابلطمث واحليض قالوا أب�َّ

 ال تطمث .:  أحد الطلبة

تصري البد حيلو ) �قصات اإلميان ( هاه أحسنت ، هذه من هنا ألنَُّه وجدوا هذه :  السيد كمال احليدري
 هاملشكلة اشلون حلوها ؟ 

 : أ�ا بتول . أحد الطلبة

أ�ا بتول أحسنت جزاكم هللا خري ، تشوفون األحباث كيف مرتابطة بعضها ابلبعض :  السيد كمال احليدري
بعد ما يدري ليش ليش أكو إصرار على أ�ا ماذا ؟ ال حتيض ، ملاذا ؟ مع أنَّ الروا�ت هم يكون يف علمكم 

هراء واردة يف الزّ  هراء ، بناُت األنبياء ال حيضن ، تصورون فقطيكون يف علمكم ال تصورون أّ�ا خمتصة ابلزّ , 
, على أي األحوال خلو� من هاي أنَّ بنات األنبياء شنو ؟ مل حيضن  رخيياً ! ما شاء هللا روا�ت ومل يثبت ات!
[. 

 /س داساجلزء ال / جعفر مرتضى العامليسيِّد لل,  ) اءر هة الزّ اأس( خلفيات كتاب مبني يدي الكتاب الذي 
د حممَّ سيِّد ، ينقل عن ال )65(صفحة  /ميالدي  2001 /ىل و ة األالطبع /لبنان  /وت بري  /دار السرية 

 إنّ  ده دائمًا :عنه ويردّ  الكالم معروفٌ  اذ؟ وههللا لُ حسني فض دحممَّ سيِّد لهللا ، ماذا يقول ا حسني فضلُ 
ملريض � ا نتوهللا أ -مرضية حتتاج إىل العالج  عترب حالةٌ هراء للعادة الشهرية يُ الزّ   ةسيِّدعدم رؤية ال

راء هذا اهلبقية املراجع الذين يتفقون معكم على و يدري حلا لكماسيِّد  والت نأ ، هللا لُ د حسني فضحممَّ سيِّد 
ة سيِّدة ال عدم رؤيإنَّ  -وحقيقة احلقائق  ة نور األنوارمَ اطِ مريضة ، فَ ي هة ما مَ اطِ  فَ وهللا نتم املرضى, أ
ة سيِّدعدم رؤية ال نّ إ -ر أيضًا من السادة خهامشي هو اآلهو اآلخر أيضًا  - اء للعادة الشهريةر هالزّ 
نوثتها ويف أ يف حتتاج إىل العالج أو هي على األقل نقصٌ  مرضية اء للعادة الشهرية يعترب حالةٌ ر هالزّ 

ة مَ اطِ فَ  – لنفاساحلال ابلنسبة لدم ا ا وكذاهلاهتا وفضائذلك من كرام ال ميكن عدُّ و  شخصيتها كامرأة
ثُت عن عقيدة املراجع مة حينما حتدّ دِّ قيث يف احللقات املتدعن جناسة الطبيعة ، مر احلهة عن الدماء نزّ مُ 

 الطبيعة سا وواضحة يف طهارهتم عن أجنآية التطهري صرحيةٌ  إنَّ : لت يف كتبهم بنجاسة دم املعصوم ، وقُ  ةتاملثبَّ 
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الطبيعة ، والصديقة  سارون عن أجنهّ طم, مربؤون , ن هو هم منزّ ، جناس الطبيعة ، فنجاسة الدم هي من أ
هي مصدر الطهارة ,  ) كِ تِ يَ َال وَ  بِ �َ رْ هُ د طَ  قَ �َّ أبِ  انَ سَ فُ نْـ أَ  رشِّ بَ نُـ لِ ( ة آية التطهري ، سيِّدالطاهرة هي كذلك هي 

رها استحمَ رت ابلفكر الناصيب حمِ عقول استُ , رة تحمِ سرة واملالعقول املستحمَ  ، ولكن ماذا تقول هلذهِ 
 .؟!وقالوا ديخ . بواكِ وهكذا جرت األمور واجلميع َر  ساكر الناصيب وهم استحمروا النَّلفا ابهتُ أساتذ

إىل العالج أو  مرضية حتتاج اء للعادة الشهرية يعترب حالةٌ ر هة الزّ سيِّدعدم رؤية ال إنَّ مرة اثنية :  اقرأ كالمهُ 
أو  -؟!  ةمَ اطِ  فَ هل هذا الكالم مناسب يقال يف حقِّ  - أنوثتها ويف شخصيتها  يفعلى األقل نقصٌ  يه

 كذاعدُّ ذلك من كراماهتا وفضائلها و  كنوال مي ةأامر تها كيّ ا ويف شخصثته يف أنو ل نقصٌ ى األقعلهي 
 سبة لدم النفاس .حلال ابلنِّ ا

أنكر  امولكن حين,  ماً مو عالبيت أهل  هراء وحبقِّ الزّ  لكثرية حبقِّ ا ساءات أدبهرت االنتقادات خبصوص إا كثُ مَّ لَ 
ل ئاستحمر السا كلئي لذو اخلسيِّد ذي كان خيشاه الرت الثائرة الشيعية وهذا هو الة اثمَ اطِ علنًا ظالمة فَ 

:  أجابه ، تهاف تلك الروا�ت وال يعتقد بصحّ ضعِّ أله عن رأيه يف تلك الروا�ت وهو يُ ا سمس عليه حينودلَّ 
،  تدليس، ت ث عن الروا�شهور مل يتحدّ م رمهذا األأجابه  ،)  ا األمر مشهور معروفذه من أنَّ ( 

 .!!ي دخيي .عاستحمار مرج

احة آية هللا العظمى مس,  ) الزهراء القدوة (: هذا كتابُه , هللا  د حسني فضلُ حممَّ سيِّد نفس الشيء ميارسه ال
 /دار املالك  / الدييم 2004 /حة الطبعة الثالثة مزيدة ومنقّ   هللا دام ظله /د حسني فضلُ حممَّ  سيِّدال

 هللا ؟  حسني فضلُ  دحممَّ سيِّد المة ماذا يقول يف املقدِّ  /لبنان  /بريوت 

فهذا  - ة نساء العاملنيسيِّدفكري يف  لَّ كُ   ميثل - اء القدوةر هب الزّ اهذا الكت - لكتابا اذهحبيث أصبح 
فهذا الكتاب أصدره بعد أن اثرت الثائرة عليه وأراد ، ع يف �اية هذا الكالم قّ و  وقد الكتاب ميثل كل فكره

 باالكت اذهحبيث أصبح  -اخلائبة السابقة  قعة خائبة كعقيدتهها جاءت رُ ق ، ولكنّ ع ما مزق وشقّ رقّ يُ  أن
ن ال تقوى هلم يذثريه الا يُ بدال ِممَّ  : إىل أن يقول ... ة نساء العاملنيسيِّدفكري يف  لَّ ل كُ ثّ اء القدوة ميُ ر هالزّ 

ما  ، ثرهتا يف السابقوضوعات وأامل هذهِ ري أ� الذي أث, أمثايل يعين  -هو العكس يف ذلك أمام الغوغاء مبا 
 يف تكليفي الشرعي ويف وفائي بعهد الوالء كليتشم,  هللا لُ د حسني فضحممَّ سيِّد عندي مشكلة مع ال

 ،اكل شابحثًا عن امل فلست ي وإالَّ ليفي الشرعك، هذا هو ت ماذا أصنعفمشكليت  هي ة هذهمَ اطِ يت فَ سيِّدل
بدًال مما يثريه  -هد الوالء لسيديت فَاِطَمة تكليفي الشرعي ومسئولييت يف الوفاء بع, هي هذه  مشكليت ولكن

هللا أو عند الذين يثريون  أ� أريد أن أعرف التقوى موجودة عند حمّمد حسني فضلُ  - الذين ال تقوى هلم
 قائق ويُدافعون عن فَاِطَمة ؟! احل
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الصديقة الشهيدة ورد يف :  )185(صفحة , تزوير من الدرجة األوىل  )185(يف نفس الكتاب صفحة 
نقلها من  ؟ من أين نقل هذه الرواية  -ِإنَّ فَاِطَمة ِصديّقٌة َشِهيَدة  : احلديث عن اإلمام موسى الكاظم

هو نقل الرواية ، ماذا  , هذا هو , )  2الرواية ,  )458(صفحة , اجلزء األول , الكايف  ( كتاب الكايف
رقم واحد يف احلاشية , . وانتهت الرواية  ِإنَّ فَاِطَمة ِصديّقٌة َشِهيَدة : عن اإلمام موسى الكاظم -كتب ؟ 

 . )2(رواية ,  )458( الكايف جزء األول صفحة 

ماذا قال , ابب مولد الّزهراء فَاِطَمة عن إمامنا الكاظم  وهذه الرواية الثانية يف, هذا هو الكايف اجلزء األول 
, بقية الرواية أين ؟! البقية  ) ِإنَّ فَاِطَمة ِصديـَّقٌة َشِهْيَدة َوِإنَّ بـََنات األَْنِبَياء َال َيْطِمْثن ( إمامنا الكاظم ؟ :

ا أن تؤمن نت إمَّ ، أ ، هذه ما هي تقوى أهل البيت أين ؟ هي هذه التقوى ؟! هذه تقوى مال واوية هذي
 ف لفظي, عن اإلمام موسى الكاظم.بكل الرواية أو ترفض الرواية فهذا حتريٌف لفظٌي للرواية واضح جداً حتري

دة نساء العاملني فكري يف سيِّ  لَّ كُ   لُ ثّ ميُ ( حة هذا الكتاب هو قال : نقّ مزيدة ومُ  ؟ الطبعة ماذا قلنا وهذهِ 
وهذا توقيعه ,  ) أمام الغوغاء مبا هو العكس يف ذلك -التقوى عنده  -م بدًال مما يثريه الذين ال تقوى هل
عنوان الصديّقة الشهيدة  185الطبعة الثالثة مزيدة ومنقحة وهذه صفحة  ؟ خبط يده والطبعة ماذا قيل عنها

يُغلق , ) ( ِإنَّ فَاِطَمة ِصديّقٌة َشِهيَدة  عن اإلمام موسى الكاظم ، نقطتني ، يفتح قوسني صغريين -
 الرواية منقولة عن الكايف .، وبعد القوسني نقطة  القوسني

هذا املضمون أشار إليه ,  ) ِإنَّ فَاِطَمة ِصديـَّقٌة َشِهْيَدة َوِإنَّ بـََنات األَنِْبَياء َال َيْطِمْثن( هذه رواية الكايف : 
ولكن , ت األبنياء ال يطمثن بنا، السّيد كمال احليدري وقال من أنَّ هذه احلالة ليست خاصة بَفاِطَمة 
لو كان اجملال للحديث عن هذا ، طهارة فَاِطَمة يف هذه القضية هلا خصوصية ختتلف عن بنات األنبياء 

من نظري وهذا معىن أّ�ا سّيدة نساء  هلا يت ليساملوضوع آتيكم ابلروا�ت وأحتّدث ، فَاِطَمة هلا خصوصياهتا الَّ 
شيء وهي  لّ يت سّيدة نساء العاملني يف كُ سّيدة نساء عاملها ، فَاِطَمة هي الَّ  وهذا معىن أّن مرمي, العاملني 

والرواية يف البخاري ويف مسلم يف صحاح القوم هي سّيدة نساء اجلنة هذه فَاِطَمة ، , ة سّيدة نساء أهل اجلنَّ 
 بيه .يت بني جننتحّدث عن روح ُحمَمٍَّد الَّ  ن نتحّدث ؟ حننُ عمّ  حننُ 

ِإنَّ فَاِطَمة ِصديـَّقٌة َشِهْيَدة َوِإنَّ بـََنات اَألنِْبَياء َال ( :  رواية الكايف عن موسى ابن جعفر ؟ فماذا تقول
إنَّ  ، هؤالء يستحمرون الشيعة !؟ استحمار هذا للشيعة أو ال!! صاحب التقوى قرض الرواية ,  ) َيْطِمْثن

 فَاِطَمة صديقٌة شهيدة هذا حتريف لفظي .

والروا�ت , تلت ا قُ األَئِمَّة حني يقولون شهيدة يقصدون أ�َّ ، ي ما هو ؟ شهيدة شهيدة التحريف املعنو  
ا ضُ  أي , ا�يه أم اللنب , رب ، يكّذب هبا السّيد اخلوئي ربت حىت ماتت من الضّ الصحيحة عند� من أ�َّ
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قها نعرف أحاديث أهل البيت واضحة وصرحية يف مصادرها وحنن نتذوّ  هذهِ ، سبة يل ال أعبأ هبم واحد ابلنِّ 
تُ  ، ذوقها يتذوقون إالَّ  ال شأن يل هبؤالء الذين ال  ،قه نعرفهُ نا وهذا حديثهم شربناه وعشنا معه نتذوّ هؤالء أئِمَّ

 الفكر الناصيب .

اِطَمة شاهدٌة على اخللق ولكن وفَ  يت هي شاهدٌة على اخللق ؟شهيدة الَّ عن ال, فماذا يتحّدث عن الشهيدة 
ا شهيدة إذا ما قرئنا ز�رهتا مثًال أو رجعنا إىل عموم الروا�ت الَّ  ثت عن يت حتدّ األَئِمَّة حني يتحّدثون عن أ�َّ

هذا حتريف لفظي واضح  ها ،و ل، فَاِطَمة رحلت مقتولة قت يا رحلت مقتولةنفَاِطَمة وكيف رحلت عن الد
, على نفس العقيدة  املسألة فقرض الرواية ألنَّه ابقٍ ا أراد أن يتحّدث عن هذه فم ..!!وتضييع للحقائق 

 ستحمار الشيعة ليس أكثر من ذلك .هكذا أُّلف ال

فتاوى وأسئلة ، ، خطب صالة اجلمعة تعقد الستحمار الشيعة الشيعة تالحظون الكتب تؤّلف الستحمار 
 .!!ا معكم .نَّ � ليتنا كُ , هنيئاً لكم و يون هنيئاً لكم أيها الدخي ، وأجوبة الستحمار الشيعة

 :) 35(رجاًء اعيدوا بّث الوثيقة رقم 

مبا يتعلق ) �قصات اإلميان ( تفهمون اجلذور من هنا عندما جاءوا إىل مسألة  السّيد كمال احليدري :[ 
 عليهن ابلطمث واحليض قالوا أبنَّ ها أنَّ الّزهراء ماذا ؟ 

 : ال تطمث . أحد الطلبة
ها صري البد حيلو ألنه وجدوا هذه �قصات اإلميان ت هذه من هنا, هاه أحسنتم :  السيد كمال احليدري

 املشكلة شلون حلوها ؟ 
 .بتول أ�ا :  طلبةالأحد 

بعضها ون األحباث كيف مرتابطة أحسنت جزاكم هللا خري ، تشوف, : أّ�ا بتول  السّيد كمال احليدري
أكو إصرار على أّ�ا ماذا ؟ ال حتيض ملاذا ؟ مع أّن الروا�ت يكون يف علمكم البعض بعد مايدري ليش ليش 

ياء ال حيضن ، تتصورون فقط واردة يف الّزهراء أّ�ا خمتصه ابلّزهراء بنات األنب، يكون يف علمكم ال تتصورون 
األحوال خلو� من هذا ، على أي ؟ ما شاء هللا روا�ت ومل يثبت اترخييًا أّن بنات األنبياء شنو ؟ مل حيضن 

[. 

، ) اطق الكتاب النَّ ( من بر�مج ,  )134(من حلقة ,  )42(رجاًء اعرضوا لنا الوثيقة رقم  •
 ثنا عن فَاِطَمة ؟دِّ يخ الوائلي �طق املرجعية ماذا حيُ اطق الرمسي الشَّ النَّ 
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و� ذوال املؤرخني كل حجيهم ما أدري ما كو داعي  ل أ� هسه ما اضل امتاخلعلى أية حا الّشيخ الوائلي :[ 
اله , ألنَّ ذوال ما أدري يعين اشيتصورون هاي فضائل ، املرأة الواقع ، الزَّهراء اهلا من فضائلها ما يكفيها � 

أرجوك ،كمال  ضيلة وطاهرة مطّهرة ، ال ، يكفي هذاع عنها الدم ويعتربوها فطقخي شنهو قيمة أن ينأ
سانية ، كمال اخللقة اإلنسانية أن يكون اإلنسان طبيعي يف خلقته ، الزَّهراء صلواُت هللا عليها اخللقة اإلن

طبيعية يف خلقتها ، الزَّهراء اهلا من مزا�ها ومن خالهلا وخصاهلا ما يشدك شّدًا إىل اإلذعان بعظمتها ، ما 
ا يف عمر الورد ووقفت تسطر آراء يعجز منا هذه ]عنها ُكبَّ  حتتاج ، � أخي يكفيها أ�َّ  .ار الفالسفة يف أ�َّ

 رجاًء أعيدوا بّث هذه الوثيقة مرة اثنية :

و� ذوال املؤرخني كل حجيهم ما أدري ما كو داعي  لى أية حال أ� هسه ما اضل امتاخلع الّشيخ الوائلي :[
ا يكفيها � اء اهلا من فضائلها ماله , ألنَّ ذوال ما أدري يعين اشيتصورون هاي فضائل ، املرأة الواقع ، الزَّهر 

أرجوك ،كمال  ضيلة وطاهرة مطّهرة ، ال ، يكفي هذاع عنها الدم ويعتربوها فطقأخي شنهو قيمة أن ين
اخللقة اإلنسانية ، كمال اخللقة اإلنسانية أن يكون اإلنسان طبيعي يف خلقته ، الزَّهراء صلواُت هللا عليها 

ا من مزا�ها ومن خالهلا وخصاهلا ما يشدك شّدًا إىل اإلذعان بعظمتها ، ما طبيعية يف خلقتها ، الزَّهراء اهل
ا يف عمر الورد ووقفت تسطر آراء يعجز عنها ُكبَّ  منا هذه ]حتتاج ، � أخي يكفيها أ�َّ  .ار الفالسفة يف أ�َّ

متاخل و� املؤرخني هو هذا الكالم  هو يقول أ� ما أريد ا, أهل البيت  جملٍس يثبت جهله مبنطق لّ رجل يف كُ 
) , الكايف الشريف ( من  عليكم الرواية وقد قرأتُ  ، هذا الكالم هو كالم أهل البيت، ليس من املؤرخني 
هامجه هكذا من اته دائمًا يهاجم الكايف ، هذا وغريه يدلك على أنّه مل يقرأ كتاب الكايف يُ وهو حبسب ادعاء

طلعاً عليه وهو ليس مُ ) الكايف ( ّدثك عن كتاب حينما حيُ  !؟ليس ابستحمار  هذا استحمار أو، دون قراءة 
هذا الكالم ليس من ، أ� ما أريد امتاخل و� املؤرخني : يقول , ؟! إنَّه ينسب هذا املوضوع إىل املؤرخني 

 ُم أهل البيت !!هذا كال, املؤرخني 

ك ال متلك ثقافًة لكنّ , عدوها من فضائل َفاِطَمة , ا فضيلة األَئِمَّة يعدو�, نعم ؟ هل هذه فضيلة : ُمثَّ يقول 
اطق الرمسي ابسم املرجعية الشيعية املعاصرة واملرجعية ثقافة �صبية ، هذا هو النَّ ، إىل أهل البيت ِبِصلة  متتُ 

الكربالئي تابعوا عبد املهدي ويُ , هذا احلديث  , جف تريد من الشيعة أن يُتابعوا هذاالشيعية العليا يف النّ 
هذا استحمار للشيعة أو ليس ، آل ُحمَمَّد  % ملنطقِ 100هؤالء ينطقون حبديٍث خمالٍف ، تابعوا هؤالء ويُ 

  !هذا استحمار لكم أو ليس ابستحمار ؟ أنتم أنتم ماذا تقولون ؟! !؟ابستحمار 

نعم هذه  !؟ هل هذه فضائل ُمثَّ يستهزئ, ذا كالم آل ُحمَمَّد ه؟! أي مؤرخني , يتحّدث عن املؤرخني 
 .!!فضائل آل ُحمَمَّد عّدوها فضائل . , هذيفضائل برغم أنفك وبرغم أنف املرجعية 
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 رجاًء أعيدوا بث هذا املقطع مرة أخرى :

على أية حال أ� هسه ما اضل امتاخل و� ذوال املؤرخني كل حجيهم ما أدري ما كو داعي  الّشيخ الوائلي :[
ا يكفيها � ا أدري يعين اشيتصورون هاي فضائل ، املرأة الواقع ، الزَّهراء اهلا من فضائلها ماله , ألنَّ ذوال م

كمال   أرجوك ، ضيلة وطاهرة مطّهرة ، ال ، يكفي هذاع عنها الدم ويعتربوها فطقأخي شنهو قيمة أن ين
لزَّهراء صلواُت هللا عليها اخللقة اإلنسانية ، كمال اخللقة اإلنسانية أن يكون اإلنسان طبيعي يف خلقته ، ا

طبيعية يف خلقتها ، الزَّهراء اهلا من مزا�ها ومن خالهلا وخصاهلا ما يشدك شّدًا إىل اإلذعان بعظمتها ، ما 
ا يف عمر الورد ووقفت تسطر آراء يعجز عنها ُكبَّ  منا هذه ]حتتاج ، � أخي يكفيها أ�َّ  .ار الفالسفة يف أ�َّ

؟ ما هم مجيعًا  ثار هذه اإلاثرات على السّيد كمال احليدريفلماذا تُ ، نفس هذا املنهج وثقوا أنَّ البقية على 
دين وتقاسم احلقوق واألموال صراعات على تقاسم املقلِّ ، لكنَّ ملسألة فيها صراعات , الكالم  يقولون نفس

اآلن وخيافون من مرجٍع آخر وكثريون يفعلون هذا , ومنهم من يُهيئ املرجعية لولدِه ، وتقاسم السلطة والنفوذ 
هون مسعة ذاك املرجع الذي يستعد للدخول إىل حلبة املنافسة شوّ زامحهم فلذلك يقمعون هذا املرجع ويُ ا يُ مبَّ رُ 

إذا كانت األمور تؤّدي  !! و� لسوء حظ من يدخل فيها إذا كانت األمور هكذا  احللبة!!و� لسوء حظ هذهِ 
 !قبٍة هذه ..؟ي لنقرتب من محري جهنم أي سوء عابنا أن خنرج من الوادي الَفاِطم

 : )36(رجاًء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 

  ؟ : الوالية السياسية احد الطلبة[ 
 : بلي . السّيد كمال احليدري

 : يف القرب ال تنفع السياسة ؟ احد الطلبة
ن السياسة وال منو احلكماء لكن ابلدين ، وال يسألوك ال ع, : بعد ال تنفع السياسة السّيد كمال احليدري 

عّباس حسني ، يسألوك منو إمامك ، منو منو منو نبّيك ، منو هللا ، منو حمّمد ، خلصن يف أمان  وال عامةً 
هللا توّكل على هللا أبدًا ، وال يسألون ال عن الزهرة وال عن كسر الضلع وال أبدًا هاي كّل الروا�ت واقرأوها 

 هنا ابد .اموال� ، إذا لقيت فد مورد 
 السؤال عن الوالية ؟ : احد الطلبة

من إمامك مو من مو من ، منو , والية خوب ما بيها فتوى ، يسأل من إمامك  السّيد كمال احليدري :
 .املعصوم ، شنو الناس ماعدهم شغل ؟ وهلذا اقرأ ، التلقني هم اقراه ما بيه ما بيه أبد ، على أّي حال ] 
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, ناقش يف سندها كن أن نما روا�ت التلقني أيضًا ميُ  ؟ عليه ملاذا التلقني يعتمدُ أ� اسأل السّيد احليدري 
من  يت ختلوا�ت الَّ مييلون إىل الرو , و�ا من ذكر أهل البيت حيبُّ  يت ختلوشكلة علمائنا الروا�ت الَّ ولكن هذه م

  .ظاهرة واضحة  وهذهِ �ت املركزة يف ذكر أهل البيت دائماً يشّككون فيها االرو ، ذكر أهل البيت 

  : روا�ت التلقني خمتلفة .أوالً 

  .وختتلف نصوص التلقني 

 . وروا�ت التلقني يُذكر فيها اإلميان ابملالئكة واإلميان مبنكٍر ونكري 

ومن بديهياِت عقائد� املأخوذة عن أهل البيت ليس اَألئِمَّة أفضل من املالئكة بل الشيعة أفضل من املالئكة 
، يف الروا�ت عند�  املالئكة كلهم أمجعون ألبينا آدم العنصر االنساين مفّضٌل على املالئكة والدليل سجد، 

ا قال الّنُيب يف بعض مواطن املعراج جلربائيل تقدَّم , يف املعراج وهي روا�ٌت بلسان املداراة قطعًا  : فقال , َلمَّ
على ولدِه ، يف التلقني ال  نذ أن سجد� آلدم فإنّنا ال نتقّدمُ مُ  ،سجد� آلدم فإنَّنا ال نتقّدم على ولدِه  منذُ 

ة املعصومني بشكل واضح يف كثٍري من نصوص التلقني ، فنحن ال منتلك نّصًا مثاليًا يف  يوجد ذكٌر لألَئِمَّ
التلقني  ولذا, التلقني خصوصًا وأنَّ التلقني كان حيدث يف جٍو قد حيضر فيه ممن ال يرغب اَألئِمَّة حبضوره 

ة وإالَّ ليس من املنطقي أن ُتذكر يف العقائد املسائل امله, جاء حبدوِد قوانني التقية وحبدود قوانني املداراة  مَّ
مساء تُذكر يف األ ونكري هذهِ  نكرونكري ، فمُ  من منكرٍ  أهل البيت قطعًا أهمّ  شأنُ  وُترتك املسائل األهم !!

ولكن هذا جواب ، لتلقني ال يُذكر فيها شيٌء عن عقيدتنا آبل ُحمَمَّد والكثري من روا�ت ا, روا�ت التلقني 
 .ترقيعي وأيضاً جواب استحماري 

 رجاًء أعيدوا علينا مرة أخرى بث نفس الوثيقة :

  . : الوالية السياسية احد الطلبة [
 : بلي . السّيد كمال احليدري

 : يف القرب ال تنفع السياسة ؟ احد الطلبة
ن السياسة وال منو احلكماء : بعد ال تنفع السياسة لكن ابلدين ، وال يسألوك ال عالسّيد كمال احليدري 

عّباس حسني ، يسألوك منو إمامك ، منو منو منو نبّيك ، منو هللا ، منو حمّمد ، خلصن يف أمان  وال عاّمةً 
وها ر الضلع وال أبدًا هاي كّل الروا�ت واقرأهللا توّكل على هللا أبدًا ، وال يسألون ال عن الزهرة وال عن كس

 موال� ، إذا لقيت فد مورد اهنا ابد .
 السؤال عن الوالية ؟ السائل :
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والية خوب ما بيها فتوى ، يسأل من إمامك من إمامك مو من مو من ، منو  السّيد كمال احليدري :
 بيه ما بيه أبد ، على أّي حال ]. قراه مااملعصوم ، شنو الناس ماعدهم شغل ؟ وهلذا اقرأ ، التلقني هم ا

 :أ� أخاطب الشيعي ال شأن يل ابلسّيد كمال احليدري 

  .ألّن السّيد كمال احليدري يبدو أنّه قد عرب إىل اجلانب اآلخر : أوالً 

م وهكذا �يت الكال, ألّنه هو يقول وسأعرض لكم قوله بعد قليل من أّنه يتحّدث من دون مقدماٍت : واثنياً 
رجٌل هذا حالُه ال أحتاج أن أحتّدث معه يف , احلالة إهليٌة رمحانيٌة أو شيطانية  على لسانه فال يدري هذهِ 
 . قضيٍة هي من الواضحات

البليغ الكامل الذي ورد� عن  يت هي القولُ ماذا تقرؤون يف الز�رة اجلامعة الكبرية الَّ : ين أقول للشيعة لكنَّ 
 أصًال القضية أكرب, )  ( ِإَ�ُب اخلَْلِق ِإلَْيُكم َوِحَساهُبُم َعَلْيُكم: ؟ عليه  وسالمهُ  هللاِ  إمامنا العاشر صلواتُ 

( ِإَ�ُب اخلَْلِق ِإلَْيُكم لة ويف احملاكمة يف عامل الربزخ أو يف مواقف يوم القيامة ، من أنَّ للّزهراء حضور يف املساء
)  ( ِإَ�ُب اخلَْلِق ِإلَْيُكم َوِحَساهُبُم َعَلْيُكم, ُحمَمَّد إىل كل املعصومني  وآلِ  وإليكم هذا اخلطاب إىل ُحمَمَّدٍ , ) 
كومتها يف يوم القيامة شيٌء كثري ال جمال رب� عن شأن فَاِطَمة وعن حُ يت ختُ وما جاء من الروا�ت الشريفة الَّ , 

 العجالة . إليرادِه يف هذهِ 

قُون َوَصاِبُرون ِلُكلِّ َما َأاَتَ� ِبِه َأُبوِك  ( قدمة الز�رة :وإذا قرأ� ز�رهتا يف مُ  َوزََعْمَنا َأ�َّ َلِك َأْولَِياء َوُمَصدِّ
َر فَِإ�َّ َنْسأَُلِك ِإْن ُكنَّا َصّدقْـَناِك ِإالَّ َأْحلَْقِتَنا بَِتْصِدْيِقَنا َهلَُما لِنـَُبشِّ , َعَلْيه َوآِله َوأََتى ِبِه َوِصّيه  َصلَّى هللاُ 

 .) َنا أبَِ�َّ َقْد َطُهْرَ� ِبِوَاليَِتِك أَنـُْفسَ 

فَِإ�َّ َنْسَأُلِك ِإْن ُكنَّا َصّدقْـَناِك ِإالَّ َأْحلَْقِتَنا (  تالحظون هذه العبارات املختصرة : أال, احلكومة بيدها 
ويف طبقتنا , يف الدنيا الدينية يع الطبقات ، يف طبقتنا لحقنا مبَُحمٍَّد وعلّي ويف مجيت تُ هي الَّ  - بَِتْصِدْيِقَنا َهلَُما

فَِإ�َّ َنْسأَُلِك ِإْن ُكنَّا َصّدقْـَناِك ِإالَّ َأْحلَْقِتَنا بَِتْصِدْيِقَنا  -ويف طبقتنا يف اآلخرة وتلك املواقف املهولة , يف قبور� 
ُفَسَنا أبَِ�َّ َقْد َطُهْرَ� ِبِوَاليَِتِك َ� زَْهَراءَهلَُما لِنـَُبشِّ   . َر أَنـْ

وأرجو من املشاهدين أن يرّكزوا يف كالم السّيد احليدري حينما يتحّدث ,  )25(ًء أعرضوا لنا الوثيقة رقم رجا
ويقول من أنّه يف بعض األحيان يُعاتب نفسه ويقول ما انت سّيد من أبناء رسول هللا ملاذا هكذا تفعل 

ة أرجو من الوثيق ح يف كالمِه يف هذهِ هذا املضمون واض ؟!وتنتقص من الّزهراء وتقول ما تقول عن الّزهراء 
 .ىل ما جاء يف هذه الوثيقة ومضمون الوثيقة عموماً مهٌم جداً املشاهدين أن يلتفتوا إ
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 : )25(رجاًء اعرضوا لنا الوثيقة رقم  •

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

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

 : يعين قبلها ماكو أّي شي ؟ احد الطلبة

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

 : عجيب . احد الطلبة

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

 : وجهاً لوجه ؟  احد الطلبة

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

 : بلي بلي . احد الطلبة

: ابالستوديو مالته شيخ أسد قصري .. أحدمها ، فهو من أنزل أ� يقعد كامًال هم  لسّيد كمال احليدريا
عرفت شلون ؟ وبعض األحيان هم املخابرات هم ينزلون جّوه , يسمعين ، كامًال ، هو يقعد جّوه ويسمعوه 

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

 أدري يف وقتها إجتين.

 : إجت . احد الطلبة

 : الفكرة بذهين أ� هم قلتها .  السّيد كمال احليدري

 : إحنّلل الظاهرة الـ ..؟ احد الطلبة

 : مو .. ما أدري ، أعوذ ابهلل . احليدريالسّيد كمال 

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

 ّنه طُرِح يف حمفل .: أل احد الطلبة

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

 : حاشاك . احد الطلبة

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

 : القصد أنّه ..  احد الطلبة

 : ما أبد ... مو .  السّيد كمال احليدري

 : معجزة إهلية .. احد الطلبة

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

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

 : شاف مصلحة بيها . احد الطلبة

 : هي هذه . السّيد كمال احليدري

 : هي هذه .  أحد الطلبة

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

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

 : فعلى الـسامع . احد الطلبة

 : خلص إنتهت القضّية , ُهو ُهو رايدها هالشكل تصري ألجل تطلع أ� شسّوي ؟! ل احليدريالسّيد كما



46 

 

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

 : وكان , وحّقك دا أقوهلا أُقسم . السّيد كمال احليدري

 : يعين هالّسه الكل . احد الطلبة

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

سه ويعين نقول أنّه من سوء األدب ، أّن ، فكّنا نقول فيما بيننا بعض ر ا: هذا هذا ما نتد احد الطلبة
 ّيد بعض النظرّ�ت ُتطَبع .األحيان ، أّن أحيا�ً جناب الس

 : أحسنت . السّيد كمال احليدري

 : يسّويها ويطرحها . احد الطلبة

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

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

 : إجه . احد الطلبة

 : البد هذّين أقوهلا ؟ السّيد كمال احليدري

 : ماورائّيات . احد الطلبة

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

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

 : قراءات . احد الطلبة

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

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

 : إي .السّيد كمال احليدري 
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 : هل ميكن أن تكون هذه الـ .. احد الطلبة

: إي ، وهلذا أقول أ� ، ليش أنت تروح ؟ أ� أطلع ، من أطلع أقول : سّيد ابن  السّيد كمال احليدري
رسول هللا , ما عندك شغل هاليوم حكيت هاحلكاية أنت ؟! ويّه نفسي هاي أقوله , على شنو حكيتها 
 شتسّوي بيها ؟! ولك إنطلعت وراحت خلصت ، الكالم يف كذا ما ُدمت مل تتكّلم وعندما تتكّلم انت تصري

 شنو ؟ ] .

 ..أعتقد املضمون يف هذه الوثيقة واضح وواضح جداً 

انتشر على االنرتنت من أنَّ السّيد كمال احليدري نقًال عن تالمذتِه يتحّدث عن الصديقة الطاهرة ويقول إّن 
أيضاً أرجع ين ولكنّ , دت منه ، ال أدري ماذا أقول عته بنفسي وأتكّ هذا املوضوع أ� تتبّ , الّزهراء قبيحة الوجه 

اإلساءة يف حق سّيدة النساء هي يف سلسلٍة طويلٍة من اساءات مراجعنا الكرام يف حق الصديقة  وأقول هذهِ 
سلسلة طويلة من اساءات كبار مراجع الشيعة يف ، ولرمبا قد ال تكون هي األسوأ وال هي األخرية , الطاهرة 

له حال البقية ، فمثلما حتّدث يف املقاطع السابقة فيما وهذا السّيد كمال احليدري حا, ة ر هالطا يقةالصدّ  حقّ 
بح ويقول الّزهراء يرتبط بشؤون الصديقة الكربى هو أيضًا يتحّدث عن وصف وجهها ويصف وجهها ابلقُ 

 !!..بيحة الوجه ال كما يتصور الشيعة قبيحة ق

يت  حىت يف الكتب السنية الَّ وال, هذا القول ليس له من عٍني وال أثر ال يف كتبنا حنن يف الكتب الشيعية 
كتب التاريخ ,  نعرفها ، على األقل أحتّدث عن هذه اجلوامع الكبرية اجلوامع احلديثية الكبرية عندهم الصحاح 

 هناك كالٌم يف جوِّ , ال من عٍني وال من أثر , يت أُّلفت يف حق فَاِطَمة يف أجوائهم الكتب الَّ , والسري 
سبة لشيعة أهل البيت يت بطال�ا ابلنِّ  أُريد أن أقف طويًال عند هذه النقطة الَّ االستشراق عن هذا املوضوع ال

 . من أوضح الواضحات 

سورة : رآن من إسالم احلديث إىل إسالم القُ  مبشروعهِ  ولكنين أقول للسّيد كمال احليدري الذي يتبّجحُ 
َناَك اْلَكْوثـََر  ﴿الكوثر  عليه وآله أعطي يف مقابل ما   ى هللاُ لرسول هللا صلّ الكوثر الذي أعطي ,  ﴾ِإ�َّ َأْعطَيـْ

أبوه الذي ُنسب إليه , هو َعمر ابن العاص وأبوه  وشانئهُ ,  ﴾ِإنَّ َشانَِئَك ُهَو اْألَْبَرتُ  ﴿: كان يقول الشانئ 
ال النابغة العاهرة املعروفة الرخيصة أم َعمر ابن العاص نسبت َعمر الذي  ، زورًا العاص ابن وائل السهمي

فهذا هو األبرت احلقيقي ، هذا ، إىل العاص ابن وائل السهمي فصار هو َعمر ابن العاص  عرف أابه نسبتهُ يُ 
وهذا أمٌر مهٌم يف الثقافة األعرابية  ،من ولد  األبرت هو وأبوه كانوا يعيبون على رسول هللا أنَّه أبرت أي ليس لهُ 

!! الكوثر َفاِطَمة ، أعطاه الكوثر  ؟ عليه وآله ى هللاُ مَّدًا صلّ عند العرب ، هللا سبحانه وتعاىل ماذا أعطى حمَُ 
يت ال القضية ال حتتاج ذكاٍء كبٍري وشديد لفهمها ، ال توجد يف لغة العرب كلمة تتحّدث عن الكثرة الَّ  وهذهِ 
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، الكيثر  وأكثر من، ، كلمة الكوثر هي أكثر من الكثري ، وأكثر من األكثر ) الكوثر ( �اية هلا مثل كلمة 
 األلفاِظ وهذهِ  هذهِ  لأكثر من ك والكوثر هي, ك األكثر وهناك الكيثر هناك كثري وهناك أكثر وهنا

 التسميات .

وما , هذا عطاٌء من هللا حبسب هللا إىل ُحمَمٍَّد حبسب ُحمَمَّد , فحينما يكون عطاء هللا حبسبِه ِلُمَحمٍَّد حبسبِه 
حبيث لداللتها على الكثري ) , الكوثر (  الكلمة كلمةُ  لعرب أكثر من هذهِ وجد يف لغة اهو عند هللا ، فال تُ 

اللفظة  وإالَّ هذهِ , يستعملها العرب ألّ�م ال جيدون كثرة ميكن أن يستعملوا فيها هذه اللفظة  الكثري ال
كثرة من هذا وجود لوال , ال�ا�ت  موجودة عند العرب لكّنها ألّ�ا تطلق على الكثري الكثري الكثري إىل املا

فاستعملها القرآن هلذه الكثرة الالمتناهية لكثرة العطاء هذا , فلذا ال يستعملون الكلمة النوع يف حياة الناس 
وكان العطاُء يف بنت , ابستعمال أقصى ما يف اللغة من بيان ,  فعطاٌء من هللا حبسبِه إىل ُحمَمٍَّد حبسبهِ ، 

فهل أنَّ هللا يُعطي ِلُمَحمٍَّد حبسبِه حبسب هللا ويُعطي , ا كماالت املرأة مجاهلُ   ل كماٍل منامرأة وأوّ , فَاِطَمة 
بنتًا  ون ُحمَمَّدًا ابألبرت ويُعطىمقابل أولئك الشانئني الذين يشنائ ِلُمَحمٍَّد حبسبِه هو حبسب ُحمَمَّد عطاًء يف

يتحّدث عن إسالم القرآن هذا هو  هذا الكالم ميكن أن يكون ؟! أليس هو فهل ميكن أن تكون قبيحًة ..؟!
  !قرآن ، كيف يريد أن يفهم الكوثر ؟ال

أما ما جاء يف الروا�ت إن كان يف كتبنا أو يف كتب السنة الكوثر هو احلوض الذي له كذا كذا من 
 ومجالُ , هذا احلوض  ت به مجالُ شيٍء اهتمّ  الروا�ت الروا�ت أهمُّ  املواصفات إذا دّققنا النظر يف هذهِ 

وما ذلك إالَّ انعكاٌس عن اجلمال الَفاِطمي ، فالكون ُبين على , يط به ما حيُ  ومجالُ , خصائص شرابِه 
الظهورات وعلى تعّدد املظاهر ، ال شأن يل هبذا املوضوع ، ولكن الكوثر َفاِطَمة العطاء األكرب األعظم عطاٌء 

عليه  ى هللاُ ولذا قال صلَّ , ذا العطاء مسلوب اجلمال فال ميكن أن يكون ه ، من هللا حبسبِه إىل ُحمَمٍَّد حبسبهِ 
ى يف يت تتجلّ أ والَّ يت هي أعظم من أن تتهيّ حقيقة احلسن وحقيقة اجلمال الَّ , )  َهيِئةً  احلُْسنُ  َلو َكانَ وآله ( 

ٍد الذي بني جنبيه ين مثلما هي يف الدوفَاِطَمةُ , ة وجماليها ديَّ مَّ حَ مُ ـاحلقيقة ال هي روح احلقيقة ا روح ُحمَمَّ
عن حقائق هي  ين أحتّدثالرتاكيب اللفظية ألنَّ  التعابري وهذهِ  ت هذهِ يت بني جنبيها ، إذا صحّ ة الَّ ديَّ مَّ حَ مُ ـال

ى أمجل اجلمال أين جتلّ , من مجالك أبمجله , )  اللَُّهمَّ ِإّينِ َأْسأَُلك ِمن َمجَاِلك أبَِْمجَِله( خارج حدود اللغة ، 
ولكن ، يت بني جنبيه فَاِطَمة روح ُحمَمٍَّد الَّ  ، ة ، روح اجلمال اإلهلي هو يف فَاِطَمةديَّ مَّ حَ مُ ـقة ال؟ جتلى يف احلقي

 الستحمار الدخيي أبطروحاهتم هذه ..؟!ماذا نصنُع هلؤالء الذين يقيمون لنا بر�مج ا

اٌت يف سلسلٍة طويلة إساءات السّيد كمال احليدري حبق الصديقة الطاهرة هي حلق: يل لمثلما قلت قبل ق
 ..من إساءات كبار مراجع الشيعة 
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يخ ينقل الشَّ ,  )199(صفحة ) , حبار األنوار ( الكتاب الذي بني يدي هو اجلزء التاسع والعشرون من 
اخلليفة العباسي ) , علم اهلدى ( رف بلقب الشريف املرتضى الذي عُ , اجمللسي ما جاء عن السّيد املرتضى 

للهجرة ، آلت  413يخ املفيد سنة يخ املفيد بعد أن تويف الشَّ وكان مرجعًا للشيعة بعد الشَّ  ، لّقبه بذلك
فكان مرجعًا أعلى للشيعة آنذاك ، يف حديث الصديقة الطاهرة مع أمري , د املرتضى مرجعية الشيعة للسيِّ 

َعِذْيِري ( كالمها :   املؤمنني بعد أن رجعت من املسجد حني خطبت خطبتها املعروفة من مجلة ما جاء يف
ميكنكم أن ) , الناطق  الكتابُ ( هذا املوضوع حتّدثت عنه يف بر�مج ,  )هللا ِمْنك َعاِد�ًَ َوِمْنك َحاِمَيا 

العبارة من مجلة حديثها مع سّيد  ين فقط أأخذ لقطات هذهِ تراجعوا هذا املوضوع وال أريد أن أعيد لطوله لكنَّ 
  !كيف يشرحها السّيد املرتضى ؟) ,   ِمْنك َعاِدَ�ً َوِمْنك َحاِمَيا َعِذْيِري هللا وصياء , (األ

كالم السّيد املرتضى يف شرح هذه العبارة من كالم الصديقة الطاهرة الّزهراء ,   )203(اقرأ عليكم من صفحة 
السّيد املرتضى يف ماذا يقول ، ) حبار األنوار ( حبسب ما نقله الشيخ اجمللسي يف اجلزء التاسع والعشرين من 

يعين  - أي هللا يُقيم العذر من ِقبلي يف إساءيت إليك:  ) َعِذْيِري هللا ِمْنك َعاِد�ًَ َوِمْنك َحاِمَيا (معىن
 !ّزهراء أساءت إىل أمري املؤمنني !! هذا املنطق منطق صحيح ؟! معىن كالم الّزهراء هو هذا ؟ال

إليك حال صرفك املكاره ودفعك الظلم عين أو حال جتاوزك ذر من ِقبلي يف إساءيت أي هللا يُقيم العُ 
يشرح  - أي -فهل أنَّ أمري املؤمنني جتاوز احلد يف القعود عن نصرها ؟  – يف القعود عن نصري احلدّ 

أي عذري يف سوء األدب  –يعين َفاِطَمة كانت سيئة األدب  - ذري يف سوء األدبأي عُ  -الكالم أكثر 
هكذا هو كالم  !!يعين أمري املؤمنني ُمقّصر وفَاِطَمة ُتسيء األدب  - عين عانيت والذبِّ ك قّصرت يف إأنَّ 

 !أّي عقيدٍة هذه ؟؟ منطٍق هذا  فَاِطَمة ؟! أيُّ 

أي هللا ابتلينا هبؤالء السادة حّقاً : , ة اثنية ، هذا كالم السّيد املرتضى سّيٌد آخر أيضاً اقرأ عليكم الكالم مرَّ 
حال صرفك املكاره  -فهي قد أساءت إليه إىل أمري املؤمنني  -ن ِقبلي يف إساءيت إليك يُقيم العذر م

أي عذري يف سوء يف القعود عن نصري  -فاألمري جتاوز احلد  - ودفعك الظلم عين أو حال جتاوزك احلدّ 
 أي عذري يف سوء األدب أنك قّصرت يف -فأ� اسأت األدب معك الّزهراء تقول لألمري  -األدب 

 إىل آخر الكالم . - عين إعانيت والذبِّ 

جتاوز أمري املؤمنني ُمقّصٌر يف حقها  ء ُتسيء األدب مع أمري املؤمنني !!الّزهرا !ق على هذا الكالم ؟ماذا أعلِّ 
) , هو هذا بعلم اهلدى ( مرجٍع من كبار مراجع الطائفة وُيسمَّى  هذا كالمُ  احلد يف القعود عن نصرهتا !!

 !اهلدى ؟
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جنة املأوى ، إساءات كمال احليدري هي حلقات يف سلسلة طويلة : ما أ� قلت قبل قليل , جٌع آخر مر 
يخ حممَّد احلسني آل كاشف الغطاء اإلمام األكرب الشَّ , جنة املأوى  اإلمام األكرب مكتوب على الكتاب : (

، هو أنكر  )163(صفحة  هجري قمري / 1426 /الطبعة الثانية  قم / /إيران  /دار أنوار اهلدى , ) 
ليس احلديث اآلن عن إنكار ظالمتها ، ولكن الطامة الكربى يتحّدث عن الصديقة الطاهرة , ظالمة فَاِطَمة 

وقبلها يقول  - متأثرة وكانت اثئرةً وحياول أن يُفسر ما قالته الّزهراء ألمري املؤمنني بعد رجوعها من املسجد : 
 ر حىت خرجتالتأثُّ  رة أشدّ تأثِّ تها بعد رجوعها من املسجد وكانت اثئرًة مُ لقوكلماهتا مع أمري املؤمنني أ -
وهللا � شيخ  ..!!ة عمرها دَّ يت مل خترج من حضريهتا مُ اآلداب الَّ  حىت خرجت عن حدودِ  -الّزهراء  -

:  لرسول هللا يقو ، ب االّزهراء ال خترج عن حدود اآلد، حممَّد حسني انت الذي خرجت عن حدود اآلداب 
 .) رسول هللا  وَفاِطَمة أديبةُ  يِيب دِ يٌّ أَ لِ عَ  وَ يبِّ  رَ ِين ّدبَ أَ  (

أ� اقرأ من , مذكورة يف املفاتيح ، ا الز�رة اجلامعة َألئِمَّة املؤمنني ماذا نقرأ يف الز�رة اجلامعة ليست الكبرية وإمنَّ 
ْوِف ِرَ�َضتَـَها اِبخلَ  ىلَّ هللاُ ُلوب الَِّيت تـَوَ َأىنَّ َوَلُكم اْلقُ  -اخلطاب معهم مجيعًا  - َأىنَّ َوَلُكم اْلُقُلوباملفاتيح : 

يخ الطوسي وأين السّيد اخلوئي أين الشَّ  - الَغْفَلة َناء َوآَمنَـَها ِمْن َعَواِرضِ كِر َوالثـَّ َوالرََّجاء َوَجَعَلَها َأْوِعَيًة لِلشُّ 
هذا هو منطق , هذا هو منطق الز�رات  ..؟! انهيخ الصدوق حينما يعتقدون بسهو املعصوم ونسيوأين الشَّ 

َها اِبخلَ  ىلَّ هللاُ  َوَلُكم اْلُقُلوب الَِّيت تـَوَ َأىنَّ  -آِل ُحمَمَّد  كِر َوالثّـَناء ْوِف َوالرََّجاء َوَجَعَلَها َأْوِعَيًة لِلشُّ ِرَ�َضتـَ
َماِء ِحبُبُِّكم ، َبْل يـَتَـَقرَُّب َأْهُل  َوَصفَّاَها ِمْن ُسْوِء الَفْرتَة الَغْفَلة َوآَمنَـَها ِمْن َعَواِرضِ  َبل يـَتَـَقرَُّب َأْهُل السَّ

 إىل آخر ما جاء يف الز�رة . السََّماِء ِحبُبُِّكم َواِبلَربَاَءِة ِمْن َأْعَداِئُكم ..

ين ولكنَّ, كرت يف الز�رة يت ذُ املعاين الَّ  آل ُحمَمَّد أعلى شأً� من هذهِ , أيضًا يف أفٍق من اآلفاق  والز�رة هذهِ 
 األوصاف دون مراتبهم . األوصاف هذهِ  وإالَّ فآل ُحمَمَّد أعلى شأ�ً من هذهِ , املراجع  أحتّدث مع هؤالء

 .يت مل خترج من حضريهتا مدة عمرها حىت خرجت عن حدود اآلداب الَّ يقول : 

, فقهية , أن نُتابعهم يف كل املسائل مرجٌع آخر ، هؤالء هم الذين يريد� الشيخ عبد املهدي الكربالئي 
يف , تابعهم يف هذه الرتهات نُ , اجتماعية , تربوية , سياسية , عقائدية , فقهية , هو هكذا يقول , عقائدية 
 فر ؟ هذا كفر صريح .هذا الكُ 

 .السيد حممَّد ابقر الصدر : مرجٌع آخر 

فكرة ماذا ؟ فكرة الثورة  - مَّا اختمرت الفكرةولَ :  )93(وهذا كتاب فدٌك يف التاريخ ماذا يقول يف صفحة 
م عنها فَاِطَمة ال يُتكلّ ؛ ًال أوّ  -وَلمَّا اختمرت الفكرة يف ذهن َفاِطَمة اندفعت لتصحح أوضاع الساعة  -
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 ، يُقال عن حممَّد ابقر الصدر، هذا الكالم يُقال عين ، ) اختمرت الفكرة يف ذهن َفاِطَمة ( هبذه الطريقة 
ل وحنتاج إىل أن ختتمر الفكرة يف حنن حنتاج إىل أن نفكر ونتأمّ  ، يُقال عن املشاهدين ، ة الناسيُقال عن بقيّ 

ما هؤالء املراجع أمامكم يلقون أبنفسهم يف , طئ ونشتبه ونلقي أبنفسنا يف املهالك ومع ذلك خنُ , أذهاننا 
 يعين هذا بعد تفكريٍ  - يف ذهن فَاِطَمة اندفعت وَلمَّا اختمرت الفكرة -هذه املهالك ويف هذه الضالالت 

 !ما هو الفارق فيما بيننا وبني املعصوم ؟ ؟! إذًا ما هو الفارق فيما بيننا وبني فَاِطَمة، طويل َفاِطَمة تفشل 
ها اهيت حتركت ابجتّ ر وختتمر األفكار يف أذهاننا وقد ننجح وقد نفشل ، وقضيٌة كبريٌة مثل القضية الَّ فكّ نُ  حننُ 

رت إىل أن اختمرت الفكرة يف ذهنها وانطلقت فَاِطَمة وحبسب ما يقول السّيد حممَّد ابقر الصدر من أّ�ا فكّ 
 .!!النتيجة كانت أنَّ فَاِطَمة فشلت ., بعد ذلك 

وعائشة , فَاِطَمة اثرت يف وجه أيب بكر ؟ من مها الثائراتن , بعد أن يتحّدث عن اثئرتني  )48(صفحة 
ما الداعي ؟ دث بذاك احلدث ولقرن هذا احل؟ اعي لقرن عائشة بَفاِطَمة ما الدّ  ، أمري املؤمنني اثرت يف وجه

منهما من  لٍّ مع فارٍق بينهما مرّده إىل نصيب كُ  وقد شاء القدر لكلتا الثائرتني أن تفشال -لذلك ؟ 
املهم أنَّ َفاِطَمة بعد أن  - وقد شاء القدر لكلتا الثائرتني أن تفشال -إىل آخر الكالم  - الرضا بثورهتا

ح أوضاع الساعة فشلت كما يقول السّيد حمّمد ابقر صحّ رت واختمرت الفكرة يف ذهنها واندفعت لتُ فكّ 
 . وقد شاء القدر لكلتا الثائرتني أن تفشال -الصدر 

ية مبعىن وقد فشلت احلركة الَفاِطم: ) فدٌك يف التاريخ ( من نفس الكتاب  )96(ويذهب بعيداً يف صفحة 
يت جعلت الّزهراء ختسر املعركة غري  األمور الَّ وال نستطيع أن نتبّني  إىل أن يقول : -وجنحت مبعىن آخر 

غري  -! ليه ..؟هو عدوها ملاذا ترتضَّى ع - نهشخصية اخلليفة رضي هللا عَ  أنَّ األمر الذي ال ريب فيه أنّ 
يت أّدت إىل فشلها  َعنه من أهم األسباب الَّ أن األمر الذي ال ريب فيه أنَّ شخصية اخلليفة رضي هللا

يعين َفاِطَمة فكرت طويًال واختمرت الفكرة يف ذهنها وانطلقت كما  - ألنّه من أصحاب املواهب السياسية
ما هو السبب يف فشلها يف مواجهة أيب بكر رضي هللا َعنه  , يقول لتصحح أوضاع الساعة ولكنها فشلت 

 .!!يفة السياسي وما ميتلك من مواهب .اخلل  فشلها هو ذكاءُ يف السببُ  !؟كما يقول هو 

ماذا ؟! هذا استحمار لنا أو ليس استحمارًا  !نطق منطق رمحاين أو منطق شيطاين ؟ابهلل عليكم هذ امل
اختمرت الفكرة يف ذهنها  واآلخرة هبذه الطريقة ؟! احلديث عن فَاِطَمة سّيدة الدنيا تقولون أنتم ؟! هكذا يتمّ 

 شلت يف مشروعها ملاذا ؟ ألنَّ أاب بكر كان أذكى منها .وف

  .هؤالء هم مراجعنا 

 !! عنه َفاِطَمة مع أمري املؤمنني  ثُ أدٍب تتحدَّ  فمن سوءِ  -
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 !!ها وعن تقصٍري من أمري املؤمنني حبقِّ  -
  !!إىل خروجها عن حدود اآلداب  -
يًال رت طو الفشل أنَّ أاب بكر كان أذكى منها بعد أن فكّ  وسببُ !! واجهة أيب بكر إىل فشلها يف مُ  -

 وفشلت يف مشروعها فَاِطَمة !!

وهذا تفسري امليزان اجلزء الثالث أيضًا ملرجٍع كبري للسّيد حمّمد حسني الطبطائي مرجٌع يف التفسري مرجٌع يف 
ْلَمالَِئَكُة َ� َمْرَميُ ِإنَّ اهلّلَ اْصَطَفاِك َوِإْذ قَاَلِت ا ﴿: العرفان مرجٌع يف الفلسفة قل ما شئت ، يف ذيل اآلية 

َرِك َواْصَطَفاِك َعَلى ِنَساء اْلَعاَلِمَني  وأمَّا ما قيل : ؟  )205(ماذا يقول السّيد الطباطبائي صفحة ,  ﴾َوَطهَّ
ا ُمصطفاة تنا املعصومون  - إ�َّ ا قيل حىت هذه وأمَّا م، من الذي قال ؟ الذي قال رسول هللا ، الذي قال أَِئمَّ

ا ُمصطفاة  -ما قيل تُقال يل ولغريي ال تُقال عن رسول هللا ,  ) ما قيل( العبارة غري مؤدبة  وأمَّا ما قيل إ�َّ
َواْصَطَفاِك َعَلى ِنَساء  ﴿؟  ابعتبار اآلية ماذا قالت - على نساء عامل عصرها فإطالق اآلية يدفعهُ 

ة  ، ا ُمصطفاة على مجيع نساء مجيع العاملنييقول اآلية تدل على أ�َّ ,  ﴾اْلَعاَلِمَني  بينما الروا�ت عن األَئِمَّ
ة من أنَّ مرمي اصطُ  مجيع يت اصطفيت على مجيع النساء و لَّ وا, مها فيت على نساء عالَ عن الّنيب وعن األَّئِمَّ

اصطفيت على مجيع نساء اآلية تدل على أنَّ مرمي : العوامل هي فَاِطَمة ، السّيد الطباطبائي يرفض ذلك يقول 
 وآله . عليه ى هللاُ الفاً لقول رسول هللا صلَّ العاملني خمُ 

: ( الذي يدعو إليه السّيد كمال احليدري  سريه يف امليزان ينحو هذا املنحىائي يف تفبطوابملناسبة السّيد الطبا
السّيد كمال احليدري من  يت اقتبسهاولكن ليست هبذه الصورة الَّ ) , من إسالم احلديث إىل إسالم القرآن 

 .جورج طرابيشي ، على أي حال 

وقد يتوهم البعض من أّن  - وأمَّا ما قيل إّ�ا ُمصطفاة على نساء عامل عصرها فإطالق اآلية يدفعه
هذا الكالم ميكن أن ، ها يف قضية الوالدة عنه السّيد الطباطبائي هو اصطفاؤ  اصطفاء مرمي الذي يتحّدث

القضية بنظر  يت وردت عن الّنيب وعن األَئِمَّة مل أتخذ هذهِ األحاديث الَّ  ، إىل األحاديثيكون إذا مل ننظر 
ا بغض النظر عن قضية والدة املسيح أو أّي شأٍن آخر مها حتّدثت عن أّن مرمي سّيدة نساء عالَ االعتبار ، وإمنَّ 

يف مجيع االجتاهات ، فمرمي سّيدة فيت فإنَّ فَاِطَمة اصطُ , اصطفيت يف مجيع االجتاهات حبكم املقارنة ، 
املني والصديقة الطاهرة سّيدة نساء الع, ة املسيح أو غريه دالاالجتهات بغض النظر عن و  مها جبميعنساء عالَ 

ما قيل إّ�ا مصطفاة على نساء عامل  -الروا�ت  ائي ينفي هذهِ بطمجيعًا جبميع االجتاهات ، والسّيد الطبا
 . عصرها فإطالق اآلية يدفعهُ 
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حينما أورد يف البحث الروائي الذي يبدأ يف صفحة  )234(والذي يؤكد ما أقول ما جاء يف صفحة 
يف عادته يف البحث الروائي يذكر روا�ت من  أورد روا�ت املخالفني وما ذكر روا�تنا ، مع أنّهُ  )233(

من  يت تنتقصُ املخالفني وروا�ت من كتبنا ، فذكر هنا الروا�ت من كتب املخالفني وذهب إىل الروا�ت الَّ 
 :على سبيل املثال , فَاِطَمة 

عبد الرمحن ابن أخرج ابن أيب شبية عن  -هذه الرواية  - نساء العاملني فَاِطَمة سّيدةُ ماذا يقول ؟ يقول : 
فَاِطَمُة سّيدة نساء العاملني  -افرتاء على رسول هللا من كتب املخالفني  - قال رسول هللا: أيب ليلى قال 
يعين َفاِطَمة سّيدة نساء  - خويلد امرأة فرعون وخدجية ابنة هوآسي -بعد مرمي  - عمران بعد مرمي ابنة

تب الروا�ت من كُ  ه وخدجية ، أورد بعض الروا�ت بعد هذهِ العاملني هذه املرتبة هلا بعد مرتبة مرمي وآسي
نساء  شر إىل الروا�ت الواضحة والصرحية يف كتبنا من أنَّ َفاِطَمة هي سّيدةُ مل يُ  لكّنهُ , املخالفني من كتبنا 

 مها .نساء عالَ  وأمَّا مرمي هي سّيدةُ ، العاملني فقط 

من فَاِطَمة وافرتاء على رسول  قصُ تالروا�ت من كتب املخالفني وهي تن أليس هذا سوء أدب أن ينقل هذهِ 
 !؟ ملاذا يثبتها هذا السّيد يف تفسريهِ , على رسول هللا  فرتاتاألحاديث قطعاً مُ  هذهِ  ,عليه وآله  ى هللاُ هللا صلَّ 

وهذا تفسٌري ) , أنَّ التفسري ال يؤخذ إالَّ من علّي : ( هذا نقٌض لبيعة الغدير ، بيعة الغدير أول شروطها 
فَاِطَمة سّيدة نساء العاملني بعد مرمي ابنة عمران وآسيه امرأة  -يعة الغدير انتقاٌص من َفاِطَمة �قٌض لب

 هذا هو احلديث . - فرعون وخدجية ابنة خويلد

ا سّيدة نساء العامل أمَّا فَاِطَمة ستكون حينئٍذ سّيدة نساء , ني مرمي فَفاِطَمة ما هي بسّيدة نساء العاملني وإمنَّ
السّيد حمّمد  هذا اهلراء الذي كتبهُ  لِّ منطقيٍة من كُ  يت تكونُ هي النتيجة الَّ  العاملني أي نساء عاملها فقط ، هذهِ 

 .حسني الطباطبائي 

مثلما حتّدث القوم !!  والقضية ال تقف عند هذا احلد فَفاِطَمة هي األخرى دمها جنس دماؤها جنسة َفاِطَمة
 َمة حبسب كبار مراجعنا دمها جنس !!قبل قليل عن أنَّ َفاِطَمة ليست مطّهرة عن جناسات الطبيعة فَفاطِ 

ومر الكالم من أنَّ مراجع الشيعة يقولون بنجاسة دم ) , العروة الوثقى والتعليقات عليها ( وهذه هي 
 ئلني بنجاسة دم فَاِطَمة :املعصوم ، واقرأ عليكم اللستة من مراجعنا القا

 صاحب الكتاب السّيد كاظم اليزدي .: -أوالً 

أال ترون أّن هذا الكالم أقبح من الكالم , قون الذين وافقوا السّيد كاظم اليزدي على جناسة دم املعصوم املعلِّ 
 هذا الكالم مع قبح كالمه وقبح تصرفه ، ولكن أال ترون أنَّ , الذي قاله السّيد كمال احليدري مع قبحه 
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من قال هبذا ؟ مراجع الطائفة !! يت جتري يف عروقها أنَّ هذه الدماء جنسة أقبح أن نقول عن دماء فَاِطَمة الَّ 
 السّيد كاظم اليزدي صاحب العروة ومعُه أمساء املراجع :

 يخ علّي اجلواهري .الشَّ  -
 السيِّد حممَّد الفريوزي آابدي . -
 .املريزا حممَّد حسني النائيين   -
 يخ عبد الكرمي احلائري .الشَّ  -
 يخ ضياء الدين العراقي .الشَّ  -
 السيِّد أبو احلسن االصفهاين . -
 السيِّد اغا حسني القمي . -
 يخ حممَّد رضا آل �سني .الشَّ  -
 السيِّد حممَّد تقي اخلوانساري . -
 السيِّد حممَّد الكهكمري . -
 السيِّد صدر الدين الصدر . -
ا خرجت عن حدود اآلداب ودمها جنس  - الشيخ حممَّد حسني كاشف الغطاء ، وليس فقط يقول أب�َّ

 أيضاً . 
 السيِّد مجال الدين الكلبيكاين . -
 السيِّد إبراهيم احلسيين االصطهبنايت . -
 السيِّد حسني الطباطبائي الربوجردي . -
ريازي . -  السيِّد مهدي الشِّ
ريازي . -  السيِّد عبد اهلادي الشِّ
 السيِّد حمسن احلكيم . -
 السيِّد حممود الشاهرودي . -
 السيِّد أبو احلسن احلسيين الرفيعي . -
 السيِّد حممَّد هادي اُحلسيين امليالين . -
 السيِّد حسن البوجونردي . -
 السيِّد أمحد اخلوانساري . -
ريازي . -  السيِّد عبد هللا الشِّ
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 السيِّد كاظم الشريعتمداري .  -
 االصفهاين .السيِّد علّي الفاين  -
 السيِّد روح هللا املوسوي اخلميين . -
 السيِّد شهاب الدين املرعشي الّنجفي . -
 السيِّد أبو القاسم اخلوئي . -
 املريزا هاشم اآلملي . -
 .السيِّد حممَّد رضا الكلبيكاين  -
 السيِّد عبد األعلى السبزواري . -
 الشيخ حممَّد علّي األراكي . -
 . الشيخ حممَّد أمني زين الدين -
ريازي .ا -  لسيِّد حممَّد الشِّ
 السيِّد حسن الطباطبائي القمي . -
 السيِّد تقي الطباطبائي القمي . -
 السيِّد حممَّد صادق اُحلسيين الروحاين . -
 السيِّد حممَّد املوسوي مفيت الشيعة . -
 السيستاين . السيِّد عليّ  -
 الّشيخ حممَّد الفاضل اللنكراين . -

لستة أبمساء الذين ذكروا يف هذا  وبقية املراجع كذلك ، هذهِ , جع مر  )42(مرجع مع صاحب العروة  )41(
جنس تعتقدون فما سال من دمها حني قتلت قد ّجنس األرض دمها كتاب يقولون بنجاسة دم فَاِطَمة ، ال

 !بذلك ؟ ماذا تقولون ..؟

ُفَسَنا أبَِ�َّ َقد َطُهْرَ� ِبَوَاليَِتِك َ� زَْهَراء .. �َ (   ) .  زَْهَراءلِنـَُبّشر أَنـْ

قائمًة طويلًة بني يدي ولكن وقت الرب�مج صار طويًال , ميكن أن أذكر لكم مصاديق عديدة قد كتبت 
 الوقفة مع املرجع احللقة وهي احللقة األخرية يف هذهِ  طويًال وبقيت عندي حكايتان أريد أن أختم هبما هذهِ 

 املعاصر السّيد كمال احليدري .الديين 

أنَّ علينا أن نعترب من كل هذا اهلراء ، وأن نعرف أنَّ التصنيم وأنَّ صناعة األصنام هي جزٌء من أال جتدون 
يخ عبد املهدي ضالل الكالم الذي كان يتفوه به الشَّ  واعرفمي اإلبليسي ، وابر�مج االستحمار اجلهنّ 
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ون ويصيبون والشيعي عليه أن من أنَّ املراجع أ�ٌس عاديون خيطئ, من يقول نفس الكالم  لّ الكربالئي وكُ 
علينا أن نضع , خاصٌة ابإلمام املعصوم  يت يتحّدثون عنها هذهِ يدّقق يف أمر دينِه ، وهذه املواصفات الَّ 

؟ هؤالء املراجع لو كانوا موّفقني ولو كانوا هلؤالء املراجع وإالَّ أي سوء توفيقٍ , املراجع يف املكان املناسب هلم 
جَّة بشكٍل خاص وكانت ألطاف اإلمام اُحلجَّة تصل إليهم هل ميكن أن تصدر عنهم مرضيني عند اإلمام احلُ 
ميّجدها املراجع , نشر ومتّجد وال زالت كتبهم تُ ون كتبًا فيها وينشرو�ا وماتوا ؤّلفمثل هذه الكلمات ويُ 

وّجهون الناس إليها وإذا يُ ّجدون هذ الكتب و فهم ميُ , اجلرمية  شرتكون يف هذهِ املراجع املعاصرون مُ ، املعاصرون 
ما انتقدهم انتقد هؤالء املراجع أحٌد مثلي يرفضون هذا وُحيّرفون احلقائق ويستحمرون الناس ويبينون ألتباعهم 

 وهذهِ , من أنَّ هذه االنتقادات ليست صحيحة ويُدافعون عن ضالل املراجع الذين سبقوهم وعن ُترهاهتم 
 .ّدث عن مثل هذا أ�م وأ�م وليايل احلقائق بني أيديكم وإبمكاين أن أحت

وبّينت لكم , بّينت لكم من أنَّنا حباجة إىل بر�مج محاية كي نـَُفّر من الوادي اجلهنمي إىل الوادي الَفاِطمي 
يت ضائيات وزِنوا اإلعالم وزِنوا القيادات ابملوازين الَّ العلماء وزِنوا الكتب وزِنوا الفزِنوا املراجع وزِنوا , املفردات 

 مفرداهتا جاءت واضحًة يف ز�رة الصديقة الكربى .

لن أطيل عليكم يف احلديث حكايتان : حكايٌة من اجلو املرجعي وحكايٌة سأخرج بكم من اجلو املرجعي إىل 
 جو احلسجة العراقية .

 :املرجعي  أمَّا حكاييت من اجلوّ  •

مرجعية واسعة يف العراق ويف إيران ويف سائر  كانت لهُ ريازي الذي  م املريزا حمّمد حسن الشِّ فإّ�ا تعود إىل أ�َّ 
ا تويف املريزا الشِّ ياملناطق الشيع نظار سامراء توّجهت أريازي وكانت احلوزة العلمية آنذاك يف ة األخرى ، َلمَّ

األغا رضا ( ًا يف الوسط احلوزوي آنذاك ريازي إىل أحد تالمذته إىل فقيٍه معروٍف جدَّ طالب املريزا الشِّ 
ابلنتيجة رموز , ريازي وفقًا للمنظور احلوزوي ، األغا رضا اهلمداين كان أبرز تالمذة املريزا الشِّ ) اهلمداين 

أن يعرضوا األغا رضا اهلمداين مرجعاً للشيعة أمام الناس ،  ريازي ، صار قرارهماحلوزة آنذاك تالمذة املريزا الشِّ 
ذاك ، قطعًا وصل اخلرب إىل أغا رضا اهلمداين أنَّ العلماء فشّكلوا وفدًا من أربعني شخص كبار العلماء آن

م أّن القوم لِ هو عَ , واألخبار ال ختفى , الفقهاء األساتذة يف احلوزة كبار اجملتهدين يريدون ز�رته وهبذا العدد 
 أن �توا لتقدميه مرجعاً للشيعة .يريدون 

أمراء ، مثل ما اآلن أوالد املراجع أمراء يتصرفون نعم أوالد املرجع سيصبحون , ولداه كا� يف غاية الفرح 
يف كل شيء ، ولداه كا� فرحني , ف ابألموال يف التصرُّ , ويعيشون كما يعيش األمراء يف احلكم على الناس 

 .فإنَّ السلطة قادمة واألموال قادمة 
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ح الفقيه من الكتب مصبا ) , املصباح ( وفعًال جاء هذا الوفد إىل دار أغا رضا اهلمداين صاحب كتاب 
إىل ديوانه بعد أن سّلموا عليه ابإلجالل واالحرتام ألنَّ نيتهم أن يقدموه , الفقهية املعروفة ، دخلوا إىل جملسه 

 !!مرجعاً للشيعة ، أغا رضا اهلمداين كان يراقبهم 

يخ حمّمد الشَّ ، يخ حمّمد حسني االصفهاين احلكاية الشَّ  احلكاية ؟ الذي ينقل هذهِ  من الذي ينقل هذهِ 
املنظومة املعروفة من كبار علماء الشيعة ، أوالد الذين ) , األنوار القدسية ( حسني االصفهاين صاحب 

القصة والقصة معروفٌة  همقصودي أوالدهم يعين األحفاد ال زالوا أحياء ويتناقلون هذ, حضروا ال زالوا أحياء 
نعم هذا ، ا ال حيبذون نشرها وال يريدون ألحٍد أن يسمع هبا رمبَّ , يف الوسط العلمائي ويف الوسط املرجعي 

 .موجود ولذلك أ� قلت هذه احلكاية من الوسط املرجعي 

ا أحس ابلقوم أّ�م يريدون أن يبدءوا ابحلديث فتحّرك يف جلستِه وصدر منه صوت  فاألغا رضا اهلمداين َلمَّ
، ضرطة عالية ترّددت ) اجمللس ا رنني وطنني يف فضرط ضرطًة عالية كان هل( بعبارٍة واضحة , متعمِّد 
وأخذ , كأّن على رؤوسهم الطري   صاموت الموط, ق القوم رؤسهم سكواتً ها يف وسط اجمللس ، فأطر أصداؤ 

 بعد هذا احلدث ؟! فماذا يصنعون ينظر بعضهم إىل بعض خلسًة وهم مطرقون برؤوسهم ،

وبدءوا , بطًا ليس طبيعيًا ، مل ينبس أحٌد منهم ببنت شفة ألنَّ هذا احلدث يدل على أنَّ الرجل ليس منض
عق هم ولداه ، الذين صعقوا من هذا احلدث ولدا أغا رضا يتسّللون لواذًا من اجمللس خرجوا ، الذي صُ 

راحت األموال ، راحت , لقد راحت السلطة  ين ما الذي حدث ؟ ماذا فعل أبوهم ؟!اهلمداين ، بقيا متحري 
إىل أن مر جزء من الوقت ُمثَّ دخال على أبيهما يف حريٍة ما الذي , حيان من أبيهما أن يسأاله يستاإلمارة !! 

, هؤالء جاءوا يريدون أن يضعوا املرجعية يف عنقي وتلك هي جهنم : ملاذا فعلت هكذا ؟ قال هلم ؟ حدث 
 قتهم على هذهِ إنين لو واف !! أ� فررت من جهنم بضرطة ، جنوت من جهنم بضرطة ، فما أرخص ذلك

 ين أوافقهم على جهنم .املرجعية إنّ 

هكذا وز�ا فهو إمَّا أن ينال املرجعية ويبقى على وقارِه , هذا هو تقييمُه وزن املرجعية مبا وز�ا وز�ا بضرطة 
يت جاءت إليه ابعها بضرطة ، وكما فهكذا ابع املرجعية الَّ  ، الضرطة وتنتهي املرجعية وإمَّا أن يضرط هذهِ 

 .قول هو جنا من �ر جهنم ي

مع ( هذه احلكاية يف اجلو املرجعي وإذا أردمت أن تعرفوا هلا مصدراً ألنين عودتكم على املصادر هذا هو كتاب 
هذا هو اجلزء الثاين , ي ري وهذا هو اجلزء الثاين كتاب مع الصادقني للسّيد حمّمد حسن الكشم,  ) الصادقني

وإالَّ , ذكر الواقعة يف كتابِه هذا ، هذا مصدر من مصادرها  )263(،  )262(إذا ما ذهبتم إىل صفحة 
 احلكاية األوىل . عة معروفٌة يف اجلو املرجعي ، هذهِ اقفالو 
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 األساليب هذهِ  وهللا مرجعيٌة تقود املرجع إىل أن يستحمر الشيعة أو تقوده إىل أن ينتقص من الّزهراء هبذهِ 
أغا رضا اهلمداين فهي أقل من  ة كثٌري عليها هذا السعر الذي وضعهُ األساليب الوسخة يف احلديث عن فَاِطمَ 

, ي إىل إبعادهم عن أهل البيت ي إىل استحمار الشيعة واستحمار الشيعة يؤدّ ؤدّ يت تُ ذلك بكثري ، املرجعية الَّ 
أغا رضا يت تقود إىل هذا الفكر األعوج وإىل االنتقاص من فَاِطَمة هذا السعر الذي وضعه واملرجعية الَّ 

هذا هو تفكريي  ، ال أدري كي يفكر، ًا ويكون أغا رضا اهلمداين مغبون هبذا السعر اهلمداين هذا كثري جدَّ 
ساوي شيئاً إىل أبعد ما ساوي شيئاً وال تُ ي إىل االنتقاص من فَاِطَمة فهي ال تُ ؤدّ كيف وز�ا ولكن مرجعية تُ ،

 ميكن أن يقال .

 :ن اجلو املرجعي إىل احلسجة العراقية أمَّا احلكاية الثانية أخرجكم م •

, يقولون هذي من حكا�ت دواوين أهلنا ، يقولون اكو واحد راد يشرتي حصان ، حمتاج حصان ملشاغلِه 
العلوة هو السوق الذي تُباع فيه احليوا�ت ، العلوة سوق شعيب ميكن أن تُباع فيه احليوا�ت أو ، راح للعلوة 

كان هناك ,  حصا�ً  ة احلصن واحلمري وهو يتفّحص احليوا�ت املوجودة أعجبهُ فذهب إىل علو ، أشياء أخرى 
 !! تعّجب، عالئم القوة واضحة عليه ، فلمَّا سأل عن سعرِه كان سعرُه زهيدًا قليًال , حصان خمايل القوة 

يبحث عن فأخذ , أفضل من بقية احلصن املوجودة يف العلوة  حصان هبذه القوة وهبذا املظهر ويبدو أنّهُ 
: نعم ، قال : قال ؟ فعًال أنّه يريد أن يبيع حصانه هبذا السعر الزهيد  صاحبه وجد صاحب احلصان سألهُ 

هناك �س ميارسون  ، الناس يفعلون فيه عيبهُ : قال   ؟ما عيبهُ : هذا احلصان فيه عيب ، قال : ملاذا ؟ قال 
ذا الرجل أ� شنو خاطبه مرا أ� أريده اشتغل عليه فه, �ت ، الناس يفعلون يف هذا احلصان ااجلنس مع احليو 

الصفة  ما هتمين هذهِ , يل وال البين إفما دام هو قوي و�فع وبسعر رخيص أ� آخذه أ� ما خاطبه مرا ال 
 .املوجودة يف هذا احلصان 

طي ظهره لكي احلصان ال يع: ًال اشرتى احلصان وأخذه إىل بيته وإذا ابحلصان فتح عليهم أبواب جهنم ، أوَّ 
، أن يستعمله للهدف الذي اشرتى احلصان من أجله , أن ُحيّمل عليه , يستطيع هذا الرجل أن يركبه 

ر أاثث بيت اجلريان ل ما دخل إىل البيت هجم على بيت اجلريان وكسّ احلصان ما كان يُعطي ظهره ، وأوّ 
زود وذهبا للقاع ، وجاء ابن الرجل   وهدم حائط البيت ورمح زوجة هذا الرجل برجليه زقطها يعين ، زقطها

 علفاً احلصان عض اذن ابن الرجل وقطعها ، لعب فيهم لعباً دّمر البيت . كي يُقّدم له

ماذا بعتك : قال ؟ انت ماذا بعتين : فهذا الرجل الذي اشرتى احلصان ذهب إىل صاحبه األصلي وقال له 
من أّنه انت ما قلت يل : قال ، ال أخربتك : قال  ، لكن انت ما أخربتين عن حاله: بعتك حصا�ً ، قال 
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, كّسر أاثثهم ,  هجم على بيت اجلريان , مؤذي هدم احلائط يف بيتنا , يعض ما يعطي ظهره ,  هذا يزقط
 !!فعل كذا كذا قصة طويلة 

 فيهقلت يل فقط هذا احلصان هذا يفعلون , ال انت ما قلت يل : قال  ، شيء لَّ أ� قلت لك كُ , ال : قال 
 !!كل شيء ، هذا إذا يفعلون فيه   لك أ� قلت ،ع منه كل شيء إذا كان يفعلون فيه فتوقّ , نعم : قال  ،

كى بطريقٍة طبعًا احلكاية ُحتكى ابأللفاظ العراقية وهي غري مناسبة للشاشة وتفقد احلكاية رونقها ألّ�ا حتُ 
 إعالمية على الشاشة .

لك هذا احلصان يفعلون بيه وهذا اللي يفعلون بيه توقع من عنده   أ� خربتك أ� قلت لك قلت: فقال له 
 شيء . كلّ 

 ، أ� أقول لكم نصيحة ألبنائي وبنايت ال أحتّدث مع الصنميني, حقيقة  وهذهِ , ضرب وال تُقاس األمثال تُ 
أي شيء , ء املرجع ، العامل ، الوكيل ، اخلطيب ، األستاذ ، القناة الفضائية ، املدرسة ، الكتاب ، أي شي

وسوء , إذا عرفت عنه سوء عقيدٍة , أي واحد هؤالء وغريهم , أتخذ منه عقيدًة , انت أتخذ منه علماً دينياً 
توّقع من ، توّقع منه كل شيء , اه فَاِطَمة العقائدية والفكرية ابجتّ  وسوء انتقاٍص وخلل يف منظومتهِ , أدٍب 

 .!!، امليزان فَاِطَمة .عنده كل شيء 

أ� ، ركم حجاية احلصان حسجة شعبية لكّنها قد تُذكّ  ، تذّكروا حجاية احلصان األمثلة ُتضرب وال تُقاس
 ، أي مؤسسة إعالمية أو تعليمية ، أي خطيب ، أي فقيه ، أي عامل ، أي مرجع ، أحتّدث عن جهة اثنية

عند أّي , إذا وجدمت عند أّي شخٍص ، أي منظومة فكرية أتخذون منها دينًا زنوها بَفاِطَمة  ، أي كتاب
 فّروا من هذهِ , فّروا ، فّروا من هذا اإلنسان ,  ﴾َفِفرُّوا ِإَىل اهللَِّ  ﴿, جهة خلل يف العقيدة الَفاِطمية فّروا 

, املؤسسة لعّلكم توّفقون أن تدخلوا يف الوادي الّفاِطمي بعيدًا عن الوادي اجلهنمي  فّروا من هذهِ , اجلهة 
 .!!من بر�مج االستحمار اجلهنمي اإلبليسي . وِفراراً 

ال  هخطأ مطبعي ال تزعلون هواي ، عفوًا املشاهدون األعزاء.. ها الدخييون األعزاء إىل هنا متَّ احلديث أيُّ 
 .!!ال تزعلون ., وركبوا أجداد� وقالوا ديخ , ركبو� وركبوا آابئنا من قبل , ما حنن يف اهلوا سوا ، وها تكربّ 

 ..م الدعاء مجيعاً كأسأل

 ..يف أماِن هللا 


