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كان حديثي يف احللقة املاضية قد وصل إىل جولٍة سريعة يف ُكتب مراجعنا وعلمائنا الكبار  ✤
من الطراز األّول.. وإّمنا شرعُت يف هذه اجلولة العلمّية بعد أّن حتّدثُت عن أّن إشكالّيًة كبريًة يف 

 ." هللا عليهمالواقع الشيعي تتمّثل يف موقف علماء ومراجع الشيعة الكبار من املعصومني "صلواتُ 

هناك حريٌة يف عقائدهم، هناك اختالٌل واضح وترّدد.. والسبب: يعود إىل موقفهم اخلاطىء من 
 .حديث آل حمّمد

شكلة تكمُن يف ميزان تقييم حديث أهل البيت الذي يعتمده علماؤ� ومراجعنا الكبار..  •
ُ
امل

ديث آل حمّمد هي األخرى جاءوا فقد جاءوا به من الفكر الناصيب.. وكذلك يف قواعد الَفْهم حلِ 
 !هبا ِمن ُسوق النواصب

حديٌث مبعاريض قول آل حمّمد يتعامل معه علماؤ� ومراجعنا الكبار مبيزان تقييٍم �صيب وبقواعد 
فْهٍم �صبية.. النتيجة هي أنّه ستتحّصل عند� نتائج ال هي �صبّية ِصرفة وال هي شيعّية ِصرفة.. 

حاً فيما كتبه علماؤ� الكبار.. وإّنين قد تعّرضُت للقمم يف أتريخ الشيعة وهذا هو الذي كان واض



حّقق احلّلي، العّالمة احلّلي، صاحب اجلواهر، 
ُ
فيد، الشيخ الطوسي، امل

ُ
أمثال: (الصدوق، امل

 الشيخ األنصاري.. وأضراب هؤالء)

ِمن أئمتهم "صلوات  كان احلديث يف أجواء هؤالء وكيف انتكسوا يف حريهتم وترّددهم وانتقاصهم
هللا عليهم".. وكان كالمهم واضحًا وقرأتُه عليكم ِمن ُكتبهم املعروفة، وِمن املصادر اليت هي يف 

هّمة ِمن مكتبة علماء الشيعة
ُ
 !جّو احلوزة العلمّية موضوعٌة يف الرفوف األوىل وامل

تلقي ✤
ُ
عن هذِه اإلشكالّية  ال زالت اجلولة ُمستمرّة حّىت تتضح الصورة أكثر وأكثر لدى امل

 .اليت طاملا أحتّدُث عنها يف ُدروسي وبراجمي ويف ندوايت

] فتاوى السّيد اخلوئي، وهو 2وقفة عند كتاب [صراط النجاة يف أجوبة االستفتاءات: ج ❖
 .كتاب طُبع بعد وفاة السّيد اخلوئي

. فُيجيبه والسائل يسأل عن سهو املعصوم يف صالته. 1520رقم السؤال:  - 446يف صفحة 
 :السّيد اخلوئي ويقول

تيّقن من السهو املمنوع على املعصوم هو السهو يف غري املوضوعات اخلارجية(
ُ
 )الَقَدر امل

هذا السهو أقبح بكثري من السهو الذي ذكره وحتّدث عنه الشيخ الطوسي يف التبيان والطربسي 
ح من السهو الذي حتّدث عنه يف جممع البيان، وقد مّر الكالم عن هذه املضامني، وكذلك أقب

 .الشيخ الصدوق

راد من 
ُ
السّيد اخلوئي يقول أّن احتمال السهو يتطّرق إىل مجيع املوضوعات اخلارجّية، وامل

املوضوعات اخلارجّية أي اجلانب العملي يف حياة املعصوم الدنيويّة اليومّية، وكذلك اجلانب 
 !يتطّرق إىل مجيع هذه احلاالتالعملي يف تطبيق أحكام الدين، فاحتمال النسيان 



يعين أّن املعصوم ُحيتمل فيه أن ينسى مجيع ُمتصرّفاته، ال كثريًا ِمن ُمتصرّفاته كما قال الشيخ 
 .الطوسي.. فالسّيد اخلوئي وّسع دائرة السهو والنسيان عند املعصوم إىل حدٍّ بعيد

يتجاوز الفكر الناصيب؛ ألّن  فهل هذا الِفكر ِفكر شيعي أصيل؟ أم هو فكٌر �صيب؟ هذا الفكر
 .النواصب قالوا أّن الصالة واحلّج داخلة يف دائرة التبليغ

 .] للسّيد حمّمد ابقر احلكيم1وقفة عند كتاب [دور أهل البيت يف بناء اجلماعة الصاحلة: ج ❖

 :203يقول يف صفحة 

هو أن يتكامل ذاتياً ومن �حية أخرى، فإّن جانباً ِمن تفسري طول الَغيبة بعد وجوده الشريف (
بسبب احملنة والبالء، وتتكامل املسرية من خالل التجارب واملعا�ة اّليت ميّر هبا، حبيث ُيصبح 
قادراً على القيام هبذا الدور الفريد يف التأريخ اإلنساين، وتصبح األوضاع السياسّية واالجتماعية 

 !)..كومة بسبب هذه املعا�ة والتجاربوالفكريّة والنفسّية للبشرية ُمؤّهلًة لقيام مثل هذه احل

يعين هناك خلٌل ونقٌص ذايت يف ذات املعصوم، وحيتاج إىل أن يتكامل..! ال أدري هل يعي 
 !السّيد حمّمد ابقر العلوم ما يقوله أم ال؟

يعين أّن اإلمام حباجة إىل ُمعا�ة وإىل جتارب كي يتكامل ذاتّيًا حبيث ُيصبح قادرًا على القيام 
 !ا الدورهِبذ

ويف هذا إجابٌة ِلسؤاٍل طرحُه السّيد كمال احليدري بشكٍل ليس الئقاً وهو يتحّدث عن اإلمام 
احلّجة فيقول: ِلماذا ال يلتقي اإلمام احلّجة ابلعلماء واملراجع؟ وإّمنا يلتقي أبفراد ِمن عاّمة 

 !الشيعة؟



ا الذين قرأُت من ُكتبهم يف احللقة واجلواب يّتضُح جلياً وواضحاً يف ُبطون ُكتب علمائنا ومراجعن
 .املاضية وسأقرأ من ُكتبهم يف هذه احللقة

وقفة عند ما يقوله السّيد كاظم احلائري يف كتابه [اإلمامة وقيادة اجملتمع] وهو ينقل رأي  ❖
ُأستاذه السّيد حمّمد ابقر الصدر بشأن َغيبة اإلمام احلّجة (وهو أعلُم برأي ُأستاذِه من غريه)، 

 .ويتبّىن السّيد كاظم احلائري هذا الرأي وُيدافع عنه

  :يقولوما بعدها  140يف صفحة 

عن فائدة » حبٌث حول املهدي«لقد تساءل ُأستاذ� السّيد الشهيد حمّمد ابقر الصدر يف كتابه (
ربّر بعد أن ُفرض حتت الِستار. فأجاب ُمفرتضاً وجود ثالث فوائد اجتماعية 

ُ
وجود اإلمام وما امل

 .تصّب يف إجناح ومتّكن اإلمام من ُممارسة قيادته بدرجة أكرب

أّن عملية التغيري الكربى تتطّلُب «: اإلعداُد النفسي لعملية التغيري الكربى. مبعىن: الفائدة اُالوىل
مارس هلا مشحو�ً ابلشعور ابلتفّوق، واإلحساس بضآلة الكيا�ت 

ُ
وْضعاً نفسياً فريداً يف القائد امل

ُر قلب القائد الشاخمة اليت أُِعدَّ للقضاء عليها ولتحويلها حضار�ً اىل عامل جديد، فبقدر ما يعم
غّري من شعور بتفاهة احلضارة اليت ُيصارعها وإحساٍس واضح أبّ�ا جمّرد نقطة على اخلط الطويل 

ُ
امل

حلضارة اإلنسان، يصبح أكثر قدرًة من الناحية النفسّية على ُمواجهتها والصمود يف وجهها 
 !)..ومواصلة العمل ضدها حّىت النصر

 !!ا حبسب هذا الكالم هو حاجة اإلمام إىل اإلعداد النفسيإذن من فوائد الَغيبة إلمام زمانن

 :ُمثّ ُيكمل ويقول •



أّن التجربة اليت تُتيحها ُمواكبة "الفائدة الثانية: اإلعداد الفكري وتعميُق اخلربة القياديّة. مبعىن: (
د الفكري تلك احلضارات املتعاقبة واملواجهة املباشرة حلركتها وتطّورها هلا أثٌر كبري يف اإلعدا

ّدخر أمام ُممارسات كثرية لآلخرين 
ُ
وتعميق اخلربة القياديّة لليوم املوعود، ألّ�ا تضُع الشخص امل

بكّل ما فيها من نقاط الضعف والقّوة ومن ألوان اخلطأ والصواب وتعطي هلذا الشخصّية قدرة 
 !" )اهتا التأرخيّيةأكرب على تقييم الظواهر االجتماعية ابلوعي الكامل على أسباهبا وكل مالبس

فاإلمام حباجة إىل إعداد نفسي وإىل إعداد فكري كي يستطيع أن يُواجه الوقائع واألحداث وأن 
 !يعرف طريق التعامل مع ما أنتجته احلضارات والُدول ِعرب التأريخ

 !فهل تعتقدون يف إمامكم ذلك؟

 مام ِمن خالل املراجع والعلماء؟أنتم أّيها الشيعة إذا أردمت أن تعرفوا إمامكم، أليس تعرفون اإل

هذه هي ُكتب املراجع والعلماء.. هذا هو الذي أحتّدث عنه دائماً.. أ� ال أسّب العلماء، وإّمنا 
ختّلة وعن حريهتم وترّددهم إزاء أهل البيت، إزاء 

ُ
أحتّدث عن مواقفهم السّيئة وعن عقائدهم امل
 !ينوبون عن إماٍم ال يعرفونهإمام زما�م الذين يقولون أّ�م ينوبون عنه.. 

 .] للسّيد حمّمد حسني فضل هللا11وقفة عند كتاب [من وحي القرآن: ج ❖

  من سورة التوبة قوله تعاىل: {عفا هللا عنك مل أذنت هلم} 43يف ذيل اآلية  124يف صفحة 

منطُق  حبسب منطق أهل البيت القرآن نزل هبذا القانون: "إّ�ِك أعين وامسعي � جارة" هذا هو
 .أهل البيت وال شأن يل مبا يقوله املراجع والعلماء

 :أّما السّيد فضل هللا فيقول يف ذيل هذه اآلية من سورة التوبة، يقول



واجهة بل يرق؛ لُيخّفف ({
ُ
عفا هللا عنك مل أذنت هلم} وهذا ُأسلوٌب يف العتاب ال يُعّنف يف امل

مواقفهم احلقيقّية، ممّا يودي إىل تصديقهم فيما من وقع اخلطأ، انطالقًا ِمن عدم اّطالعِه على 
 .يقولون أو محلهم على الِصّحة، أو ِمن ِسعة صدره اليت تدفعهُ إىل عدم إحراج هؤالء يف موقفهم

وقد يُثار يف هذا اجملال موضوع العصمة، ألّن العفو فيما ُتوحي به الكلمة يفرُض أّن هناك ذنباً 
عفا هللا  -الكلمة  هذه  مثل ّ ، ألنكذلك  ليس املوضوع نحيتاج صاحبه إىل العفو عنه، ولك

املقصود  غريطبيعة اخلطأ  عن يكشف الذي اخلفيف العتاب مقام يف ُتستعمل -عنك 
  !)..للتصّرف

 !!يعين هناك خطأ صدر ِمن رسول هللا فجاء اخلطاب معه هبذه الطريقة للتخفيف من وقع خطأهِ 

فضل هللا (أو ِمن ِسعة صدره اليت تدفعُه إىل عدم إحراج هؤالء يف موقفهم) أقول: قول السّيد  •
ِسعة الصدر هل أتيت ِخالف اِحلكمة، أم مع احلكمة؟ إذا كانت سعة الصدر أتيت خالف 

 .احلكمة فهي ليست ِسعة صدر، وإّمنا هي سفاهة والُمباالة

طىء، فيلجأ إىل الّلف والدوران.. ولكن السّيد فضل هللا ال ُيريد أن ُيصرّح أبّن النيب خيُ  •
 !..ابلنتيجة: أثبت أّن النّيب أخطأ

 :حتت عنوان: خطأ النيبّ  125إىل أن يقول يف صفحة  ●

وليسْت هناك مشكلة أن يقع اخلطأ يف ما هو الواقع يف رصد األشياء اخلفّية ِمن خالل غموض (
 !)حمجوابً عنه املوضوع لعدم وضوح وسائل املعرفة لديه ما دام الغيب

فالَغيب حمجوب عن النّيب األعظم، هذا أوالً. واثنياً: النّيب ال ميتلك الوضوح الكامل يف وسائل 
 !املعرفة لديه! فهل نبّينا هكذا؟! نٌيب ال يفهم، فأّي نّيب هذا؟



] للسّيد حمّمد حسني فضل 24وقفة عند اجملّلد األخري من تفسري [من وحي القرآن: ج ❖
 .هللا

 :يف ُسورة {عبس وتوّىل} 65صفحة يف 

يف حديث أهل البيت إّ�ا يف رجٍل من بين أُمّية، والروا�ت بّينت ذلك أّ�ا يف ُعثمان بن عّفان، 
أّما السّيد فضل هللا فيقول أّن الذي عبس هو رسول هللا "صّلى هللا عليه وآله".. فإنّه َعَبس يف 

خالفون عن رسول هللا "صّلى وجه عبد هللا بن أُّم مكتوم! يعين متاماً  
ُ
كما يقول عن النواصب وامل

هللا عليه وآله"! فهل هذا هو اخلُُلق العظيم لنبّينا األعظم الذي يتحّدث عنه الباري تعاىل يف 
 !ُسورة القلم؟

 :وهو يشرح قوله تعاىل: {عبس وتوّىل}، يقول 65يقول السّيد فضل هللا يف صفحة  •

عبس وتوّىل}: أي واجه املوقف ابلعبوس الذي يتمّثل يف تقّلص عضالت الوجه وقسوة النظرة ({
 )..واإلعراض عن هذا السائل امللحاح

تصّدى، وما عليك  يف بيان معىن اآل�ت {أّما َمن استغىن، فأنَت له 62ويقول يف صفحة  •
 :أّال يزّكى}

يرفُض اهلداية من خالل ما يظهُر من سلوكِه، األمر الذي جيعل من  -يعين ذلك الغين  -ألنّه (
االستغراق يف ذلك مضيعة للوقت وتفويتًا لفرصٍة مهّمة أخرى، وهي تنمية معرفة هذا املؤمن 

شكلة األخالقية الداعية الذي ميكن أن يتحول إىل عنصر مؤّثر يف الدعوة اإل
ُ
سالمّية. فأين هي امل

نافية للعصمة يف هذا ُكّله؟
ُ
  ).امل



ال يعرف كيف يتعامل مع الوقت، فحينما يُقبل على ذلك الرجل الثري والذي لن يقبل  فالنيبّ 
اهلداية فإّن النّيب ُيضّيع وقته.. وفعًال ضّيع وقته حبسب ما يقول فضل هللا، ألنّه عّبس يف وجه 

 !وم وأقبل على ذلك الثريابن أم مكت

 :ُمث ُيكمل السّيد فضل هللا ويقول حتت عنوان: النقطة الثالثة •

ستضعفة اليت ختشى هللا (
ُ
إّن السورة قد تكون واردًة يف مقام توجيه النّيب إىل االهتمام ابلفئة امل

  )وُتؤمن به لتعميق جتربتها الروحية، وتنمية معرفتها القرآنية اإلسالمية

 :63ن يقول يف صفحة إىل أ •

أّما األغنياء، فإن هدايتهم قد حتّقق بعض الربح وبعض النتائج اإلجيابية على مستوى إزالة (
، ولكّنهم ال يستطيعون التخّلص ِمن -عن الطريق  -املشاكل اليت كانوا يثريو�ا أمام الدعوة 

ن غريهم ُموجبًا لبعض رواسبهم بشكٍل سريٍع، ممّا قد جيعل االنصراف إليهم واالنشغال هبم ع
 .)النتائج الصغرية على حساب النتائج الكبرية

هذه طاّمة ُأخرى يذكرها ُهنا وهي أّن األولوّ�ت ُمضطربة عند رسول هللا.. ال يعرف أن ُميّيز بني 
 !النتائج الصغرية والنتائج الكبرية

ًا من أّولكم إىل آخركم أن هؤالء هم مراجعكم الذين تّتهموين أّنين أسّبهم.. وأ� أحتّداكم مجيع
جتدوا يل كالمًا سببُت فيه واحداً ِمن هؤالء املراجع.. أ� إّمنا أحتّدث عن آرائهم وأنتقد أقواهلم 
اليت ينتقصون فيها نبّينا وأئمتنا "صلواُت هللا عليهم" وهذه احلقائق بني أيديكم.. اتبعوا أحاديثي 

 .وهي موجودة على االنرتنت 1981منذ سنة 

 ]21قفة عند تفسري [من وحي القرآن: جو  ❖



فيما جاء خبصوص ُسورة الفتح: {إّ� فتحنا لك فتحًا ُمبينا* لِيغفر لَك هللا  98يف صفحة  ●
 ما تقّدم ِمن ذنبَك وما أتّخر}

والشيعةُ  -يف أحاديث أهل البيت األمر واضح ِمن أّن هللا إكراماً ألمري املؤمنني وإكراماً ِلشيعتهم 
فإّن هللا َنَسب ذنوب شِيعة علّي إىل رسول هللا وغفرها.. وإّال  -كرامًا ألمري املؤمنني ُأكرموا إ

 .فالنّيب األعظم ليس له من ذنٍب ُمتقّدم أو ُمتأّخر

أ� وأنتم والسّيد حمّمد حسني فضل هللا الذين لنا ذنوب ُمتقّدمة وُمتأّخرة.. وهذا الكالم الذي 
تفسري الذي أّلفه على طريقة سّيد ُقطب هو ِمن مجلة ذنوبه ذكره السّيد فضل هللا يف هذا ال

 .الكبرية

ذنوب علمّية كبرية.. ال ُأريد  -على األقل  -علماً أّنين ال أقول أنّه قال ذلك بسوء نّية، ولكنها 
أن أقول أكثر ِمن ذلك، وإّال واضح أّن هذا خلل عقائدي كبري، واخللل العقائدي أكرب بكثري 

 .وبمن كبائر الذن

هذه احلقائق اليت أضعها بني أيديكم يف ُكتب علمائنا تدّل بشكٍل واضح على أّن علماء� قد  •
ُسِلب منهم التوفيق وهم يقولون ما يقولون من هذا اهلراء ومن هذا الفكر الضال.. على األقل 

 !ُسِلب منهم التوفيق يف ُكتبهم هذه اليت يفتخرون هبا وهي ُكتب ُشحنت ابلضالل

 !!هذا توفيق أو خذالن؟! ُيضّعفون حديث أهل البيت، ويفتخرون مبثل هذا الضاللفهل 

 :يقول السّيد فضل هللا 65يف صفحة  •



إّن الرواية املنسوبة إىل اإلمام الصادق يف أّن احلديث عن رجٍل من بين أمّية ال تتناسب مع (
دوراً رسالياً ويتحّمل مسؤولية أجواء اآل�ت، ألّن الظاهر ِمن مضمو�ا أّن صاحب القضّية ميلك 

 )..تزكّية الناس

الرواية اليت يتحّدث عنها هي رواية اإلمام الصادق، ولكّنه يُعّرب ويقول "املنسوبة إىل اإلمام 
الصادق" ألنّه ُيريد أن ُيضّعفها وُيريد أن ينسب هذا الفعل القبيح إىل رسول هللا فُيضّعفها.. 

لى طُول اخلّط.. ُيضّعفون الروا�ت بقواعد الفكر الناصيب، ُمثّ وهذا هو شأن مراجعنا وعلمائنا ع
بعد ذلك �تون بقواعد الَفهم الناصيب لفهم الروا�ت.. هذه هي احلكاية اليت أحتّدث عنها على 

 .ُطول اخلطّ 

فهناك رٌد للرواية حبسب املوازين الناصبّية، وفهٌم للقرآن حبسب الذوق الناصيب أيضاً.. وهذا 
موجوٌد يف هذا التفسري ويف سائر تفاسري علمائنا ابتداًء من تفسري الشيخ الطوسي  األسلوب

وانتهاًء آبخر تفسري يف أّ�منا هذه.. اجلّو العام هو تضعيف أحاديث أهل البيت حبسب موازين 
التقييم الناصيب ِحلديث أهل البيت، ُمثّ بعد ذلك فهم القرآن أو َفهم ما يقبلونه من حديث أهل 

 !يت حبسب قواعد الفهم الناصيب أيضاً املأخوذة من الغزايل والفخر الرازي والشافعيالب

 :إىل أن يقول السّيد فضل هللا •

وهناك وجوٌه أخرى يرتكُز بعضها على غفران ذنوب شيعة علّي ما تقّدم منها وما أتّخر. ويروي (
هذه الروا�ت، ألّ�ا ال تنسجُم  القائلون هبذا روا�ت عن اإلمام الصادق، ولكّننا ال نعتقد صّحة

مع اُألسس الفكريّة اإلسالمّية، فإنّه ال معىن للقول مبا جاء يف بعض هذه الروا�ت: "ما كان لهُ 
ذنب، وال ُهّم بذنب، ولكّن هللا محّله ذنوب شيعته ّمث غفرها له"، أو أّن "هللا ضِمن لُه أن يغفر 

ر"... ولكن عند التدقيق يف ُمعاجلة املسألة ودراسة ذنوب شيعة علي ما تقّدم من ذنبهم وما أتخ



اآلراء ومضامني الروا�ت اليت مّر  -التعبري الذي جاء يف اآلية، ُنالحظ أّن كّل هذه التفاسري 
كانت ُحتاول اهلروب من املعىن الظاهر فيها، يعين أّن للنيب ذنباً متقّدمًا ومتأخراً، وأّن   -ذكرها 

 مغفرته، ألّن هذا املعىن ال يتناسب مع عصمة النيب أو كماله أو شخصّيته هللا جعل الفتح سبباً يف
فقد تكون بشريّته حمكومًة لنقاط الضعف يف طبيعتها، ولكن  النبويّة اليت متثل النموذج القدوة،

رسالته، اليت انطلقْت من الوحي ال بّد من أن متنَح إنسانيته نقاط القّوة، وال بد من أن تكون 
مؤهالته اليت عاشها مّدة أربعني سنة قبل الرسالة، ليبين على أساسها  -الرسالة  - قد درستْ 

شخصيته ابملستوى الذي مل يستطع الناس الذين عاشوا معه من أهله وأصحابه أن يسّجلوا عليه 
أيّة نقطٍة سوداء يف ما يروونه عن ماضيه الشخصي، وهلذا فإن مسألة الذنب تتناىف مع هذا 

 .هر املشرق الذي زاده حاضر الرسالة حركّيًة وقّوًة وإشراقاً وصفاءً املاضي الطا

وعلى ضوء ذلك، فال بّد من جتاوز هذا املعىن إىل ما خيتزنه من إحياءاٍت تتناسب مع صفاء 
العمق الروحي للشخصّية النبويّة، ولعّل األقرب إىل اجلّو أن نستوحي من املغفرة معىن الرضوان 

عتبار أّ�ا ُمتثّل نتائج املغفرة، ليكون املعىن، هو أّن هللا مينُحَك رضوانه وحمّبته يف واحملّبة والرمحة، اب
ما يوحي به من معىن إجيايب يستلزم انتفاء املعىن السليب، ابعتبار أن الفتح يف ما ُميثّله هو 

 )االنطالقة اليت تفتح لإلسالم ابب احلياة الواسع الذي يدّل الناس على الطريق إىل هللا

 :هناك ُمشكلة عند علمائنا ومراجعنا تتمّثل يف نقطتني ✱

 !..األوىل: الروا�ت واألحاديث اليت تتحّدث عن مقامات أهل البيت ُيشّككون فيها دائماً  •

بسبب أهل البيت ال  -الثانية: الروا�ت واألحاديث اليت تتحّدث عن إكرام هللا للشيعة  •
 !عندهم عقدة نفسّية منهاهذه أيضاً  -بسبب الشيعة 



علمًا أّنين ال أحتّدث هنا عن السّيد حمّمد حسني فضل هللا، فالسّيد فضل هللا هو ِمصداق ِمن 
املصاديق، مثلما السّيد كمال حليدري ِمصداق ِمن املصاديق.. هذا منهج موجود عند اجلميع، 

واحدة واملضمون واحد؛ ألّ�م ولكّنهم خيتلفون يف التعبري عنه.. وإّال فاملنهج واحد والفكرة 
يشربون من العيون الكدرة ويرتكون العيون الصافية.. وإّال لو كان كالمهم مأخوذًا من العيون 

 !الصافية، هل يقولون مثل هذه الُرتّهات يف أئمتنا؟

وقفة عند مناذج ممّا كتبه السّيد حمّمد حسني فضل هللا يف كتابه [يف رحاب الدعاء] وهو  ❖
 .ء كميل الوارد عن سّيد األوصياءيشرح دعا

، يقول السّيد فضل هللا وهو يتحّدث عن أمري املؤمنني 81ممّا جاء يف هذا الكتاب يف صفحة 
عليه السالم فيما يرتبط ابلفقرات األوىل من دعاء كميل كفقرة (الّلهم اغفر يل الذنوب اليت 

 :تقطع الرجاء) يقول

لُه الذنوب اليت ُمتيُت القلب واليت تضُع القلب يف الَتيه  ولذا يسأل علٌي هللا سبحانه أن يغفر(
 !)والضاللة، حّىت يبقى على ِصلة األمل ابهلل تعاىل

ابهلل عليكم.. هل هذا الكالم ُمناسب أن يُقال عن أمري املؤمنني؟! حينما سألوه ذلك: قال أ� 
الدعاء أن يعيش هذه املعاين..! مع ال قصُد أمري املؤمنني، وإّمنا أمري املؤمنني ُيريد للداعي هبذا 

 .أّن كالمه وُأسلوبه واضح هو عن أمري املؤمنني

ُمثّ إذا كان هذا الكالم ليس يف أمري املؤمنني كما يقول، فلماذا ينسبُه إىل أمري املؤمنني؟! هذا 
 .سوء أدب كبري جّداً أن تُوّجه ألفاظ هذا الكالم لسّيد األوصياء



أمري املؤمنني هبذه املضامني، فهذا ُكفٌر صريح حبسب منهج أهل البيت..  علماً أنّه إذا كان يقصد
ولكّننا ال ُنريد أن نذهب إىل هذا احلّد البعيد، ولكن نقول: ملاذا ُسوء األدب هذا مع أهل البيت 

 !"صلواُت هللا عليهم"؟

، وكّل وهو يشرح هذه الفقرة من الدعاء (الّلهم اغفر يل كّل ذنٍب أذنبته 84يف صفحة  ●
 :خطيئة أخطأهتا) يقول

راد ابخلطيئة هنا هو املعىن الثاين ال املعىن األّول، أي (
ُ
ويبدو من سياق سؤاله عليه السالم أّن امل

راد ُمطلق اخلطأ. فنحُن جند يف ُسؤاله هذا عليه السالم توّسعاً يف الطلب، فبعد أن سأل عليه 
ُ
امل

(هتتك العصم) و(تُغّري النعم) و(تُنزل النقم)،  السالم هللا أن يغفر بعض الذنوب كتلك اليت
 !)..و(تقطُع الرجاء).. توّسع يف سؤال املغفرة ليشمل كّل ذنب وكّل خطيئة

إذا كان املراد هو احلديث عن الداعي، فلماذا هذا اإلصرار واستعمال الضمائر بتمامها عن أمري 
 !املؤمنني؟

(الّلهم إّين أتقّرب إليَك بذكرك، وأستشفع  عند هذه الفقرة: يف شرحه لفقرة 92يف صفحة  ●
 :بَك إىل نفسك) يقول

أال تشعر أنَّ علّياً عليه السالم ال يزال خائفًا؟ والسّيما أّن الذنوب واخلطا� اليت طلب ِمن هللا (
سبحانه وتعاىل أن يغفرها له هي من الذنوب الكبرية اليت يكفي ذنٌب واحد لينقسم الظهر منها؟ 

ّياً عليه السالم يدفع خوفه من هللا سبحانه وتعاىل إىل أعلى نقطة ُممكنة. ُهو ُيريد أن نعم إّن عل
يقول لنا إّن خوفنا من هللا سبحانه وتعاىل جيب أن يكون كبرياً، حبيث نستشعر معه أّن كّل 



ه ُخمالفة ُنؤّديها حبّقه ال ينفع إبصالحها وغفرا�ا أّي شفيٍع مهما كان نوعه سوى هللا سبحان
 !)وتعاىل

قول السّيد فضل هللا (حبيث نستشعر معه أّن كّل ُخمالفة نُؤّديها حبّقه ال ينفع إبصالحها  •
وغفرا�ا أّي شفيٍع مهما كان نوعه سوى هللا سبحانه وتعاىل) هذا إنكار للشفاعة.. هو ينتقل 

لداعي من حالة سيئة إىل حالٍة أسوأ.. ُيسيء التعابري مع أمري املؤمنني.. ويعتذر من أنّه يقصد ا
 !وأّن أمري املؤمنني هنا يف مقام التعليم.. فينتقل إىل ما هو األسوأ وهو إنكار الشفاعة

وأهل البيت يقولون: ليس من شيعتنا َمن مل يُؤمن بشفاعتنا.. ولكن هذا الذوق ال يتذّوقهُ 
 .علماؤ�

 :هناك قضّية أُلفت نظركم إليها ✱

وسط الشيعي، وُخصوصًا ِمن العلماء؟! هل لدعاء ملاذا ُكّل هذا االهتمام بدعاء ُكميل يف ال
 كميل ُخصوصّية ال تتوّفر يف سائر األدعية؟

دعاء كميل هو من مجلة أدعية أهل البيت، ليس فيه ِمن ُخصوصّية واضحة إّال شيء واحد 
 -وهو: أّن أهل البيت مل ُيذكروا فيه بشكل واضح وصريح، وكّل العبائر املوجودة يف الدعاء 

دائمًا تكون ُمباشرة مع هللا تعاىل ِمن دون توّسط أهل البيت، وهذا  -ثقافة املوجودة حبسب ال
 .خالف ما ُيريده أهل البيت

قطعاً حنن إذا أرد� أن نفهم دعاء كميل حبسب ذوق أهل البيت فكّل عبائر الدعاء تعود إىل  •
مألْت أركان كّل شيء.. كما أهل البيت.. فأمساؤه اليت ملئْت أركان ُكّل شيء: ُهم أمساؤه اليت 



يقولون (حنُن األمساء احلُسىن) وهم وجهه الباقي، وهم نُوره الساطع، وهم الرمحة الواسعة.. وكّل 
 .املعاين اليت حتّدث عنها دعاء كميل كلُّ هذه املعاين هي يف آل حمّمد

خالفني، ولكن ألنَّ قواعد الَفهم الناصيب أّسسْت ثقافةً يف اجلّو الشيعي أن نفهم األ
ُ
دعية بطريقة امل

فصارْت قواعد الفهم الناصيب هي احلاكمة يف ساحة الثقافة الشيعّية! فُهنا يُفّضل العلماء األدعية 
 .ال تُفهم معانيها يف أهل البيت -اليت هي حبسب قواعد الَفهم الناصيب  -

هتتم به اُحلسينّيات وهلذا ال جتدون إهتمامًا بدعاء الُندبة بنفس الدرجة ونفس االهتمام الذي 
 .واملساجد والفضائّيات بدعاء كميل

اُحلسينّيات اليت يُقرأ فيها دعاء ُكميل، قليٌل منها يُقرأ فيها دعاء الُندبة، والسبب: ألّن العلماء 
ال ُيرّكزون وال يعبأون كثرياً بدعاء الندبة ألّن احلديث فيه ُمباشر مع أهل البيت، ُمباشر مع اإلمام 

 .احلّجة

الذوق العام يف املؤسسة الدينّية الشيعّية الرمسّية هو امليل إىل الروا�ت اليت ُخترج أهل البيت ِمن  •
الساحة العقائّدية.. مع أنّه مّرت علينا رواية سّيد الُشهداء حني ُسئل عن معرفة هللا، فقال: 

ه) ولكن هذا الذوق (معرفُة هللا هي معرفُة أهل ُكّل زماٍن إمام زما�م الذي جتب عليهم طاعت
 !ليس موجوداً يف أجواء علمائنا ومراجعنا ويف أجواء املكتبة الشيعّية

عتزلة 
ُ
املوجود يف الوسط الشيعي هي هذه املعرفة اليت أخذها علماؤ� ومراجعنا عن األشاعرة وامل

 !وصبغوها بشيء من أحاديث أهل البيت مبعزٍل عن معرفة أهل البيت

يف نظر علمائنا فقط علماء، أ�ٌس صاحلون، أولياء ُيرشدوننا إىل الطريق.. أّما أهل البيت فهم 
أّما هذا املضمون (أّ�م وجه هللا) كما نقرأ يف ُدعاء الُندبة الشريف (أين وجه هللا الذي إليه يتوّجه 



يعّية األولياء) فهذا املضمون ليس موجودًا يف عباداتنا وال يف أدعيتنا؛ ألّن املؤّسسة الدينية الش
 !الرمسّية ال هي شيعّية على الوجه وال هي �صبّية على الوجه

هّمة،  •
ُ
علماً أّنين هنا ال أريد أن أنتقص من دعاء ُكميل.. دعاء ُكميل ِمن أدعية أهل البيت امل

لكّنين ُأشِكل على فهم الدعاء.. وألّن الفهم خاطىء فجاء الرتكيز من قَِبل العلماء ومن ِقَبل 
 .واملساجد عليه وفقاً للفهم اخلاطىء اُحلسينّيات

هذه الظاهرة واضحة.. احبثوا عنها وتفّحصوا عنها يف الواقع الشيعي ستجدون مثيالت هذا 
 !األمر بكثرة يف ُكّل اّجتاه

 :يقول السّيد فضل هللا 143يف صفحة  ●

سالم يُقسم عليه فألّن هللا سبحانه وتعاىل هو خُري مرجو وأكرم مدعو، فإّن اإلمام علّي عليه ال(
بعزّته أن ال حيجب عنه دعاءه بسبب ما اقرتفتُه يداه من الّذنوب، أو مبا كسب قلبه ِمن األاثم 
وكأّن لسان حال اإلمام عليه السالم يف كّل ذلك يقول: "� سّيدي، فأسألك بعزّتك أال حيجب 

 )!"عنك دعائي سوء عملي وِفعايل

عن لسان حال اإلمام..! فهو يتحّدث عن اإلمام وليس  ها هو ُيصرّح بنفسِه ُهنا أنّه يتحّدث
 !عن الداعي املذنب كما يقولون

 :ُمثّ يكمل ويقول •

ويتابع اإلمام ببيان حاله قائًال: "وال تفضحين خبفي ما اطلعَت عليه من سّري" � رّب هنالك (
ال يسمعين أحد، وأنت الكثري ِمن األشياء اليت أقوم هبا ِمن دون أن يراين أحد، أو أتكّلم بشيء و 



الساتر الرحيم. فيا رّب ال تفضحين يف الدنيا ويف اآلخرة، وأعدَك أبّين سأتراجع عن خطئي 
 .)وإساءيت ومعصييت

 :149إىل أن يقول يف صفحة  •

فغريزة "اجلوع والعطش واجلنس وحّب الذات" كّل هذه الغرائز فيها إجيابيات وفيها سلبيات، (
م يقول: � رّب لقد خلقَت يل هذه الغرائز، وِمن حويل أجواء تُثري هذه ولذا فاإلمام عليه السال

الغرائز، تستيقظ غرائزي عندما حتفُّ هبا الروائح واألجواء الطيبة اليت تُثريها.. أعطيتين عقالً، 
 !)ولكن غرائزي يف بعض احلاالت تغلب عقلي فأقُع يف املعصية

من أنّه ال يقصد اإلمام، وإّمنا أراد أن يُبّني املعاين من  لنبين على ما اعتذر به السّيد فضل هللا •
خالل نسبة هذه األلفاظ إىل اإلمام املعصوم؟ فما احلاجة إىل ذلك؟ ملاذا هذا األسلوب؟ أال 
يُثري هذا األسلوب إشكاالت يف نفوس القرّاء؟ ِلماذا ُتوقعون الناس يف مطّبات تُبعدهم عن أهل 

 البيت؟

شكلة أنّه حين
ُ
ما ُنشكل على مرجع من املراجع ترتفع األصوات للدفاع عن املرجع، حبيث حّىت امل

غلقة فيما بني 
ُ
لو كان اإلشكال حقيقّياً ُيطالبون إبخفاء اإلشكال وأن يكون طرحه يف الُغرف امل

 !!العلماء ويقولون: حّىت ال ينقدح مقام املرجعّية ويضعف مقامها بني الناس

الكالم يف ُكتبهم وهي تنتقص من أهل البيت، والُكتب موجودة بني  فلماذا إذن هم يكتبون هذا
الناس؟ ملاذا ال ختافون على مقام أهل البيت؟ ملاذا سوء األدب هذا؟! ملاذا فقط ختافون على 

 !مقاماتكم الزائلة اليت ال قيمة هلا؟



ي احلكيم.. وقفة عند كتاب [أصول العقيدة] للمرجع املعاصر السّيد حمّمد سعيد الطباطبائ ❖
 :يقول وهو يتحّدث عن العصمة

أّما العصمة فهي وإن كانت حّقًا وجيب االعتقاد هبا يف حّق من التفت إليها، إال أّ�ا ليست (
من أصول الدين، وال يكون إنكارها خروجًا عنه، إّال أن يرجع إىل تكذيب النيب أو خطئه يف 

  )بعض ما بلغ به، فيكون كفر، كما هو ظاهر

 !!جاً عن الدينو فالِعصمُة عنده ليست من ُأصول الدين، وال يكون إنكارها ُخر 

 :السؤال الذي يطرح نفسه ✦

 !ما هي ُمشكلة مراجعنا وعلمائنا مع اإلمامة، مع العصمة، مع آل حمّمد؟

 أيُّ قارٍئ يعرُف العربّية ويقرأ الز�رة اجلامعة الكبرية يعرف أّن هذا الكالم الذي قاله علماؤ�
 .بتمامه ضالٌل يف ضالل

وقفة عند ما يقوله الشيخ هبجت يف كتاب عنوانه (يف مدرسة آية هللا العظمى العارف الشيخ  ❖
) وهو كتاب ُمجعت فيه تصرحيات وأقوال وبيا�ت الشيخ هبجت وإجاابته عن 1،2هبجت: ج

 :عليه السالمأسئلة االستفتاءات.. يقول وهو ُحيّدثنا عن أدىن املعرفة الكافية للمعصوم 

إّن أدىن املعرفة الكافية يف معرفة اإلمام واالعتقاد به، وهي أن نعتقد فقط أنّه إمام مفرتض (
الطاعة، ووصي النيب ولو مل نكن نعرف امسه، أو ال نعرف مثًال أنّه هو اّلذي حارب معاوية أو 

  )..ابع أو اخلامس مثالً مروان أو طلحة، وكذا ال جيب معرفة ترتيبهم، وأّن هذا اإلمام هل هو الر 

أن نعرف اسم إمام زماننا، وال جيب علينا أن نعرف ترتيبه  -وفقاً هلذا الكالم  -فال جيب علينا 
 !بني األئمة، وال جيب علينا أن نعرف أعداءه!! فأيُّ معرفٍة هذه؟



 .وقفة عند كتاب (العدل اإلهلي) للشيخ مرتضى مطّهري ❖

عروفة الواردة عن أهل البيت عليهم السالم: (حّب علي حسنة ال يقول وهو يعّلق على الرواية امل
 :تضّر معها سّيئة) يقول

أن الفرق بني الشيعي وغريه يظهر عندما يلتزم الشيعي ابلرب�مج العملي اّلذي ُوضع لُه ِمن قبل (
ريه يف زعمائه، ويلتزم غري الّشيعي أيضًا برب�جمه الديين، حينئٍذ يصبح الشيعي متقّدمًا على غ

الُدنيا واآلخرة معاً. فالفرق بينهما ال بّد أن نبحث عنه يف اجلانب اإلجيايب وليس السليب، وال 
ينبغي أن نقول: ال بّد أن يوجد اختالف بني الشيعي وغريه يف الوقت اّلذي يضُع كلٌّ منهما 

 )شيعي وغريه.؟منهاجُه الديين حتت أقدامِه، وإذا مل يكن هناك اختالف، إذا فما الفرق بني ال

فالّشيخ املطّهري ُيريد أن يقول أّن حّب علي ليس له خصوصّية ذاتّية، إّمنا هو عاطفة، فإذا 
عمل الشيعي حينها يكون حلّب علّي أثر، فهو يسلب اخلصائص الذاتية حلّب علي، وهذا 

اإلنسان، ويف تكوينه خالف ما تقوله الّروا�ت اّليت تتحّدث أن (حّب علي له أتثري يف طينة 
 .ويف عاقبته)

فرتض يف الشيعي أن يكون عامًال مبنهاج علّي.. ولكن لو مل يكن عامالً، فُحّبه 
ُ
صحيح أّن امل

لعلّي هو فضيلة ال ُميكن أن تُقاس، فضيلةٌ ليس هلا مثيل وليس هلا نظري.. هذه ثقافة أهل البيت، 
 .ل البيت، ال مبناهج النواصبوهذا هو منطق القرآن إذا فهمنا القرآن حبديث أه

طّهري مبثال من أجل أن يُثبت أنّه ال توجد ُخصوصية ذاتّية يف حّب أمري  •
ُ
ُمثّ �يت الشيخ امل

 :املؤمنني، فيقول



وهذه احلالة شبيهٌة مبا إذا راجع مريضان طبيبني وقد ذهب أحدمها إىل طبيب حاذق واآلخر (
ا الدواء مل ينّفذ أيٌّ منهما أوامر الطبيب فيه، بل إىل طبيب غري حاذق ولكّنهما عندما استلم

تيّقن حينئٍذ بقاُء كّل منهما على حاله إذا مل يزدْد سوءاً، وعندئٍذ 
ُ
تركاه خلف ظهورمها، وِمن امل

 :حيتج املريض األول قائالً 

ما هو الفرق بيين وبني من راجع الطبيب غري احلاذق ملاذا أبقى أ� مريضًا كما بقي هو على 
 رضه مع أين راجعُت طبيباً حاذقاً وراجع هو طبيباً غري حاذق ؟م

وليس من الصحيح أن جنعل الفرق بني عليٍّ عليه السالم وغريِه يف أنّنا لو مل نعمل بتعاليمه 
فسوف لن نرى سوءاً، أّما اآلخرون فإّ�م سوف يلقون عذاابً وُنكراً عملوا بنصائح قدوهتم أم مل 

  .)..يعملوا

ال ال عالقة له ابملوضوع الذي بني أيدينا.. فاملوضوع الذي بني أيدينا هو "ُحّب علّي" هذا املث
وهذه القضّية ُمرتبطة ابلِفطرة، والفطرة يف أحاديث أهل البيت هي: (ال إله إّال هللا، حمّمٌد رسول 

أبغّض علياً ونفر  هللا، علٌي وّيل هللا). فهذا الذي أحّب علّياً ِفطرتهُ سليمة مل ُتشّوه.. وهذا الذي
 .عن علّي فطرته ُمشّوهة.. وهذه قضّية تكوينّية يف أصل تكوين اإلنسان

ُحّب علّي "صلواُت هللا عليه" داللة على طهارة املولد، وطهارة املولد خّصيصٌة وفضيلٌة ال  •
ستوى اإلنساين العادي  -ُمتاثلها فضيلة 

ُ
ل هذا املنطق واضح يف ثقافة أه -على األقل يف امل

 .البيت

طّهري، هذا 
ُ
علمًا أّن هذا الكالم الذي ذكره الشيخ ُمرتضى ُمطّهري ليس خاّصًا ابلشيخ امل

املنطق موجود ومبثوث يف ُكّل كتب التفسري؛ ألّن ُكتب التفسري ُفّسرْت بعيداً عن حديث أهل 



ئي أنّه ال البيت "صلوات هللا عليهم".. وِلذا ال نستغرب أن نقرأ يف ُكتب زعيم الطائفة اخلو 
يشرتط يف املرجع أن يكون شديد اُحلّب ألهل البيت، وال يشرتط فيه أن يكون له ثبات اتم يف 

 "أمرهم "صلوات هللا عليهم

إذ يقول السّيد اخلوئي يف كتابه [التنقيح يف شرح العروة الوثقى] بعد أن أورد رواية لإلمام اهلادي 
اهويه، وُجييُبهما عن سؤال سأاله إّ�ه: عّمن �خذان عليه السالم يتحّدث فيها اإلمام مع أبناء م
 :معامل دينهما، فقال اإلمام عليه السالم هلما

صمدا يف دينكما على كّل متٍني يف ُحّبنا وكّل كثري القدم يف أمر�، فإّ�ما كافوكما إْن شاء هللا (إ
 )تعاىل

 :فالسّيد اخلوئي يعّلق على الرواية ويقول

للجزم  -يعين سواء كانت ضعيفة أو صحيحة -الرواية الثانية فهي غُري معموٍل هبا قطعاً وأّما (
أبّن َمن يرجع إليه يف األحكام الشرعية ال ُيشرتط أن يكون شديد احلّب هلم أو يكون ممَّن له 

 !!)..ثباٌت اتم يف أمرهم

وُخيالف البديهّيات يف وهذا الكالم ُخيالف بديهيات الكتاب الكرمي حبسب تفسري أهل البيت، 
ُنصوص ز�رات أهل البيت، وُخيالف البديهّيات يف سرية أصحاب األئمة وتعاملهم مع أهل 
البيت، وُخيالف البديهّيات يف ثقافة عواّم الشيعة.. بل ُخيالف البديهّيات يف ثقافة ُكّل البشر.. 

تمّسكاً شديد التمّسك برموز إذ أّنك لن جتد أّي طائفة يف العامل تقبل أن يكون زعيمها ليس مُ 
 !..تلَك الطائفة.. إّال مراجعنا وعلماؤ�



علمًا أّن هذا القول ليس خاّصًا ابلسّيد اخلوئي.. هذا القول يتّبناه من ُكّل املراجع الذين  •
تُقّلدو�م ِمن تالمذة السّيد اخلوئي.. صحيح أّ�م مل ُيصّرحوا هبذا يف ُكتبهم، ولكّنهم يتبّنون هذا 

قول ألّ�م ُيضّعفون هذه الروا�ت اليت ضّعفها السّيد اخلوئي، ويتمّسكون بنفس املنهج الفكري ال
 .والعلمي (ميزان التقييم الناصيب للروا�ت، وميزان الفهم الناصيب) فالنتائج هي هذهِ 

م، بعد ُكل هذا السوء من األدب واالختالل يف العقيدة، والضاللة يف التصّور، واجلهل يف العل ●
واجلهالة يف احلكمة وبعد ُكّل هذه السفاهة اليت مّرْت علينا.. هل يعود ُمستغرابً ُكّل ما قاله 
ويقوله السّيد كمال احليدري حني حتّدث عن فشل مشروع أمري املؤمنني، وإن حاول أن ُيرّقع 

ه أساء ولكن الكالم كان واضحاً.. ويف أحسن األحوال حنملُه على أحسن احملامل فالنتيجة: أنّ 
األدب مع سّيد األوصياء مثلما أساء السّيد فضل هللا األدب مع أمري املؤمنني يف شرحه لدعاء 

 .ُكميل

وقفة عند مرجع معاصر من مراجعنا املعاصرين الكبار يف النجف األشرف والشيخ: اسحاق  ✤
 .الفّياض

تعارف يف مسائ
ُ
ل االحتياطات حينما حبسب أجواء مرجعّية السّيد السيستاين، حبسب ما هو امل

يُقّلد الشيعة املرجع األعلم حبسب ما يعتقدون.. ُميكنهم أن يعودوا لفتاوى املرجع الذي يُقّلدونه، 
وُميكنهم أن يعودوا إىل مرجع آخر وهو األعلم من بعده.. (علمًا أّن "قضّية األعلم" هي لعبة 

 حوزويّة..)

، املقّلدون يعودون إىل الشيخ اسحاق ولكن أقول: حبسب أجواء مرجعّية السّيد السيستاين
الفّياض وهو أحد املراجع الكبار يف النجف األشرف.. فماذا يقول الشيخ اسحاق الفّياض عن 

 موقعّية اإلمامة يف العقيدة الشيعّية؟



) للشيخ الفّياض: مقطع تسجيل صويت للشيخ إسحاق الفّياض من كالمه يف 1الوثيقة ( ❂
 .حباثه الفقهيةُدروس البحث اخلارج يف أ

هـ 1439ربيع الثاين سنة  18املقطع ِمن درس ألقاه الشيخ إسحاق الفّياض قبل أّ�م بتأريخ (
.. ُخيرب� فيه أّن اإلمامة ليسْت من أصول الدين، بل هي من فروع الدين)!! وهذا املقطع أخذ�ه 

 .من موقعه الرمسي

 19اسحاق الفياض ألقاه يف يوم  ) للشيخ الفّياض: مقطع آخر أيضًا للشيخ2الوثيقة ( ❂
ه.. الزال احلديث ُمتواصًال يف حديثه من أّن اإلمامة ِمن فروع الدين 1439ربيع الثاين سنة 

 !وليسْت ِمن أصول الدين

 !!الشيخ الفّياض وضع لإلمامة ِسعراً أّ�ا ِمن الفروع

عالقة هلا أبهل البيت. أساساً نفس هذه املنظومة (منظومة األصول والفروع) منظومة �صبية ال 
فاإلمام الرضا يقول لنا (اإلمامة ُأّس اإلسالم النامي وفرعه السامي) فاإلمامة هي األصول وهي 
عتزلة وجيعلون اإلمامة من 

ُ
الفروع.. ومراجعنا يُقّسمون لنا الدين حبسب ما قّسمه األشاعرة وامل

 !الفروع وليست من األصول

ديو للشيخ اسحاق الفّياض يتلو علينا آيًة ِمن القرآن ال ) للشيخ الفّياض: في3الوثيقة ( ❂
 !!وجود هلا يف القرآن! وهو يرد على فكر ابن عريب وعلى الذين ُيساعدون يف نشر فكر ابن عريب

أ� أقول: املرجع الذي ال ُميّيز النّص القرآين ِمن غريه، ويتلو آيةً ِمن القرآن وهو يف مقام الرّد على 
عريب.. هل ابن موضوٍع ُمهم، يرّد على فكر ابن عريب وعلى الذين ُيساعدون يف نشر فكر 

 !أستطيع أن أثق بتمييزه وتشخيصه ملسألٍة ُمهّمة كهذه املسألة وهي مسألة اإلمامة؟



يف حلقة يوم غد سأتناول احلديث عن عقيدة علمائنا ومراجعنا ابلرباءة (وخصوصًا الرباءة  ✤
 الفكريّة)


