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  )1الحلقة ( -برنامج [بِرصاحة] 

 

 :برنامج يشتمل عىل عّدة عناوين ✤

 .وقفة مع املرجع الديني املُعارص السيّد ك�ل الحيدري :العنوان األّول ●
السيّد ك�ل الحيدري إن كان وقفتي هذِه مع املرجع الديني املعارص: السيّد ك�ل الحيدري ليسْت وقفًة ُمشخصنًة بُحدود شْخصه، سأتناوُل ما طرحُه 

 آراء طرحها يف مجالسه الخاّصةو  ُمعتقداتو  ُمتبنّياتو  تُشاع َعلَناً، أو في� ظهر يف الوسط اإلعالمي من ترصيحاٍت و  يف برامجه التي تُبَثُّ و  يف ُمحارضاته
  لكنّها اآلن صارْت شائعًة يف الوسط اإلعالمي ُخصوصاً عىل الشبكة العنكبوتيّة.و 

 هي:و  حظة صغ�ة،مال  مع
لكن ألنّها ما طُرحْت يف الجّو اإلعالمي العام فلم أتعرّض لها يف أحاديثي السابقة التي ناقشُت فيها شيئاً و  الكث� ِمن هذه املسائل كُنُت عىل علٍم بها، أنّ 

 ُمحارضاته.و  دروسهو  يف أبحاثه مّ� طرحه السيّد ك�ل الحيدري

بل هناك  عىل املؤّسسة الدينيّة.. فكث�ٌ ِمن هذه األفكار، ليس بغريب اإلعالمي يف الفرتة املُتأّخرة ما شاع يف الجوّ و  الحيدريما طرحُه السيّد ك�ل  ●
نعوا لُه طرحه فإّن املراجع قد ص وُهناك ِمّ�  من األحياء!و  الطراز األّول من األمواِت منهم أشّد منها موجوٌد يف كُتب مراجعنا الكبار ِمنو  ما هو أسوأ

 هذا ما سأتناولُه يف هذا الربنامج.و  عن أسباٍب فكريّة)و  هيّأوا له األسباب (وأتحّدث ُهنا عن ُمقّدماٍت علميّةو  املُقّدمات

 حلقات التي ستُطرح يف بشكٍل خاّص للذين يهتّمون للمطالبو  قبل أن أتناول املطالب التي أُريد أن أتحّدث عنها، أقول لِمن يُتابع هذا الربنامج، ●
بقيتم تتواصلون معي إىل و  أُعطيكم َض�ناً إذا َصربتم معي عىل طُول الَحلَقات لكنّنيو  رمّبا يطول وقتها،و  هذا الربنامج، أقول: إّن هذه الحلقات تتعّدد

ستضعون أيديكم عىل حقائق  م املاضية، فإنّكمآخر حلقٍة ِمن حلقات هذا الربنامج يف كُّل عناوينه التي ذُكرْت يف اإلعالنات التي َسبقْت الربنامج يف األيّا
 سأُلّخص يف هذه الحلقات الكث� ِمن املطالب التي تّم عرُضها يف الربامج السابقة يف مئات ِمن الساعات مع مطالب جديدة.و  ُمهّمة

حتّى تتضح  أُش� إىل مقّدمٍة صغ�ة ُمعتقدات،و  ِمن أفكارما تحّدث عنه و  قبل أن أتناول بنحو تفصييل ما تبّناه السيّد ك�ل الحيدري ِمن ُمتبنّيات.. ●
 يتّضح املُخطّط لِهذا الربنامج.و الفكرة

جهاتها عديدة.. من أهّم جهات  هذِه املُشكلُة هي يف داخل املُؤّسسة الدينيّة الشيعيّة الرسمية (ُمشكلة ُمعّقدة ُمركّبة)و  ُمشكلٌة كب�ة يف واقعنا الشيعي
 السبب يعود إىل عّدة جهات:و  فهمه) من جهة ُسوءو  من جهة التشكيك فيه، َمراجعنا من حديث أهل البيت (موقفهمو  وقف ُعل�ئناهذه املُشكلة: مَ 

فتشكلت ثقافٌة قرآنيٌة  رفضوا أكرث األحاديث التفس�يّة،و  فّرسوا القرآن بحسب املنهج املُخالف ألهل البيت مراجعناو  : أّن عل�ءناالجهة األوىل ✱
 آل محّمد.و  ياء بعيدٌة عّ� يُريده محّمدعم

الجاهل من حديث أهل البيت من قِبَل املؤّسسة الدينيّة الشيعيّة الرسميّة، أّدى إىل نُشوء و  املنظومة العقائديّة هي األخرى بسبب املوقف الخاطىء ●
املؤّسسة و  عملية استنباط األحكام الرشعيّة.. األمُر ينجرُّ بنفسِه إىلو  بِصلة..العرتة و  منظومة عقائديّة ُسميّت بأصول الدين ال متتُّ إىل منهج الكتاب

سيأيت الحديث عنها و  أمئتنا "صلواُت الله عليهم".. الدينيّة الشيعيّة الرسميّة عاجزةٌ عن أن تُقيم الدليل عىل أّن طريقة االستنباط املُتّبعة مؤيّدةٌ ِمن قِبَل
 -و يف برامج أُخرى إن كان يف هذا الربنامج أ -

 بسبب تأثّره العميق فطريقُة االستنباط املُتّبعُة يف أجوائنا الفتوائيّة االجتهادية طريقٌة شافعية بامتياز.. جاءنا بها الشيخ الطويس من أجواء الشافعي
 الشديد بالفكر الشافعي.و 

ما ب� طريقِة استنباٍط لألحكام الرشعيّة و  العرتة،و   ارتباطاً حقيقيّاً مبنهج الكتابمنظومٍة عقائديٍّة هزيلٍة ال ترتبطُ و  ف� ب� تفس�ٍ بعيٍد عن آل محّمد،
كّل هذا و  لكن هذِه هي الحقيقة..و  قد يستغرب البعُض حديثي عىل أساسها دليالً عىل أّن األمئة يُؤيّدون هذه الطريقة.و  ال �لك الذين يستنبطوَن بها

 يف طريقة فَهمِه.و  كُّل ذلك بسبب التأثّر باملناهج الناصبية يف تقييم الحديثو   ِمن حديث العرتة الطاهرة،الظاملو  الجاهلو  بسبب املوقف الخاطىء
األمر إّ�ا بقي و  لكنّه مل يُعلن ذلك ِمن كِبار عل�ء الشيعةو  َمن يتّفُق معهو  يتبنّاها السيّد ك�ل الحيدريو ما اآلراء التي تبّناهاو  هذه جهة مهمة جّداً..

ُشحنْت بالِفكر و  العرتة الطاهرة بسبب أّن عقول القوم قد ُملئْت  كلُّ ذلك مرّدُه إىل املوقف الجاهل الخاطىء الظامل لِحديث حبيساً يف املجالس الخاّصة..
 الناصبي.. هذه جهة من جهات املُشكلة.

الصنميّة التي أكلْت رؤوس كبار عل�ئنا: صنميٌّة و  كلْت رؤوس األتباع،: هي الصنمية القاتلة (الصنميّة التي أالجهة الثانية من جهات املُشكلة ✱
التقاليد التي ما أنزل الله بها ِمن ُسلطان يف وسط املُؤّسسة الدينيّة الشيعيّة الرسميّة) هذه جهٌة و  للعل�ء املُتقّدم�، صنميٌة ألساتذتهم، صنميٌة لألعراف

 ترتاكم عىل طول الزمن!و  تراكيبها ك� أنّها ُمرتاكبة فهي ُمرتاكمةو  ة ك� قُلت ُمعّقدٌة ُمركّبةٌ فاملُشكل ال أُريد الحديث عنها.و  كب�ةٌ 
التأث� يف أكرب مساحة  الحقوق الرشعيّة والرصاع عىلو  الرصاع عىل جمع األموالو  الزعامة الدينيّةو  توريِث املرجعيّةو  الرصاع عىل املناصب وأّما جهة

 هذه جهة أخرى هي جزء من املُشكلة. (التفاصيل التي يعرفها املُتصارعون يف األجواء املرجعيّة) الوسط الشيعي.ج�ه�يّة يف 
العل�ء يكتبون يف رسائلهم العمليّة و  هي أّن املراجعو  سأسلّط الَضوء عىل ُجزء ِمن أجزاء هذه املُشكلة لكنّنيو  أنا ال أريد الحديث عن هذه األجزاء، •

  هم يعتقدون به يف كث�ٍ من األحيان.للناس ما ال
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 يُخالف املشهور، فليس بَغريٍب أن نجد املرجع الشيعي الذي تُقلّده الشيعة أن يُفتي يف الرسالة العمليّة بيشء ال يعتقد به عىل أساس أنّه ال يُريد أن
ما تلك إّال رقعٌة و  الطّالب،و  أنّه من باب التمرين للتالميذ تربيراً:يجدون لِذلك و أن يذكر يف درسه يف الفقه االستداليل يف أبحاث الخارج شيئاً آخر،و 

  إّ�ا يعمُل بيشٍء آخر!و  بحثه،و  ال كالذي ذكرُه يف درسهو  هو يعمل بيشٍء آخر ال كالذي ذكره يف رسالته العمليّة،و  خائبة..
 من دهاليز املؤّسسة الدينيّة الشيعيّة الرسميّة.و  من كواليس املراجع وقائع يعرفها الذين هم عىل مقربةٍ و  ما هو أكرث من ذلك.. هذه حقائق وقد يكون

يبدأ الخطيب بذكر املُصيبة التي يبيك الناس ألجلها.. العل�ء ال يبكون ألنّهم و يف مجالس العل�ء، حين� يحرض الناسو  الخطباء الذين يعتلون املنابر ●
إّ�ا يتباكون أو يضعون و  لذا تجد أّن أكرث الباك� ُهم من عاّمة الشيعة، أّما عل�ء الشيعة ال يبكون يف املجالس األحداث..و  ال يعتقدون بهذه املصائب

% من الحوادث التي يذكرها الُخطباء عىل 90يُطرقون برؤوسهم، أو يُخفون وجوههم وراء عباءاتهم؛ ألنّه أكرث من و عىل عيونهمو  أيديهم عىل جباههم
الناس تبيك ألجلها.. أّما الخطيب ففي كث� من األحيان هو نفسه ال يعتقد مبا يذكر و  إّ�ا يُدلون بها للناسو  ال املراجع،و  ابر ال الُخطباء يعتقدون بهااملن

 الوقائع. (عملية تدليس واضحة عىل عاّمة الشيعة)!و  من مصيبة ألنّه يتّبع مرجعاً هو اآلخر ال يعتقد بهذه األحداث
يُظهرون أنفسهم أنّهم يتباكون و لكن يف طوايا الربنامج سأذكر لكم قامئًة طويلًة باألحداث التي يرفضها مراجع الشيعةو  يكم اآلن مبثاٍل واحد،سآت •

 يتفاعلون معها متثيالً..!و الُخطباء يُرّددونهاو  عليها يف املجالس العاّمة
 .)عرس القاسمعىل سبيل املثال: (

مُتثّل الواقعة يف الّليلة و  لكن الخطيب يذكر واقعة "ُعرس القاسم"و  الُخطباء يعرفون ذلك،و  ب� العل�ء من يقبلُه..و  لن تجد ب� املراجع القاسمعرس 
الدوالرات هو الذي لكن ألّن صاحب الُحسينيّة الذي يدفُع ُحزم و  الرادود هو اآلخر ال يعتقد بهاو  الخطيب يشرتك فيهاو  الثامنة من ليايل شهر محرّم

 يُريد ذلك.
تدليس.. ُهناك يشٌء يُقال للشيعة، وهناك يشٌء آخر و  الذي يجري هو أّن هناك ُخداعٌ  ماذا يجري. أنا أنقل لكم فقط إّ�او  أنا ال أُشكّك ُهنا يف الواقعة،

 يف الوسط الُعل�يئ.و  الوسط الحوزوييف و  الوسط املرجعي تنتُرش انتشاراً واسعاً يفو  هذه قضيٌّة قد�ةو  يُقال يف الكواليس..
 انترش عن املرجع الديني املُعارص السيّد ك�ل الحيدري ما هو إّال ِمصداق عميلو  ما نُِقلو  بعبارة أخرى: يف دهاليز املؤّسسة الدينيّة لشيعيّة الرسميّة..

 حقيقي لِهذه القضيّة!و 
 الشيعيّة. للُمؤّسسة الدينيّة الشيعيّة الرسمية.. هو أُستاذٌ ِمن األساتذة املُتقّدم� يف الحوزة العلميّةالسيّد ك�ل الحيدري هو ابٌن رشعٌي  •

ما ب� املرجعيات و  ما ب� األجواء الُحسينيّة،و  السيّد الحيدري ُمنذ نُعومة أظفاره هو يف هذا الجّو الشيعي الديني الرسمي (ما ب� التنظي�ت السياسيّة،
 إّما كاذب.و  إذا أراد أحٌد أن يُنكر ذلك فهو إّما جاهلو  التأليف)و  البحثو  التدريسو  ما ب� الدرسو  ة،الشيعيّ 

 يف أحاديثه توضيحه.. فكلُّ ما قاله السيّد الحيدري إْن كان يف دروسِه الرسمية أو كانو  تفصيلهو  هذا املوضوع بقدر ما أمتكّن ِمن بيانه فلذا سأتناول
األموات. و  مراجعنا الكبار من األحياءو  لتي انترشْت يف الفرتة األخ�ة عىل الشبكة العنكبوتيّة، كُّل ما قالُه هو َموجود يف كُتب عل�ئناحواراته الخاّصة او 

 األسباب التي تقود بشكٍل تلقايئ إىل النتائج التي تحّدث عنها.و  إّما أن يكون بنفسِه أو بنحٍو أسوأ.. أو أن تكون هناك املقّدمات

جرت يف مقهًى من مقاهي مدينة الكاظميّة (حادثة أحد الشقاوات أو  يف األربعينات، حادثة حقيقيّة حدثْت يف بغداد يف الكاظميّة وقفة عند ●
 الذي كان يُطلق عليه أهل املنطقة: "دومله")و  البلطجيّة الذين يُطلق عليهم يف كُتب التأريخ بالعيّارين أو الشطّار..

 هذا الربنامج. الحادثة يك أُقرّب الفكرة التي من أجلها كانلكم بهذه  جئُت  أنا
بشكٍل و  يُعطينا هذه النتائج بشكٍل ُمبارشو يف منهجها الذي يُخرّج لناو  يف املؤّسسة الدينيّة الشيعيّة الرسميّة املُشكلة ليسْت يف السيّد الحيدري، املُشكلة

إّ�ا ُهم يعتقدون أّن و  عل�ءنا) عل�ً أنّهم يقومون بهذا من ُدون ُسوء نيّة،و  لطاهرة (منهج مراجعناغ� ُمبارش.. إنّه املنهج املُحارب لِحديث العرتة ا
 الصواب يف هذا األمر.

 :مع املرجع الديني املُعارص السيّد ك�ل الحيدري بالوثيقة األوىل نبدأ يف وقفتنا هذه ✤

أّن اإلمام الحّجة ال يُشبه رسول  يقول:و ينتقُص ِمن أخالق إمام زمانناو يتحّدث فيه عن إمام زماننامقطع فيديو للسيّد ك�ل الحيدري : )1الوثيقة ( ❂
 ينزل عنه يف الُخلُق!و الُخلُق.. فقط يشبهه يف الَخلْقو  الله يف الَخلْق

من صوفيّة  هوو  األكابر] لعبد الوّهاب الشعرا� ) كان يقرأ من كتاب [اليواقيت والجواهر يف بيان عقائد1السيّد ك�ل الحيدري يف مقطع الوثيقة ( ●
املدرسة العرفانية و  ال حاجة يل أن أذكر تأثّر السيّد ك�ل الحيدري بفكر ابن عريبو  ابن عريب.. كتابُه هذا يُلّخص فيه أهّم عقائدو  املُخالف� ألهل البيت،

 الشيعيّة التي هي من رأسها إىل قدمها تلهُج بإسم ابن عريب.
 نََقله عن ابن عريب!و  ُمعتمداً عىل ما قاله الشعرا� السيّد الحيدري ينتقُص من إمام زماننا "صلواُت الله عليه"

حتّى يف أجواء املؤّسسة الدينيّة و  ) ليس َغريباً يف األجواء العرفانيّة1هذا املنطق الذي تحّدث به السيّد ك�ل الحيدري عن إمام زماننا يف الوثيقة ( ●
 يّة الرسميّة بشكٍل عام.الشيع

أحد رموز و  هو أحد تالمذة السيّد الطباطبايئ صاحب املِيزانو  وقفة عند كتاب [اإلنسان الكامل يف نهج البالغة] للشيخ حسن حسن زاده آميل ●
بأقطاب املدرسة العرفانيّة التي و  به تأثّرو  عىل أفكاره السيّد ك�ل الحيدريو  هو أيضاً مّمن تتلمذ عىل دروسهو  املدرسة العرفانية يف وقتنا الراهن

 ُجذروها إىل مدرسة الشيخ حس� قيل الهمدا�.و  تنتمي بأصولها

 تبرصة.. جاء فيه: :تحت عنوان ما بعدها من هذا الكتاب،و  84يف صفحة  ◈
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يُجاهد ب� يديه، و يُصّيل خلف الحّجة القائم من آل محّمد،من التّحقيق املتقّدم يتّضح وجه الروايات املرويّة عن الفريق� أّن النبّي عيىس بن مريم (
قد ختمْت بخاتم األنبياء و  ذلك ألّن النّبي له فضل النبّوة، أّما اإلمام املهدي فليس لُه فضل النبّوة،و  مع أّن النّبي عيىس هو من األنبياء أُويل العزم،

 )!فال نبي بعده
 ملنطق العرتة الطاهرة. %100مراجعنا.. وهو ُمخالٌف و  عزم عىل أمئتنا منطٌق موجود ب� عل�ئناهذا املنطق منطق تفضيل األنبياء أُويل ال

قطعاً الحديث هنا و  األنبياء املُرسلون هم أُولو العزم..و  أمرنا صِعٌب ُمستصعٌب ال يحتملُه إّال نبٌي ُمرسل أو ملٌك ُمقرّب..) يف أحاديث أهل البيت (إنّ  •
 سيّد الكائنات طُرّاً.. فنبيّنا خارٌج عن هذا الحديث.و  نبيّنا، فنبيّنا هو سيّد األنبياء جميعاً عن األنبياء من غ� 

 إ�ا يحتمله: َمن شئنا)و  ال عبٌد امتحن الله قلبُه لإل�ان..و  ال ملٌك مقرّب،و  أمرنا صِعٌب ُمستصعٌب ال يحتملُه ال نبٌي ُمرسل هناك أحاديث أُخرى: (إنّ و  •
 قد ال تتعلّق.و  شئنا" ليس بالرضورة أن تتعلّق باألنبياء املُرسل�، قد تتعلّق"من  وتعب�

ال عبٌد امتحن الله و  ال ملٌك مقرّب،و  ال نبٌي ُمرسل أمرنا صِعٌب ُمستصعٌب ال يحتمله يذهب األمر ألبعد من ذلك، فهناك أحاديث عندنا تقول: (إنّ و •
 تملُه يا بن رسول الله؟ اإلمام يُجيب: نحُن نحتمله).ح� يُسأل اإلمام: فمن يحو  قلبُه لإل�ان...

قد ال يصلون إىل هذه املراتب العالية التي تحّدث عنها إمامنا و  فأين وجه املقايسة.. األنبياء أولو العزم ُهم يف عداد شيعتهم "صلواُت الله عليهم"
 ُعرفائنا الذين توّغل الفكر الناصبي يف عقولهم؟!و  مراجعناو  لكن ماذا نقول لِعل�ئناو  الصادق ح� قال: "َمن شئنا"..

 :85إىل أن يقول يف صفحة  ◈
مع  هو ما ليس للمهدي "عليه السالم" ولكنو  لغرُض من املثل املذكور هو أنّه مه� كان لعيىس "عليه السالم" حسب الوالية الترشيعيّة فضُل النبّوة(ا

املرتبة يف االتّصاف بتحّقق األس�ء اإللهية إىل حدٍّ بحيث يكون حسب الوالية و  "صّىل الله عليه وآله" علّو املكانةذلك ال ُمنافاة أن يكون للمهدي 
 ..)أتباع الرشيعةو  َمتبوعاً حتّى من أويل العزمو  قُدوةً  -ال ِمن كّل الجهات  -أن يكون ِمن هذه الجهة و  التكوينيّة أفضل من عيىس
 إمام زماننا من جهة أخرى هو أفضُل منه.و  منه،فعيىس من جهٍة هو أفضُل 

 رة.هذا املنطق منطٌق يُخالف كّل املضام� التي جاءْت يف الزيارة الجامعة الكب�ة أو ما جاء يف الكتاب الكريم بحسب تفس� العرتة الطاه
تويات التي يصل إليها أمئتنا "صلوات الله عليهم".. فهذا األمر املدرسُة العرفانية تقول بأّن الشيعي ُ�كن أن يصل إىل نفس املُسو  نحن ال نستغرب ذلك •

 هناك تُش� إىل هذا املضمون.و  قد تظهر فلتاٌت هناو  لكنّهم يف كواليسهم يقولون ذلك..و  رمّبا لو ُسئلوا أنكروا ذلكو  يعتقدون به،

 هو أحد رموز املدرسة العرفانيةو [الروح املجرّد] للسيّد محّمد حس� الطهرا� وقفة عند كتاب  ●
 أمئته.. إىل أن يقول:و  املؤلّف وفقاً لرؤية ابن عريب يُناقش مسألة العالقة في� ب� الشيعي 395صفحة 

ما أمكَن لهؤالء َعْقالً ُممكٌن و  سائر الناس بٌرش أيضاً،و  ؤالء برشفه : أّي دليل قائم عىل أّن معرفة الله ُمختّصٌة باألمئة املعصوم� ال تتعّداهم؟وسادساً (
إّال لَ� تحّقق معنى و  -إىل املراتب التي يصلون إليها  -الوصول و  لغ�هم أيضاً.. ك� ينبغي رشعاً باعتبارهم أمئة أن ُ�كن لل�موم إدراكُهم يف العمل

 )اإلمامة
ال  يا عيل:أقول له: هناك حديٌث يحفظُه الكث� من الشيعة ( )أّن معرفة الله ُمختّصٌة باألمئة املعصوم� ال تتعّداهم؟أّي دليل قائم عىل قول املؤّلف: ( •

 ظه.عجائز الشيعة التي تُدمن حضور املجالس تحف هذا الحديث أعتقد أنّ  )أنتو  ال يعرُف الله إالَّ أناو  أنت،و  ال يعرفني إالَّ اللهو  أنا،و  يعرفَك إالَّ الله
الزيارة و  يف الُقرب من الله؟!و  يف الَفهمو  يف العلمو  ) أقول له: هل كُّل البرش ُمتساوون يف العقلسائر الناس بٌرش أيضاً و  فهؤالء برشقول املؤلّف: (و  •

 املدرسة العرفانيّة.) فهل كُّل البرش يتجّىل فيهم هذا املعنى؟! هذا هو هراء يشٍء لكم وذّل كُّل الجامعة الكب�ة تقول: (
األُسوة مُتثّل جهة من جهات  ) أقول له:إّال لَ� تحّقق معنى اإلمامةو  الوصولو  باعتبارهم أمئة أن ُ�كن لل�موم إدراكُهم يف العملقول املؤلّف: ( •

ف� عالقة هذا  لذي يُظهرونه للناس يك يقتدوا بهم..إّ�ا هو ُسلوك األمئة او  هي يف حاشية اإلمامة.. فاألسوة للناس ليسْت ِمن مقامات اإلمامة،و  اإلمامة
َمن يكون عقلُه محشّواً مبثل هذه املُقّدمات ِمن الطبيعي جّداً أن يِصل إىل النتائج التي وصل  التي وصلوا إليها أو يصلون بها؟!و  باملقامات الذاتيّة لألمئة

 ).1املُتقّدم رقم (إليها السيّد الحيدري في� تحّدث عنُه يف الفيديو 
 من كتاب عبد الوّهاب الشعرا� الذي يتبنّى فكر ابن عريب. -ك� قلت  -ذلك ينقل الكالم بنحٍو ُمبارش  وهو مع

 فَهْم السيّد عيل القايض أُستاذ صاحب امليزان.و  فكرو  الذي ذكرُه السيّد محّمد حس� الطهرا� ذكرُه يف أجواء ثقافة وهذا املضمون

هي رسالة مركّزة يف رؤية السيّد الطباطبايئ العرفانية.. هي ال تبتعد كث�اً عن و  " للسيّد محّمد حس� الطباطبايئرسالة الواليةة عنوانها: "هناك رسال ●
 ُ�كن للُمتابع� أن يرجعوا إليها بأنفسهم.و  هذا املضمون الذي أرشُت إليه..

آل محّمد "صلوات و  يستطيع أن يِصل إىل الدرجات التي وصل إليها محّمدٌ و يتواصل مع الله بنحٍو ُمبارشنفس املضمون املُتقّدم: من أّن السالك إىل الله 
هذا املضمون مضموٌن موجود يف ثقافة املدرسة العرفانيّة الشيعيّة،  بكّل التفاصيل.و  الله عليهم" هذه النتيجة تُستخلَص بعد أن تُقرأ الرسالة بالدقّة

 من أّن كُتبه كُتب معصومة!و  ابن عريب بشكل مبارش.. فإّن ابن عريب يقول يف كُتبِه أنّه يُوحى إليه، فكرفهي قد أخذْت ذلك من 
 لكنّني أقول: ال أريد الوقوف عند هذه النقطة،

حسابهم و  إیاُب الخلق إلیکمو  ،میراُث النبّوة عندکمو  معدنه،و  أنتم أهلهُ و  منکم وإلیکمو  فیکمو  و الحقُّ معکمنحُن نقرأ يف الزيارة الجامعة الكب�ة: (
  يف العرتة الطاهرة؟!و  ُمستوًى واحد يف نبيّناو  أليس هذه العبارات تأيت مبعنًى واحد )علیکم

بالنسبة كيف كان العلم واحداً و  كيف كانْت الطاعُة واحدة لهم، هل يستطيع أحد أن يقول أّن هذا املعنى ال ينطبق بشكٍل كامل عىل نبيّنا وآله؟! إذن
 كيف كانت الرابطة بالله هي هي بالنسبة لهم جميعاً؟!و  لهم،
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لكن ماذا نصنع و  بديهي..و  فهذا الكالم الذي ذكرُه السيّد الحيدري ِمن أّن أخالَق إمام زماننا تنزُل عن أخالق نبيّنا يُعارُض هذه املضام� بشكٍل واضحٍ 
 ال تكون الزيارة الجامعة الكب�ة أساساً إذا ما أردنا أن نقبل ترقيعهم ملاذاو  عل�ً أنّهم سُ�قّعون.. ة!لسيف علم الرجال الذي يذبح الزيارة الجامعة الكب� 

 ُدستوراً نستنبط منها عقيدتنا فيهم "صلواُت الله عليهم"؟و 
من و  من أحبّکم فقد أحبَّ الله،و  عاداکم فقد عاد الله،من و  َمن واالکم فقد والی الله،حين� نقرأ (و  )و أمره إليكمحين� نقرأ يف الزيارة الجامعة (و  •

هل نُفرّق يف الرباءة ِمن و  هل نفرّق يف الوالء، آله؟و  فهل هناك فارٌق يف والئنا لنبيّنا. ..)َمن اعتصم بکم فقد اعتصم باللهو  أبغضکم فقد أبغَض الله،
 حقيقة ٌواحدة.. فاملعنى واحد للجميع.و  ٌة واحدةطينو  آله؟ ُهم نوٌر واحدو  أعدائهم؟! هل نفرّق يف ُحبّنا لنبيّنا

آله من واحٍد منهم إىل آخر؟ أم أّن هذه املعا� و  ..) فهل هذا املعنى يختلف يف نبيّنايشٍء لكم وذّل كُّل حين� نقرأ يف الزيارة الجامعة الكب�ة: (و  •
 تنطبُق عىل الجميع بنفس الحقيقة؟

 الرفق،و  شأنكم الحّق والِصدقو  سجيّتكم الكَرَم،و  عادتكم اإلحسان،و  ِفْعلكم الخ�و  وصيّتكم التقوىو أمركم ُرْشدو  كالمكم نُورحين� نقول: (و  •
) فهل تختلف نوريّة كالم أحدهم عن منتهاهو  مأواهو  معدنهُ و  فرعهُ و  أْصلهُ و  حزم، إن ذُِكر الخ� كنتم أّولهو  حلمو  رأيكم ِعلْمو  حتٌم،و  قولكم حكمٌ و 

  ب� أّي واحٍد منهم؟!و  فهل نستطيع أن نُفرّق ب� نبيّنا هذه املعا� هي التي تتحّدث عن أخالقهم "صلواُت الله عليهم" اآلخر..؟!
 هذا هو منطق آل محّمد. ما كان آلخرهم فهو ألّولهم..و  ما كان ألّولهم فهو آلخرهم

في� يرتبط بفضل األنبياء من  ّدثْت عنه املدرسة العرفانيّة أو الذي تحّدث عنه العديد من مراجعنا (من األموات ومن األحياء )أّما هذا الهراء الذي تح
 هراء من الفكر الناصبي الذي ال �تُّ إىل منطق أهل البيت بِصلة. أوالده املعصوم� "صلوات الله عليهم" هذاو  أويل العزم عىل عيلّ 

يتساءل فيه: ملاذا ال يلتقي اإلمام الحّجة و مقطع تسجيل صويت للسيّد ك�ل الحيدري يتحّدث فيه عن اإلمام الُحّجة بطريقة غ� مؤّدبة :)2الوثيقة ( ❂
 املراجع؟و  بالعل�ء

 يف الحديث عن اإلمام الحّجة بهذه الطريقة، أن األسلوب ليس مؤّدباً و  أنا ال أعّد هذا إشكاالً عىل السيّد الحيدري.. قد يكون اإلشكال يف طريقة الطرح
 املراجع؟و  لكنّني سأُجيب عىل ُسؤال السيّد الحيدري ح� يقول يف التسجيل: ملاذا ال يلتقي اإلمام الحّجة بالعل�ءو 

عن أجواء و  عد عن أجواء املرجعيّةمتام البُ  أكرث لقاءات اإلمام الحّجة هي مع أشخاص بعيدين املراجع، صحيح أنّ و  هناك لقاءات مع بعض العل�ء أقول:
املراجع، أّما أكرث و  املؤّسسة الدينيّة الشيعيّة الرسميّة.. هناك حاالت قليلة التقى فيها إمام زماننا ببعض من العل�ء عن أجواءو  الحوزة العلميّة الدينيّة

 ض النواصب.هناك لقاءات وقعت حتّى مع بعو  الحوادث فهي مع عموم شيعته "صلواُت الله عليه"،

هناك حالة  هي أنّ و  أعتقّد أّن السيّد الحيدري يعرفها ِمن خالل أحاديثه التي ستظهر يف هذه الحلقة أو يف الحلقات القادمة،و  هناك قضيّة واضحة ●
 من عدم االعتقاد القوي في� يرتبط بالعالقة مع إمام زماننا.

السيّد محّمد باقر الصدر الذي هو من أساتذة السيّد ك�ل الحيدري  عن تجربٍة شخصيٍّة له معللسيّد عّيل الصالح يتحّدث فيه  :فيديو مقطع عرض ✦
 عالقتهم بإمام زماننا "صلوات الله عليه").و  حالٍة من عدم االعتقاد القوي في� يرتبط بعل�ئنا (يكشف هذا الفيديو عن

عىل هذا و  ُهم عىل هذا الرأي األساتذة يف الحوزة العلميّةو  املراجعو  إّ�ا أكرث العل�ءو  هذه الحالة ليسْت خاّصة بالسيّد محّمد باقر الصدر عل�ً أنّ 
تُقرّب الِفكرة و  بأمثلة تُوّضح إّ�ا آتيكم ُهنا فقطو  ال أُريد الحديث عن كُّل التفاصيلو  التصّور.. بل هناك َمن منهم عىل رأي سيّئ جّداً يف هذه القضيّة

 التي أتحّدث عنها.

يِصف لنا و يتحّدث فيه عن كبار مراجع الشيعةالسيّد عيل الحسني البغدادي هو و  ألحد مراجع النجف املعروف� األحياء قطع فيديو آخرم عرض ✦
 يقول أنّهم ال يتمنّون أن يظهر اإلمام الحّجة يف حياتهم!و عالقتهم بإمام زماننا "صلواُت الله عليه" كيف هي
جعل ذلك مدحاً لهم.. رمّبا قد يكون و  ُهم يتمنّون أّن ال يظهْر اإلمام يف حياتهمو  هذه البيانات لبيان فْضل هؤالء املراجعو  األوصافجاء بهذِه  عل�ً أنّه

ً  لكنّه يف نفس الوقت هو قدٌح لهم.. ألنّه:و  مدحاً يف جهٍة من الجهات، ا أن نُكرث مساًء؟ أليس املطلوب منّ و  أليس املطلوب منّا أن نتوقّع الفرج صباحا
 لو بحدود أنُفسنا؟و  الدعاء بتعجيل الفرج؟ أليس املطلوب منّا أن ُ�هّد إلمام زماننا بقدر ما نتمكّن ِمن

املراجع الذين و  منطق أعوج.. هذا هو حال العل�ء هذا املنطق بالنسبة لهؤالء العل�ء الذين تحّدث عنهم السيّد عيل الحسني البغدادي هذا املنطق
لهم خصوصيٌّة يف الثقافة الشيعيّة مثل  األمثلة املرضوبة هي لعل�ءو  يّد ك�ل الحيدري أن يلتقي بهم اإلمام الحّجة "صلواُت الله عليه"يُطالب الس

األحاديث و  ح� يخشون ظهور اإلمام الحّجة، مل يأِت هذا األمر من فراغ.. ف� ب� أيدينا من النصوص وهؤالء الُعل�ء أرضابه.و  الشيخ محّمد طه نجف
 موقٌف سيّئ! - عىل األعم األغلب -مراجع الشيعة و  موقف عل�ء تُبّ� أنّ 

 للعل�ء ُخصوصاً:و  موّجه للشيعة عموماً  ]53[بحار األنوار: ج الرسالة األوىل التي وصلْت إىل الشيخ املفيد من الناحية املُقّدسة يف وقفة عند مقطع ِمن ●
 معرفتنا بالزلل الذي أصابكم، ُمذ جنح كث�ٌ منكم إىل ما كان السلُف الصالح عنه شاسعاً و  ال يعزُب عنّا يشٌء من أخباركمو  بأنبائكمفإنّا نُحيط عل�ً (
 ..)نبذوا العهد املأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنّهم ال يعلمونو 
) ونبذوا العهد املأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنّهم ال يعلمونقول اإلمام (و  الشيعة..ليس إىل عاّمة و  ) تُش� إىل كبار الشيعةالَسلَف الصالحعبارة ( •

 حين� كرعوا يف الفكر الناصبي كروعاً (هذا هو الذي يُغِضب إمام زماننا "صلوات الله عليه).و  أخذوا منها،و  ذلك ح� ركضوا عىل مدارس الفكر الناصبي
 اإلمامة.و  الغدير.. عهد الواليةألّن العهد الذي أُخذ علينا هو عهد بيعة 
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مراجع و  أّن الَفهم ال يُؤخذ إّال ِمن عيل.. هذا هو العهد املأخوذ الذي نبذُه عل�ءو  بيعة الغدير أّن تفس� القرآن ال يُؤخذ إّال من عّيل.. وأهم رشوط
 القضيّة سارية إىل يومنا هذا.و  الشيعة..

  التي جاء فيها:و  إىل الشيخ املفيد يف األيّام األخ�ة من حياته، األمر نفسه يف الرسالة الثانية التي وصلتو  ●
لتعّجلْت لهم السعادُة مبُشاهدتنا و  لو أّن أشياعنا وّفقهم اللُه لطاعته عىل اجت�ع ِمن القلوب يف الوفاء بالَعهد عليهم ملا تأّخر عنهم اليُمن بلقائنا، و(

  )ال نُؤثره منهم..و  يحبُسنا عنهم إّال ما يتّصل بنا مّ� نكرههُ ِصدقها منهم بنا، ف� و  عىل حّق املعرفة
ما عندهم ِمن فكٍر ناصبي و  أكرث العل�ء هم ِمصداق لِهذا املعنى، أّما عاّمة الشيعة فحالتهم أهون ألنّهم ليسوا عىل التصاٍق كب� بالفكر الناصبي،

 املراجع.و  أخذوه ِمن العل�ء
 الحيدري جوابه واضٌح يف الرسالت� الّلت� وصلتا إىل الشيخ املفيد من جهة إمام زماننا "صلواُت الله عليه". ولِذا فإّن تساؤل سيّد ك�ل

ستكون  إّال فإّن العاقبةو  فقط،و  آل عّيل فقطو  الفهم من عيلّ و  ُ�كننا أن نُغّ� هذا الواقع ح� نعود إىل الوفاء بالعهد املأخوذ علينا: أن نأخذ التفس�
 يُحّدثنا أمئتنا املعصوم�.مثل� 

 يقول: ] إىل أن52إمامنا السّجاد يُحّدث أبا خالد الكابيل عن حركة اإلمام الحّجة بعد ظهوره الرشيف يف [بحار األنوار: ج •
 )!بايعوا الُسفيا�و  قد اجتمع الناس يف الكوفةو  -كربالء و  ما قبل النجف -إىل القادسيّة  ثُّم يس� حتّى ينتهي(

  عن اإلمام الصادق: 205والتفصيل يف نفس الصفحة حديث 
يُخربهم و يُناشدهم حّقهو ذلك يوم األربعاء فيدعوهمو  الناُس معه،و  أصحابهو  يقدم القائم حتّى يأيت النجف، فيخرج إليه ِمن الكوفة جيش السفيا�(

 ..) خربناكم واختربناكمارجع ِمن حيث شئت ال حاجة لنا فيك، قد أنّه مظلوم مقهور... فيقولون: 
 النجف.. ك� جاء يف الروايات. ُخطباءو  ) هو نفسُه الذي س�فعُه فقهاءارجع ال حاجة لنا فيكهذا الِشعار (

 الرواية وردْت يف مصادر عديدةو  اإلمام الباقر "عليه السالم" وقفة عند حديث •
قّراء القرآن، فقهاء يف الدين، قد قّرحوا جباههم  -قد لبسوا متام سالحهم  -ك� يف السالح و يس� إىل الكوفة فيخرج منها ستّة عرش ألفاً من البرتية، شا(
كلّهم يقولون: يا بن فاطمة ارجْع ال حاجة لنا و  عّمهم النفاق،و  ، -استعّدوا لحرب اإلمام  -شّمروا ثيابهم و  ،-إشارة إىل عالمة السجود يف جباههم  -

 ..).ظهر النجففيك. فيضع السيف فيهم عىل 
 كتاب [نور األنوار] للمحّدث املرندي  وقفة عند مقطع من حديث اإلمام الصادق "عليه السالم" يف •

النجف ستّة عرش ألف فقيه! فيقول الذين حوله ِمن املُنافق�: إنّه ليس ِمن و  الناس حوله، قتل ب� كربالءو  أراد النجفو  (فإذا خرج القائم ِمن كربالء
صالح استقبله سبعون ألف رجل و  ُمحاذَي قرب هود بات فيه ليلة واحدة فخرج منُه ِمن باب النُخيلةو  إّال لرِحَمهم، فإذا دخل النجفو  ُولد فاطمة

 )ِمن أهل الكوفة يُريدون قتله، فقتلهم جميعاً..

ً ِمن فراغ.. ● باملُناسبة ال توجد عندنا روايات و  األحاديث..و  الرواياتإّ�ا خوفهم ناشئ من هذه و  هؤالء العل�ء ح� يخافون مل يكن خوفهم ناشئا
 تقول أّن عل�ء النجف أو عل�ء الكوفة سينرصون اإلمام الحّجة.. هناك عدد قليل ذُكِر يف أنصار اإلمام الحّجة يخرجون من الكوفة.

جودة بشكٍل واضح يف حديث أهل البيت.. ك� جاء يف رواية اإلمام لكن املُشكلة أّن هذه القضيّة مو و  بإمكاننا أن نُغّ�، فقانون البَداء قانون حاكم..
 الصادق يف تفس� اإلمام العسكري:

ذلك ال يكون إّال بعض فقهاء الشيعة ال و  فللعواّم أن يُقلّدوه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً ألمر مواله فأّما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه،(
اإلمام يُبّ� أّن القلّة القليلة من مراجع الشيعة هي بهذه األوصاف، أّما األعم األغلب منهم و  مراجع تقليد يف زمن الَغيبة..الحديث عن . ..)جميعهم

الُحّجة أن يلتقي  ملإلمافهل ُ�كن  )!أصحابهو  عىل ُضعفاء شيعتنا من جيش يزيد عىل الحس� بن عيل وُهم أرضُّ ( فاإلمام يقول عنهم يف نفس الرواية:
  بأشخاٍص األعّم ألغلب منهم بهذه األوصاف؟!

  القلّة القليلة جّداً من فقهاء الشيعة مرضي� عند أهل البيت، أّما األعّم األغلب فاإلمام الصادق يقول عنهم:
ينتقصون بنا عند ُنّصابنا، ثّم يُضيفون و اب ال يقدرون عىل القدح فينا، يتعلّمون بعض علومنا الصحيحة فيتوّجهون به عند شيعتنا،ومنهم قوٌم نُّص (

 ..)أضلّوهمو  أضعاف أضعافِه من األكاذيب علينا التي نحُن براٌء منها، فيتقبّله املُستسلمون ِمن شيعتنا عىل أنّه ِمن ُعلومنا، فضلّواو  إليه أضعافه
ليس و  مراجع التقليد عند الشيعة وب� أحبار اليهود،و  إّ�ا هي ُمقارنة ب� فقهاء الشيعةو  عل�ً أّن اإلمام ح� يقول "نُّصاب" ال يتحّدث عن الوهابيّة..

 هناك ِمن ذكٍر للُمخالف� ألهل البيت.

"صلواُت أم البن� كذلك يف قِّصة و  ،عرس القاسمة.. ك� ذكرُت لكم عىل سبيل املثال: هناك يشٌء تُظهرُه املؤّسسة الدينيّ  هذا الذي أتحّدث عنه دامئاً: ●
لكنّه و  أجابه،و  كذلك الخطيب ال يعتقد بذلك فهو قد سأل املرجعو  أيّام عاشوراء،و  حياتها أيّام كربالءو  الله عليها" فمراجع التقليد ال يعتقدون بوجودها

إذا أجاب البعض من أّن مزار و  الكث� منهم ال يعتقدون بوجودها،ورقيّة بنت الُحس�  ال يعتقدون بوجودها..فاطمة العليلة كذلك و  يضحك عليكم..
ها ال كُّل ما ذُكِر من قّصة حولو  ال يعتقد العل�ء بوجودها يف كربالء..ليىل أم عّيل األكرب  كذلكو  السيّدة رقيّة مزار صحيح فذلك ُمجاراة لعاّمة الشيعة..

كث� من الخطباء الذين ينوحون بهذه املصائب هم ال يعتقدون بها.. و  الُخطباء يعرفون ذلك..و  لذلك ال يبكون حين� تُذكر هذه املصائبو  يُؤمنون به
 تدليس.و  هناك خداع



6 
 

 ّل يشء صحيح.هذا املنهج قىض عىل كُو  لكن املنهج ُمعبّأ بالفكر الناصبيو  هذا ال يعني أّن هذه الوقائع ليست صحيحة،

 مقطع فيديو للسيّد ك�ل الحيدري ينفي أن يكون أحٌد قد التقى باإلمام الحّجة "صلواُت الله عليه"!: )3( الوثيقة ❂
املقّدسة إىل السف� ورد من الناحية  أعود بكم إىل آخر توقيع لكنو  أنا هنا ال أريد أن أناقش القضيّة بكّل تفاصيلها..و  املُشكلة موجودةٌ عىل طول الخط،

من يّدعي املشاهدة، أال فمن اّدعى  وسيأيت شيعتي) إىل أن يقول: (ب� ستّة أيّامو  أعظم اللُه أجر إخوانَك فيك، فإنّك ميٌّت ما بينكَ ( الرابع.. جاء فيه:
 .)الصيحة فهو كاذٌب مفرتٍ و  املُشاهدة قبل خروج السفيا�
حلقتان  أقول له: إذا أردتم أن تعرفوا الحقيقة فهناكو  قد يستغرب البعض كالمي هذا،و  عل�ؤنا بالشكل الصحيح..و  هذا التوقيع مل يفهمُه مراجعنا

ستجدون أّن عل�ء الشيعة ُمنذ بدايات  الّلت� أرشُت إليه� برنامج [الكتاب الناطق] يف معنى "املُشاهدة".. راجعوا هات� الحلقت� مفّصلتان من حلقات
إىل يومنا هذا أساءوا فهم هذا التوقيع ألنّهم مل يرجعوا إىل حديث أهل البيت لفهم حديث أهل البيت يك يرشحوا حديثهم و  الكُربى عرص الَغيبة

 إّ�ا اتّبعوا طريقة الشافعي يف فهم النصوص يف ُحّجية الظهور الّلغوي الُعريف.و  بحديثهم

 ]1[الكايف الرشيف: جواضحة لإلمام الصادق يف و  وقفة عند رواية رصيحة ●
ال يعلُم  -أي الُصغرى  -األُخرى طويلة، الَغيبة األوىل و  للقائم غيبتان: إحداُه� قص�ة عن اسحاق بن ع�ر قال: قال أبو عبدالله "عليه السالم":(

 هناك َمن يلتقيه.و  هناك َمن يرآه،و  ه) فهناك َمن يتّصل باألخرى ال يعلُم مبكانه فيها إّال خاّصُة مواليهو  مبكانه فيها إّال خاّصُة شيعته،
فالرواية صحيحة حتّى يف نظر أولئك الذين يبحثون يف األسانيد  من أن يقيض عليها، سيف البهبودي يف كتابه [صحيح الكايف] وهذه الرواية مل يتمكّن

 هي الطريقة التي عليها مراجعنا الكبار.و  وفقاً لطريقة البُخاري يف تقييم الحديث،
 أنتم احكموا بأنفسكم.و  كب�ة، إّ�ا أريد أن أجمع لكم املُعطيات حتّى تتشكّل عندكم لوحة كاملةو  هنا ال أريد أن أعلّق عىل كّل صغ�ةأنا 

 هناك من أثر!ال فائدة ِمن االعتقاد بحياة اإلمام الحّجة فال يُوجد  تسجيل صويت للسيّد ك�ل الحيدري خالصة ما يقول فيه هو: أنّه ):4الوثيقة ( ❂
تلك و  فتحّولت الثقافة الشيعيّة إىل ثقافة ناصبية شيعٌة تأثّروا بالفكر الناصبي أعني بذلك:و  مبنٌي عىل الثقافة الشيعيّة الناصبية، هذا املنطق منطقٌ 

 هي ُمشكلتنا ُمنذ استشهد نبيّنا األعظم "صّىل الله عليه وآله".
 ) املُشكلة بدأت ُمنذ تلك الّلحظة.َغيبة وليّناو  الّلهم إنّا نشكو إليك فقد نبيّنا ُدعاء االفتتاح: (هذا املعنى الذي يُش� إليه إمام زماننا يف

 هو يف دائرة الجدل،و  بُني النقاش عىل أي أساس بني النقاش؟و  الشيعة مهووسون بإثبات حّق الِخالفة ألم� املؤمن�، فعىل أّي أساس أثبتوا هذا الحّق؟ •
 لكن املُشكلة هي أّن ما بُني يف دائرة الجدل تحّول إىل دائرة الحقيقة!و  بذلك..ال بأس و 

النقاشات التي دارْت يف سقيفة بني ساعدة حول خالفة النبي نقاشاٌت  ثقافتهم ثقافة صحراوية بدوية.. حتّى يف نقاشاتهم..و  فالصحابة ُهم أعراب بدو
فصار الحديث عن خليفة يخلف النبي بنفس املوازي� التي يُنَصب بها شيُخ  ّال ِمن قبيلة نفس النبّي..بدويّة انطلقْت ِمن أّن العرب لن تقبل خليفة إ

من هنا البُّد لِخليفة رسول الله أن يتّصف ببعض األوصاف بنفس و  بِحاجٍة إىل بعض املواصفات، وشيخ العش�ة العش�ة بعد موت الشيخ الذي يسبقُه.
 التي يُنَصب بها أم� من األمراء أو شيخ قبيلة من شيوخ القبائل.املوازين و  املقاييس

يف دائرة ضيّقة بُخصوص  الَغيبيّة بكّل أبعادها إىل نقاٍش  لكن أن تتحوّل اإلمامة الحقيقة اإللهيّةو  النقاش ال بأس به.،و  قد يكون هذا يف مستوى الجدال
 العرتة!و  رصيح عن منهج الكتابو  انحراٌف واضح ذلكشيخاً للناس كشيوخ القبائل فو  أوصاف رجل سيكون حاك�ً 

العرتة هو ما جاء يف الزيارة الجامعة الكب�ة.. كُّل هذه األوصاف التي ذُكرت يف الزيارة الجامعة الكب�ة هي و  تعريُف اإلمامة بحسب منطق الكتاب •
 تلك هي اإلمامة.و  أوصاف اإلمام املعصوم،

يف  هو الكتاب الذي يدرس فيه طُّالب العلوم الدينيّة عقائدهمو  كتاب [رشح الباب الحادي عرش] مراجعنا يفو  �ئناوقفة عند تعريف اإلمامة عند عل ●
 رشحه للفاضل املقداد السيوري.و  هذا الكتاب النّص األصيل للعّالمة الحّيل، يف قم)..و  الحوزة (يف النجف

 ل: تعريف اإلمامة:فيه مباحث.. األوّ و  الفصل السادس: يف اإلمامة :93يف صحة 
% عّ� جاء يف 100هذا التعريف يتناقض و  )الدنيا لشخٍص من األشخاص نيابًة عن النبّي "صّىل الله عليه وآله"و  اإلمامة: رئاسة عاّمٌة يف أمور الدين(

 الشوافع.الزيارة الجامعة الكب�ة.. هذا هو تعريف الشافعي لإلمامة، هكذا تُعرّف اإلمامة يف كُتب 
 الُدنيا هذا يف حاشية اإلمامة.. اإلمامة اإللهيُّة الَغيبيُّة يشٌء أكرب من ذلك بكث�.و  فكون اإلمامة رئاسة عاّمة يف أمور الدين

عرضياً ألّن اإلمام املعصوم صارْت مقاماً و  إّ�ا من املقامات الَعرَضية..و  وهذه الرئاسُة الدينيّة الدنيويّة للناس هذه ليسْت من املقامات الذاتيّة لإلمامة
 النواصب أن يسلبوا هذا الوصف.و  استطاع اآلخرون ِمن الظَلَمة لذاو  إّ�ا الناس يحتاجون إىل ذلك،و  ليس ُمحتاجاً لها

إّال فإمامُة أهل البيت و  ما جاء يف الزيارة الجامعة الكب�ة هو ما بينه لنا إمامنا الهادي من شؤونات هذه اإلمامة..و  اإلمامة حقيقٌة إلهيٌة ُعظمى.. •
تفاصيل هذا املعنى و  ..) هذا هو التعريف املُختُرص لإلمامة،خلقكو  بينها إّال أنّهم عبادكَ و  ال فرق بينكَ ( اخترصها لنا إمام زماننا يف ُدعاء شهر رجب

 يف الزيارة الجامعة الكب�ة.
إّ�ا هي شأٌن من شؤون اإلمامة.. فأين هذا التعريف السخيف لإلمامة و  ست هي اإلمامة،) يف الزيارة الجامعة الكب�ة ليوذّل كُّل يشٍء لكمحتّى عبارة (
 مراجعنا؟!و  عند عل�ئنا

يعي ح� يكون هذه هي عقيدة املؤّسسة الدينيّة الشيعيّة الرسميّة.. فحين� نُعرّف اإلمام بهذا التعريف السخيف املوجود يف كُتب عل�ئنا، فمن الطب
ً إمام   ال نفع لالعتقاد بحياتهو  ال فائدةو  ال ُدنيوياً سنقول من أنّه ال أثرو  مل يكن رئيساً دينيّاً و  زماننا غائبا
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حين� تكون الثقافة الشيعيّة التي بناها عل�ء الشيعة بلبناٍت من  (قانون تعريف اإلمامة).. ما قاله السيّد الحيدري هو نتيجٌة طبيعيّة لِهذا القانون •
 فكر األشاعرة واملُعتزلة)و  لناصبي (من الفكر الشافعي،الفكر ا

ً مع نفسه مل يُحرّف الحقيقةو  حين� نفهم اإلمامة بهذه الطريقة، إّ�ا طبق هذا و  نكون صادق� مع أنُفسنا مثل� كان السيّد ك�ل الحيدري صادقا
  القانون فوصل إىل هذه النتيجة من أنّه ال فائدة من االعتقاد بِحياته.

 آخر األمر وصل إىل نتيجة واضحة من أّن عل�ء الشيعة جعلوا االعتقاد بِحياته جعلوا هذه املسألة ُدكّاناً لهم. لذلك يفو 
 لكن املُشكلة ألّن النواصب جعلواو  ليس لبيان الحقائق،و  علم الكالم الناصبي.. ألّن علم الكالم الناصبي علٌم للجدل فقط املُشكلة يف املنهج الناصبي، يف

  فكانت هذه النتيجة. مراجع الشيعة جعلوا علم الكالم مصدراً لعقائدهم،و  علم الكالم مصدراً لعقائدهم كذلك عل�ء

 -أي عىل األرض  -الرجعة لن تكون يف هذِه النشأة و  أنَّ ظهور اإلمامو  فيديو للسيّد ك�ل الحيدري يتحّدث عن ظهور اإلمام الحّجة: )5الوثيقة ( ❂
 ستكون يف نشأة أخرى..!إّ�ا و 

 عن أخالٍق إلمام زماننا تنقُص عن أخالق رسول الله! ثُّم تحوّلنا إىل حديثٍ  تغّ�ت القضيّة إىل شكل آخر.. فنحُن ابتدأنا يف الوثائق حديٍث للحيدري
ثُّم انتقلنا إىل ُصورٍة أخرى من أّن اإلمام الحّجة  ؟!يلتقي بعاّمة الشيعةو املراجعو  تساؤل وعتب شديد واستفهام: ملاذا ال يلتقي اإلمام الحّجة بالعل�ءو 

هي: أّن ظهور و  هي أنّه ال فائدة من االعتقاد بحياته.. إىل أن وصلنا إىل هذه النقطة،و  ال يلتقي بأحٍد يف زمان الَغيبة الكُربى.. ثُّم انتقلنا إىل نقطة أخرى
 ستكون يف نشأة أخرى!إّ�ا و  الرجعة لن تكون يف هذه النشأةو  اإلمام

 مراجعنا.و  ُمقّدمات وضعها كبار عل�ئناو  عقائدو  نظريّاتو  األفكار ليست أفكار السيّد الحيدري.. هذه معلومات عل�ً أّن هذه

الفكرة التي قالها الحيدري ) من مجموعة آثار الشيخ اإلحسايئ.. حتّى يتبّ� لكم أّن أصل هذه 19هو الجزء الـ(و  ]9[جوامع الكلم: ج قفة عند كتابو  ●
 هذه الفكرة موجودة يف كُتب عل�ئنا من أّن ظهور اإلمام الحّجة سيكون يف نشأة أخرى، أصل

 سؤال يُوّجه إىل الشيخ اإلحسايئ، هذا نّصه: يف الرسالة الرشتيّة 149يف صفحة  •
 )-عامل خارج األرض  - أن ظهوره ورجعته يف عامل املثالو  لسالم يف هورقليا،أّن موالنا الحّجة عليه ا إّن املذكور يف أجوبتكم الرشيفة عىل ما بالبال(
 يُجيب الشيخ اإلحسايئ فيقول: 150يف صفحة و  •
بالُدنيا انتقل إىل األوىل فّر ِمن هذه املُسّ�ة  مكانه فاعلم أّن الُدنيا هذه قد خاف فيها ِمن األعداء، فلّ�و  بيان زمانهو  أّما أمُر ظُهوره عّجل الله فرجه(
الناس يس�ون إىل األوىل، يس� بهم و  الخلق يس�ون إليها، لكنّه عليه السالم رسيع الس�، فقطع املسافة يف لحظة،و  -التي عّرب عنها بعامل املِثال  -

 ).التقدير س� السفينة براكبها يف هذا النهر الراكد الذي هو الزمان
 عىل حديث أهل البيتو  هو هراء من القول إذا ما أردنا أن نعرض هذا القول عىل الكتاب الكريمو  شار إليها الشيخ اإلحسايئإىل سائر التفاصيل التي أ 

 هذا املنطق نفسُه تبنّاه السيّد الطباطبايئ يف امليزان.و  زياراتهم فهي رصيحة يف ذلك..و  أدعيتهم عىلو 

 يتحّدث عن ظهور اإلمام وعن الرجعة.. فيقول: 112و 111صفحة  ] يف2[تفس� امليزان: جوقفة عند ما قاله السيّد الطباطبايئ يف  ●
لذلك رمّبا و  الفساد فيه يف الُجملة ُدون يوم القيامة،و  إْن كان ُدونه يف الظهور إلمكان الرشّ و  أّن يوم الرجعة من مراتب يوم القيامة، :وهذا يُفيد(

 )إْن كان هو أيضاً دون الرجعة..و  الحّق فيه أيضاً متام الظهور أُلحق به يوم ظهور املهدي أيضاً لظهور
عند آخرين أيضاً.. فإّن الذوق العرفا� يف و  عند السيّد الطباطبايئو  الحيدري هو عند الشيخ اإلحسايئ فُجذور هذا الِفكْر الذي يتحّدث عنه السيّد

 هذا املنطق منطٌق ُمخالٌف للبديهيات.و  ور يكون يف نشأٍة أُخرى..املدرسة العرفانيّة الشيعيّة يتبنّى هذا املعنى: من أّن الظه
  جوراً و  عدالً ك� ُملئْت ظُل�ً و  قسطاً  -نفس األرض أي يف هذه النشأة  -الُسنّة من أّن املهدي يكون يف آخر الزمان �أل األرض و  حديٌث يحفظُه الشيعة •
 حتّى تُسكنُه أرضَك طوعا،..) الُدعاء يقول: (الّلهم كْن لوليّك الحّجة بن الحسن"صلواُت الله عليهم": (الدعاء الذي ورد يف كتب األدعية عنهم  هذاو  •
 إمام زماننا اسمُه بقيّة الله يف األرض.و  )..مُتتّعُه فيها طويالو 
 وُمطّهر األرض..) إىل أن يقول: (ته عىل خلقِه وعبادهبالده وخليفو  وليّه يف أرضهو عىل حّجة اللهنقرأ يف دعاء االستغاثة بإمام زماننا، نقرأ: ( أيضاً  •
  )نارش العدل يف الطُول والَعرضو 

 النشأة أم عن نشأٍة أُخرى؟!و  النشأة يتحّدث عن هذه األرضو  هل هذا املنطق منطُق األرض هذا املنطق (منطق األرض والنشأة)

 }يف الزبور من بعد الِذكْر أّن األرض يرثها عبادي الصالحون كتبناولقد فالكتاب الكريم يقول: { أّما عن منطق القرآن، ●
لكن حين� و  ال تحتاج إىل إثباتات،و  هذه املعا� واضحة.. }نجعلهم أمئًة ونجعلهم الوارث�و  �ّن عىل الذين استُضعفوا يف األرض ونريد أن{ أيضاً يقول:

 يف ِمثل هذه األباطيل.و  العقائدي يقع يف ِمثل هذه الُرتّهاتو  بحثه العلميحين� يُخَذل العامل يف و  تُسيطر الُشبهات عىل العقول

الذي جعلتُه عىل عبادَك حت�ً  -أي املوت يف هذه النشأة  -بينه املوت و  الّلهم إْن حال بينيحين� نقرأ يف دعاء العهد بخصوص الرجعة: ( ●
الُغرّة و  البادي، الّلُهّم أر� الطلعة الرشيدةو  فأخرجني من قربي ُمؤتزراً كفني، شاهراً سيفي، ُمجرّداً قنايت، ُملبيّاً دعوة الداعي يف الحارض مقضياً،

 ..)-أي يف هذه النشأة  -الحميدة 
 سّمتها الروايات "جنّة الُدنيا". الروايات تتحّدث عن هذه األرض.. حتّى أّن آخر مرحلة من الرجعة كّل املضام� يف األدعية يف الزيارات يف اآليات يف

 صحيح أّن عرص الرجعة س�قىو  ما سبقه زمان الَغيبة من العصور والدهور،و  صحيٌح أنّنا نفهم ِمن الروايات أّن العرص املهدوي أرقى من زمان الَغيبة
هي حضارةُ الحضارات: الدولة املُحّمدية الُعظمى التي يكون فيها نبيّنا األعظم "صّىل الله و  روٍة ُ�كن أن يِصل إليها الناسيرقى حتّى يِصل إىل أعىل ذُو
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 شيئاً فشيئاً،لكن هذه النشأة ترتقّى و  ذلك يف هذه النشأة،و  املعصومون جميعاً يكونون عوناً للنبّي األعظم.. تلك هي جنّة الُدنياو  عليه وآله" رئيساً،
 لكن تبقى األرض هي األرض.. وال تُبّدل هذه األرض إّال يف إرهاصات يوم القيامة.و 

 .سألقي نظرًة عىل األجواء العاّمة الفكرية يف ُمؤّسستنا الدينيّة الشيعيّة الرسمية ✤

 باب مولد الصاحب. ]1يف [الكايف الرشيف: ج ●
بحسب منهج السيّد محّمد باقر و  تتحّدث عن والدة إمام زماننا.. هذه الروايات بحسب منهج السيّد الخويئرواية يف هذا الباب  31أورد الشيخ الكليني 

حتّى الذين أشاروا لِصّحة بعضها جعلوا تلك الصّحة معلّقة.. بالنتيجة: هذه و  هذه الروايات ضعيفة.. منهج كبار املراجع الذين تُقلّدونهم،و  الصدر
 مراجعنا الكبار!و  ئناالروايات ال تثبت عند عل�

 املنهج الذي يتعامل به مراجعنا مع هذه الرواياتو  هو تعامل مع هذه الروايات بنفس الطريقة البهبودي ] للبهبودي.1وقفة عند [صحيح الكايف: ج •
صحيح والدة اإلمام و  تناولت بشكٍل ُمبارشمل يذكر أّي نّص من النصوص التي و  فلم يُثبْت يف هذا الكتاب أّي رواية تتحّدث عن والدة اإلمام الحّجة،

 أثبت فقط روايت� ال شأن له� بوالدة اإلمام الحّجة بشكٍل رصيح! الحّجة.
منهج املراجع املعارصين، هذه و  منهج السيّد محّمد باقر الصدرو  فروايات الكايف التي ذُكرت يف باب مولد اإلمام الحّجة بِحسب منهج السيّد الخويئ •

إذا كانت هذه و  يف هذه الحالة ال تثبْت والدة اإلمام الحّجة..و  يقود إىل الصواب،و الروايات ليست صحيحة.. فهنا إّما أن يكون منهجهم هو الصحيح
هم يف تطبيق فإذا كان عل�ؤنا صادق� مع أنفسخاطئ. مراجعنا برنامج و  الربنامج الذي عليه عل�ؤناو  فإّن املنهج -هي كذلك و  -الروايات صحيحة 

 من هناك يك يت�ىش األمر مع الواقع الشيعي العام.و  يجدون ترقيعاً من هناو لكنّهم يُحرّفون األمرو  الربنامج، فالنتيجة تكون أّن اإلمام مل يُولد!
العل�ء أنّها و  بِحسب منهج املراجعو  ماميرى هذا الكم الكب� من الروايات يف والدة اإل و لكن حين� يأيت الشيعيو  أنا ال أقول أنّهم ال يعتقدون بوالدته،

 ليست صحيحة، أال ينقدُح شٌك يف نفس اإلنسان؟!

هو من تالمذة السيّد الخويئ. (هذا الكتاب الذي ذبح و  ] للشيخ آصف ُمحسني مرجع من مراجع الشيعة2وقفة عند كتاب [مرشعة بحار األنوار: ج ●
 حديث أهل البيت)

 هو يتحّدث عن األربع� رواية التي أوردها الشيخ املجليس يف والدة اإلمام الحّجة، يقول:و  عنوان: "والدة اإلمام الحّجة".. يقولتحت  208يف صفحة 
 )إن كان الخّشاب هو الحسن بن موىس، لكن فيه ترّدد 33برقم و  ، إن ثبتْت كرثة ترّحم الصدوق عىل ابن عصام،5و املُعتربة منها ما ذُكرْت برقم (
 فمن أربع� رواية مل يُثبت وال رواية..! القبول هو ُمرتّدد فيها..!و  عني حتّى هذه الروايات التي فيها احت�ل عنده للصّحةي

كان عىل القايض الّلواط ابن خلّكان الذي ُعزِل عن القضاء لكونه و  بل اعتمد يف والدة اإلمام الحّجة عىل ما ذكره الناصبي ابن حجر يف الصواعق املُحرقة،
 لّواطاً..!

 

 وقفة عند كتاب [يف مدرسة الشيخ بهجت] من رموز املدرسة العرفانيّة ●
 يتحّدث عن أد� املعرفة يف معرفة اإلمام التي ينجو بها اإلنسان.. يقول: هوو  الشيخ بهجت أسئلة وّجهت للشيخ بهجت.. يقول 159صفحة  يف
لو مل نكن نعرف و  وّيص النبيّ و هي أن نعتقد فقط أنّه إماٌم ُمفرتض الطاعةو  االعتقاد به،و  "عليه السالم"إّن أد� املعرفة كافيٌة يف معرفة اإلمام (

كذا ال يجب معرفة و -يعني ليس بالرضورة أن نعرف أعداءه  -اسمه أو ال نعرف، أو ال نعرف مثالً أنه هو الذي حارب معاوية أو مروان أو طلحة 
 )!هو الرابع أو الخامس مثالًأّن هذا اإلمام هل و  ترتيبهم

 

  التقليد] للسيّد الخويئو  مباحث اإلجتهاد -وقفة عند كتاب [التنقيح يف رشح العروة الوثقى  ●
 )!!بأّن َمن يُرجع إليه يف األحكام الرشعيّة ال يُشرتط بأن يكون شديَد الحّب لهم، أو يكون مّمن لُه ثباٌت تام يف أمرهم للجزم( :220يقول يف صفحة 

إذا كان و  !إذا كان مرجع الشيعة الذي تأخذ الشيعة دينها منه ال يُشرتط أن يكون شديد الحّب ألهل البيت فقطعاً عاّمة الشيعة ال يُشرتط فيهم ذلك
 املرجع ال يُشرتط أن يكون شديد الحّب ألهل البيت فكيف أطمّنئ إىل دينِه؟!

 

املجمع العلمي اإلسالمي] ملرتىض العسكري.. حيث أّن السيّد ُمرتىض العسكري يعتقد أّن زيارات صادر عن  -وقفة عند كتاب [منتخب األدعية  ●
املقّدمة و  لِهذا مل يُثبتها يف هذا الكتاب.. عل�ً أّن هذا الكتاب ُمعّد للطلبة الحوزويّ� الذين يدرسون يف هذا املجمع العلمي،و  اإلمام الحّجة ضعيفة،

 كتبها ُمرتىض العسكري.
 ل�ذا مل يُورد ُمرتىض العسكري زيارات اإلمام الحّجة؟ف
سألتهم و  أقول: ليس خلالً يف الطباعة، ألنّه ِح� صدر هذا الكتاب اتّصلُت بنفيس باملجمع العلمي اإلسالميو  : هذا خلل من الطباعة..قد يقول قائل •

 كري ال يعتقد بصحتها..!عن ذلك، فقالوا أنّنا مل نُثبت زيارات اإلمام الحّجة ألّن مرتىض العس
 لن نجد زيارة لإلمام الحّجة.. ملاذا مل يُورد السيّد ُمرتىض العسكري.

 .نظرة نُلقي فيها عىل ما قاله الشيخ الوائيل بخصوص إمام زماننا ✤
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 قراءتهتسجيل للشيخ الوائيل �دح فيه كتاب [البيان] للكنجي الشافعي، و�دح مقّدمته، ويوّجه الشيعة إىل  مقطع ★

 من برنامج [الكتاب الناطق]) 134 ) يف الحلقة43 (الوثيقة رقم هو (هذا املقطع

من برنامج [الكتاب  134 ) يف الحلقة44 (الوثيقة رقم (هذا املقطع هو للوائيل يّرص فيه عىل قراءة كتاب البيان للكنجي الشافعي مقطع فيديو ★
 الناطق])

) يف 45 (الوثيقة رقم هو (هذا املقطع يوّجه فيه الشيعة ملجموعة من الكتب، أّولها كتاب البيان للكنجي الشافعي! للوائيلآخر  مقطع ★
 )134 الحلقة

 )134 ) يف الحلقة46 (الوثيقة رقم هو املقطع (هذا �دح فيه كتاب البيان للكنجي الشافعي، و�دح مقّدمته! للوائيل آخر مقطع ★
 أقول:و  : أّن الشيخ الوائيل ُمهتم مبقّدمة كتاب الكنجي الشافعي التي كتبها السيّد الخرسان..لقد يقول قائ •

كتاب  كأنّه كتاٌب مهم، مع أنّهو  يرى هذا التكرار لِهذا الكتابو لكن املُتلّقي ح� يستمع للشيخ الوائيلو  إنّها مقّدمة ليسْت بالغة األهميّة إىل ذلك الحّد،
 قد وسْمته بالبيان يف أخبار صاحب الزمان و( كان األساس الذي ألّف املؤلّف كتابه عليه هو هذا ح� يقول:و  صفحة، 50ىل صغ� تصل صفحاته إ

 يعني مل يذكر فيه شيئاً عن الثقافة الشيعيّة.. ف� الحاجُة إليِه حينئٍذ؟! )عّريتُه عن طرق الشيعة تعريةو 
 الشيعيّة.هذه الكتب أُدخلت يف الثقافة 

اسم كتابه: و  هو من عل�ء الوهابية يف السعودية،و  هو عبد املُحسن العبّادو  يُرشد الشيعة إىل كتاب ناصبي، ملُؤلف وهايب للوائيل آخر مقطع ★
اته مشحونة بالنصب كل صفحو  ،1969شباط  -صفحة جاء يف مجلة الجامعة اإلسالمية  40هو بحث من و  األثر يف املهدي املنتظر..و  عقيدة أهل الُسنّة

  الشديد
 قراءة سطور مّ� جاء يف هذا البحث الناصبي. )134 ) يف الحلقة47 (الوثيقة رقم هو املقطع (هذا

 أنّه يؤمن بفكرة املهدي بشكل إج�يل من دون تفاصيل!و  يتحّدث فيه عن معرفة إج�لية للوائيل آخر مقطع ★
 )134 ) يف الحلقة48 (الوثيقة رقم هو املقطع (هذا

 غطّاها السحاب، كالشمس إذا يتحّدث عن قضيّة أّن اإلمام يف غيبته هوو يتحّدث فيه عن اإلمام الحّجة أنّه نظرية َمطروحة، للوائيل آخر مقطع ★
الشيخ الوائيل و  تحّدثوا عن ذلك،أهل البيت أيضاً و  الحال أّن هذا هو كالم اإلمام الحّجة يف توقيعه الرشيف،و  يقول أّن العل�ء يقولون عنه هكذا!و

 ال يعلم!
 )134 ) يف الحلقة49 (الوثيقة رقم هو املقطع (هذا

يقول فيه عن اإلمام الحّجة أّنه فكرة إيجابيتها أكرث من سلبياتها! ويف املقطع يُيسء األدب مع اإلمام الحّجة وهو يقول: احنه  للوائيل آخر مقطع ★
 حل مشاكلنا!ما منتظرين واحد اسمه مهدي يجي ي

 )134 ) يف الحلقة50 (الوثيقة رقم هو املقطع (هذا

  للوائيل آخر مقطع ★

 يقول عن تفس� اإلمام الحّجة أنّه تفس� عجوز مخرّفة!و يستهزئ فيه بتفس� إمام زماننا آلية: كهيعص،

 الكالم يُّرص عليه الشيخ الوائيل يف كتابه [نحو تفس�ٍ علمي للقرآن] ونفس هذا

 )134 ) يف الحلقة51 (الوثيقة رقم هو املقطع (هذا
 

 يقول فيه أّن عقيدة الرجعة ليست مهّمة، وليست لها تلك املكانة! للوائيل آخر مقطع ★
 )134 ) يف الحلقة52 (الوثيقة رقم هو املقطع (هذا

خروج إمام زماننا، الشيخ الوائيل يفهم الروايات أنّها يف يُجيب فيه عىل سؤال ُمتّصل ُسنّي بشأن بعض الروايات املُتعلّقة ب للوائيل آخر مقطع ★
 (أّن أخبار الرجعة ال تساوي عنده فلساً) هيو  يستشهد يف جوابه بكلمة ملحّمد حس� كاشف الغطاءو يُضّعفها،و الرجعة

 )134 ) يف الحلقة53 (الوثيقة رقم هو املقطع (هذا

أنّها و  فهمها بعض املُفّرسين ِمن خالل الجمع ب� بعض آيات القرآن! يقول أنّها عقيدةو عةيقلّل فيه من شأن عقيدة الرج للوائيل آخر مقطع ★
 ليست من رضوريات الدين!
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 )134 ) يف الحلقة54 (الوثيقة رقم هو املقطع (هذا

األشياء التي يسألنا الله عنها، وليست من مجرّد فهم آلية من آيات القرآن، وهي ليست من  يقول فيه أّن عقيدة الرجعة للوائيل آخر مقطع ★
 رضوريّات الدين!

 )134 ) يف الحلقة55 (الوثيقة رقم هو املقطع (هذا

 أنّها ال تساوي فلس عند الشيخ كاشف الغطاء!و  يقول أنّه ليس لها ذلك الوزن الكب�،و يستسخف فيه عقيدة الرجعة، للوائيل آخر مقطع ★
 )134 ) يف الحلقة56 (الوثيقة رقم هو املقطع (هذا

 للمرجع الشيخ محّمد حس� كاشف الغطاء أصولها]و  وقفة عند كتاب [أصل الشيعة ✦
منقول و  )ليس لها عندي ِمن االهت�م قْدٌر صغ� أو كب�و  ال غ�ه ِصّحة القوِل بالرجعة،و  أريد أن أُثْبَت يف مقامي هذا وأنا ال( :137يقول يف صفحة 

 الرجعة ال تُساوي عنده قُالمة ِظْفر!عن بعض مراجعنا أّن 

آية من آيات الكتاب الكريم ُمفّرسة بحديث  70ة بالربهان عىل الرجعة] للمحّدث الحّر العاميل، أورد فيه ما يقرب من عيف كتاب [اإليقاظ من الهج ✦
 هذا الكم الهائل ِمن األحاديثو  )620األدلّة ما يزيد عىل و  اآلياتو  األحاديثفقد ذكرنا يف هذه الرسالة من أهل البيت بالرجعة.. يقول الحّر العاميل: (

هذا الكالم هو و  ليست من رضوري اإلسالم بحسب هذا الهراء الناصبي..و  ال يُساوي فلساً عند مرجع آخر،و  الروايات ال يُساوي قُالمة ظفر عند مرجع،و 
 العل�ء.و  هو عند بقيّة املراجع

 يتحّدث عن رسداب اإلمام الحّجة يف سامراء، وأنّه دعا أكرث من مرّة لدفن الرسداب الرشيف بالرتاب! للوائيل آخر مقطع ★
 )134 ) يف الحلقة57 (الوثيقة رقم هو املقطع (هذا

 اب!يتحّدث فيه عن رسداب اإلمام الحّجة، ويّرص عىل أنّه يتمنّى دفن الرسداب الرشيف بالرت  للوائيل آخر مقطع ★
 )134 ) يف الحلقة58 (الوثيقة رقم هو املقطع (هذا

 بطريقة ينفي فيها أّي قيمة للرسداب! يتحّدث فيه عن رسداب اإلمام الحّجة للوائيل آخر مقطع ★
 )134 ) يف الحلقة59 (الوثيقة رقم هو املقطع (هذا

أّما رسداب اإلمام الحّجة فليست له قيمة قدسيّة ك� يف املقطع  سه..يقول فيه أنّه إذا وجد تراب يطؤه الصحابة فإنّه يقدّ  للوائيل آخر مقطع ★
 السابق!

 )134 ) يف الحلقة60 (الوثيقة رقم هو املقطع (هذا

 يقول أيضاً أنّه يقّدس تراب أقدام الصحابة! للوائيل آخر مقطع ★
 )134 ) يف الحلقة61 (الوثيقة رقم هو املقطع (هذا

 يُعطيه الحّق يف النتيجة التي وصل إليها.و مع أحمد الكاتب الحيدري يتوافق فيه للسيّدمقطع  :)6الوثيقة ( ❂

 وقفة عند كتاب أحمد الكاتب [تطور الفكر السيايس الشيعي من الُشورى إىل والية الفقيه] ●
 بعد أن تناول جميع الروايات التي تحّدثت عن ميالد اإلمام الحّجة.. يقول: 220صفحة 

..) إىل أن يقول: إذا ما جمعنا الضعف يف السند إىل الضعف يف املنتو  الوثوق،و  لضعف الكب� يف سند كّل رواية يسِقطُها جميعاً عن الحجيّةإذن فإّن ا(
 )بناء عقيدة دينية عىل أساس ذلك؟و  فكيف ُ�كن أن نعتمد عليها يف إثبات مولد إمام من األمئة(

نقل عن و  بِحسب منهج املراجع املعارصين، طبّق أحمد الكاتب املنهج بدقّة،و  يّد محّمد باقر الصدربحسب منهج السو  بحسب منهج السيّد الخويئ
 املصادر الصحيحة، فوصل إىل هذه النتيجة أّن والدة اإلمام الحّجة ال تثبت.

فرضيّة فلسفيّة.. ُمشكلة أحمد الكاتب أنّه وثِق  و نفس هذا الكالم كّرره يف طبعة أخرى لهذا الكتاب بهذا العنوان: (اإلمام املهدي حقيقة تأريخيّة أم
 باملنهج واعتقد بِصّحة هذا املنهج.

 فيديو مقابلة تلفزيونية مع أحمد الكاتب يتحّدث فيه عن السيّد ك�ل الحيدري مقطع ★

هي نفس الفكرة التي و  وجود اإلمام املهدي.. الُسفراء ُهم الذين اختلقوا موضوع أنّ  مقطع للسيّد ك�ل الحيدري ُخالصة مضمونه: :)7الوثيقة ( ❂
 هذا يُش� إىل أّن السيّد ك�ل الحيدري وصل إىل نفس النتيجة التي وصل إليها أحمد الكاتب من خالل تطبيقِه للمنهج الَسنديو  آمن بها أحمد الكاتب!

أّن هذا األمر اختلقه و  ملنهج املؤّسسة الدينيّة الشيعيّة الرسميّة بشكٍل صحيح من دون تحريف، لذلك وصل إىل نفس النتيجة: أّن اإلمام الحّجة مل ُيولد،و 
 هذا األمر يُكّرره السيّد ك�ل الحيدري يف هذه الوثيقة.و  األموال..و  الُسفراء ألجل الزعامة

 


