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عاصر الزلنا حتت العنوان األّول من عناوين هذا  ✤
ُ
الرب�مج، وهو: وقفة مع املرجع الديين امل

 .السّيد كمال احليدري

 :أعرض بني أيديكم اآلن استمراراً مع ما عرضتُه يف احللقة املاضية

): مقطع فيديو للسّيد كمال احليدري يتحّدث عن اإلمامة ابملعىن الشيعي وأّ�ا 8الوثيقة ( ❂
ورة الصالة، وأّن إنكارها ال ُخيرُج ِمن الدين ال ظاهراً وال ليسْت َضروريّة دينّية كضرورة النبّوة وضر 

 واقعاً 

حتت عنوان: مفاتيح  422هذا املقطع من حديث السّيد كمال احليدري مأخوذ من درسه املرّقم 
 .عملّية االستنباط الفقهي

 هـ1435مجادى األوىل  7أتريخ الدرس: 

عىن الشيعي ليست 8): املضمون هو املوجود يف الوثيقة (9الوثيقة ( ❂
َ
) وهو أّن اإلمامة ابمل

 .ضرورة ِمن ضرورّ�ت الدين



يف دروسه يف البحث اخلارج الفقهي حتت عنوان:  423هذا املقطع مأخوذ من الدرس املرّقم 
 .مفاتيح عملية اإلستنباط الفقهي

 هـ1435مجادى األوىل  8أتريخ الدرس: 

 صول الدين وليست من ضروري الدينالكالم واضح وصريح من أّن اإلمامة ليسْت ِمن أ

وأعتقد أّن اجلذر الفكري ِلما تقّدم ِمن كالٍم جاء ذكرُه يف احللقة األوىل هو ُهنا.. فحينما ال 
وأ� أريُد هنا أن أمتاشى مع ما هو املعروف يف الوسط الشيعي  -تكون اإلمامة ِمن أصول الدين 

 - والذي خيتلف مع منطق الكتاب والعرتة

يُعّلم الشيعة أّن اإلمامَة ِمن أصول الدين، ولكن حني ندخل إىل كتب علمائنا  فبحسب ما
ومراجعنا سنجد أّن اإلمامة ليست من أصول الدين، وإّمنا وضعوا هلا عنوا�ً اثنوّ�ً أّ�ا من أصول 

 !املذهب

سّيد فما تقّدم يف احللقة األوىل من بيا�ت ومن أفكار ومن أحاديث ومن نتائج وصل إليها ال
 .كمال احليدري.. جذُر ُكّل ذلك ينطلُق من ُهنا

  :من اتبع معي احللقة املاضية، فإّنين قد عرضت مجلة من الواثئق ✤

حديٌث للسّيد احليدري كان ُمعتمداً فيه على ما ذكرُه عبد الوهاب الشعراين عن ابن عريب ِمن  •
 !أّن أخالق إمام زماننا تنقُص عن أخالق رسول هللا

انتقل احلديث عند السّيد احليدري إىل لوم اإلمام احلّجة أو إاثرة التساؤل: ملاذا يلتقي بعاّمة  مثُّ  •
الشيعة وال يلتقي ابملراجع والعلماء؟! وتدرّج احلديث إىل أن بّني السّيد احليدري أنّه ال يعتقد أّن 

 !زمن الغيبة الكربى اإلمام احلّجة قد التقى أبحٍد من الشيعة ال من خواصهم وال من عوامهم يف



ُمثّ بعد ذلك تطّور احلديث عند السّيد احليدري فقال: ليس هناك ِمن أثر يف االعتقاد حبياة  •
 !اإلمام احلّجة

ُمثّ بعد ذلك يقول أّن ظهور اإلمام وأّن الرجعة (اليت هي ِمن عقائد� األصلّية) ستكون يف  •
ُت أّن هذا الكالم جاء ِمن علماء كبار وِمن نشأة أخرى ويف عامل آخر غري هذا العامل.. وبّين

 !شخصّيات علمّية من الطراز األّول يف الوسط الشيعي

ُمثّ حتّول الكالم إىل أّن السّيد احليدري يُوافق أمحد الكاتب ويِصل إىل نفس النتيجة اليت وصل  •
 .إليها أمحد الكاتب

ي من أّن حكاية اإلمام احلّجة شيءٌ وآخر شيء عرضته بني أيديكم ما استنتجهُ السّيد احليدر  •
 !..اختلقُه واصطنعُه السفراء، وفتحوا بذلك دُّكا�ً 

) من 9) و(8جذُر هذه األفكار وجذر هذِه البيا�ت بشكٍل منطقي هو ما بيّنه يف الوثيقة ( •
 .أّن اإلمامة ليسْت ِمن أصول الدين وليست من ضروري الدين

هذه الّلعبة التافهة (أصول الدين، أصول املذهب) فهذه من أالعيب وال أريد ُهنا أن أحتّدث عن 
 !علمائنا ومراجعنا يف تدمري فكر آل حمّمد

 .وسأعرض بني أيديكم ما قاله آل حمّمد وما قاله مراجعنا وعلماؤ�

رّمبا البعض اآلن سيؤاخذ السّيد احليدري حينما يقول: اإلمامة ليست من أصول الدين،  ●
ضروري الدين، ولكن الذين سُيؤاخذون السّيد احليدري ال يعلمون من أّن مجيع وليست من 

 !املراجع وحّىت الذين يُقّلدو�م اآلن يقولون هِبذا القول

 .] للسّيد اخلوئي2وقفة عند كتاب [التنقيح يف شرح العروة الوثقى: ج ✤



  :يقول السّيد اخلوئي 99يف صفحة 

ُمنكرون ِلَما ثبَت ابلضرورة ِمن الدين وهو  -اهب الُسّنة أي مذ -الثالث: إّن أهل اخلالف (
واليُة أمري املؤمنني، حيث بّينها هلم النيب وأمرهم بقبوهلا وُمتابعتها وُهم ُمنكرون لواليته "عليه 

 .السالم"، وقد مّر أّن إنكار الضروري يستلزم الكفر والنجاسة

وأنكره، وال يتم ابالضافة إىل مجيع أهل اخلالف؛ و هذا الوجه وجيهٌ ابإلضافة إىل َمن َعِلم بذلك 
ألّن الضروري من الوالية إّمنا هي الوالية مبعىن احلب والوالء وُهم غري ُمنكرين هلا هبذا املعىن، بل 
قد يظهرون ُحّبهم ألهل البيت "عليهم السالم"، وأّما الوالية مبعىن اخلالفة فهي ليست بضرورية 

رية، وقد فّسروها مبعىن احلب والوالء ولو تقليدًا آلابئهم وعلمائهم، بوجه، وإّمنا هي مسألة نظ
وإنكارهم للوالية مبعىن اخلالفة ُمستنٌد إىل الشبهة كما عرفت، وقد أسلفنا أّن إنكار الضروري 
إّمنا يستتبُع الكفر والنجاسة فيما إذا كان ُمستلزماً لتكذيب النيب كما إذا كان عاملاً أبّن ما ينكرُه 

ا ثبَت من الدين ابلضرورة، وهذا مل يتحّقق يف حق أهل اخلالف لعدم ثبوت اخلـالفة عندهم ممّ 
ابلضرورة ألهل البيت.. نعـم الوالية مبعىن اخلالفة من ضرور�ت املذهب ال من ضرور�ت 

 )..الدين

وكما ترون فكالم السّيد اخلوئي هو نفس الكالم الذي حتّدث عنه السّيد كمال احليدري، 
  !إلمامةُ ليسْت من أصول الدين وليسْت من ضرور�ت الدين وإّمنا هي ِمن ضرور�ت املذهبفا

] للسّيد حمّمد ابقر الصدر.. 3وقفة عند كتاب آخر وهو [حبوث يف شرح العروة الوثقى: ج ✤
 :يقول 396يف صفحة 



خالف إن كان هو نفُس إمامة أهل البيت (
ُ
"عليهم السالم" أّن املراد ابلضروري الذي يُنكره امل

فمن اجللي أّن هذه القضّية مل تبلغ يف وضوحها إىل درجة الضرورة، ولو ُسّلم بلوغها حدواثً تلك 
 !)الدرجة، فال شّك يف عدم استمرار وضوحها بتلك املثابة ملا اكتنفها من عوامل الغموض

 !إذن النتيجة: أّن اإلمامة والوالية ليسْت من ضروري الدين

ند� يف الثقافة الشيعّية هذا اجلذر، فإّن هذا اجلذر سينمو ويُورق وشيئًا فشيئاً فحينما ُيوجد ع
 .يُعطينا نتائج ُخمتلفة

من مجلة هذه النتائج ما مّر ذكرُه يف احللقة املاضية.. وِلذا فإّن السّيد حمّمد ابقر الصدر يف 
ر السّيد الصدر يف التمهيد مقّدمة رسالته العملية [الفتاوى الواضحة وفقاً ملذهب أهل البيت] ذك

ِمن أنّه سيتناول األصول األساسّية للدين ألن ُمقّلديه وتالمذته طلبوا منه ذلك: أن يكتب هلم 
العقائد الواجبة.. وقطعًا معروف لديكم أّن ما ُيكتب يف الرسائل العملّية ليس للتنظري وإّمنا 

رسل وهو هللا
ُ
 !، والرسول وهو حمّمد، والرسالة)للعمل.. وقد أثبَت هلم ثالثة أصول فقط: (امل

 .فأصول الدين عند السّيد حمّمد ابقر الصدر ثالثة وليست مخسة

الرسالة هلا ُخصوصيات عديدة، ِمن مجلة هذه اخلصوصيات: أنّه جاء ذكر األئمة  ●
املعصومني.. مثلما جاَء من مجلة هذه اخلصوصّيات الرجوع إىل الفقهاء يف زمان الغيبة، وكذلك 

 هذه الرسالة جاءت شاملة لكّل جوانب احلياة، وغريها.. فمن ُمجلة ُخصوصّيات الرسالة أنّ 
عند السّيد الصدر هو وجود األئمة اإلثين عشر "صلواُت هللا عليهم".. فال ُهم من األصول، 

 !وإّمنا ُهم خّصيصة من خصائص الرسالة اليت هي األصل الثالث

 .شيخ حسني املؤيّد الذي صار وهابياً بشكٍل رمسيوهذا املنطق هو نفسه الذي تبّناه ال



وقفة عند كتاب [إحتاف السائل] للشيخ حسني املؤّيد.. وهذا الكتاب يشتمل على إجاابٍت  ✤
كان قد أجاب عليها حينما كان شيعّياً، وعلى إجاابٍت قد أجاب عليها حني صار وهابياً.. 

إجاابتِه حينما صار وهابياً، ولذلك مجع  ولكن إجاابته حينما كان شيعيًا ليسْت ببعيدٍة عن
 .األمرين يف كتاٍب واحد

مع العلم أّن إجاابتهُ حينما كان شيعّياً هي نفُسها إجاابت وكتاابت وآراء املراجع الذين تُقّلدو�م 
عاصرين ألنّنا نعيُش يف فرتهتم.. وإّال ف

ُ
إّن اآلن والذين أقرأ ِمن ُكتبهم.. وإّمنا أحتّدث عن املراجع امل
 !..الذين تقّدموهم هناك يف ُكتبهم ما هو األسوأ من هذا

 :وقفة عند إجابٍة له عن مسألة أجاب عنها حينما كان شيعياً  142يف صفحة  •

املسألة: هل اإلمامة من أصول الدين؟ اجلواب: ليست اإلمامة من أصول الدين، وُميكنك (
 )ُمراجعة ما كتبناه هبذا الصدد يف بيان رأينا هذا

 :جاء فيها 143يف صفحة  •

نرجو توضيح ما ذكرمتوه على فضائية املستقّلة حول أصول الدين وعدم كون اإلمامة من أصول (
  )الدين؟

 :وصل إىل هذه النتيجة.. يقول 145يف صفحة  •

 :و على هذا األساس نقول إن ما يكون أصالً مطلقاً يرتكز عليه الدين من حيث املبدأ هو(

 .اإلقرار بوحدانية هللا إهلاً ورابًّ  .1

 .اإلقرار بنبّوة حمّمد رسوالً من عند هللا تعاىل .2



 :اإللتزام اإلمجايل ابلرسالة وهو يستبطن معنيني .3

 .االلتزام أبّن كّل ما جاء به النّيب فهو حق من عند هللا تعاىل

 .الدليل على أنّه ليس منهاعدم إنكار ورّد ما ُحيتمل أنّه من الرسالة قبل قيام 

هذه هي األصول اليت يرتكز عليها اإلسالم على حنو االطالق، مبعىن أنه ال تقوم لالسالم قائمة 
بدون واحد منها، وال ُميكن أن يدخل اإلنسان يف دائرة اإلسالم إبتداءً من دون واحد منها. 

 .ما ُميكن أن ُجيعل ركيزة للدينفهي أصوٌل ال ختتلف ابختالف االعتبارات والوجوه امللحوظة في

 (..وأّما غري هذه األمور الثالثة، فال ُميكن أن يُعّد أصًال على حنو االطالق

إذا أراد أحد أن يطّلع على كتاب [العقائد] ِحلسن البّنا سيجد أّن أصول العقيدة عند حسن  ✤
ند الشيخ حسني املؤيّد البّنا ال ختتلف عن هذا الذي قرأ�ه عند السّيد حمّمد ابقر الصدر وع

 !وحّىت عند الباقني

وقفة عند أسئلة موّجهة إىل [مركز األحباث العقائديّة] هذا املركز التابع ملرجعّية السّيد  ✤
 .السيستاين.. إذ أّنك لن جتد فيه أجوبة ُمضاّدة وُخمالفة لفكر السّيد السيستاين

 :سؤال ُيوّجه إىل مركز األحباث العقائديّة ✦

نكر أصًال من من امل(
ُ
نكر ضرورًة من ضرورات الدين يُعّد كافراً.. فكيف ال يكون امل

ُ
علوم أّن امل

 :أصول الدين غري كافر، أال وهو اإلمامة بل واملعاد؟! أرجو توضيح ذلك.. اجلواب

إّن إنكار ضروري من ضرورات الدين يرجع إىل إنكار الرسالة والنبّوة، فمثًال الذي يُنكر ضرورّ�ً 
لضرورات كالصالة، معناُه عدم التصديق ابلنّيب حمّمد (صّلى هللا عليه وآله)؛ ألنّه يعلم من ا



ابلضرورة أنّه أمر أبداء الصالة ولذلك يلحقُه الكفر من هذه اجلهة.. أّما إنكاُر اإلمامة اليت 
 جيعلهُ وقعْت حمًال لالختالف بني املسلمني فإنكارها بشبهة وعدم متامّية الدليل عند ُمنكرها ال

 .)خارجاً من اإلسالم بعد إقراره ابلشهادتني. نعم، هو خارٌج عن مذهب اإلمامية

سؤال آخر: (هل يوجد تفريق عند الشيعة بني أصول الدين وأصول املذهب؟ اجلواب:  ✦
أصول الدين هي األصول اليت يكون هبا املرءُ مسلماً.. وهي: التوحيد والنبّوة واملعاد.. أّما أصول 

ب فهي: األصول اليت يكون هبا املسلم مؤمنًا وتكون إضافًة إىل األصول الثالثة املتقّدمة، املذه
 .أصلّي: اإلمامة، والعدل)

هذا التأصيل العقائدي ُأخذ من النواصب، وأّسسه النواصب إلنكار اإلمامة، أّسسوه نصبًا 
 !هي هذهوعداًء للعرتة الطاهرة.. ومراجعنا أخذوه منهم وجعلوا أصول اإلسالم 

وقفة عند كتاب [مصطفى الدين القّيم] وهو الرسالة العملّية للمرجع الديين املعاصر الشيخ  ✤
 .بشري حسني النجفي

 :حتت عنوان: اإلسالم عقيدٌة وعمل يقول 15يف ابب العبادات صفحة 

إللتزام هبا، أّما األّول فهو العقيدة اليت تتكّون من جمموعة املعتقدات اليت جيب على ُكّل إنساٍن ا(
 :وُتسّمى ابلعقائد اإلسالمّية.. والثاين.... إىل أن يقول

القسم األّول من الواجبات اإلسالمّية هو العقائد وُتسّمى أبصول الدين، وثالثٌة منها حترز 
اإلسالم ويصبح اإلنسان ُمسلمًا إذا اعتقد هبا، وهي: التوحيد، النبّوة، املعاد. واثنان منها من 

سلم شيعّيًا مؤمناً إّال أن يضّم هاتني العقيدتني إىل األصول أصول مذهب ا
ُ
لتشّيع، فال يكون امل



الثالث السابقة، ومها: العدل، اإلمامة.. وهكذا أصبح جمموع أصول الدين مخسة جيب على 
 )..ُكّل ُمسلم اعتناقها وااللتزام هبا

ول: صحيح هذا، ولكن هذه قد يقول قائل: التوحيد من ديننا والنبّوة واملعاد كذلك.. أق •
املنظومة ليست من ديننا؛ ألنّنا أخذ�ها من النواصب أعداء حمّمد وآل حمّمد.. ال ُبّد أن نرجع 

 .إىل حديث العرتة الطاهرة لنعرف أصول الدين عندهم

الذي تقّدم كان حديث املراجع الكبار عن أصول الدين.. فاإلمامة عندهم ليسْت من أصول 
ختّلة اليت ال الدين إّ�ا من 

ُ
أصول املذهب.. هذا كالم مراجعنا الذين جاءو� هبذه املنظومة امل

عالقة هلا مبنهج الكتاب والعرتة.. فحينما رجعُت إىل آل حمّمد وجدُت أّن القضّية ليسْت 
 .كذلك

 .وقفة عند ما يقوله آل حمّمد "صلواُت هللا عليهم" عن أصول الدين ✤

 :] يقول1"عليه السالم" يف [الكايف الشريف: جحديث اإلمام الرضا  ●

  )إّن اإلمامة ُأسُّ اإلسالم النامي وفرعُه السامي(

فاإلمامة هي األسس أي األصول وهي الفروع.. فما ُيسّمى مبنظومة األصول والفروع هي ُخمالفة 
يُعّد ِمن األصول  ِلمنطق آل حمّمد.. وما يُعّد من الفروع البّد أن يكون ُمتفّرعاً من اإلمامة، وما

الُبّد أن يكون ُمرتبطًا هبا.. فهناك هلذا الدين أصٌل واحد، أٌس واحد.. هذا هو الذي بّينه لنا 
 ."إمامنا الرضا "صلواُت هللا عليه

 :] يقول1وقفة عند حديث اإلمام الباقر "عليه السالم" يف [الكايف الشريف: ج ●



األشياء ورضا الرمحن تبارك وتعاىل: الطاعُة لإلمام بعد ذروُة األمر وسنامه ومفتاحه وابُب (
 معرفته) وتلك هي اإلمامة والوالية.. هذا هو منطق آل حمّمد

 :] يقول1وقفة عند حديث اإلمام الصادق يف [الكايف الشريف: ج ●

أبواابً  إّنكم ال تكونون صاحلني حّىت تعرفوا، وال تعرفون حّىت تصّدقوا، وال ُتصّدقون حّىت ُتسّلموا(
 :أربعة ال يصلُح أّوهلا إّال آبخرها..) إىل أن ُيشري إىل هذه اآلية

 )..}وإّين لغّفاٌر ِلَمن اتب وآمن وعمل صاحلاً ُمثّ اهتدى{

وحنُن إذا ما ذهبنا إىل ز�رة أمري املؤمنني الغديريّة.. نقرأ فيها: (وأنّه القائُل لَك: والذي بعثين  •
كفر بك، وال أقّر ابهلل َمن جحدك، وقد ضّل من صدَّ عنك ومل يهتد   ابحلق نبّياً ما آمن يب من

ن اتَب وآمن وعمل 
َ
إىل هللا وال إيلَّ من ال يهتدي بك، وهو قول رّيب عّز وجل: وإّين لغفاٌر مل

 صاحلاً ّمث اهتدى إىل واليتك)

ّجة بن احلسن منظومة العقيدة عند آل حمّمد هي هذه.. ديننا له أصٌل واحد وهو إمام زماننا احل
 ""صلواُت هللا عليه

الز�رة اجلامعة الكبرية من أّول لفظٍة فيها إىل آخر لفظٍة فيها ُكّلها ُتشري إىل أّن هلذا الدين  •
 ."أصل واحد وهو هم "صلواُت هللا عليهم

 حني تقول الز�رة: (و َمن اعتصم بكم فقد اعتصَم ابهلل، أنتم الصراط األقوم وُشهداء دار الفناء
وُشفعاء دار البقاء والرمحُة املوصولة واآليُة املخزونة واألمانُة احملفوظة والباب املبتلى به الناس َمن 
أاتكم جنا وَمن مل �تكم هلك، إىل هللا تدعون وعليه تدّلون وبه تُؤمنون وله ُتسّلمون وأبمره 

وخاب من  اداكمتعملون وإىل سبيله ُترشدون وبقولِه حتكمون، سعد من واالكم وهلك من ع



جحدكم وضّل من فارقكم وفاز من متّسك بكم وأِمن من جلأ إليكم وَسِلم من صّدقكم وُهِدي 
من اعتصم بكم، من اتّبعكم فاجلّنة مأواه وَمن خالفكم فالناُر مثواه وَمن جحدكم كافر ومن 

م فيما مضى حاربكم ُمشرك ومن رّد عليكم يف أسفل َدَرٍك من اجلحيم، أشهد أّن هذا سابٌق لك
 وجاٍر لكم فيما بقي...)

هذا هو األصل: من أاتكم جنا ومن مل �تكم هلك.. هذه منظومتنا العقائديّة.. أّما هذا التقسيم: 
 ُمرسل ورسول ورسالة.. فهذا هراء جاءوا به ِمن النواصب

حد ُهم الز�رة اجلامعة الكبرية صوت يصدُع بني عقولنا وضمائر ِمن أّن هذا الدين له أصٌل وا
 .""صلواُت هللا عليهم

هذه الكلمة (معكم معكم ال مع غريكم) هم أصُل الدين، كما قال اإلمام الرضا: (اإلمامة  •
 أسُّ اإلسالم النامي وفرعه السامي)

 ]1وقفة عند حديثني عن العرتة يف تفسري [تفسري الربهان: ج ✤

واليتنا أهل البيت ُقطَب الُقرآن،  احلديث األّول: (عن إمامنا الصادق يقول: إنَّ هللا جعل ●
 وُقطب مجيع الُكتب عليها يستديُر ُحمكم الُقرآن وهبا نـَوَّهت الُكُتب ويستبني اإلميان)

القرآن يستديُر حول قطٍب واحد وهو اإلمام املعصوم.. وإىل ذلك ُيشري سّيد األوصياء بقوله: 
 (وأ� النقطة) 

 :"] عن اإلمام الصادق "عليه السالم1ان: جمن [تفسري الربه 57حديث آخر يف صفحة  •

  )..حنن أصُل ُكّل بّر ومن فروعنا ُكّل بّر ومن الّرب التوحيد والصالة والصيام(



فهم األصل "صلواُت هللا عليهم" والتوحيد من فروعهم.. وال تكن غبّياً وتتصّور أّنين ِحني أقول 
 ..واإلمام هو الفرعهذا الكالم فإّنين أقول: أن اإلمام هو األصل 

هللا شيء والتوحيد شيء.. هللا أصل األصول، ولكن هللا تعاىل أراد أن نعبدُه من حيث هو ُيريد 
 .ال أن نعبده من حيث حنن ُنريد فتتحّول العبادة ويتحّول الدين إىل دين إبليسي

تلك األحداث  ُمشكلة إبليس هي هذه.. ُمشكلة آدم مع املالئكة ويف اجلّنة وُمشكلة إبليس ُكلّ 
 .دارْت حول هذه القضّية.. إّن هللا تعاىل ُيريد دينُه من حيث هو ُيريد ال ِمن ُيريد العباد

قد يقول قائل: هذِه األحاديث ضعيفة.. أقول: فليكْن ذلك، ولكن إذا كانْت ضعيفة أال  •
 رت ضعيفة؟ُحيتمل أّ�ا صدرْت عنهم "صلواُت هللا عليهم" ولكن حبسب قذارات علم الرجال صا

بينما تلك املنظومة العقائديّة اليت بني أيدينا أساسًا جيئ هبا من النواصب.. ال ُحيتمل فيها وال 
% احتمال للصّحة.. نعم هذه املنظومة صحيحة بنظر النواصب وصحيحة بنظر علمائنا 1

 .الذين قّلدوا النواصب وكرعوا يف فكرهم

لرسول بّلغ ما أُنزل إليَك من رّبك وإْن مل تفعل فما : {� أيُّها ا67يف سورة املائدة اآلية  ●
بّلغت رسالته} فالرسالة فيها التوحيد وفيها النبّوة وفيها املعاد وفيها القرآن وفيها وفيها.. ولكّنها 

 .مل تُعد بشيء يف ُمقابل والية عليّ 

ون والية علّي.. عقيدتنا أّن هذه اآلية هي بيعة الغدير، وبيعُة الغدير هي شأٌن ظاهري ِمن شؤ 
 .وواليُة علّي شأٌن من شؤونِه اليت ال ُتدرك وال تُعّد وال ُحتصى

 !فهل تعرفون علّياً هكذا؟



هكذا حتّدثت اآلية بصراحة واضحة وتقول: {وإْن مل تفعل فما بّلغت رسالته} الرسالة تشتمُل  •
على التوحيد وتشتمل على العدل الذي هو جزٌء من التوحيد والنبّوة جزٌء من الرسالة، والَغيب 

ن بكّل تفاصيله وأسراره جزء من الرسالة، وكذلك املعاد وسائر التفاصيل األخرى كّلها جزٌء م
الرسالة.. والباري تعاىل يقول: {وإْن مل تفعل فما بّلغت رسالته} واآلية يف علّي، وال شأن لنا 

 .ِمبَن ُيريد أن يُنكر هذه املعاين

وقفة عند مقطع من رسالة اإلمام الصادق يف [بصائر الدرجات] اليت بعث هبا اإلمام الصادق  ●
فّضل بن عمر.. يقول اإلما

ُ
 :م الصادق وهو يُبّني فيها حقائق العقيدة.. يقولجواابً على رسالة امل

ّمث إّين ُأخربَك أّن الدين وأصل الدين هو رجل وذلك الرجل هو اليقني وهو اإلميان وهو إماُم (
أُّمتِه وأهل زمانه، فَمن عرفه عرف هللا ومن أنكرُه أنكر هللا ودينه، ومن جهلُه جهل هللا ودينه 

 )..وحدوده وشرائعه

من  67ي أحتّدث عنه.. أصل الدين هو اإلمام املعصوم، وهذا هو منطق اآلية هذا هو الذ
 سورة املائدة {وإْن مل تفعل فما بّلغت رسالته}

 :] يقول1وقفة عند حديث إمامنا الصادق "عليه السالم" يف [علل الشرائع: ج ●

 هللا جّل ذِكرُه ما خرج احلسُني بن علّي "عليهما السالم" على أصحابه، فقال: أيُّها الناس، إنّ (
خلق العباد إّال ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة َمن سواه، فقال 
لُه رجل: �بن رسول هللا أبيب أنَت وأُمي فما معرفة هللا؟ قال: معرفُة أهل كّل زمان إمامهم الذي 

 )جيب عليهم طاعته



ائديّة عند آل حمّمد، وهذه هي حقيقة الدين.. أّما هذا اهلُراء هذا هو التوحيد يف املنظومة العق
املوجود يف ُكتب مراجعنا أو املوجود على املواقع اإللكرتونّية أو يف الرسائل العملّية أو يف هذه 
املطّوالت الفقهّية أو املوجود على الفضائيات هذه منظومة عقائديّة �صبّية ال عالقَة هلا مبحّمد 

 .وآل حمّمد

أال ُتالحظون أّن هذه املنظومة العقائديّة اليت عّلمنا إّ�ها مراجعنا ُتضّيع حّق اإلمام املعصوم فيما 
بني األصول اخلمسة، وبعد ذلك هناك أصول اإلسالم، وهناك أصول املذهب، واإلمامة ليست 

.. من أصول الدين وليس من ضروري الدين.. وسائر التفاصيل األخرى! فيضيع حّق املعصوم
 !فهل الذي ُيضّيع حّق املعصوم هل يُعّد عارفاً به؟

اإلمام الصادق يقول: (من ابَت ليلةً ال يعرُف فيها إمام زمانه مات ميتًة جاهلّية) يعين إذا مات 
يف تِلك الّليلة مات ميتًة جاهلّية، وإن مل ميت، فإّن امليتة اجلاهلّية على درجات، وتلك درجة من 

لّية.. مثلما ورد يف أحاديث أهل البيت أّن اإلنسان إذا أذنَب ذنبًا ذهب درجات املِيتة اجلاه
 .ُجزٌء من عقله ال يعود إليه أبداً.. هذا لوٌن ِمن ألوان املِيتة اجلاهلّية

): مقطع تسجيل للسّيد كمال احليدري يقول فيه: يقيناً اإلمام إّمنا يكون ابلبيعة 10الوثيقة ( ❂
  .لتعيني ِمن هللامن الناس، وليس ابلنّص وا

على نفس االّجتاه وبنفس الذوق هو عملية تقريض وتقطيع لشؤون اإلمام املعصوم، فالوالية بيد 
  !األمة

هذا الكالم قد يصّح إذا كان احلديث عن الفقهاء، أّما إذا كان احلديث عن اإلمام املعصوم 
 .اليت متنح املعصوم الوالية فالوالية بيده، وما البيعة إّال أمٌر تنظيمي، فليسْت األّمة هي



الوالية ابلنسبة للمعصوم أمٌر ذايت، والباري تعاىل أوجَب على األّمة أن تّتبع املعصوم وأن تكوَن 
يف ركابه، ولكن ُهناك طقوس، هناك تنظيم، هناك إجراءات لتجديد العهد ولتأكيد امليثاق 

 .تتجّلى يف البيعة مع املعصوم

د كمال احليدري هو: أّن الوالية بيد األّمة، واإلمام ال تتفّعل إمامتهُ خالصة ما حتّدث عنه السيّ  •
على أرض الواقع إّال أن تُبايعه األُّمة، وضرَب مثاًال ابحلج، فمثلما هناك شروط لتفعيل احلّج، 

 !كذلك لتفعيل إمامة اإلمام هناك شروط، ومن أهّم هذه الشروط بيعة األمة له

السّيد كمال احليدري، هذا املنطق موجوٌد يف الوسط الشيعي.. حّىت هذا املنطق ال ينفرُد به 
الذين ألّفوا وكتبوا ُكتبًا ُيدافعون فيها عن بيعة الغدير وعن خالفة األمري كانوا ُيظهرون شيئًا يف 
ُكتبهم ولكّنهم يف الواقع ُخيفون شيئًا آخر، فيتبّنون هذه األقوال اليت تتناىف بشكٍل واضح مع 

 ."ما جاء يف روا�ت وُخطبة بيعة الغدير على لسان نبّينا "صّلى هللا عليه وآلهأجبد�ت 

): تسجيل صويت للسّيد كمال احليدري يقول فيه: أّن حادثة الغدير ليس هلا 11الوثيقة ( ❂
 عالقة ابإلمامة والوصّية 

ؤمنني يف مسألة اخلالفة بعد رسول هللا
ُ
 "صّلى هللا و يستدل بسكوت الصحابة عن ُنصرة أمري امل

عليه وآله" يستدل هبذا األمر على أّن بيعة الغدير مل تكن للخالفة ولإلمامة بشكٍل واضح 
 !وصريح

وغريٌب هذا.. فإّن أجبد�ت العقيدة الشيعّية إذا ما أخذ�ها من حديث العرتة ومن ز�راهتم ومن 
  .مصادرهم ومن ثقافتهم، فهذه القضّية من أوضح الواضحات



القضية واضحة جّداً.. احليدري يقول: الوالية بيد األّمة.. اإلمامة ال تتفّعل إّال ابلبيعة، وبيعة  ●
الغدير مل تكن صرحيًة يف اإلمامة واخلالفة، ولذلك الصحابة مل ُيدافعوا عن علّي بعد شهادة النيب 

 
ُ
سلمني كما وّضح األعظم، وقد ضرب مثاًال من أّن رسول هللا مل ُيوّضح مسألة اإلمامة بني امل

ا نزلْت 
ّ
مسألة الصالة.. وهذا غريٌب أيضاً، فإّن النّيب "صّلى هللا عليه وآله" منذ بداية الرسالة مل

سلمني أّن علّياً على ِصَغر 
ُ
اآلية {وأنذر عشريتك األقربني} قد بّلغ بين هاشم ووصل اخلرب إىل امل

.. حّىت أّن الذين حضروا يف املأدبة اليت ِسّنه هو الوزير وهو الوصي وهو الذي سيكون بعد النيبّ 
أقامها رسول هللا حني خرجوا من املأدبة سخروا ِمن أيب طالب وقالوا له: إنّه قد أّمر عليَك ابنَك 

خالفني قبل أن تُثّبت يف ُكتبنا
ُ
 .وفتاك.. والقضّية معروفة وُمثّبتة يف ُكتب امل

لسّيد احليدري، هذا الذوق موجود يف كواليس علمًا أّن هذا املنطق وهذا الذوق ليس خاّصًا اب
 .املرجعّية الشيعّية وموجود يف أجواء املؤّسسة الدينّية الشيعّية الرمسّية

ممّن يتبّىن هذا الفكر رمز شيعي معروف هو: السّيد مرتضى العسكري.. وقد يقول قائل: أّن  •
تبه ِخالف ذلك.. وأقول: هذا مرتضى العسكري مل يذكر هذا الكالم يف ُكتبه، بل املذكور يف كُ 

ِمصداق آخر من مصاديق ما حتّدثُت عنه يف يوم أمس من أّن العلماء خيدعون الشيعة بشيٍء 
 .يف الُكتب ولكّنهم يعتقدون شيئاً آخر

هناك شخص هو يف غاية الُقرب ِمن السّيد ُمرتضى العسكري هو الذي سُيحّدثنا.. وهو: السّيد 
 .سامي البدري

 
 



سامي البدري كان يقطن يف مدينة قم، ُمثّ سافر إىل لندن والتقى ابلعراقيني وابلشيعة السّيد  •
ِمن حميب أهل البيت وألقى ُحماضرات وعقد ندوات.. من ُمجلة هذه الندوات ندوة سأعرض لكم 
جانبًا منها يتحّدث فيها عن النظريّة اليت بذل ُجهداً كبرياً وسنوات من ُعمره حّىت وصل إليها 

: أّن بيعة الغدير ليست بيعة للُحكم وليست بيعة للخالفة وإّمنا اخلالفة واإلمامة حتتاج إىل وهي
 ."بيعة والُبّد أن تكون هذه البيعة بعد شهادة رسول هللا "صّلى هللا عليه وآله

عتقد وهذِه الِفكرة وهذا الرأي هو الذي يعتقدُه ويتبّناه الس
ُ
ّيد ُمثّ يُبّني بعد ذلك من أّن هذا امل

 .مرتضى العسكري ُمنذ بدا�ت حياته ولكّنه مل يُثبْت ذلك يف كتبه

 .) ِمن حديث السّيد سامي البدري1عرض املقطع ( ★

 !املثال الذي ذكره يف حديثه هزيل جّداً.. ما عالقة اخلالفة بعقد الزواج؟

حتّدث عن أّن املعصوم و حّىت املِثال الذي جاء به السّيد البدري كان مثاًال ليس سديداً، فهو 
إذا ما عقد على امرأٍة وتزّوجها ُمثّ بعد ذلك استثىن فيما يتعّلق ابلنيب "صّلى هللا عليه وآله".. 
املثال ُمرتبك، والكالم ُمرتبك ولكن هذا هو املوجود يف الواقع الشيعي.. فلذلك الّلوم ال يقع 

موجودة يف كواليس املؤّسسة الدينّية على السّيد كمال احليدري، فهذه الثقافة وهذه املضامني 
الشيعّية الرمسية، ورموز شيعّية كبرية تتّبناها.. اجلديد يف األمر أّن هذه التفاصيل بسبب التقنّيات 
احلديثة خرجْت إىل الَعَلن.. فهناك تسجيالت صوتّية خرجت إىل الَعَلن وعلى الشبكة 

 .العنكبوتّية

ي.. ممّا جاء فيه، يقول: أّن األّمة حينما تُبايع احلاكم ) للسّيد سامي البدر 2عرض املقطع ( ★
 ."فهي ال متلك أن تُبايع اإلمام "صلوات هللا عليه



علمًا أّنين أوردُت هذه املقاطع دليًال على أّن الفكر الذي يطرحُه السّيد كمال احليدري ِفْكر 
 .مطروح يف الوسط الشيعي ولكن ليس بنحٍو علين

 .ّيد سامي البدري) للس3عرض املقطع ( ★

هذا هو رأي السّيد مرتضى العسكري والسّيد سامي البدري الذي هو من أقرب الناس للسّيد 
شاركني يف الندوة قالوا 

ُ
مرتضى العسكري.. السّيد سامي البدري أراد أن ُيرّقع املوضوع؛ ألّن امل
ا مل ينجح يف ذلك.. له أّن السّيد ُمرتضى العسكري مل يكتب هذا يف ُكتبه، هو قال هلم: رمبّ 

واحلقيقُة ليسْت هكذا، احلقيقُة هي أّن الذي كتبه السّيد ُمرتضى العسكري شيء والذي يعتقد 
به شيٌء آخر.. فاملوجود يف ُكتب السّيد ُمرتضى العسكري من أّن بيعة الغدير هي بيعة حكم، 

 !بليغبيعة خالفة وإمامة وليست هي بيعة تبليغ.. وال أدري ماذا يعين بيعُة ت

كالٌم ال معىن له.. فهل من املنطق أّن رسول هللا "صّلى هللا عليه وآله" يف آخر أّ�م حياته جيمع 
سلمني كي يُبّني هلم من أّن الذي يُبّلغكم الدين يف احلّد العلمي هو أمري املؤمنني وتكون البيعة 

ُ
امل

 !هبذه الطريقة وهبذه األلفاظ؟

ن وااله وعاِد َمن عاداه) تتناسب مع بيعة التبليغ؟ أم أّ�ا تتناسب هل هذه األلفاظ (الّلهّم واِل مَ 
مع بيعة اُحلكم واإلمامة وسائر التفاصيل األخرى اليت هي واضحة يف ز�رات األئمة ويف روا�هتم 

 !وأدعيتهم وُخطبهم؟

عند وال تتصّوروا أّن القضّية تقف عند السّيد سامي البدري أو عند السّيد كمال احليدري أو 
 .السّيد مرتضى العسكري، هناك أمساء كبرية وكثرية جّداً تتبّىن هذا القول



اآلن االّجتاه املوجود عن دعاة الوحدة اإلسالمية ُهم يتبّنون هذه الفكرة: من أّن األئمة  •
املعصومني الذين نعتقد هبم كانوا أئمًة يف العلم ومل يكونوا أئمًة يف السياسة واخلالفة.. ويقولون 

 .ن نعرضهم هكذا وندعو الُسّنة كي يّتفقوا معنا على هذا األمرحن

هذه القضّية أُّلفت فيها ُكتب، وأُقيمْت ألجلها ُمؤمترات وُدفعت يف سبيلها األموال الطائلة، 
ووراء هذه القضّية مؤّسسات ومراجع.. فهذا املنطق ال يعلن بشكل واضح، ولكّنه يدور يف 

 .الكواليس

الكالم للسّيد سامي البدري، يف وقتها حدث ضجيٌج وعجيج.. ِمن ُمجلة حني انتشر هذا  ●
الذين رّدوا على كالم السّيد سامي البدري وعلى السّيد ُمرتضى العسكري املرجع السّيد كاظم 
احلائري الذي كان فيما َسَبق فقيهًا حلزب الدعوة اإلسالمّية (رّد على هذه األقوال قطعًا حبثٍّ 

 )وبطلٍب من الناس

هناك تسجيل للسّيد كاظم احلائري ُحيّدثنا فيه أّن أشخاصًا يف قيادة حزب الدعوة اإلسالمّية 
أّن خالفة  -كما يقول السّيد كاظم احلائري   -يتبّنون هذا الفكر والذي يرتّتب عليه القول 

 !معاوية كانْت شرعّية

 ائري) من حديث املرجع الديين املعاصر السّيد كاظم احل1عرض املقطع ( ★

 الكالم يف املقطع واضح، وإْن كانت بعض اجلمل قد تلتبس بسبب ُسوء التسجيل

  :هناك مالحظة واحدة ُأشري إليها، وهي ✱

أّن السّيد احلائري أشار إىل أّن موضوع البيعة �قش فيه البعض ُخبصوص الفقهاء.. يف احلقيقة 
أن نعوَد إىل ثقافة أهل البيت، فال يُوجد  هذه الثقافة تسرّبْت إلينا من النواصب، فنحُن إذا أرد�



عند� شيء امسُه البيعة مع غري املعصوم.. ولذلك الفقهاء واملراجع الذين حتّدثوا حول موضوع 
خالفني، فنحن ال توجد عند� روا�ت عن البيعة 

ُ
البيعة خبصوص الفقهاء اعتمدوا على روا�ت امل

 .مع غري املعصوم

سلمني لرسول هللا، وآ�ت حتّدثْت عن بيعة النساء هناك آ�ت يف القرآن حتدّ 
ُ
ثْت عن بيعة امل

ِلرسول هللا بشكٍل صريح، وهناك آ�ت حتّدثْت عن بيعة الغدير ولكن مل يرْد فيها لفظ البيعة.. 
فهناك بيعةٌ يف زمان رسول هللا، وهناك بيعة الغدير، وهناَك بيعة لإلمام احلسن، وهناك بيعةٌ لإلمام 

 .هذا الذي ذُِكراحلّجة.. 

ومل تُذكر بيعٌة ألّي معصوٍم من املعصومني؛ ألّن البيعة مسألة تنظيمّية (بروتوكول) ليست أكثر 
من ذلك.. فعهد اإلمامة اثبث يف األعناق من دون هذا الربوتوكول.. هذه قضّية ُعرفّية يف اجلّو 

سلمني
ُ
 .السياسي، يف جّو امل

عهد لإلمام الرضا، فهذه مل تكن بيعةً حقيقّية، فال املأمون كان ما ذُِكر مثالً من بيعة والية ال --
 .يقصدها وال حّىت اإلمام الرضا كان يقصدها

أمر البيعة ُمضّخم عند النواصب، وما ذهب إليه بعض ُعلماء الشيعة ِمن اشرتاط الَغيبة يف الفقيه 
خالفني.. وإّال ُميكن أ

ُ
ن جند حلوالً ُأخرى ِهلذا املوضوع إذا كان حاكماً هذه القضّية ُأِخذت من امل

 .كما هو االنتخاب مثالً.. وليس احلديث هنا عن هذه القضّية

 .) من حديث املرجع الديين السّيد كاظم احلائري2املقطع ( ★

 :مالحظات سريعة ✱



): هذا احلديث الذي ذكرُه السّيد احلائري عن بعض قيادة حزب الدعوة، ذكرُه 1املالحظة ( ✦
بعد أن قّررت القيادة العاّمة حلزب الدعوة إخراج السّيد احلائري من احلزب.. فالسّيد احلائري 

الدعوة  كان فقيهاً حلزب الدعوة اإلسالمية، ولكن يف بداية التسعينات قّررت القيادة العاّمة ِحلزب
اإلسالمية حذف فقرة الفقيه من النظام الداخلي للحزب، وُعرف ذلك القرار بقرار احلذف، 
ويف وقتها السّيد كاظم احلائري طلب من الشيخ فؤاد املقدادي أن يكتب كتااًب حتت عنوان: 

 ."قرار احلذف".. وكان يشتمل على أحاديث ومطالب بّينها السّيد كاظم احلائري

ّيد كاظم احلائري: ملاذا مل تتحّدث عن هذه القضّية حينما ُكنت يف احلزب؟ بعد أن أ� أقول للس
 !أخرجوك ِمن احلزب حتّدثَت عن هذا املوضوع

): اليت أشار إليها السّيد احلائري ِمن أّن هؤالء الذين تبّنوا هذِه األقوال ذهبوا 2املالحظة ( ✦
الوسط احلوزوي الشيعي.. احلديث عن شرعّية إىل شرعّية بيعة معاوية.. هذا الكالم موجود يف 

بيعة أيب بكر وُعمر وعثمان وأمري املؤمنني واإلمام احلسن وُمعاوية.. ويقولون من أّن البيعة غري 
 !الشرعية بدأت يف عهد يزيد

 .أّما ِمن قبل يزيد كان األمر بيد األّمة واألّمة هي اليت ابيعت، واألّمة متلك واليتها على نفسها

خالل هذه األحاديث تبّني لكم أّن ما يذكره السّيد كمال احليدري ليس ُمنفرداً به.. إنّه  من •
يتحّدث من واقع موجود.. فاملقّدمات واألجزاء كّلها موجودة، والسّيد احليدري يتحّدث بشكٍل 

لكم شرعّي وطبيعي من نفس هذا الواقع (من واقع املؤّسسة الدينّية الشيعّية الرمسّية) ُيظهرون 
شيئاً وُخيفون شيئاً آخر (إْن كان ذلك على ُمستوى األحزاب وقيادات األحزاب الشيعّية أو كان 

 .ذلك على ُمستوى املرجعّيات والزعامات الدينّية



مالحظة صغرية: ال أدري هل هو ُسوء أدب يف التعبري من ِقَبل السّيد احلائري، أم هو عجٌز  ✱
عن التعبري بسبب ضعف بيانه.. فقد حتّدث بطريقة ليست مناسبًة عن اإلمام احلسن وهو 
جتىب، 

ُ
يتحّدث عن أمري املؤمنني فقال: (دز ابنه حسن)!! هذا األسلوب ال يتناسب مع اإلمام امل

 ناسباً ِلمرجٍع ديين تُقّلده الشيعةوليس مُ 

هل يتحّدث السّيد احلائري عن ابن اجلريان حّىت يُعّرب هذا التعبري (دز ابنه حسن)، أم يتحّدث 
 !عن إمام معصوم هو بضعُة رسول هللا "صّلى هللا عليه وآله"؟

"البيعة" إىل أضف أّن نفس املعلومة اليت ذكرها هي معلومة خاطئة أيضاً.. مثلما تسرّبت فكرة 
 .الواقع الشيعي من خالل الفكر القطيب اإلخواين

الشيطان الذي أّسس لفكرة البيعة يف الواقع الشيعي هو حسن البّنا، ويف الواقع الشيعي العراقي  •
أّول َمن نّفذها عملّيًا يف بداية أتسيس حزب الدعوة اإلسالمّية هو املرجع الكبري السّيد حمّمد 

ل َمن ابيعه السّيد مهدي احلكيم والسّيد ابقر احلكيم، وبعد ذلك توالت بيعة ابقر الصدر، وأوّ 
 اآلخرين، وهذه القضّية معروفة

سلمني.. وفكرة أّن 
ُ
ففكرة البيعة تسرّبْت إلينا من تلك البؤرة الشيطانية، من بؤرة اإلخوان امل

ن اجلهة الناصبّية وهو كذٌب اإلمامني احلسن واحلسني قاتلوا وأمري املؤمنني قاتل جاءتنا أيضًا مِ 
 .وافرتاٌء افرتاه مراجعنا وعلماؤ� على أئمتنا املعصومني

فما قاله السّيد كاظم احلائري من أّن أمري املؤمنني بعث اإلمام احلسن كي يُقاتل يف جيوش 
مام الضالل هذا افرتاء على أمري املؤمنني وافرتاء على اإلمام احلسن.. فال أمري املؤمنني أرسل اإل

 .احلسن، وال اإلمام احلسن ذهب للقتال حتت را�ت الضالل



السّيد كاظم احلائري يقول ذلك عن جهٍل وعن عدم ِخربة وعن عدم معرفة بتفاصيل ثقافة أهل 
حيطة به

ُ
 .البيت اليت ترفض هذا الطرح وهذه الوقائع.. ولكّنه أخذه من أستاذه ومن األجواء امل

 :يقول 86كتابه [فدك يف التأريخ] صفحة   السّيد حمّمد ابقر الصدر يف ●

إّن علّيًا الذي راّبه رسول هللا... إىل أن يقول: حّىت أنّه اشرتك يف حروب الرّدة اليت أعلنها (
سلمون يوم ذاك..) هذا افرتاء وانتقاص ِمن أمري املؤمنني

ُ
 .امل

 .هذا الكتاب ألّفه السّيد حمّمد ابقر الصدر يف أوائل حياته

مقطع ِمن البيان األخري الذي صدر من السّيد حمّمد ابقر الصدر إىل الشعب  وقفة عند ●
العراقي، والذي يذكره الشيخ حمّمد رضا النعماين يف كتاب [الشهيد الصدر سنوات احملنة وأّ�م 

 :احلصار] يقول فيه

والعدل،  إّن احلكم السّينّ الّذي مثّله اخللفاء الرّاشدون والذي كان يقوم على أساس اإلسالم(
محَل علٌي السيف للدفاع عنه إْذ حارب جندّ�ً يف ُحروب الّردة حتت لواء اخلليفة األّول أيب بكر، 

 )وكلُّنا حنارب عن راية اإلسالم وحتت راية اإلسالم مهما كان لو�ا املذهيبّ 

ّمد ابقر الصدر هذا افرتاء على أمري املؤمنني، وهذا االفرتاء يُؤذي اإلمام احلّجة.. قطعاً السّيد حم
كتب ذلك ُحبسن نّية وجبهٍل منه حبقائق ثقافة الكتاب والعرتة.. ال ُميكن أن يُقاتل سّيد األوصياء 

 .مع جيوٍش ُمرتّدة، وال ُميكن أن ُيرسل ولده احلسن للقتال حتت راية جيوٍش ُمرتّدة ضاّلة

ام احلسني ذهب إىل مقطع للشيخ الوائلي يفرتي فيه على سّيد الشهداء ويقول: أّن اإلم ★
افريقيا وإىل طربستان وإىل اسطنبول يُقاتل يف الفتوحات اإلسالمية! واحلال أّن املعركة اليت حصلت 

 !!يف اسطنبول كانت بقيادة يزيد لعنه هللا



  )..من بر�مج [الكتاب الناطق] 135) يف احللقة 71هذا املقطع هو (الوثيقة رقم (

أيضاً يف زمان عثمان،  30يعين يف زمان عثمان ويف سنة  26نة املعركة اليت يتحّدث عنها يف س
هذا مذكوٌر يف كتب النواصب، وليس له من ذكر أبدًا يف فكر أهل البيت ويف ثقافة الكتاب 

 .والعرتة

أّما املعركة الثالثة (وهي فتح اسطنبول) فقد كان القائد فيها يزيد بن معاوية، كانت يف زمان أبيِه 
ة أراد أن يُبّيض وجه يزيد فأرسلُه قائداً على جيش.. حبسب كالم الشيخ الوائلي معاوية وُمعاوي

فإّن سّيد الُشهداء قاتل حتت راية يزيد!! فهل هذا الكالم منطقي؟! قطعًا هم يُقولون هذه 
 .االفرتاءات جبهٍل منهم مبعارف أهل البيت وبسبب أتثّرهم الشديد جّداً ابلفكر الناصيب

املقطع الثالث من حديث السّيد كاظم احلائري والذي يتحّدث فيه عن أجواء الغدير عرض  ★
 .وبيعة الغدير

  .] للسّيد حمّمد حسني فضل هللا8وقفة عند كتاب [من وحي القرآن: ج ●

من سورة املائدة.. نقل أحاديث عن  67وما بعدها حينما وصل إىل اآلية  260يف صفحة 
خالفني، ُمثّ رجع إىل تفسري الفخر الرازي ونقل أقوال املفّسرين [الدّر املنثور] وهو من كُ 

ُ
تب امل

اليت ذكرها الفخر الرازي إىل أن وصل إىل القول العاشر، وهو: "نزلت اآلية يف فْضل علّي بن 
 .أيب طالب".. يعين ليست يف اإلمامة، وليست يف الوصّية واِخلالفة، وإّمنا يف فضل علّي فقط

ضل هللا، وقال: (وهبذا نُرّجح أن يكون الوجه الصحيح هو الوجه األخري وهو فعّلق السّيد ف •
 أّ�ا نزلْت يف فضل علّي عليه السالم)

 !فهل حنُن ِحباجة إىل ترجيح أصًال؟



] للسّيد جعفر 1يف جو الغدير أيضاً.. وقفة عند كتاب [خلفيات كتاب مأساة الزهراء: ج ●
 ُمرتضى العاملي

] صفحة 1مًا عن السّيد حسني فضل هللا عن [كتاب الندوة: جينقل كال 191يف صفحة 
 :يتحّدث عن حديث الغدير، فيقول 422

إّن ُمشكلتنا هي أّن حديث الغدير هو من األحاديث املرويّة بشكل ُمكّثف من السّنة والشيعة، (
سلمني الُسّنة يُناقشون الداللة وال يناقشون الس

ُ
ند.. يف الوقت ولذلك فإّن الكثري من إخواننا امل

يعين فضل هللا ُيريد أيضًا أن يُناقش يف  -الذي البد أن ندرس القضية من خالل ذلك أيضًا 
 )..- !السند

وقفة عند كتاب [حياة اإلمام الربوجردي وآاثره العلمية واّجتاهه يف الفقه واحلديث والرجال]  ●
 .ألحد تالمذته وهو حمّمد واعظ زاده اخلراساين

  :يقول 186يف صفحة 

يطرح مسألة اخلالفة على  -أي السّيد الربوجردي  -على سبيل املثال ما رأيُت السّيد األستاذ (
اإلطالق يف جلساته العاّمة واخلاّصة يف الدرس ويف خارج الدرس، بل مسعته يف جلساته اخلاّصة 

ا وإاثرة النزاع حوهلا. يقول: "مسألة اخلالفة ال جدوى فيها اليوم حلال املسلمني، وال داعي إلاثرهت
ما الفائدة للمسلمني اليوم أن نطرح مسألة َمن هو اخلليفة األّول؟ إّن املفيد حلال املسلمني اليوم 

أي فكرة التبليغ، وهي نفس  -هو أن نعرف املصادر اليت جيب أن �خذ منها أحكام ديننا 
عسكري والسّيد كمال احليدري، الفكرة اليت حتّدث عنها السّيد سامي البدري والسّيد مرتضى ال

 !)- وقيادات حزب الدعوة وغريهم



هذا املنطق هو نفس املنطق الذي مّر علينا يف حلقة يوم أمس حني كان السّيد كمال احليدري 
 .يتحّدث عن عدم وجود فائدة يف االعتقاد حبياة اإلمام احلّجة

 .هذا هو اجلذر لكالم السّيد كمال احليدري

وجردي: (ما الفائدة للمسلمني اليوم أن نطرح مسألة َمن هو اخلليفة األّول؟) قول السّيد الرب  •
أقول: حينما نُثبت أّن اخلليفة الذي الُبّد أن يكون بعد رسول هللا هو أمري املؤمنني فالفائدة هي 
 أّن الذين سيعرفون احلقيقة سيسلكون يف طريق الكتاب والعرتة (يف املنهج الذي أراده هللا وأراده

 .رسول هللا) هذه هي الفائدة

ويف احلديث الشريف: (� علي، لئن هدى هللا بَك رجًال واحد خٌري لَك ممّا طلعْت عليه 
 .الشمس)

أ� أقول: هذا املنطق من قبل هذا املرجع الكبري هل يقع حتت هذا الُدعاء: (الّلهم وال من 
) بسبب ُحسن النّية، ولكن قطعاً سيقع وااله)؟! رّمبا ال يقع حتت هذه العبارة (وعاِد َمن عاداه

حتت هذه العبارة: (واخذل َمن َخَذله) فهذا الكالم الذي قاله السّيد الربوجردي هو لون من 
 ."اخلذالن ألمري املؤمنني "صلواُت هللا عليه

يف دعاء الندبة الشريف نقرأ: (وكان بعدُه هدًى من الضالل ونوراً من العمى) علٌي كان هدًى  •
لضالل بعد رسول هللا مباشرًة.. هذه هي الفائدة أّيها السّيد الربوجردي حينما ُنشّخص َمن من ا

 .هو اخلليفة األّول بعد رسول هللا



النجف  -وقفة عند كتّيب حتت عنوان [امللتقى الوطين األّول لعلماء الُسّنة والشيعة يف العراق  ●
ؤمتر.. من مجلة ما جاء يف األشرف] والذي يشتمل على توجيهات السّيد السيستاين

ُ
 هلذا امل

 :يقول 4خطاب السّيد السيستاين صفحة 

اخلالف يف موضوع اخلالفة بعد رسول هللا مل يعد لُه ُمربر، حيث ليس هو اليوم حمّل االبتالء)! (
هذا املنطق أيضًا هو خذالٌن ألمري املؤمنني، وهو نفس منطق السّيد الربوجردي، وال عجب.. 

 .كبرياً   يستاين من تالمذة السّيد الربوجردي وقد أتثّر مبنهجِه أتّثراً فالسّيد الس

): فيديو للسّيد كمال احليدري يقول فيه بطريقة عدمية األدب: من حّقكم أن 12الوثيقة ( ❂
ُحتاسبوا اإلمام املعصوم، وال أقل إن تسألوه: ملاذا فعلت بنا كذا؟ ملاذا سكّت ُهنا؟ وِلماذا حترّكت 

 ُهنا؟ وِلماذا ُكنت كاألموات ُهنا؟

 126املقطع من درس تعارض األدلّة رقم: 

ال ُأعّلق على املقطع فهو واضح، وإّمنا فقط أُْلفت أنظاركم إىل أّن اجلذر يف هذا الفكر هو ما 
 .جاء يف تفسري التبيان للشيخ الطوسي

والنسيان عند النيب وعند وقفة عند ما يقولهُ شيخ الطائفة الطوسي وهو يتحّدث عن السهو  ✤
 :165] يقول يف صفحة 4اإلمام املعصوم يف تفسريه [التبيان: ج

 -أي يف دائرة التبليغ  -ألنّنا نقول إّمنا ال جيوز عليهم السهو والنسيان فيما ُيؤّدونه عن هللا (
العقل..)  فأّما غري ذلك فإنّه جيوز أن ينسوه أو يسهو عنه ممّا مل يُؤّد ذلك إىل اإلخالل بكمال

 :"وهذا فكٌر �صٌيب أصيل.. إىل أن يقول وهو يتحّدث عن أهل البيت "صلوات هللا عليهم

 !)وينسون كثرياً من متصرّفاهتم أيضاً وما جرى هلم فيما مضى من الزمان(



هذا هو املنطق الناصيب.. وهذا التفسري هو آخر ما ألّفه الشيخ الطوسي ومات، يعين هذه هي 
 .ةعقيدته احلقيقيّ 

الشيخ الطوسي يف ُكتبه األوىل كتب عن النيب واألئمة أّ�م معصومون على اإلطالق.. ولكن 
حني صارت املرجعّية والسيادة بيده كتب هذه العقيدة يف آخر أّ�م حياته.. وهذا هو اخلذالن 

 .وُسوء التوفيق

متنا "صلوات هللا فلماذا نلوم السّيد كمال احليدري إذا كان شيخ الطائفة هكذا يعتقد يف أئ
 !"عليهم

السّيد اخلوئي يف بدا�ت حياته ما كان يقول بسهو املعصوم.. ولكّنه يف آخر حياته ذهب  ✤
 .إىل سهو املعصوم وبدرجٍة أسوأ ممّا قاله الشيخ الطوسي

] وهو كتاب طُبع بعد وفاة السّيد 2وقفة عند كتاب [صراط النجاة يف أجوبة االستفتاءات:ج(
 )اخلوئي

 :ئل يسأل السّيد اخلوئي عن سهو املعصوم.. فُيجيب السّيد اخلوئي ويقولالسا

القدر املتيقن من السهو املمنوع على املعصوم هو السهو يف غري املوضوعات اخلارجية) يعين أّن (
املعصوم فقط ال يسهو يف التبليغ.. أّما يف املوضوعات اخلارجّية حني ُيريد أن ُيطّبق التبليغ يف 

عباداته وصالته وصيامه وسائر عباداته فهو يسهو وينسى! فلماذا ُيالم السّيد كمال أعماله و 
احليدري على عقائده الفاسدة، بعد ُكّل هذه املقّدمات الفاسدة املوجودة يف ُكتب مراجعنا 

 .وعلمائنا



): تسجيل للسّيد كمال احليدري يقول فيه أنّه ال توجد عصمة ألهل البيت، 13الوثيقة ( ❂
ُجمرّد رجال ُجمتهدون أبرار ُخيطأون وُيصيبون، بدليل أنّه كان هناك خالف بني احلسن وهم 

 .واُحلسني يف قضّية معاوية

ويتحّدث عن جمموعة من أهل العلم والفضل أ�م يتّبنون هذه الفكرة.. علماً أّين على علم أبّن 
رة أيضاً.. ولكن أقول: لو أّن هؤالء هناك من املراجع الكبار ممّن يُقلَّدون اآلن َمن يتبّىن هذه الفك

 :رجعوا إىل مجل قصرية من الز�رة اجلامعة الكبرية حني تقول الز�رة مثالً 

ستقرّين يف أمر هللا، والتاّمني يف حمّبة (
ُ
السالُم على الُدعاة إىل هللا، واألدّالء على مرضاة هللا، وامل

خلصني يف توحيد هللا، 
ُ
كرمني، الذين ال يسبقونه هللا، وامل

ُ
ظهرين ألْمر هللا و�يه، وعباده امل

ُ
وامل

  )ابلقول وُهم أبمره يعملون

هذه العبارات هي هلم ابلتساوي مجيعاً.. فكيف ُميكن أن حيدث خالف حقيقي بني احلسن 
 !واُحلسني؟

ن وكيف دعوهتم واحدة، وهم دعاة إىل هللا وأدالء حقيقّيني على مرضاة هللا.. فكيف خيتلفو 
 !يتخاصمون؟! أهل البيت حقائق كاملة اتّمة ال يتطّرق إليها النقص، فكيف حيدث اِخلالف؟

هل هناك شٌك يف قولِة رسول هللا (احلسن واُحلسني إمامان قاما أو قعدا..) ال أعتقد أّن أحداً 
سلمني يشّك يف هذه املقولة.. هذا النّص حنن حنكم بصدقه، فهذا النّص هو الذ

ُ
ي حيكم من امل

على التأريخ.. ال أن �يت ُخبزعبالت كتبها مؤّرخون نواصب أو استنتجها ُمستشرقون ال يعرفون 
عن واقع أهل البيت شيئًا وإّمنا ُعّبئوا بثقافٍة �صبّية ألّن الذي وجدوه يف مؤّسسات الدولة ويف 

ل البيت.. قليل من املعاهد العلمّية وجدوا الفكر الناصيب فقط وما اطّلعوا على ما ارتبط أبه



ستشرقني أخذوا ثقافتهم من 
ُ
ستشرقني استطاعوا أن يقرتبوا من اجلّو الشيعي.. وإّال فأكثر امل

ُ
امل

ستشرقني الذين واصب أو أبقالم املنالفكر الناصيب.. فكيف حنّكم التأريخ والتأريخ إّما كتبه ال
 !على عقائد آل حمّمد؟كرعوا يف الِفكر الناصيب! فكيف ُحنّكم التأريخ ونسّله سيفاً 

): تسجيل للسّيد كمال احليدري يقول أّن الشريعة جمّرد وهم.. ويتساءل: َمن 14الوثيقة ( ❂
الذي يقول أّن أوالد األئمة وأولياء أهل البيت كالعّباس والسّيدة املعصومة وأّم البنني يسمعون 

 !ويستجيبون؟

 :مهّمني يف كالمهالسّيد كمال احليدري حتّدث عن أمرين  ✱

 .األول: عن توسله أببناء األئمة وعن حتقق مراده •

الثاين: قال لبعض تالمذته ِمن أّن كّل الشريعة قائمة على أساس الوهم! وهذا الكالم هو وهم  •
 .من السّيد كمال احليدري

 كالم متسرّع .. واضح من طريقة تفكريه ومن طريقة كالمه، فهو يف حال استعجال وسرعة..
 :أفكاره متسرعة وأحكام متسرعة.. ولكّنين أقول للسّيد احليدري

ماذا يصنع لك أهل البيت إذا كنت تتوّسل أببنائهم وأوليائهم ويستجيبون لك.. فماذا سيصنعون 
لَك بعد هذ؟! ال أدري ملاذا هذه احلرية؟! ابلنسبة يل ال أعرف تفسريًا ِهلذه احلرية إّال عدم 

 .التوفيق

(ظاهرة ضعف االعتقاد ابألئمة وأبوالد األئمة) موجودة يف وسط رجال الدين، هذه الظاهرة 
 .ولكّنها صارْت جديدة ألّ�م صاروا ُيصّرحون هبا يف اجلّو العام



وقفة عند حادثة حصلْت مع أحد املراجع كان مريضاً، وُعرض عليه تناول ُتربة اُحلسني للشفاء، (
 )"ليهم السالمفلم يفعل بسبب ضعف اعتقاده ابألئمة "ع

مصداق آخر: الشيخ علي الفرج.. من السعودية كتَب كتااًب ُعنوانه: العّباس بن علّي بني  ●
قّدمة)

ُ
 .األسطورة والواقع. (وقفة عند ُمقّدمة هذا الكتاب واليت ذكرها املؤّلف يف امل

ن اجلّنة، ): فيديو للسّيد كمال احليدري يقول فيه أّن كثري من الكفار سيدخلو 15الوثيقة ( ❂
 .ويعرتض على منطق التخويف ِمن النار ومن العذاب لِمن ال �يت ابلتكاليف الشرعّية

 .خطاٌب إنشائي ولكّنه ليس ُحمكماً 

السّيد كمال احليدري يقول يف براجمه أّن كلمتان ِمن الُقرآن أفضل ِمن مخس حقائب ِمن 
  ..الروا�ت

ّدثر تت(
ُ
حّدث عن النار وأهل النار ومنطق التخويف ابلنار وقفة عند بعض اآل�ت ِمن ُسورة امل

 )والعذاب

صّلني* ومل نُك { •
ُ
جرمني* ما سَلَككم يف َسَقر* قالوا مل نُك ِمن امل

ُ
يف جّناٍت يتساءلون*عن امل

 }ُنطعم املِسكني * وُكّنا خنوُض مع اخلائضني* وُكّنا نكّذُب بيوم الدين

بقي وال تذر* لواّحٌة للبشر* عليها تسعة عشر} ُسأصليه سقر* وما أدراك ما سقر* ال تُ { •
 .هذا منطق القرآن

اإلنسان حيتاج إىل اخلوف وإىل الرجاء، وُسورة الواقعة ُحتّقق هذا التوازن يف ُسورة واحدة.. وإّال 
فهذا التوازن موجوٌد على طول القرآن وموجوٌد يف أحاديث العرتة الطاهرة ويف ز�راهتم وأدعيتهم 

 .الشريفة



): فيديو للسّيد كمال احليدري يتحّدث فيه عن قوله تعاىل: {إّن أكرمكم عند 16الوثيقة ( ❂
هللا أتقاكم} ويستدّل هبا على جواز التعّبد جبميع امللل.. ويقول: أّ�ا تشمل حّىت اهلندوسي 

خال
ُ
خالفني وتشمل اجلميع! ألنّه يفهم اآلية ويفهم معىن التقوى بفهم وذوق امل

ُ
 .فنيوالبوذي وامل

التقوى يف ثقافة الكتاب والعرتة هي والية علّي.. فاألكرم عند هللا هو األكثر درجًة يف والية 
علّي يف املعرفة والتسليم والطاعة لعلّي.. وأّما خطاب {� أّيها الناس} حبسب مفردات أهل 

خالفني فهم النسناس
ُ
 .البيت، هم يقولون: حنُن وشيعتنا الناس.. وأّما امل

أريد أن أقوله هو: أّن َفهم القرآن ال يكون هبذه الطريقة، فهذا نقٌض صريح لبيعة غاية ما 
الغدير.. فإّن أهّم شروط وأركان بيعة الغدير أن يكون تفسري وفهم القرآن من علّي "صلوات هللا 

 ."عليه

 


