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 السابعة عشراحللقة 

 الثالث/ اجلزء الوصال 
 

أشياع القائم من آل ُمـَحمَّد أولياءُه أنصارُه ُمـحبِّيو ُمنتظريو الـُمشتاقوَن إليو َساَلٌم عليكم، وفقنـي اهلل 
واالنقياد لـمراده صلوات اهلل وسالمو عليو، تعاىل وإياكم لـمعرفتو وطاعتِو ومودتِو ومـحبتِو والتسليم ألمره 

 .الـحلقُة السابعُة بعد العاشرة من الـَمَلفِّ الـَمهَدوّي زبدُة الـملفات
عناويُن صحائِف ىذا الـملف الوالدُة الغيبُة الظهور الـظالمة الـمعرفة الوصال التكليف الشرعُي الـخاتـمة، 

 .الوصالوال زلنا يف العنوان السادس 
وصاُل اإلمام مع شيعتِو ووصاُل الشيعة مع إمامهم، تارًة بنحو اللطف اجللي وأخرى بنحو اللطف 
اخلفي، وآخُر كالم كان يف احللقة ادلاضية ما وصل بنا احلديُث إىل ما ذكرُه ادلرجُع ادلعاصُر السيد كاظم 

ومن حاجتِو إىل اإلعداد النفسي فيما يتعلق بإمام زماننا  (اإلمامُة وقيادة اجملتمع)احلائري يف كتابِو 
رسالة )والفكري، وكذلك ما ذكرُه العالمة الشهيد السيد زلمَّد باقر احلكيم يف مقال كتبو يف رللة 

جَمُع العادلي ألىل البيت يف طهران، مث ما أعاد كتابتُو يف كتابِو  (الثقلُت
َ
دوُر أىل البيت )اليت يصدرىا ادل

وذلك من حاجة اإلمام إىل التجارب كما قال كي يتكامل ذاتياً  (لصالـحةعليهم السالم يف بناء الكتلة ا
 .ويصبح مؤىالً لـقيادة العالـم

وقد بينُت يف احللقة ادلاضية بأن ىذه األقوال الركيكة وىذه األقوال اليت ىي يف غاية سوء األدب مع 
ويف غاية قلة ادلعرفة دبقامات أىل البيت ضلُن نرفضها مجلًة  ،مو عليواإلمام ادلعصوم صلوات اهلل وسال

وبينُت الطريَق إىل رفضها بعد أن وضعُت قواعد من لسان اإلمام احلجة صلوات اهلل وسالمو  ،وتفصيالً 
عليو يف معرفة مقاماتِو ومنازلِو، وىكذا كل كالم ؽلر علينا من عاِِل أو فقيو أو مرجع حيًا كان ميتاً، قريباً 

زماننا صلوات اهلل وسالمو عليو، ردبا منا بعيداً منا، يف كتاب يف فضائية البُد أن نعرضُو على موازيِن إمام 
البعض ال يقبُل ىذه ادلوازين ىذا شأنو وىو حر فيما يقبل وفيما ال يقبل، أنا ومن يقبل ىذه ادلوازين ضلُن 
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مع   %100فعرضنا الكالم ادلتقدم ذلذين الَعَلَمُت فوجدانو يتناقُض  ،نعرُض كل كالم على ىذه ادلوازين
بو عرض اجلدار، ضربنا بأقواذلم عرض اجلدار وال قيمة ذلا عندنا ذلذه األقوال كالم إمام زماننا فضربنا 

وألمثاذلا، الـمشكلُة أين؟ القضية ليست مـنحصرة بـما قالُو السيد الـحائري أو السيد الـحكيم أو غَتىـما، 
مية، ىذا الكالم ىذه القضية تتخذ مـجااًل واسعاً يف الوسط الشيعي ويف مؤسستنا الدينية ويف حوزتنا العل

ليس غريباً، الغريب ىو ما أذكرُه أنا، الغريب والشاذ ىو ما أذكرُه أنا من خالل اعتمادي ىذه القواعد 
التـي أشرُت إليها وإالَّ السائد والـمتعارف عليو يف وسطنا الـحوزوي ويف وسط مؤسستنا الدينية ىو أمثاُل 

بـما البعض لـم يكتب لـم يتكلم ولكنو يـحمل نفس ىذا الكالم ىذا ىو السائد وىذه ىي الـحقيقة، ر 
 ىذه األفكار وأسوأ من ىذه األفكار، الـمشكلُة أين؟

ادلشكلة أن خطبائنا وأن علمائنا يصنعون مقاييس من عندىم اعتمادًا على تصوراهتم وعلى تذوقاهتم 
بحثون يف ادلسائل، واستحساناهتم لتشخيص مقامات ادلعصومُت، يضعون موازين من عندىم مث يأتون في

الطامة ىنا، ضلن ال نعرف منازل أىل البيت إال من خالل أىل البيت كيف نضُع ادلوازين من عندنا! 
اإلشكاُل ىنا أنَّ ُكتَّابنا ُخطبائنا علمائنا فقهائنا يضعوَن موازين معرفة أىل البيت من عندىم من بُنات 

البيت قليلة، يكونون على إطالع جبانب من  أفكارىم وبعد ذلك يقيسون أو أن معرفتهم حبديث أىل
حديث أىل البيت فيأخذون جانبًا منو كأن يأخذون الروايات اليت تعرض معرفة أىل البيت بنحو 

إما لعدم قبوذلم ذلا ال من  ،سطحي ويعرضون عن الروايات اليت تتحدث بنحو عميق عن أىل البيت
أو على سبيل اجملاملة مع ادلخالفُت، تارًة ػلوُط ذلك شأٌن جهة السند وادلنت وإظلا ىم نفسيًا ال يقبلوهنا 

سياسي أو شأٌن اجتماعي ألن لو عالقات وألن لو ارتباطات اجتماعية مع أطراف إما سلالفة ألىل 
البيت أو تدور يف األجواء ادلخالفة ألىل البيت أو أشياء أخرى، أنا ىنا ال أريد أن أعاًف القضية من 

َت من األحيان القضية ترتبط بالتوفيق واخلذالن، والية أىل البيت وحبُّ أىل البيت مجيع جهاهتا ويف كث
ومعرفة أىل البيت توفيٌق ونعمٌة وفضٌل وجوٌد ورمحٌة من اهلل سبحانو وتعاىل، سعُي اإلنسان وحركُة 

إالَّ القضيُة يف اإلنسان تكوُن عاماًل مساعدًا وعاماًل ردبا يدفع ىذه ادلعرفة وىذه ادلودة إىل االرتقاء و 
 ضَلَّ هَّي َّضُسُّكُن الَ أًَفُسَكُن عَلَْكُن آهَنٌُا الَّرِّيَ أَُّّيَا َّا}أصلها توفيٌق وفضٌل ولطٌف وىدايٌة ورمحٌة من ادلنان 

وال أريد ىنا الدخول يف مبحث اجلرب  ،القضية قضية توفيق ورمحة - أًَفُسَكُن عَلَْكُن - {اىتَدَّتُن إِذَا
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ىذه مسائل خارجة عن ىذا ادلقام، ادلشكلة إذًا ىنا، ادلشكلة يف ادلقاييس اخلاطئة، ىذه  وأمثال ذلك
وإما تنشأ من  ،ادلقاييس إما تنشأ من استحسانات شخصية للعاِِل وللكاتب وللخطيب وللفقيو وللمرجع

ال يتذوقها قلة علم بـحديث أىل البيت أو من قلة ذوق وتذوق ألحاديث الـمعارف، ىو يعلُم بـها لكنو 
ال يستسيغها والناُس أذواق والناس مقامات وأمزجُة الناس مـختلفة وشبيُو الشيء منجذٌب إليو، أمَّا ما 

 ىو السبب األكرب فيما وراء ذلك؟
السبب األكرب فيما وراء ذلك خصوصًا بالنسبة ألىل العلم وألىل البحث وألىل التحقيق والفكر أهنم 

كيف؟ أقرب ادلعٌت، الذي يريد أن يصطاد السمك عليو أن يذىَب إىل   ،واقعهايبحثون القضية يف غَت 
ومن أراد أن يدرس السمك وأحوال السمك وطبيعة  ،ادلاء إىل البحر أو إىل النهر كي يصطاد السمك

السمك عليو أن يذىب إىل البحر إىل ادلاء ومن أراد أن يُنِتَج سـََمكاً من بيض ؽللكُو من بيوض السمك 
و إما أن يذىب إىل ادلاء إىل البحر أو إىل النهر أو أن ينشئ حبَتة صناعية شبيهة بأجواء البحر علي

والنهر، ال ؽلكن أن نبحث عن السمك يف الرمال يف الصحاري وال ؽلكن أن نريب األمساَك يف الصحارى 
الذي يصطلح عليو  البَُد من ادلاء واقُع السمك ىو ادلاء وىكذا لكل شيء واقع، ىناك وعاء كبَت ىذا

الفالسفة عالَـم نفس األمر يعٍت الواقع الكبَت الذي تقُع فيو كل األشياء يف ادلنظار الفلسفي ما يصطلح 
عليو بعاِل النفس األمري أو عالَـم نفس األمر وىناك أوعيٌة ؽلكن أن نقول عنها عواِل نفس أمرية صغَتة 

بارية، األشياء االعتبارية اليت ىي صنيعة العقل وصنيعة وىذه ترتبط باألشياء احلقيقية وباألشياء االعت
اإلدراك اإلنساين وإظلا يصنع العقل ويصنع اإلدراك اإلنساين القضايا االعتبارية ألجِل أن يتناغم يف 

، العلوم العقلية أو حىت غَت العلوم العقلية ي يكون على معرفة، العلوم مثالً عالقاتِو مع الواقع احمليط بِو ك
ارف كلها تقع يف احليز االعتباري، العقل يقسم ويصنف ويضع تبويبات وتفصيالت ومصطلحات  ادلع

كل ذلك ألجل أن تسهل ادلعرفة وبالنتيجة لكل شيء واقعُو، حينما نريد أن نتعامل مع روايات أىل 
 البيت ومع أحاديث أىل البيت البُد أن ندرسها يف واقعها، ما ىو واقعها؟

ىو الوعاء الذي تصنعُو نفس الروايات، البُد أن نـحيط علمًا إما بكل ما قالوا أو  واقُع ىذه الروايات
على األقل بأغلب ما قالوا، كما بينُت يف يوم أمس وقبل يوم أمس أيضًا بأن الروايات منها ما يأيت 

اشفة ومنها ما يأيت بلسان الـمك ،ومنها ما يأيت بلسان الـمداراة يف الـحد السطحي ،بلسان التقية
 ،وحتـى ىذه على مستويات ومراتب منها ما جاء بلسان العبارة ،الـحقيقية يف مستوى الـمعاين العميقة
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ومنها ما جاء بلسان اإلشارة حتـى الـمعاين العميقة، ىناك ما جاء بلسان العبارة، العبارة بنفسها تكشُف 
مق وأعمق، حينما نـحيُط علماً وىناك ما جاء بلسان اإلشارة وذلك أعمق وأع ،عن الـمعنـى العميق

بكل ما قالُو األئمة يف كتبنا الـحديثية، حينما أقول بكل ما قالُو األئمة يف كتبنا الـحديثية وىذا ىو 
 .الواقع، واقُع حديث أىل البيت ىو كل ما قالوه إذا عرفنا ودرسنا كل ما قالوه نصل إىل ىذه النتائج

وىو  ،أن كالمهم يتخذ أنـحاء مـختلفة منها ما ىو بلسان التقيةبأن األئمة يتكلمون بأكثر من لسان وب
ومنها ما يكون بالنحو السطحي وىذا  ،على درجات يف بعض األحيان تكون التقية حتـى من الـمحبُت

على درجات يف بعض األحيان يكوُن أيضًا بنحو التقية وىي التقية الـمداراتية ويف بعض األحيان بنحو 
ويف  ،بتدئ ال يكون كالـمنتهي ويف بعض األحيان يكون لسد األبواب لسد أبواب الِفنَت الًتبية ألن الـم

أما حُت يكون الـمستمع من أىل البصائر  ،بعض األحيان يكوُن الكالُم على سبيل اإلقناع واإلسكات
لكالم أىل يأيت الكالم عميقًا تارًة بلسان العبارة وأخرى بلسان اإلشارة، وىنا البُد أن نعرف الواقَع 

البيت حتـى نستطيع أن نضع الكالم يف موطنِو وأن نستخرج الـمعنـى من نصابِو وتلك ليست بالقضية 
 :لذلك قال إمامنا الصادق ،الـهينة

وإنكم ال تكونوا فقهاء ولن تكونوا وإنكم  ،إين ألتكلم بالكلمة على سبعُت وجو ويل من مجيعها ادلخرج
ال تكونوا فقهاء والواقع يقول لن نكون فقهاء حىت نعرف معاريض كالمهم صلوات اهلل وسالمو عليهم 

مث نقطع قسماً  ،أمجعُت، أما حينما نأيت فنحكم بإعدام القسم األكرب من روايات وأحاديث أىل البيت
هية وحىت ىذه نأيت فنقطعها أوصااًل ونتعامل مع الروايات كل رواية منها وىو الذي يتعلُق باألحكام الفق

وىذا الناظم ىو الواقع ىو الوعاء الكبَت الذي يعطينا القواعد  ،على ِحدا دون أن يكون ىناك ناظم
ويعطينا األصول اليت قاذلا األئمة بأنُو علينا األصول وعليكم الفروع، ىذه األصول ليس ىي أصول الفقو 

يف كل شيء، األصول يف الفقو، األصول يف العقائد، األصول يف ادلعارف، األصول يف التفسَت،  األصول
األصول يف كل العلوم اإلذلية وادلعارف الربانية اليت فاضت هبا شفاُه أىل البيت وقدموىا لنا صراطاً 

الساطع منهج الثقلُت منهُج  مستقيمًا ودينًا قيمًا وكتابًا قوؽلًا وتلك ىي العًتة الطاىرة وذلك ىو ادلنهجُ 
وحيُث تتواصُل أنوار ىذين الركنُت دون  ،الكتاِب والعًتة حيُث تتعانُق حقائق الكتاب مع حقائق العًتة

انقطاع وتفيُض احلقائق منهما فيضًا ألولئك الذين يستظلون ظالذلا الوارفة ويستعذبون نعيمها ادلتواصل 
قر والصادق صلوات اهلل وسالمو عليهما وعلى آبائهما وأجدادعلا إهنا احلقائُق العلوية إهنا معارف البا
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وأبنائهما األطيبُت األطهرين، لذلك ضلُن إذا أردنا أن ندقق النظر يف ادلنهج الشائع يف وسطنا العلمي صلد 
ىناك انفصام واضح بُت جهتُت: انفصام مع الواقع األىل بييت وانفصام مع الواقع احليايت، ىناك انفصام 

 ،الوعاء الكبَت حلديث أىل البيت دلن كان على إطالع على ىذا الوعاء الكبَت حلديث أىل البيت مع
وإالَّ من كان زلدود النظر ومعلوماتُو قليلة قطعًا لن يستطيع أن ينظر إىل ذلك األفق البعيد، اإلنسان 

أفاقُو بعيدة وىو واسٌع  حُت يكون زلدود النظر لن يستطيع أن ينظر إىل األفق البعيد، حديث أىل البيت
جداً لكن حُت يتصور اإلنسان حبسب قواعد ىو يضعها من نفسِو ويستقيها من فكر ادلخالفُت فيحدد 
أفاق حديث أىل البيت حبدود ذوقية واستحسانية حينئذ لن يرى ىذا األفق البعيد وىذه الدائرة الواسعة 

وذلك  ،وبُت واقع حديث أىل البيت ،يهاادلفتوحة، يكون ىناك انفصام بُت النتائج اليت يصل إل
سيوصلنا إىل نتائج خاطئة إذا وصلنا إىل نتائج خاطئة ستكون النتائج غَت متوائمة مع الواقع الـحيايت 

وىذا يتناول الـجانب الفقهي يتناول الـجانب العقائدي، الـجانب األخالقي الفكري التفسَتي  ،والعملي
 ن أشَت إىل أمثلة وأمثلة سريعة:جـميع جوانب الـحياة، أنا أريد أ

لسيدنا اخلوئي قدس سرُه الشريف وحُت أربدث عن  (التنقيح يف شرح العروة الوثقى)مثاًل ىذا كتاب 
اجلميُع جالٌس على مائدتِو يف  ،السيد اخلوئي ألن السيد اخلوئي ىو األصل يف ىذا اجليل الذي ضلُن فيو

سواء صرَّحوا بذلك أم ِل يصّرحوا، أحباث اخلارج كلها تنهُل شلا  حوزاتنا العلمية يف شرق األرض ويف غرهبا 
كتبُو وشلا وصل إليِو السيد اخلوئي، حقيقة ػلاول البعض أن ؼلفيها أو ُيصرح هبا لكن ىي ىذه حقيقة 
واضحة وىذه القضية منُذ عشرات السنُت ليست اآلن، منُذ الستينات والسيُد اخلوئي يف وسطنا احلوزوي 

العراق إن كان يف إيران إن كان يف لبنان إن كان يف باكستان ويف أي مكان آخر ىناك آثاٌر  إن كان يف
 .حلوزة علمية منُذ الستينات ومنهج السيد اخلوئي ىو ادلنهج احلاكم وادلتسع

ىذا ىو الـجزء األول من كتاب التنقيح يف شرح العروة الوثقى أبـحاث الـخارج لسيدنا الـخوئي رضوان اهلل 
 1410، الناشر دار الـهادي للمطبوعات قم الطبعة الثالثة مباحث االجتهاد والتقليد(اىل عليو )تع

وىنا يبدأ سيدنا الـخوئي بـحثُو الوالية الـمطلقة للفقيو ورأي السيد  419ىجري، لنذىب إىل صفحة: 
ذه الـمسألة أنا بصدد وأنا ىنا ال أريد الـحديث عن ى ،الـخوئي معروف ىو يرفض الوالية الـمطلقة للفقيو

نـماذج تتحدث عن ىذه القضية التـي بينتها قبل قليل وىو اإلنفصاُم بُت النتائج التـي يوصلنا إليها 
وكذلك االنفصام بُت ىذا الـمنهج وبُت  ،الـمنهج السائد يف وسطنا العلمي وبُت واقع حديث أىل البيت
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يف أوائل صفحة:  427ي الكالم فيو تقريبًا وينته 419واقع الـحياة العملية، البحث يبدأ صفحة: 
، موطن الشاىد الذي أريد أن أشَت إليو على سبيل الـمثال والنموذج ىو ثابت عند السيد الـخوئي 427

 أن الوالية لن تثبت للػؼيه يف عصر الغيبة بدليل :- 224أن الفقيو ال والية لو كما يقول يف صفحة: 
والية للفقيو ِلماذا؟ ضلُن ال ظللك روايات، ىناك روايات لكن السيد ال يوجد دليل من خاللو نثبت ال -

اخلوئي يناقش يف أسانيدىا يف متوهنا وليس البحُث حبثًا عن ىذه القضية، لكن ىي ىذه اخلالصة رأي 
لكن من اجلهة العملية صلد  423السيد اخلوئي أن الوالية ِل تثبت للفقيِو يف عصر الغيبة، يف صفحة: 

اء إن كان السيد اخلوئي أو غَت السيد اخلوئي الذين سبقوه أو اآلن ادلوجودون يتعاملون مع أن الفقه
الناس على أساس أن ذلم والية يضعون ذلا عناوين تارًة األمور احلسبية تارًة األمور الضرورية تارًة أنو ىذه 

ة لكن بالنتيجة احملصلة واحدة وىو أن عناوين سلتلفة موجود ،والية بعنوان إذن األُمَّة مبايعة األُمَّة للفقيو
الفقيو يتصرف وكأنو احلاكم بل الفقهاء اآلن يتصرفون يف األموال الشرعية ويف األوقاف تصرفًا إىل درجة 
أن الذي يراقب األوضاع غلد أهنم يتصرفون وكأهنا أمواذلم الشخصية يعطون من يريدون أن يعطوا ؽلنعون 

مع أنو ال توجد عندنا نصوص يف إرجاع األموال إىل  ،من مكان إىل آخرمن يريدون أن ؽلنعوا ينقلوهنا 
الفقهاء، أنا ال أعًتض على إعطاء األموال إىل الفقهاء أنا بينت رأيي سابقًا يف برامج سابقة وىذا ليس 
إرضاًء لطرف دون طرف الواقع يقول، مؤسساتنا الدينية حباجة إىل أموال لكن أموال ُتصرف يف إحياء 

أمَّا ما الذي يـجري على أرض الواقع تلك قضية أخرى، وأنا ال أريد  ،أىل البيت ىذا ىو الـمفروضأمر 
 ،أن أناقش ىذه القضية، لكن مع أنو نـحُن ال نـملك وال رواية واحدة تقول بإرجاع األموال إىل الفقهاء

يقبلون إرجاع األموال إىل غَت لكن الفقهاء يفرضون على الناس أن يُرِجعوا ىذه األموال إىل وكالئـهم وال 
 .وكالئـهم مع أن القضية من أساسـها غَت موجودة

وأنا ال أعًتض على ىذه القضية إذا كان يف ذلك تنظيم ألمر الشيعة وإلحياء أمر أىل البيت فذلك 
شيٌء مجيل، تنظيم األمر واالبتعاد عن الفوضى والتصرف على أساس اإلدارة احلكيمة كل ذلك شيءٌ 

يتناسب مع حياتنا العصرية ومع الواقع الذي نعيشُو وال ُيشِكُل على ذلك عاقل إذا كانت األمور  َحَسن
ذبري بالشكل ادلناسب، وأنا ىنا ال أريد أن أناقش ىذه اجلزئيات لكن حينما يكون االستنتاج الفقهي 

أن ال والية للفقيو وبعد ذلك يف الواقع العملي الواقع يفرض على الفقيو أن تكون لو  ،بسبب األسانيد
والية أال يدلنا ذلك على خطأ ادلنهج؟! الواقع العملي ىو ىذا أن الفقهاء يتصرفون وذلم الوالية الكاملة، 
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أنا شغلي  أنا شلكن أن أدخل يف ىذه النقاشات وادلصطلحات احلوزوية وىذه قضية األمور احلسبية
ُمَدرِّس يف احلوزة وأعرف ىذه التفاصيل لكنٍت أربدث عن الواقع، وإال أنا شغلي األصلي أنا أستاذ يف 
احلوزة وُمَدرِّس يف احلوزة وأعرف ىذه التفاصيل، ىذه التخرغلات أعرفها لكن مع الواقع يف الواقع، يف 

أنا ىنا ال أريد أن أدافع عن  ،ا ما شئتالواقع أن احلياة تفرض على الفقهاء أن تكون ذلم والية مسه
والية الفقيو ادلطلقة العامة اخلاصة ال عالقة يل بكل ىذه األبعاد السياسية أو الدينية، أنا أربدث عن 
منهج ىذا ادلنهج يوصلنا إىل نتائج ىذه النتائج نفس الذين وصلوا إليها عمليًا ال يعملون هبا يعملون 

قيو بسبب ادلنهج الرجايل مثاًل الذي يتبعُو السيد اخلوئي بسبب القواعد رفض بغَتىا، مثل قضية والية الف
لألسانيد رفض للمتون وبالتايل ال تثبت الوالية للفقيو، إذًا الفقيو ال والية لو، ِلماذا إذًا يتصرف الفقهاء 

تة للفقهاء ون الناس وإظلا أقول ىذه األمور ثابؤ ون الناس؟ أنا ال أعًتض على تصرف الفقهاء بشؤ بش
ولكن ادلنهج خاطئ َلمَّا كان ادلنهج اخلاطئ يعطي نتائج خاطئة الواقع فرض على الفقيو أن ؼلالف 

 النتائج اليت أدى إليها ىذا ادلنهج اخلاطئ ولبسها دبصطلحات أخرى. 
ماذا يقول سيدنا الـخوئي؟ انتبهوا لـي ونـحن اآلن يف أجواء عيد شوال وقضية  423مثاًل يف صفحة: 

الفقيو ال  -ومن ىنا يظهر أن الفقيو ليس لو الـحكم بثبوت الـهالل  :الـهالل، ماذا يقول السيُد الـخوئي
والية لو أن يـحكم بثبوت الـهالل، طبعًا سيأتينـي متفيقو ويقول بأن الفقهاء ال يـحكمون وفقًا لرأي 

ُمَقلِّدوا مثاًل السيد الـخوئي إىل اآلن السيد الـخوئي وإنـما يُـخربون، الواقع ما ىو؟ أن الناس إىل اآلن 
ينتظرون األمر من مؤسسة السيد الـخوئي والسيد الـخوئي مات وراح، إىل اآلن مقلدوا السيد الـخوئي 
ينتظرون ماذا يصدر من مؤسسة السيد الـخوئي، ال أعًتض على ذلك إذا كان ذلك جزءًا من تنظيم 

القضية لست معًتضًا أن مقلدي السيد الـخوئي يرجعون إىل  أمور الناس، أبدًا أنا ال أعًتض على ىذه
مؤسسة السيد الـخوئي أبداً ال عندي اعًتاض ال واهلل ال من قريب وال من بعيد ال شأن لـي بذلك، لكن 
أريد أن أقول النتائج التـي أخرجها ىذا الـمنهج والواقع، إذا كان الفقيو ال يـحق لو أن يـحكم بثبوت 

 :ذا على أرض الواقع تكون القضية مقيدة بقول الفقيو، أليس ىذا يعنـي أمر من أمرينالـهالل ِلما
 .وإما أن الفقهاء ال يعملون بـما وصلوا إليو من نتائج صحيحة ،إما أن الـمنهج نتائجُو خاطئة

ون يف لكن الواقع ىو ىذا أن الـمنهج خاطئ نتائجُو خاطئة َلمَّا يصطدم الفقيو يف الواقع والناس يصطدم
الواقع يـجعلون الواقع ىو الـحاكم على الفقيو والـحاكم على الفتاوى، سيأتـي من يـحاول أن يبحث عن 
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زبرغلات ضلُن ىذا شغلنا ضلُن ال نبحث عن التخرغلات والًتقيعات لتكون األمور منكشفة وواضحة 
يٍت حينما صلد نقصًا يف وجلية، الًتقيعات سهلة وىذا نوع من أنواع األمراض ادلوجودة يف وسطنا الد

مكان ما نبدأ نرقع، ضلُن كنا نعيُش يف إيران والكثَتون يتذكرون ىذه احلالة َلمَّا مثاًل يصدر األمر أو 
احلكم أو قل ما شئت من السيد اخلميٍت حينما كان حياً بأن يوم غد ىو إسبام عدة لشهر رمضان، نرى 

بعيٍت رأيتهم والكثَتون يتذكرون، بعيٍت رأيتهم واآلن شلكن أن وكالء السيد اخلوئي وأنا بعيٍت رأيتهم واهلل 
أذكر أمسائهم فالن و فالن لكن ال شأن يل باألمساء أنا أربدث عن ظواىر ما عندي مشكلة مع 

ػلملون  - وىو سوق شعيب قريب من حضرة السيدة ادلعصومة -شخص كانوا يأتون إىل الُكزر خان 
يها يف العراق دبن الِسـما، َمنُّ الَسـماء، يأتون حبلوى الكز أو بالسوىان علب الكز حلوى إيرانية ضلن نسم

وىم واهلل والناس يعرفون  ،لعن اهلل أُمًَّة صامت عيدىا :القمي ػلملون العلب يدورون يف السوق ويقولون
واهلل  وأنا أعرفهم أنا أربدث عن ذبربة شخصية ال عالقة بالناس وأعرف ىؤالء الناس معرفة عن قرب وىم

لو يذىب إليهم زلتاج يف غَت ىذا اليوم ليس يطلب منهم قطرة ماء أقل من ادلاء تعرفون ما ىو أقل من 
ادلاء واهلِل ال يعطونو، ويف ذلك اليوم ؼلرجون يوزعون الكز والسوىان على الناس يف الشوارع عناداً للسيد 

وفقًا لرأي السيد الـخوئي أين نضع ىذا اخلميٍت، إذا كان الفقيو ال يـحق لو الـحكم بثبوت الـهالل 
التصرف؟! أليس ىذا التصرف يُنبئ بأن الفقيو يـحكم بثبوت رؤية الـهالل، ستقول لـي حواشي وكالء 
ىذه األسطوانة التعبانة القديـمة ىذه يعنـي بعبارة أخرى حقيقة ما تنباع ىنا بالعلوه عندنا شوف لك 

تـمشي ىنا عندنا شوفوا لـكم مـجموعة من الغشمة ومشوىا عليهم، انية وبيعها، ىذه التفاصيل ما ثعلوه 
 ىذا واقع موجود، كيف نفسُر ىذا الواقع؟!

أنا ال عالقة يل بشخص يؤيد والية الفقيو ضد والية الفقيو ىذه آراء فقهاء واجتهادات أنا مشكليت أىل 
د أن أشخصُو، ال عالقة يل بفالن البيت، أنا أريد أن أقول بأن ىذا ادلنهج الذي يظلُم أىل البيت أري

وعالن وال عالقة يل بإيرانيُت أو غَت إيرانيُت لسُت بصدد احلديث عن أي اذباه، حديثي عن آل ُمـَحمَّد 
وحديثي عن منهج من خاللِو يُظلم آل ُمـَحمَّد أريد أن أبُت معايب ىذا ادلنهج، ما عندي مشكلة ثانية 

ع أي وكيل وال مع أي مدرسة وال مع أي اذباه ألنو أساساً مع أي شخص آخر ال مع أي مرجع وال م
أنا ال زلتاج لواحد منهم وال أعبأ دبا يقولون، ىديف من ىذا احلديث كلو وشلا سيأيت أنٍت أريد أن أكشف 

هبذا ادلنهج يُظلم إمام زماننا ويُظلم أىل البيت وىذا ادلنهج يُغطى بتقديس وبأغلفة  ،معايب منهج
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يت والعملي يكذبُو، فحينما يقول الفقيو ىكذا: ومن ىنا يظهر أن الفقيو ليس لو احلكم والواقع احليا
طبعًا وصل السيد اخلوئي إىل ىذه النتيجة بعد أن تناول الروايات وضرب األسانيد  -بثبوت اذلالل 

ىل أن  وضرب ادلتون وصل إىل ىذه النتائج وفقًا ذلذا ادلنهج لكن يف احلياة العملية ىل ىذا موجود؟!
 السيد اخلوئي كان يتصرف على ىذا األساس؟

يف الواقع العملي كان السيد اخلوئي سنويًا ػلدد اذلالل ووكالئو ينتظرون واالتصاالت التلفونية تبقى 
شغالة ذلك اليوم والناس منتظرة وبعض األحيان اخلرب يأيت يف اليوم الثاين والناس تنوي الصيام ويف اليوم 

يقال ذلم بأن السيد اخلوئي قال افطروا يفطرون مع أن البقية مثالً الذين يعيشون يف إيران  الثاين إىل الظهر
كلهم كانوا صياماً، ماذا يكون ىذا؟ ال نُدخل ادلسائل يف القضايا السياسية ردبا تكون مسائل سياسية 

وادلنهج فيما بينو ولكن القضية يف أصل ادلنهج، ادلنهج فيما بينو وبُت واقع حديث أىل البيت انفصام 
وبُت واقع احلياة انفصام وال ؽلكن أن يكون ىذا ادلنهج منهجًا صحيحًا وىو يتحلى هبذين االنفصامُت 
ال ؽلكن، ال ؽلكن أن يكون منهج أىل البيت ركام متناثر متناقض، القضية ال تقف عند ىذا احلد ىذا 

مثلة كثَتة ولكن أنا ال أريد أن أقَف أشهر أو مثال وواهلل لو أريد أن آيت بأمثلة من ىذا الكتاب آيت بأ
 سنُت يف ىذا الربنامج أحاول أن أختصر وأقتصر بقدر ما أسبكن.

الرسالة العملية لسيدنا الـخوئي وىذا ىو قسُم العبادات، ىذه آخر طبعة طُبعت يف  (منهاُج الصالـحُت)
الطبعات القديـمة لـمنهاج الصالـحُت   د(جهاكتاب الـ)أيام حياتِو الطبعة التـي ألـحق بـها السيد الـخوئي 

كتاب الـجهاد غَت مـلحق بـها لكن آخر طبعة يف أيام حياتو طُبعت ألـحق بـها كتاب الـجهاد وألـحقو 
بنحو أقرب إىل الكتب الفقهية االستداللية يورد روايات ويناقش الروايات ليس على طريقة عرض 

مطبعة مهر قم  28، وىذه الطبعة ىي الطبعة 363الـمسائل الشرعية فقط، كتاب الـجهاد صفحة: 
 الـمسألة الثانية، يقول السيد الـخوئي: 363، صفحة: 1410

إنَّ اجلهاد مع الكفار من أحد أركان الدين اإلسالمي وقد تـََقّوَم اإلسالم وانتشر أمرُه يف العالَـم باجلهاد 
طبعًا أنا ال أريد أن أناقش  -عليو وآلو وسلم مع الدعوة إىل التوحيد يف ظل راية النيب األكرم صلى اهلل 

ىل أن الفتوحات كانت صحيحة أو غَت صحيحة ىذا موضوع ثاين ولكن يبدو من كالم السيد يرى 
ألنو لو كان انتشار  -إنَّ اجلهاد مع الكفار  -شرعية الفتوحات، ال أريد الدخول يف ىذه القضية 

صلوات اهلل وسالمو عليو قام بأمر واحد حبالة واحدة من ذلك اإلسالم هبذه الطريقة لكان أمَت ادلؤمنُت 
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إنَّ  -يف أيام خالفتِو وعلى أي حال ال أريد الدخول اآلن يف ىذه اجلزئيات ضلُن مع كالم سيدنا اخلوئي 
اجلهاد مع الكفار من أحد أركان الدين اإلسالمي وقد تـََقّوَم وقد تقوى اإلسالم وانتشر أمرُه يف العالَـم 

ومن ىنا قد أىتمَّ  ،هاد مع الدعوة إىل التوحيد يف ظل راية النيب األكرم صلى اهلل عليو وآلو وسلمباجل
القرآن الكرًن بو يف ضمن نصوصِو التشريعية حيُث قد ورد يف اآليات الكثَتة وجوب القتال واجلهاد على 

ب حىت ُيسِلموا أو يُعطوا اجلزية عن ومع أىل الكتا ،ادلسلمُت مع الكفار ادلشركُت حىت ُيسِلموا أو يُقَتلوا
أي حضور  -يد وىم صاغرون ومن الطبيعي أن زبصيص ىذا احلكم بزمان مؤقت وىو زمان احلضور 

السيد  -ال ينسجم مع اىتمام القرآن وأمرِه بو من دون توقيت يف ضمن نصوصو الكثَتة  -ادلعصوم 
إما أن  ،هاد والقتال على ادلسلمُت مع الكفاراخلوئي ىكذا يقول، يقول بأن اآليات القرآنية أوجبت اجل

إما أن ُيسِلموا أو يعطوا اجلزية عن يد وىم صاغرون، يقول اآليات  ،ُيسِلموا أو يُقتلوا ومع الكتابيُت
مطلقة ال يوجد فيها ربديد أن ىذا اجلهاد الذي يصطلح عليو باجلهاد االبتدائي مشروط حبضور ادلعصوم 

ىذا مراد السيد اخلوئي يعٍت أن اجلهاد  ،لقة سواء كان ادلعصوم حاضراً أو غائباً مطلقة، فتبقى اآليات مط
االبتدائي ُمَشرّع يف زمان الغيبة ىذا مراد السيد والتفصيل يأيت، ِلماذا؟ ألن السيد اخلوئي يرفض الروايات 

منهج؟ منهج اليت قالت بأن اجلهاد االبتدائي مشروط حبضور ادلعصوم أيضًا بواسطة ىذا ادلنهج أي 
 الرجال الذي يعمل بو ُيسِقط الروايات مثل ىذه الرواية اليت يوردىا، الراوي يقول لإلمام:

إن القتال مع غير اإلمام الـمفترض  -يعنـي مع الـخلفاء  - إن القتال مع غير اإلمام الـمفترض طاعتوُ 
يؤكد  - ىو كذلك ىو كذلك -ُو؟ اإلمام ماذا يـجيب -طاعتُو حرام مثُل الـميتة والدم ولـحم الـخنزير 

ىذا الكالم الرواية فيها تفصيل أنا لست بصدد تفصيل الرواية لكن روايات موجودة عندنا عن األئمة 
البَُد من حضور الـمعصوم ومن إذنِو وكان األئمة  ،تـمنع وتنهى عن الـجهاد االبتدائي يف زمن الغيبة
ليس بأيـديهم وكانوا يـمنعون أصحابـهم من الـخروج يف حاضرون، األئمة كانوا حاضرين لكن ألن األمر 

الغزو مع خلفاء الـجور آنذاك، وىذه قضية معروفة السيد الـخوئي ألنو يرفض ىذه الروايات يضرب بـها 
عرض الـجدار بسبب ماذا؟ بسبب الـمنهج الذي يعمل بو فتبقى عندنا اآليات، اآليات مطلقة، اآليات 

بعد أن يرفض الروايات وفقاً  365ماذا يًتتب على ىذا؟ انتبو، يف صفحة: تقول بأن الـجهاد واجب 
أن الظاىر عدم  -بعد أن ضعَّف الروايات  -للمنهج الذي يعمل بِو يقول: وقد تـحصََّل من ذلك 

وقد تـحصََّل من ذلك أن الظاىر عدم سقوط وجوب الـجهاد  -سقوط وجوب الـجهاد يف عصر الغيبة 
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لدى توفر شرائطِو وىو يف زمن الغيبة منوٌط بتشخيص  ،بوتُو يف كافة األعصاريف عصر الغيبة وث
باهلل عليك طبق لـي ىذا على الواقع كيف يكون؟ مدرسة  -الـمسلمُت من ذوي اخلربة يف الـموضوع 

 .السيد الـخوئي ترفع عقَتتـها ضد السيد الـخمينـي يف قضية والية الفقيو ولـها الـحق لـها رأيـها
 ،لو أردنا أن نذىب إىل رأي السيد اخلميٍت يرى بأن الفقيو ال ػلق لو أن يتوىل اجلهاد االبتدائيلكن 

ولذلك حينما نذىب إىل رسالتِو العملية )ربرير الوسيلة( للسيد اخلميٍت ىذا اجلزء األول العبادات إذا 
صفحة:  ،فصٌل يف الدفاع نذىب بعد األمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر ال يوجد فصٌل يف اجلهاد وإظلا

، فصٌل يف الدفاع وىو اجلهاد الدفاعي حينما يغزو الغازون ادلسلمُت حينئذ غلب اجلهاد الدفاعي 445
وال ػلتاج إىل إذن الفقيو وإىل والية الفقيو وغلب حىت على الصغار يف بعض احلاالت وغلب على النساء 

اخلميٍت الذي يقول بوالية الفقيو العامة ادلطلقة مسي  وعلى الشيوخ، يف حالة اجلهاد الدفاعي، يعٍت السيد
 .ما شئت ىو ال يذىب إىل أن الفقيو لو الوالية يف ىذا الباب

أنا ىنا ال أريد  ،ىم ُيشِكلون عليو بأنو قد أعطى للفقيو ما ىو لإلمام ادلعصوم وىم عملياً يقومون بذلك
لنتيجة ىناك من يرى ىذا الذوق وىناك من يرى ىذا ادلقارنة بُت مدرسة السيد اخلميٍت والسيد اخلوئي با

 الذوق والنقاش زلتدم بُت الفريقُت لكنٍت مع ادلنهج الذي نريد أن ضلاكمُو مع الواقع يقول:
من ىم الـمسلمون من  -وىو يف زمن الغيبة منوط بتشخيص ادلسلمُت من ذوي اخلربة يف الـموضوع 

ـجهاد االبتدائي يكون تـحت والية الضباط؟ يعنـي ىذي نـحُن ذوي الـخربة؟ يعنـي العسكريُت؟ يعنـي ال
وىو يف زمن الغيبة منوٌط  -نرفض والية الفقيو فنأيت إىل والية الضابط والشرطي؟! كيف تكون القضية؟ 

يف الـموضوع أن يف الـجهاد  -ليس من الفقهاء من ذوي الـخربة  -بتشخيص الـمسلمُت من ذوي اخلربة 
 -ىذا شأن عسكري  -الم على أساس أن لديهم قوة كافية من حيث العدد والعدَّة معهم مصلحة لإلس

فإذا توفرت ىذه الشرائط عندىم وجب عليهم  ،لدحرىم بشكل ال ػلتمل عادًة أن يـخسروا يف الـمعركة
وأمَّا ما ورَد يف عدة من الروايات من حرمة الـخروج  -ثـم ماذا يقول؟  -الـجهاد والـمقاتلة معهم 

ىذا  -السيف على الـحكام وخلفاء الـجور قبل قيام قائـمنا صلوات اهلل عليو فهو أجنبـٌي عن مسألتنا ب
تناقض مع الواقع، تالحظون الروايات التـي وردت عن األئمة تقول بأن الـجهاد االبتدائي مشروط بإذن 

آليات، اآليات توجب الـمعصوم، ىو بسبب الـمنهج الذي يعتمدُه أسقط الروايات فصار يف مواجهة ا
الـجهاد، ىو أسقط والية الفقيو، الفقيو ليست لو والية ِلماذا؟ بـموجب الـمنهج الروايات التـي تقول 
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للفقهاء والية سقطت بـموجب الـمنهج الرجايل الذي عنده فـماذا قال؟ قال بوالية الضابط والشرطي، 
قودون الـجهاد االبتدائي، أليس ىذا يتناىف مع ىذا ىو الواقع الـموجود أن الضباط والشرطة ىم الذين ي

واقع حديث أىل البيت إرجاع األمور بيد الـمعصوم ومع واقعنا الـحيايت ىل يـمكن أن يقود الضباط 
 والشرطة الـجهاد االبتدائي؟! باهلل عليكم!!

ج ظُِلَم أىل البيت أليس حينما يصطدم الـمنهج بالواقع بنتائجِو يعنـي أن ىذا الـمنهج خاطئ بـهذا الـمنه
وحينما يأيت الكالم مع الطامة الكربى وىم الـُحكَّام  -وىو يف زمن الغيبة منوٌط بتشخيص الـمسلمُت  -

الـجائرون يقول ىذه قضية ثانية حرمة القيام بوجوىهم، مع أن الـموضوع الروايات فيو متضاربة بـحسب 
وددُت أن الـخارجي من آل  :ايات الـخارجةاإلمكان، روايات تقول بالقيام بوجوىهم وتـمدح الرو 

كما يقول اإلمام الصادق الرواية يف السرائر البن إدريس الـحلي يف . ُمـَحمَّد خرج وَعَليَّ نفقُة عيالوِ 
نوادر السرائر وغَت ذلك روايات كثَتة الروايات التـي تـمدح الـموطئُت والـُمـمهدين، الروايات التـي تـمدح 

ماين كل ىذه الروايات يف زمن الغيبة تـمدح رايات وواضحة لكن السيد الـخوئي يرفض الـخراساين والي
ىذه الروايات ِلماذا؟ يرفض ىذه الروايات ألنـها وفقًا للمنهج الذي يتبعُو ىذه روايات ضعيفة ال تقاوم 

على الـحكام وأمَّا ما ورَد يف عدة من الروايات من حرمة الـخروج بالسيف  -الـمنهج الذي يسَت عليو 
ولكن يف االنتفاضة السيد الـخوئي الواقع أجربه أن ُيشكِّل حكومة  -وخلفاء الـجور قبل قيام قائـمنا 

مـحلية يف النجف، ىو لـم يكن سبباً يف االنتفاضة أنا ال أقول ىذا ولكن الواقع أجربُه أن ُيَشكِّل حكومة 
شيء والـمنهج خاطئ ىذا ىو الذي أريد أن أقولو، وأن تتشكل مـحكمة تُـحاكم أعوان الظالـمُت، الواقع 

أنا ال أريد أن أحاكم السيد الـخوئي وال أريد أن أحاكم الـحوزة العلمية وال عالقة لـي بذلك، أنا كل 
وىذا الـمنهج معيب وعيوب ىذا الـمنهج  ،الذي أريده أن أقول بأن أىل البيت يُظلمون بـهذا الـمنهج

يكون واجب على الـمسلمُت والقادة الضباط والشرطة، من جهة ثانية حرمة ىو ىذا، من جهة الـجهاد 
وحكام الـجور يَذبَـحون بنا، من جهة الضابط لو والية والفقيو ليست لو  ،الـخروج على حكام الـجور

 والية، كيف يصح ىذا الكالم؟!
األمور يف واقع حديث أىل البيت مردىا إىل اإلمام ادلعصوم ىذا ادلنهج يتعارض مع ىذا الواقع ويف نفس 
الوقت يتعارض مع الواقع احليايت، مث بعد ذلك يضطر السيد اخلوئي يف آخر الكالم ماذا يقول؟ يقول: 

فقيو اجلامع للشرائط أو ال، يظهر أنَا لو قمنا دبشروعية أصل اجلهاد يف عصر الغيبة فهل يعترب فيها إذُن ال
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يرجع إىل ىذه القضية  -من صاحب اجلواىر اعتبارُه بدعوى عموم واليتو دبثل ذلك يف زمن الغيبة 
يضطر الواقع يفرض عليو أن يتدخل الفقيو وأن تكون للفقيو والية، ويفرع: وىذا الكالم غَُت بعيد 

ىذا األمر ادلهم أىل اخلربة والبصَتة من ادلسلمُت حىت وىو أن على الفقيو أن يشاور يف  ،بالتقريب اآليت
ودبا أن عملية ىذا  ،يطمئن بأن لدى ادلسلمُت من العدة والعدد ما يكفي للغلبة على الكفار احلربيُت

األمر ادلهم يف اخلارج حباجة إىل قائد وآمر يرى ادلسلمُت نفوذ أمرِه عليهم فال زلالة يتعُت ذلك يف الفقيو 
اآلن بدأت  -فإنو يتصدى لتنفيذ ىذا األمر ادلهم  -يعٍت الواقع يفرض عليِو  -شرائط اجلامع لل

على أساس أن تصدي غَته لذلك يوجب اذلرج وادلرج ويؤدي  -ادلصطلحات من باب احلسبة مو مهم 
أليس ىذا الكالم يكشف عن ضعف ادلنهج وعن خطأ  -إىل عدم تنفيذِه بشكل مطلوب وكامل 

يكون ادلنهج يقودنا إىل نتائج تتناقض مع الوعاء العام لفكر أىل البيت، الوعاء العام ادلنهج؟! حينما 
فحينما ُنسقط تدخل اإلمام ادلعصوم يف ىذه  ،لفكر أىل البيت أن مجيع األمور مربوطة باإلمام ادلعصوم

ي سنصطدم وحينما نضع الوالية للضابط والشرط ،القضية فقد خرجنا من الوعاء العام لفكر أىل البيت
مع الواقع، الضابط والشرطي ما خربتُو يف األحكام الشرعية؟ فيلجأ السيد اخلوئي إىل إرجاع األمر إىل 

والفقيو ىو ال والية لو يف احلكم بثبوت اذلالل فكيف لو الوالية يف احلرب والسلم!! أليس ىذه  ،الفقيو
وتُو من يرفع بًتقيعات الًتقيعات أنا تناقضات واضحة وصرػلة وكلها تشَت إىل خلل ادلنهج؟! سَتفع ص

 أعرفها، لكن لنكن منصفُت ومع الواقع وظلشي مع الواقع، والقضايا أعمق وأكثر من ذلك. 
إذا نذىب إىل مـجموعة فتاوى ىامة كتاب )منية السائل( آخر مـجموعة من الفتاوى صدرت من السيد 

وأشرت إىل ما ذكرُه  (ملف العصمة)الـخوئي يف آخر أيام حياتو، ىذا الكتاب الذي عرضتُو يف برنامج 
  224يف صفحة: السيد الـخوئي من اعتقاده بسهو النبـي بسهو الـمعصوم، الكالم الذي جاء مذكورًا 

كما يقول سيدنا الـخوئي: الَقَدُر الـمتيقن من السهو الـممنوع على الـمعصوم ىو السهو يف غَت 
يعنـي الـمعصوم يسهو يف الـموضوعات الـخارجية وىذا ىو يتعارض مع  -الـموضوعات الـخارجية 

 روايات أىل البيت، وأنا ىنا ال أريد النقاش يف ىذه القضية العقائدية.
ن مثاًل حُت أذىب إىل السيد الـخوئي وىو ُيسأل: ىل يـجوز شرعًا تسمية اإلمام الـحجة عّجل اهلل لك

تعاىل فرجُو الشريف باسـمو الشريف الـخاص يف مـحفل من الناس أم أن الروايات الـمانعة من ذلك تعمُّ 
كر اسم اإلمام الـحجة وىذه عندنا روايات كثَتة وكتب للعلماء ألِّفت يف حرمة ذ  -زمان الغيبة الكربى؟ 
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يعنـي الروايات التـي حرمت ذكر اسم  -الروايات مطلقة، السيد الـخوئي يقول: ال تعم تلك لزماننا ىذا 
اإلمام الـحجة ىي خاصة بزمن الغيبة الصغرى، قطعًا السيد الـخوئي ليس وحده يذىب إىل ىذا الرأي 

رأي، ولكن الروايات إذا نظرنا إىل لسانـها وإىل حالـها نا أيضًا يذىبون إىل ىذا الئىناك جـملة من فقها
ولذلك إىل  ،مطلقة ال تقول بأنـها مـخصوصة بزمن الغيبة الصغرى وأن زمن الغيبة الكربى خارج عنها

اآلن علماء الشيعة حُت يذكرون روايات أو أدعية فيها اسم اإلمام يقّسمون االسم إىل حروف ميم حاء 
واضحة ومع ذلك السيد الـخوئي كيف تـََعامل مع ىذه الروايات؟ وفقًا لذوقو ميم دال، ألن القضية 

الشخصي ىو وفقًا لذوقو ال توجد روايات معارضة وال يوجد ضعف يف سندىا والروايات عامة ومطلقة 
 لكن وفقاً لذوقو الشخصي تعامل مع واقع يعتقد بأنُو صحيح.

سـماء الـمركبة مثل مـحمد باقر، مـحمد صادق، لكن يف مكان آخر حينما يسألُو سائل فيقول: األ
أسـماء مركبة من اسم الرسول األكرم وأحد ألقاب األئمة وعليو ىل غلوز  -إىل آخره  -مـحمد مهدي 

على ِغرار  -مثل ما سـمينا مـحمد باقر ومـحمد صادق  -تسمية الـمولود باسم مـحمد صاحب الزمان 
زًا فهل األوىل عدم التسمية تأدبًا لـمقام اإلمام احلجة عّجل اهلل مـحمد باقر أم ال؟ وإذا كان ذلك جائ

نسأل السيد الـخوئي عندك رواية  -السيد الـخوئي يقول: األوىل ترُك مثل ذلك  -تعاىل فرجُو الشريف؟ 
يف ىذا؟ ال، من أين جئت بـهذا الـجواب، عندك آية عندك رواية؟ ال توجد ال آيات وال روايات ذوقاً 

الـخوئي، لكن السيد الـخوئي لو نظر يف الروايات الـُمحرِّمة التـي تُـحرِّم ذكر اسم اإلمام الروايات السيد 
أرادت أن تـجعل ىذه األلقاب خاصة باإلمام الـمعصوم، ىذه الروايات يـمكن من خاللـها أن نفهم ىذا 

ة بزمان الغيبة الصغرى الـحكم لكن السيد الـخوئي ىو ألغـى ىذه الروايات قال ىذه الروايات خاص
تّصور بذوقو أن الروايات جاءت على سبيل الـخوف من الـُحّكام يف تلك الفًتة، قد يظهر من بعض 
ىذه الروايات ولكن ىناك روايات ُمطلقة ال تتـحدث عن قضية الـخوف من الظالـمُت، ىذه حالة خاصة 

ُت مع اإلمام الـحجة فُيذكر بألقابو حتـى ال باإلمام الـحجة وكأن األئمة يريدون منّا أن نتعامل بأدب مع
 .ُيستهان باسـمو فيسمي من يريد أن يسمي باسـمو ويّدعي من يّدعي أنُو يتسـمى باسـمو

لذلك حىت الذين اّدعوا ادلهدوية تسمَّوا قالوا بامسو ولكن ما تسموا بألقابو ما تسموا بلقب صاحب 
ألن األئمة يريدون منّا أن صلعل ىذه التسمية خاصة بو  الزمان أو صاحب األمر، تسمَّوا بأمساء أخرى

وأنا ىنا ال  ،ىذه األلقاب، وىذه قضية واضحة دلن كان لُو متابعة وأدىن ُمسكة يف روايات أىل البيت
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أريد أن أناقش السيد اخلوئي، فقط أريد أن أقول بأن السيد اخلوئي يرجع إىل الواقع ألن الواقع يفرض 
سأل السائل ُأمسي زلمد صاحب الزمان؟ قال: األوىل ترك مثل ذلك، ما عند السيد عليو ذلك، حينما ي

اخلوئي دليل على ذلك، دليلو إىل الواقع، الواقع فرض عليو ذلك، حينما يقول بأن روايات التحرًن يف 
ستنتجو ذكر االسم ما تعّم زمان الغيبة الكربى ما عنده دليل يف ذلك الواقع يقول بأنُو ال مانع، واقع ي

السيد اخلوئي استنتاجُو اخلاص، أنا ىنا ال أريد أن ُأَخّطئ أو ُأَصّوب ما قالُو السيد اخلوئي كل الذي أريد 
أن أقولو بأن الواقع ىو الذي ػلكم على األمور، ولذلك يف ادلسائل السابقة السيد اخلوئي يًتك النتائج 

 كشف عن خطأ ادلنهج.وعملياً يعمل حبسب الواقع، كل ىذا يكشف عن أي شيء؟ ي
مثاًل حينما يسألونو عن الشيخية وأنا ىنا ال أريد أن أدافع عن الشيخية، حينما أدافع عن ادلدرسة 
الشيخية أنا أدافع عن الشيخ أمحد اإلحسائي عن منهجو وعن آراءه اليت كتبها يف الزيارة اجلامعة الكبَتة، 

ة مع ادلدرسة العرفانية وال عالقة يل بالصراع الذي عن عقيدتو بأىل البيت وال عالقة يل بصراع الشيخي
ت يف الوسط تولد داخل ادلدرسة الشيخية واخلطوط ادلختلفة، والصراعات ادلوجودة اآلن اليت أستجدّ 

الشيخي ال عالقة يل بكل ذلك، حينما أربدث عن الشيخية أربدث عن اجلانب النظري يف الفكر 
موجودة يف الوسط الشيخي مثل ما ىي موجودة يف الوسط وإالَّ اخلالفات والصراعات  ،الشيخي

األصويل، يف الوسط اإلخباري، يف الوسط العرفاين، ىذه موجودة على قدم وساق يف السابق واآلن ويف 
من ىم الشيخية الذين يف  -ادلستقبل، لكن كعنوان عام الشيخية شيعُة أىل البيت، حُت ُيسأل 

ىل عندُه  -ال غلوز ذلك  -ماذا غليب السيد اخلوئي؟  -ودلاذا؟ اإلحساء؟ وىل غلوز الصالة خلفهم 
 -ال غلوز ذلك فإن عندىم عقائد وأقوااًل غَت صاحلة  -آية من القران، ىل عندُه رواية السيد اخلوئي؟ 

إذا كان السبب أن عندىم عقائد وأقوال غَت صاحلة دلاذا ذبوزون الصالة خلف ادلخالفُت؟! دلاذا اآلن 
سة، أليس السيد السيستاين من نفس ادلدرسة حُت يقول عن الـمخالفُت ألىل البيت بأنـهم نفس ادلدر 

أنفسنا، الواقع يفرض ذلك، أنا ال أعًتض على كالم السيد السيستاين الواقع السياسي يف العراق يفرض 
ب منهج على السيد السيستاين أن يقول ذلك، فلماذا ىذا التناقض؟ ىذا يدل على أنَّ الـمنهج مضطر 

 .غَت صحيح، السيد الـخوئي ىنا يقول: عندىم عقائد وأقوال غَت صاحلة
، 1414/  1993ىذا العدد الـخامس عشر  (الـموسم)إذا نذىب إىل الواقع الـحياتـي مثاًل ىذه مـجلة 

بغض النظر عن  305ىذا العدد فيو ملف كامل، ملف عن أحد األثرياء من الشيخية يبدأ من صفحة: 
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، ملف عن أحد 394، أنا ىنا ما عندي شغل مع األسـماء والـمسميات ينتهي بصفحة: األسـماء
األثرياء من الشيخية، ىذا الـملف مليء بقصائد من وكالء السيد الـخوئي يف مدح ىذا الثري وكلهم من 

الـخوئي  الوكالء الـمعروفُت للسيد الـخوئي أأتيكم بـمثال من دون أسـماء مثالً، مثاًل أحد وكالء السيد
وأغطي االسم ال أريد االسم أن يظهر أتدرون ما ىذه؟ ىذه قطعة من الـمخمل األخضر منسوجة 
بـخيوط الذىب، ذىب من أحد وكالء السيد الـخوئي وىو أيضًا وكيل للسيد السيستانـي يكتبها مديـحاً 

 لـهذا الرجل الثري حتـى يقول لُو:
 بـالذى ـطصمـعر بــــــد شـقالئ  ُو  ــــــتـــغــصُ  وــــب  ــي حـــوري فــــــعــــــــــش

إىل آخر األبيات ما أريد أن أذكر أسـماء ألن األبيات متضمنة إىل أسـماء، قطعة من الـمخمل األخضر 
منسوجة بالذىب من وكيل معروف للسيد الـخوئي ووكيل ىو أيضًا للسيد السيستانـي تُـهـدى إىل ىذا 

ماذا يقول؟ يقول بأن الشيخية ىم شيعة وىم إخواننا وىؤالء وكالء السيد  الرجل الشيخي، الواقع
 الـخوئي يدوسون ما يقولُو السيد الـخوئي بأرجلهم، ىناك أبيات أحدىم يكتبها لـهذا الثري يقول: 

 ىـقودي دفعًة أولـوقلت ىذي ن  رمٌة  ـكـت مـديـــــــد أسـد قـاجــا األمـــأب
 م فوالـي فوقهـحرك يديك لتهم  خمسون ألفاً غدت نقصاً بقاصتهم  

 كلمة فول باللغة الفارسية يعنـي أموال، مصريات بالسوري مصاري، خرده بالعراقي ...
 ىـقودي دفعًة أولـوقلت ىذي ن  رمٌة  ـكـت مـديـــــــد أسـد قـاجــا األمـــأب

بأموال ىذا الرجل الشيخي فكان دفع لـهم خـمسُت ثـم ىذه أحد الـمؤسسات الـموجودة ىناك بنيت 
 وعدىم بـخمسُت ثانية لذلك يقول لُو:

 م فوالـي فوقهـحرك يديك لتهم  خـمسون ألفاً غدت نقصاً بقاصتهم  
وكالء السيد الـخوئي كانوا يتقاطرون عليو الشاعر جودت القزوينـي الشاعر العراقي أذكر اسـمو ألنُو ال 
عالقة لو بالوسط اآلخوندي ذكرت اسـمو شاعر وأديب معروف كاتب، ىو يـخاطب ىذا الرجل الثري 

 يقول: 
 يلـالـجمـا بـطوقهـوأنت ت   بلت ـخ قد أقـايـىذي الـمش و
 يلـرئـبـهم جـن بينـوأنك م   ان  ـــــــزمـــــــاُء الــــيـــبــم أنـــــهـــأنــــك
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وصورىم موجودة وأسـماءىم موجودة أن ال أريد الـحديث عن  ىؤالء ىم وكالء السيد الـخوئي..
 األشخاص، صورىم موجودة وأسـماءىم وأشعارىم وتوسلهم بو موجود..

 إىل أن يقول، إشارة فيها شيء من الـخبث:
 لـيــدلــا للـنــقـائـــاج ســـتـإذا اح  ان  ــــــزمـــال ـظـاح حــــد طـــــاجــــا مــــأب

والقضية يعنـي مـمتدة األطراف، فقط أشَت إىل نـموذج من الذين جاء ذكرىم الشيخ الوائلي وىذه 
 مثالً ىذه قصيدة:صورتُو، ىذه صورة الشيخ الوائلي من الذين كتبوا قصائد لـهذا الرجل الثري، 

 لشكر أياد منك بيض كرائم  أبا ماجد ال الحمد يقوى وال الثنا  
أنا ال أعًتض على الذوق الوجداين والعالقات الوجدانية لكن حُت أقول لـماذا لـم أجد بيتًا واحدًا عن 

 اإلمام الـحجة يف ديوان الشيخ الوائلي؟! ىذه للرجل، وىذه بـمناسبة والدة مولود عنده..
 ى اآلالءِ ــلـــو عـــبـــواىــكراً لــــــــش  و  ــــاً بـــديــــحي  حـمـٌب فـيـنـج ـىواف
 فهم فيو من السعداء ىإذ واف  ن   ـــيــتــن واألخـويــعد األبــــــــد أســق

 إىل آخر أبياتو، وىذه أبيات أخرى يف عيد ميالد حـمدي الصغَت.. 
 ات وودِ ـيـنــن أمــد مـــــشــأيُّ ح  ر حـمدي عندي  ـــيـغـصـون الـيـعــل

 طبعاً القصيدة األوىل يؤرخ بـها ميالد ىذا الوليد 
 اللة النـجباءــــــجيُب سـذا النـى  اً  ــلُت مؤرخـقـُو فــت أرومتقَ ـــــسَ ـَـ ب

يكون تأريخ  يعنـي إذا تُـحسب بـحسب الـحساب األبـجدي .. تأريخ ميالد ىذا الطفل الذي ُولد
 إىل أن يقول:  .. ، يف عيد ميالده عيد ميالد الطفل الصغَت1411الـميالد 

 دِ ـــعـــــل بــــــي كـــــرور فـــــــــســاع الــــــأش  اٌع  ـــقـــريَّ إيــعـــــالدُه وشــــيـــــإن م
 ابن حمديلشقيق النجيب حمدي   ر  ـــعـــــــشــُو وأرّخ لــاعــقـأروي إيــف

أنا ال أعًتض على العالقات االجتماعية والشعر الوجداين وىذه قضية طبيعية يف حياة الناس، لكن أقول 
ىذا ادلنهج الذي يوصل ىذه النتائج اخلاطئة وىذا تعامل وكالء السيد اخلوئي مع ىذه الفرقة الضالة مع 

كما أضع تراب أقدام كل زليب أىل الشيخية، ىو يقول ىكذا، وإال أنا أضع تراب أقدامهم على رأسي  
البيت من ادلدرسة األصولية، اإلخبارية، العرفانية، كل زليب أىل البيت أضع تراب أقدامهم على رأسي، 
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لكن ادلنهج يقود إىل ىذه النتائج الواقع العملي ىذا، أكرب ادلؤسسات التابعة للسيد اخلوئي يف لبنان 
ًتأسُو أيام السيد اخلوئي الشيخ مهدي مشس الدين؟ أكرب أليس اجمللس الشيعي األعلى الذي كان ي

ادلساجد يف بَتوت مسجد اإلمام الصادق التابع ذلذه ادلؤسسة ادلنظوية ربت لواء السيد الـخوئي، من 
الذي بناه؟ ألـم يبنو الـمَتزا حسن اإلحقاقي مرجع الشيخية يف الكويت؟ ىذه الـمساجد والـمؤسسات 

العملي يقول بأن ىذه الفتاوى خاطئة؟ وال تكون الفتاوى خاطئة إال أن يكون والوكالء أليس الواقع 
الـمنهج خاطئ، وبنفس ىذا الـمنهج يُظلُم أىل البيت صلواُت اهلل وسالمُو عليهم أجـمعُت وىذا الـمنهج 
ىو الـمنهُج الـحاكم وىو الـمنهُج السائد، وتالحظون التناقضات واضحة تناقض مع واقع فكر أىل 

بيت وتناقض مع واقع الـحياة اليومي والعملي، والقضية تـستمر أطرافها بعيدًا وبعيدًا فـي اتـجاىات  ال
كثَتة، ولذلك ربـما ال ألوم الشيخ الوائلي حُت يشطُّ بعيداً عن أىل البيت فالشيُخ الوائلي ال يـمكن أن 

ولكن  ،الضخمة يف الساحة الشيعية يُقاس بالسيد الـخوئي وال يُقاس بـهذه الـجهابذة الكبَتة واألرقام
الشيخ الوائلي ىو ثـمرة ونتيجة من نتائج ىذا الـمنهج، مقاطع نأخذىا من شيخنا الوائلي رحـمُة اهلل 

 عليو، نستمع إىل بعض ىذه الـمقاطع، نستمع إىل الـمقطع األول.
 على واكف أنا أبداً، خشبة أقبل فضة أقبل جاي احلسُت قرب على حجر أقبل جاي أنا: ]الوائلي صوت
 صوت الضريح خلف أدلح موقف، الضريح خلف وأدلح أقبل جاي أنا ال، تراب على واكف مو موقف
 من أدلح أنا العبيد، فرار أفر وال الذليل إعطاء بيدي أعطيكم ال واهلل: الوجود أبعاد ؽلأل يزال ال يهدر
 وأنا اهلل ألقى ىكذا: وقال السماء، إىل احلسُت هبا قذف التـي الدم من كتلة األحجار ىذه وراء

 [.حقي َعَليَّ  مغصوب بدمي سلضوب
، شبكة :shiavoiceباللغة اإلصلليزية:  اوىذا ادلقطع مأخوذ من ادلصادر التالية: صوت الشيعة بالعريب 

 46، وشبكة الشيعة العادلية، ىذا اجمللس طول احملاضرة albatol.net .hashemih.comالبتول 
و  39ثواين إىل دقيقة  9و  39، ادلقطع الذي ُعرض يبدأ من دقيقة 1400ثانية شهر صفر  20و

إىل آخر اآلية، ماذا قال  امسُوُ{ فِْيَا ُّركَسَ أَى اللّوِ هَسَاجِدَ هَّنَعَ هِوَّي أَظلَنُ }ًَهَيثانية بداية اجمللس:  52
الشيخ الوائلي يف ىذا ادلقطع؟ يتحدث عن زيارة احلسُت يؤكد بأنُو حينما يزور احلسُت فإنُو يزوُر موقفاً، 
أنا ال أريد أن أقول بأن كالم الشيخ الوائلي بتمامو خاطئ لكن ىناك سمٌّ يُداُف يف العسل، الباحث 
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ولكن  ،يخ الوائلي يعٍت ػلمُل نيًة سيئةعن احلقيقة غلب أن ال يغًت باألبيات الشعرية وأنا ال أقول بأن الش
ىو خالصة ىذا ادلنهج، الشيخ الوائلي ىنا يؤكد زيارة ادلوقف وما موجود عندنا يف الفقو اجلعفري وال يف 

وىذه القضية تتكرر  ،تراث أىل البيت وال يف حديثهم وال يف رواياهتم وال يف زياراهتم أننا نزور موقف
 ..قطع الثايننستمع إىل ادل، إىل درجة إساءة األدبوتتكرر أكثر من ذلك وتبتعد 

 اإلنسان واحلقيقة، البطولة معاين القرب ذلك من يستوحون حلظات القرب ذلك على يقفوا: ]الوائلي صوت
 واعلُت اهنم اتصور يعٍت الناس بعض أكو قرب، على واكفُت احنا أننا يتصور اللي يغلط يعٍت يقف عندما
 على أقف جاي ما أنا تراب، نعظم وال قرب نعظم ما أبداً  يعظمون، جايُت مقابرية ىؤالء يكولون عندما
 ىذا على ذبسد موقف أعظم وإظلا تراب، اعظم جاي ما انو كربالء، ثرى على أمر عندما الواقع تراب،

 الشهداء أبو وقف قيم على أقف وإنـما تراب على أقف مـجاي الًتاب، ىذا على وقفتُ  إذا أنا الًتاب،
 وأعطى للنبل أمثلة أعطى رائعة، أمثلةً  ليعطي احلسُت وقف القيم ىذه على كربالء، مسرح على ؽلثلها
 [.للصرب أمثلة وأعطى للشجاعة أمثلة

ىذا الـمقطع مأخوذ من صوت الشيعة، موقع يا حسُت، موقع الـحوزة الزينبية، شبكة البصرة الثقافية، 
مية شبكة الشيعة العالـمية، معهد األمُت للعلوم الدينية، موقع: شبكة البتول عليها السالم، شبكة الـهاشـ

al-waeli.com موقع .al-waeli.net: كل ىذه الـمواقع موجود فيها ىذا الـمجلس وىو ليلة.
ثانية، الـمكان الذي اقتطعناه يبدأ من الدقيقة  19دقيقة و  53ىجري طول الـمجلس  1410عاشوراء 

ثانية، الشيخ الوائلي سـمعتم يؤكد ويقارن بُت موقفُت، ىو يزور  49و 17ثانية إىل الدقيقة  46و 16
قضية الـموقف قضية تشغل بالُو وفكرُه، ىناك وقوف على تراب وىناك موقف وال يقف على تراب ىذه 

 وقوف على موقف أين الـحسُت؟ ال ندري، نذىب إىل الـمقطع الثالث.
صوت الوائلي: ]الواقع ىذولو اللي يتصورون أحنو عندما نروح إىل كربالء نقف على عظام أو نقف على 

، أنا جاي أقف ىنا ال ال و جاي أقف على ترابتراب، ىوي غلطانُت، أنا جاي أقف على موقف، م
ىذا ادلكان، أنا واكف اىنا على  على صرخٍة دوَّت وما تزال مدوية ما احتواىا الًتاب ما تزال مرفرفة على

 رلموعة من الـُمُثل أبو الشهداء جسدىا على صعيد الطف، ففي واقع األمر أنا مو رايح أزور لعظام بالية
 وي األبيـوزىــــو الدم العل  ر الـجــراح ـيـبـالء يا عــربــأيا ك

 وأبدع في رصفِو المعجبِ   ويا صرح مجٍد بناُه الحسين 
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 تشد األنوف إلى األطيبِ   ويا سمًة من سمات الخلود 
 أصيلِك والشفق الـُمْذَىبِ   سيبقى الحسين شعاراً على 

قطعة من الًتاب أو قطعة من العظام البالية أبدا ، ألنو لو كان  إذًا أنا يف زياريت للحسُت ما رايح أزوريل
ىكذا َلَما نشط الظادلون بادلنع عن زيارتِو، أرجوك لو كان احلسُت عظام باليو ما خافتو عروش األمويُت 
وال عروش ادلتوكل وأمثال ادلتوكل وال عروش أذياذلم إىل يومك ىذا، نعم لو كان احلسُت ذلك النمط من 

ام البالية لـَما رعب ىؤالء، لكن تصوروا أنو يعٍت تصوروا أن ضرب القرب يضرب احلسُت، أبداً العظ
صدقٍت، احلسُت أكرب من أن، احلسُت مضمون وادلضمون ال ؽلوت احلسُت مضمون، وادلضمون ال يقوى 

 اذلدم على القضاء عليو .
 موخ والعنفوانُ ما تهاوى الش انتــــهــــــى والضريـــــــح واإليـــــوان 
 يـــبـقـى على المـــدى وُيصانُ  إنما تهدم الحجارة والمضمون 

إذا أنا ما واكف على قرب بيو عظام باليو، وإظلا واقف على صرخة أمسعها مدوية: واهلل ال أعطيكم بيدي 
 إعطاء الذليل وال أفر فرار العبيد[.

ىذا الـمقطع موجود يعنـي الـمجلس يف صوت الشيعة، شبكة البتول عليها السالم، الـهاشـمية شبكة 
ىذا الـمجلس يف حسينية األربش  ،al-waeli.com .al-waeli.netالـهاشـمية، شبكة العوايل، 

أ دقيقة وثانية واحدة، الـمقطع الذي أخذناه يبد 44ىجري مدة الـمجلس  1413شعبان  15الليلة 
 الَّرِّيَ عَلََ ًَّوُيَّ أَى ًًَُسِّدُ }ثانية، بداية الـمجلس  14دقيقة و  38ثانية إىل  50دقيقة و  35من 

، الـمجلس السابق ما أشرت إىل بدايتو بداية الٌَازِثِنيَ{ ًًََجعَلَيُنُ أَئِوَّتً ًًََجعَلَيُن األَزضِ فِِ استُضعِفٌُا
 الـمجلس كانت أبيات: 

 تـهـادى على شـذاُه الرمولُ  يا أبا الطِف يا نـجيعاً إلى اآلن  
الشيخ الوائلي يف ىذا الـمقطع أيضًا يؤكد على أنُو ىو ال يزور عظامًا بالية ىو يزور مضمون، زيارة 
مضمون، زيارة موقف ال نـجد لـها أصاًل يف فكر أىل البيت، حينما نتعامل مع روايات أىل البيت ال 

ىذا الكالم، ما معنـى أننـي أزور مضمون؟ أليس ألنُو يستبطن بأن الـحسُت صار تراباً، ما  يوجد مثلُ 
معنـى أنُو ال يزور عظام بالية؟ صحيح ىو يغلف الكالم بأبيات من الشعر ولكن ىذه القضية تًتدد 
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هلل وبأنوُ دائمًا يف مـجالس الوائلي، استمعوا إىل ىذا الـمقطع الذي ىو أصرح يتـحدث بو عن رسول ا
 صار تراباً وىو يعتقد بأن النبـي صار تراباً ىو يقول ىكذا، لنستمع إىل الـمقطع الرابع.

صوت الوائلي: ]تعترب ان اللي يوقف على قرب النيب مشرك، تعترب اللي يوقف على قرب النيب كافر أو أبعد 
: تراب، جا أنا مو واقف عنو، وروح وزلمد كلو تراب صار اشعندك واقف على الًتاب، وأنا ىم أقول

على اجلسد، جا انو شسوي للجسد، اجلسد راح صار تراب، أنا ما واقف على اجلسد واقف على 
مضمون زلمد، ىذا مقر، تنبهلي زين، ىذا ادلكان اللي بيو النيب، ىذا ادلكان اللي عاش بيو رسول اهلل 

ف على ترابات واقف على مضمون واقف على اللي بيو ِظالل النيب اللي بيو روح النيب مرفرفة، أنا ما واق
 موقف، ىا مو الشاعر اإلسالمي يقول لو :
 جبـــريل مـــــــن جــنـحــيــو ريٌش مَزغَّبُ   رُه وعفرت خدي في ثرًى مس عفــــــــــــ
ـــــ  ت إلى اهلل تــنــصـــببــهـــن ضـــــــراعـــا   دٍ وفــــــــــــيـــــو محـــــــــاريــــــــٌب آلل ُمـَحـمَّ

 إلى الحــسـنــــيــن الـــزاكــيـــيــن وملـعب  وآثــــــــار أقـــــــــــدام صغـــــــار ومهـجــــــــــــع 
 د كبٍش حيث تجلــــس زينبُ ــإلى جل   وصوت رحى الزىراء تطحــن قــوتــهــــــا
 على رغــــم البساطــــة تأشبُ  وتــبــقــى ا ــرؤًى سوف يبقى الدىر يروي جالله

إذاً أنا واقف على مكان بيو ذكريات، واقف على مكان بيو نفح النيب بيو عطر النيب، واقف على مكان  
كان يهبط بو الوحي يعٍت رمز أكرم بيو رسول اهلل مو أكثر، أنا ما جاي أجي أقول أن جسد النيب صار 

شنو ىو ربت بعده زلفوظ أو مو زلفوظ ما يهمٍت، أنا ما تراب أو ما صار تراب ما يهمٍت ىذا، أبداً، 
 واقف أتبع الًتاب واقف أتبع روح زلمد أكرم النيب واهلل عز وجل أمرنا أن نكرم النيب[ ..

-alالـمقطع ىذا موجود الـمجلس يف صوت الشيعة، شبكة البتول عليها السالم، شبكة الـهاشـمية، 
waeli.com .al-waeli.net،  للهجرة مدة  1400ىذا الـمجلس يف شـهر مـحرم سنة

ثواين وينتهي  7و  34ثانية، الـمقطع الذي عرضناه يبدأ من الدقيقة  55دقيقة و  54الـمجلس 
أنا أذكر ىذه  {إِلَْيِن ًٌُّحِِ زِجَاالً إِالَّ قَبلِكَ هِي أَزسَلنَا ًَهَا}ثواين وبداية الـمجلس  9و  36بالدقيقة 

من يريد أن يدخل على ىذه الـمواقع ويستمع إىل الـمجلس كاماًل أو يعيد االستماع إىل ىذا التفاصيل لـ
الـمقطع، تالحظون صريـحًا يقول بأنُو يعتقد بأن النبـي صار تراب وأنُو ال يـهمُو إن كان تراباً أم لـم يكن 
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طب أىل البيت ال تراب، ىو يقف على مضمون النبـي، من أين جاء بـهذا الفكر؟ نـحُن حُت نـخا
 نـخاطب مضمون وال نـخاطب موقف.

نأخذ ظلاذج من زيارات األئمة يعٍت ؼلاطب احلسُت ؼلاطب موقف وىو ال يزور عظام بالية يزور 
مضمون، يزور النيب فهو ال يزور تراب، يذكر أبياتًا من الشعر وأكثر ىذه األبيات من نظمو من نظم 

اهلل عليو وآلو  الشيخ، ىذه األبيات لن تُـجّمل ىذا ادلعٌت السيئ ىذه إساءة أدب مع النيب األعظم صلى
وسلم أنُو تراب، ىذه عبارات فيها إساءة أدب وضلُن نتحدث مع احلسُت، لنرى كيف عّلمنا أئمتنا 

بُت يدي،  (مفاتيُح اجلنان)نتكلم مع احلسُت مثاًل الزيارة ادلطلقة األوىل وىذه يرويها احملدث القمي، ىذا 
طلاطب اإلمام احلسُت يف ىذه الزيارة ماذا نقول يرويها عن الكايف لشيخنا الكليٍت، حُت طلاطب األئمة و 

أيها الشيخ الوائلي شيخنا العزيز يا أبا مسَت  - إرَادُة الرب  ِفي َمَقاِدير أُمورِه َتهِبُط إليُكملُو؟ نقول لُو: 
ىل إرادُة الرب هتبُط إىل تراب، هتبط إىل موقف، هتبط إىل مضمون، هتبط إىل عظام بالية؟! من أين 
جئت هبذه الـُخزعبالت؟ أنت ُتسمي األشياء اليت ال ربًتمها ُخزعبالت وأنا استعمل نفس عبارتك، من 

إرَادُة ُن طلاطُب احلسُت نقول لُو، ىذه الزيارة ادلطلقة األوىل يف ادلفاتيح: أين جئت هبذه الـُخزعبالت؟ وضل
 .. الرب  ِفي َمَقاِدير أُمورِه َتهِبُط إليُكم َوَتصُدُر ِمن بيوِتكم والَصادُر عمَّا ُفِصَل ِمن أحَكاِم الِعباد

ىذا اخلطاب  - ا أبَا َعبِد اهللالساَلُم َعَليَك يَ ىكذا طلاطُب احلسُت صلواُت اهلل وسالمُو عليو فنقول: 
 لية، للًتاب، ألي شيء، للذكريات؟للموقف، للمضمون، للعظام البا

الساَلُم َعَليَك يَا أبَا َعبِد اهلل، الساَلُم َعَليَك يَا ابَن َرُسوِل اهلل، الساَلُم َعَليَك يَا ابَن أِميِر الـُمؤِمنين 
أنا عبٌد للـموقف، عبٌد للـمضمون، لـمن  ...ُن َعبِدك َعبُدَك واب :تشخيص لشخص بـكامل مواصفاتو -

نا، أليس الشيخ الوائلي تقولون بأنُو لساُن الشيعة؟ ُجعَل ئأيّها الشيُخ الوائلي، يا َمرَاِجع النجف، يا فقها
 اللسان على الفؤاد دليال، أنتُم الفؤاد وىذا اللسان، ىل يقبل ىذا الفؤاد بـهذا اللسان؟ خرّبونا؟ نـخاطب

أنا أقرُّ بالّرق لـمن؟ للـموقف، للـمضمون،  ...َعبُدَك وابُن َعبِدك وابُن أَمِتك الـُمقُر بالّرق الـحسُت: 
 للعظام البالية، للًتاب، للذكريات؟ ىو ىذا فهمنا للحسُت؟! 

العباس ناصُر الـحسُت، ىو يقول بأننا ال نزور القرب  ،وحُت أزور العباس عليو السالم وليس الـحسُت
اللَُّهمَّ فاكتُبَنا َمَع الَشاِىدين، اللَُّهمَّ ال  :وزياراتنا ورواياتنا دائماً تقول زيارُة قرب الـحسُت، يف زيارة العباس
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زيارة لقربه وزيارة لُو أنا أقّدُس قربه، أقّدُس  ... َتجَعلُو آِخَر الَعهِد ِمن زِيَارَِة قَبِر ابِن أخّي َرُسوِلك
، ىذه أحجار مقّدسو كًُتعو من تـُرَِع الـجنة، ىذه الًتبة تربة نـحُن نقّدسها، األحجار ال كما ىو يقول

ىذه تربة ُمطَّهرة، من أين تأتينا بـهذا الفكر الـمنحرف فتقول مرًة أنا ال أقّدُس الـحجر ال أقّدس الًتاب، 
وإذا كنت ال تعرف الفقو سل الفقهاء الذي يستهُت  ،ىذا تراب مقّدس تراب الـحسُت تراب مقّدس

بقدسية تراب الـحسُت أال يُعّد ىذا خروج عن دين مـَُحمَّد وآل مـَُحمَّد، االستهانة بقدسية تراب 
 الـحسُت ألن مـَُحمَّداً ىو َخرّبنا بقدسية ىذه الًتبة أليس ىذا رّد على مـَُحمَّد صلى اهلل عليو وآلو؟ 

 .بَنا َمَع الَشاِىدين، اللَُّهمَّ ال َتجَعلُو آِخَر الَعهِد ِمن زِيَارَِة قَبِر ابِن أخّي َرُسوِلكاللَُّهمَّ فاكتُ 
ىذه الزيارة زيارة مـختصرة مروية عن أي شخص؟ ليس عن الوائلي ىذه مروية عن اإلمام الصادق لنرى  

لي وتقولون بأننـي أظلمُو وأفًتي كيف يُعّلمنا اإلمام الصادق وأنتم بالـخيار يا من تـحبون الشيخ الوائ
أنتُم بالـخيار بُت ما يقولو الوائلي أن تزوروا مضمون وأن تزوروا  ،عليو ىذا كالمُو وىذه عناوين مـجالسوِ 

موقف وأن تزوروا ذكريات وأن تزوروا تراب وأن تزوروا عظام بالية وبُت ما يقولو الصادق، الصادق ماذا 
أُوِدُعَك  :لزيارة الثالثة من زيارات شعبان ورجب، ىكذا نـخاطُب الـحسُتيقول؟ ىكذا يُعّلمنا ىذه ىي ا

ىذه الشهادة أنا أودعها عند الـموقف ومنُت أقبض بعدين إذا أودعها عند الـموقف؟ إذا  -َشَهاَدة 
أودعها عند الًتاب منُت أقبض بعدين؟ أو عند العظام البالية، أيها الشيُخ الوائلي أنت إذا ُمّت تكون 
عظام بالية وأبوك كذلك وأنا وأبـي وكل الناس أّما الـحسُت ال يكون عظام بالية، أو كما تقول إن 

 الـحسُت ليس ىو ذلك الَنَمط من العظام البالية ال أدري ىل أن العظام البالية لـها أنـماط؟! 
 -ـي إىل الـموقف، إىل الـمضمون؟ تُقربُـن -أُوِدُعَك َشَهاَدًة، أُوِدُعَك َشَهاَدًة منّي لَك تُقر بُني إليك 
ىذه شهادة تُـحفظ عندك يا حسُت ليس  -أُوِدُعَك َشَهاَدًة منّي لَك تُقر بني إليك ِفي يوِم َشَفاَعِتك 

عند الـموقف بـحق أمك الزىراء أحفظها لـي عندك ليس عند الـموقف، أنا ما أقّدم ىذه الشهادة عند 
 :ك احفظ لـي ىذه الشهادة عندك وليس عند الـموقفالـموقف، يا حسُت بـحق الـحسُت علي

أشَهُد أنَك قُِتلَت  - ما ىي ىذه الشهادة؟ -أُوِدُعَك َشَهاَدًة منّي لَك تُقر بُني إليك ِفي يوِم َشَفاَعِتك 
ِل تـُمت يا حسُت وما كنت تراباً  -أشَهُد أنَك قُِتلَت ولّم َتُمت  -مىت ُمّت يا حسُت؟  -ولّم َتُمت 

سيتفيقو من يتفيقو ويقول ادلقصود من نًا خاليًا وما كنت عظامًا بالية، كنت موقفًا وما كنت مضمو وما  
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ادلوت ىنا أنُو موت الذكر وموت ادلبادئ ومن ىذه الًُتىات، أليس األصل أن نأخذ الكلمة على 
أخرى ربتاج  حقيقتها، ُخذ الكلمة على حقيقتها ىو ىذا األصل، إخراج الكلمة عن حقيقتها إىل معاين

ألنك ليست ميت  -أشَهُد أنََّك قُِتلَت ولّم َتُمت بل ِبَرَجاِء َحَياِتك  -إىل قرينة وال توجد قرينة ىنا 
وِبِضياِء نُوِرَك اىَتَدى الطَالُِبون  ،بل ِبَرَجاِء َحَياِتك حّييت قُلوُب شيَعِتك -ىذه القرينة على احلياة 

وأنََّك وجُو اهلل الذي لم يَهِلك وال يُهَلُك  ،لّم ُيطَفأ وال يُطَفُأ أَبداً  وأشَهُد أنَك نُوُر اهلل الذي ،إلِيك
وَىَذا الَحَرَم َحَرُمك وَىَذا الَمّصَرَع َمَصَرُع َبَدِنك ال َذليل واهللُ  ،وأشَهُد أنَّ َىِذه الُتربََة ُتربـَُتك ،أبدا

كيف تُقبض  - نَدك إلى َيوِم قبِض ُروحي بَحضَرِتكُمِعُزك وال َمغُلوَب واهللُ نَاِصُرك َىِذِه َشَهاَدٌة لّي عِ 
َىِذِه َشَهاَدٌة لّي  -روحي حبضرتِو؟ أليس ألنُو حاضر يف كل مكان وإال كيف تُقبض روحي حبضرتو 

ألن األئمة ػلضرون عند شيعتهم وىذا من أصول عقائدنا ...  ِعنَدك إلى َيوِم قبِض ُروحي بَحضَرِتك
  كان احلسُت تراباً أيها الشيُخ الوائلي؟!ادلثّبتة يف رواياتنا، مىت

إذا نذىب إىل االستئذان الذي ُيستـحُب قراءتُو عند زيارة النبـي واألئمة صلواُت اهلل وسالمُو عليهم 
الـَحمُد هلِل الذي َمنَّ علّينا بِـُحكام يـَُقوُموَن َمَقاَمُو لو َكان َحاضراً  :أجـمعُت، ماذا نقول يف االستئذان

ىم يقومون مقام اهلل لو كان حاضرًا يف الـمكان، لو كان اهلل يتكيف ويتأين، حضر  - َمَكانِفي الـ
 -ولكنُو ال يتكيف وال يتأين ال يتكيُف بكيف وال يتأيُن بأين فتجلى فيهم فهم الـُحّكاُم الـحاكمون 

نـحُن عبيدىم، يا حسُت  - يَن أيِديِـِهموأرِسل ُدُموَعَنا ِبُخشوِع الـَمَهابة وَذل ل َجوارِحَنا ِبُذِل الُعُبودية بَ 
ىل ىذا ُذل بُت  ... وذلل َجوارِحَنا ِبُذِل العبودية -أنا عبدُك وابُن عبدك وابُن أََمِتك الـمقرُّ بالرق 

 .يدي الـموقف، بُت يدي الـمضمون؟ كلمات ال معنـى لـها
نفُس الـمنهج الذي يتبناه السيد فضُل اهلل حُت يقول نـحُن ال نقّدس الرسول نقّدس الرسالة ويف يوم 
ميالد النبـي ال نفرح بـمولد الرسول بـمولد الرسالة، باهلل عليكم الرسالة ما ىي؟ ىل الرسالة ولدت يف يوم 

نقّدس الرسالة؟ التقديس  من ربيع األول أم الرسول الذي ولد؟ يف أي نص من النصوص نـحنُ  17
للرسول، أليس تقول القرآن؟ ىل وجدت يف القرآن أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسالة؟ يا سيدنا يا فضل اهلل ىل 
ىناك يف القرآن آية تقول أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسالة أم القرآن مشـحون من أولِو إىل آخره أطيعوا اهلل 

ن أين جئتم بـهذا الـمفهوم؟ أليس ىو نفس الـمفهوم الوىايب حُت وأطيعوا الرسول؟! أين ىذا الـمفهوم، م
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عبد الوىاب: مـَُحمَّد ويشو مـَُحّمد ريّال مات وصار تراب مـَُحمَّد ويشو مـَُحمَّد؟ بن  يقول مـحمد
عصايَّ ىذه أخََت من مـَُحمَّد، وما يقول مـَُحمَّد، مـحمد يقول مـحمد ويشو مـحمد حتـى وإن كانت 

ة اآلن يقولون بأن ىذا الكالم منسوب كذبًا لكن الـمنهج الواقعي ىو ىذا منهجهم سواء قال الوىابي
ىذه الكلمة أم لـم يقلها وإن كان ىو قد قالـها، مـحمد ويشو مـحمد ريّال مات مـحمد، أليس ىذا 

راب أنا أقول أيضاً الكالم نفس الكالم يقول ال أعبأ إذا كان مـَُحمَّد تراب يقول: تقول يل بأن مـَُحمَّد ت
مـَُحمَّد تراب، ويشو مـحمد، نفس الشيء ما يقولو السيد فضُل اهلل وكأنُو قد اكتشف لنا اكتشافاً 
جديدًا ماذا يقول السيد فضُل اهلل؟ يقول بأننا يـجبُّ علينا أن نقّدس خط البطل ال بطل الـخط فإن 

صريـحًا ال نقّدس األئمة وعلينا أن نقّدس الناس تقّدس بطل الـخط وعلينا أن نقّدس خط البطل، ُقل 
عبد الوىاب عصايَّ ىذه خَت بن  منهج مكتوب على األوراق، نفس التفكَت الذي تـحّدث بو مـحمد

من مـحمد، نفس التفكَت نفس الـمنطق وىذا ىو نتاج ىذا الـمنهج، ىؤالء رموز ىذا الـمنهج ىذا 
 الشيخ أيب سـمَت، لنذىب إىل الـمقطع الـخامس.الـمنهج الذي يُظلُم فيو أىل البيت نـحُن مع 

لكم  يزرع الزمان صاحب انتظروا تزرعوىا ال كاعكم: األيام من يوم الدين لنا قال ما: ]الوائلي صوت
 عن تدافعون ال: قال وال ادلعمل، يديرلكم الزمان صاحب يطلعلكم ادلعمل تديرون ال: قال وال ،اياىو

 الزمان صاحب اإلمام أبداً، أبداً  يقضيها الزمان صاحب انتظروا حوائجكم تقضون ال: قال وال أنفسكم،
، ليس العدل ربقق فكرة رلرد  [.إطالقاً  ادلهدي اإلمام فكرة يف سليب جانب أكو ما وإال إالَّ

اإلمام صاحُب الزمان مـجرد فكرة، ىذه طامة كربى اإلمام صاحب الزمان مـجرد فكرة، أنا ال أقول بأن 
الشيخ الوائلي ال يؤمن باإلمام الـحجة ولكن ما ىذه العقائد التعبانة، ما ىذه العقائد؟ اإلمام صاحب 

نتدى اإلحساء الثقايف، الزمان مـجرد فكرة ليس إال، ىذا الكالم الـمجلس تـجدونُو صوت الشيعة، م
ىذا شـهر  al-waeli.com .al-waeli.netشبكة البتول عليها السالم، شبكة الـهاشـمية و 

 ثواين الـمجلس يبدأ بـهذه األبيات: 7دقيقة و 42للهجرة طول الـمجلس  1402مـحرم 
 يـأحيا بطرف بالدموع ظنين  ي  ـبرينـىـل بعد موقفاً على ي

ثانية، اإلمام صاحب الزمان  20و  36ثانية إىل  55و 35الذي اقتطعناه يبدأ من الدقيقة  الـمقطع
 مـجرد فكرة ليس إال، لنذىب إىل الـمقطع السادس.

 بالكتاب ادلسألة معاجلو انو وترى وكيف توقيت ماكو اآلن إىل وكيف؟ يظهر مىت أما: ]الوائلي صوت
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 ان عدنو من البعض يتصور ال يعٍت تفصياًل، وسلبياهتا اغلابياهتا ذاكر كاملة، معاجلة معاجلها والتشيع
 ما سخيف، اعتقاد ىيج يعتقد اللي أبداً، مشاكلنا ػلل غلي مهدي امسو واحد أكو ننتظر نقعد احنو

 نأمر سبنعنو وال مصنع، نسوي أن سبنعنو ما ادلهدي فكرة ؽلنعنو ما االسالم اطالقاً، اعتقاد ىيج عندنو
 فكرة رلرد أبداً، مبادئنو دون نقتل سبنعنو وال أوطاننو، دون صلاىد سبنعنو وال ادلنكر، عن وننهى دبعروف
 [.إالَّ  ليس للعدالة أعلى مثل رفع عن عبارة أو مبدأ رفع عن عبارة يعٍت سلبياهتا، من أكثر اغلابياهتا

مـجرد فكرة إيـجابياتـها أكثر من سلبياتـها، ىذا ىو اإلمام الـمهدي يف نظر الشيخ الوائلي وبتعبَت خارج 
عن حدود األدب وىو يقول: إحنا ما ننتظر واحد اسـمو مهدي، ىل أن إمامنا اسـمُو مهدي، وىل 

لواُت اهلل وسالمُو ىكذا نتعامل مع اإلمام؟! ىل ىذا ىو حسُن األدب يف التعامل مع إمام زماننا ص
-al-waeli.com .alعليو؟! ىذا الكالم والـمجلس تـجدونو يف صوت الشيعة وتـجدونو يف 

waeli.net،  وىو عبارة عن سؤال وجواب يف شـهر رمضان كأن ىناك نقاش بُت أحـمد الوائلي
لذي عرضناه ثانية الـمقطع ا 56وأحـمد الُكبيسي، طول ىذا الكالم أو ىذا الـمجلس ساعة ودقيقة و

نعود باألستاذ ثانية، يبدأ الـُمحاور يقول:  24و  46ثانية إىل الدقيقة  43و 45يبدأ من الدقيقة 

إىل آخر الكالم ىذا أول شيء يظهر يف ىذا الـمجلس إذا ما  ... الدكتور إىل بلده الـحبيبة النـجف
مام مـجرد فكرة من دون صلوات من رجعتم إىل الـمواقع الـمذكورة، الحظتم، وىذا الكالم يتكرر بأن اإل

وأنا أكرر ىذه القضية لقد تتبعت مـجالس الشيخ الوائلي فما وجدت وال مـجلس من  ،دون ذكر
لكن البد أن يدعو لـمؤسسُت الـمجلس وألمواتـهم  ،الـمجالس يدعو فيو لإلمام الـحجة عقيب الـمجلس

ول الشيخي باعتبار أن الـمنهج الـموجود يرفض مثل ما نظم أشعاراً يف مدح ذلك الثري الشيخي، وىنا أق
 .الشيخية وىم يرفضون منهج الشيخية ولكن حينما تكون قضية أموال القضية تـختلف

أنا تعود ذاكريت إىل واقعة قصة حدثت يف النجف، يف أحد زلالت النجف كان ىناك رلموعة من 
عراقي ال يعرف اللغة الفارسية يواظب على  يف الزقاق رجل ،اإليرانيُت يقيمون رللساً يف صبيحة كل مجعة

أحد جَتانو قال لو: حجي أنت تروح  ،حضور رلالسهم دائمًا إن كان ليايل الـُجمع أيام الـُجمع دائماً 
إذا كان اخلطيب عجمي خو الكعك واجلاي مو  :ذلذا اجمللس أنت ما تعرف فارسي، فماذا قال لُو؟ قال

ذا الثري شيخي خو االسًتليٍت مو شيخي نفس العملية، قضايا القضية نفس الشيء إذا كان ى. عجمي
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تلتقي يف نقطتُت: حَتٌة بُت ادلهم واألىم تَـحَُت فيها الشيعة واألئمة مّسوا ىذا العصر بعصر احلَتة، عصر 
الغيبة الكربى سـّموه بعصر احلَتة وتلتقي عند ىذه النقطة وىو خطأُ ادلنهج الذي يقود إىل نتائج تتناقض 

 واقع فكر أىل البيت ومع الواقع العملي للحياة، نذىب إىل ادلقطع السابع. مع
 كان ما يعٍت األنظار، عن إبعادهِ  على أبوه حرص عليو اهلل صلوات اإلمام ولد َلمَّا: ]الوائلي صوت
 شويو ىالروايات أقول ىالروايات أقرأ َلمَّا كنت أقرأ َلمَّا كنت أنا احلقيقة الشيعة، من اخلواص إال يراويو
 األئمة مثالً  ليش مالحقة، ىيج أكو يعٍت يقول من ىيجي، ليش اشدعوه الريبة، على شوي تبعث

 ال واهلل، ال سبام علمنو الزمان ال السلطة، أنظار عن يبعدوه عليو اهلل سالم اإلمام مثل أن على ػلرصون
 أشد يالحقونو ُمـَحمَّد آل آثار من بسيط أثر ػلمل اللي وأشد ىذا أن علمنو الواقع، يف وأشد ىذا أكو

 [.ادلالحقة
، يعنـي الـمنهج منهج الريبة والشك والذوق الشخصي نفس الـمشكلة القضية واضحة الـمنهج خاطئ

التـي أشرت إليها يف أول الكالم، الـمشكلة أن الـمنهج خاطئ منهج االستحسانات لكن الواقع يفرض 
عوا، نفس القضية التـي مرت علينا يف ما ذكرُه السيد الـخوئي يف على أصحاب ىذا الـمنهج أن يًتاج

الفتاوى والكتب الفقهية التـي مرت علينا، ىناك منهج خاطئ يف التعامل مع روايات أىل البيت، يعنـي 
لو كان الواقع لـم يرشدُه يبقى مرتابًا يف روايات أىل البيت، التعامل ال يكون بـهذه الطريقة مع روايات 

البيت، روايات أىل البيت لـها أساليبـها وطرقها التـي تثبُت بـها من خالل الـمنهج الذي بّينُو لنا  أىل
 .أىل البيت وإال القضية ال تكون بـهذا الشكل بـهذا النحو

ىذا الـمقطع من مـجلس تـجدونو على صوت الشيعة، منتدى الـجوادين، شبكة البتول عليها السالم، 
al-waeli.com .al-waeli.net،  45دقيقة و  48للهجرة مدة الـمجلس  1412شعبان 
إىل آخر اآلية الـمقطع الذي اقتطعناه  {احلَقِّ ًَدِّيِ بِاهلُدٍَ زَسٌُلَوُ أَزسَلَ الَّرُِ ىٌَُ}ثانية بداية الـمجلس 

 ثواين، نذىب اآلن إىل الـمقطع الثامن. 5و  23ثانية إىل  24و 22يبدأ من الدقيقة 
 اللي ادلصادر وأقرب كثَتة، فضلو يف وآلو عليو اهلل صلى النيب عن الواردة األحاديث: ]الوائلي صوت
 وبيو ادلوجودة، األحاديث يشوف يقراه واحد ػلب إذا الشافعي، للكنجي البيان كتاب البيان أكو ػلب

 طالب أحد كتبها األمر واقع يف مقدمة بيو ىادلقدمة، طلعت اشلون أنا أعرف ما رائعو واهلل مقدمة
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 أفتت ادلكرمة مكة يف الفتوى جلنة إىل فتوى بيها ذكر اخلرسان، مهدي السيد النجف يف الفضالء العلم
 العلماء جلنة أو رلموعات عليها ونصوا الفتوى موجودة نعم كافر، فهو ادلهدي خبروج يعتقد ال من بأن
 الروايات يستعرض الشافعي الكنجي كتاب الكتاب ىذه يستعرض مث ىناك، الفتوى رجال موجودة اللي

 [.مفصلة عليو اهلل سالم اإلمام أحوال وتفاصيل
ىذا الـمقطع مأخوذ من مـجلس يـمكن أن تـجدوه على صوت الشيعة، منتدى الـجوادين، شبكة البتول 

 48للهجرة مدة الـمجلس  1412شعبان  ،al-waeli.com .al-waeli.netعليها السالم و 
 {كُلِّوِ الدِّّيِ عَلََ لُِْظيِسَهُ احلَقِّ ًَدِّيِ بِاهلُدٍَ زَسٌُلَوُ أَزسَلَ الَّرُِ ىٌَُ}ثانية، بداية الـمجلس  45دقيقة و 

 44و  40ثانية إىل  53و 39نفس الـمجلس السابق ىذا مقطع ثانـي منو، الـمقطع أخذناه من دقيقة 
ثانية قضية ما أشرت إليها سأرجع إليها إن شاء اهلل يوم غد ألننـي أرى الوقت يـجري سريعاً، ما قالُو من 

يـحل مشاكلنا الكالم الذي أن الـمهدي مـجرد فكرة ليس إال وبأننا ال ننتظر واحد اسـمو مـهدي يأيت 
 ذكرُه، ىذا ما علقت عليو ألين أريد أن أتركُو ليوم غد لكن اآلن ىو ماذا قال؟

ينصح الناس بقراءة كتاب البيان للُكنجي الشافعي كتاب ُسٍت دلاذا، يقول أقرب الكتب لقضية اإلمام 
زينب النعماين؟ أين كتاب كماُل  ادلهدي كتاب الُكنجي الشافعي دلاذا؟ أين كتاب الغيبة لشيخنا ابن أيب

الدين والذي ألّفُو الشيُخ الصدوق بأمر من اإلمام احلجة؟ أين كتاب غيبة الشيخ الطوسي؟ أين كتاب 
؟ أين كتاب مكيال ادلكارم والذي ال أعتقد بأنُو قد مسع بو أو 53، 52، 51البحار يف أجزاءه الثالثة 

د الصدر؟ وأين، وأين، كتب كثَتة موجودة يف ادلكتبة الشيعية رآه؟ أين موسوعة اإلمام ادلهدي للسيد زلم
دلاذا نذىب إىل كتاب الُكنجي الشافعي؟ الرجل ثقافتو ثقافة سلالفة ألىل البيت، وأنا حقيقة أشك أنُو 
قد قرأ ىذا الكتاب، أنا آتيكم بالكتاب، أنا قرأُت الكتاب وأعرف تفاصيل رواياتو والكتاب ىا ىو 

أنا أشك أنُو ىو أيضًا على إطالع هبذا الكتاب، أتعلمون كم عدد الصفحات ىو  موجود بُت يدي،
مطبوع على ِحدا ومطبوع ملحق بإلزام الناصب، وىذا الكتاب الذي بُت يدي ىو إلزاُم الناصب وأُلـِحَق 

صفحة، كتاب صغَت ادلؤلف ُسٍت يعٍت ينصح الناس بأن يرجعوا إىل  50بو كتاُب البيان، عدد صفحات 
صفحة، ىو فقط أشار إىل مقدمة ىذه ادلقدمة ال عالقة ذلا بالكتاب يعٍت  50ذا الكتاب الصغَت ى

الناس ال تذىب إىل ادلقدمة ىو قال ذلم اقرءوا كتاب البيان للُكنجي الشافعي، ماذا يقول الُكنجي 
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ُو عن طرق وقد ومستُو بالبيان يف أخبار صاحب الزمان وعريّت -الشافعي؟ يف أول صفحة من الكتاب 
يعٍت ما راح أذكر فيو وال رواية شيعية، ىي ىذه ادلعرفة اليت ينصح هبا الوائلي شيعة أىل  -الشيعة تعرية 

البيت؟ ىذا ىو الكتاب كتاب البيان، وىذه الكلمة موجودة يف كل نسخ البيان إذا يريد أحد أن يقول 
هنم يدافعون عن العلماء عن اخلطباء بأن ىذه الكلمة موجودة فقط يف ىذه النسخة مثاًل ال أدري أل

وقد ومستُو  -الذين ينتقصون أىل البيت ويضللون شيعة أىل البيت هبذا الفكر ادلنحرف يدافعون عنهم 
إىل آخر كالمو  ...بالبيان يف أخبار صاحب الزمان وعريّتُو عن طرق الشيعة تعرية، تعرية تركيب احلجة 

 لعلم ونِعم الثقافة ونِعم ادلعرفة.يعٍت ما فيو وال رواية شيعية ونِعم ا
لـمَّا يقرأ ويذكر لنا كيف أن الزىراء بكت والنيب ؼلربىا عن مستقبل األيام،  5إذا نذىب إىل صفحة: 

الرواية ادلذكورة ىنا ال تشَت ال من قريب وال من بعيد إىل الذي سيجري على الزىراء بينما الروايات 
موجودة يف بعض كتب ادلخالفُت يقول ذلا: يا فاطمة ال ربزين وال  احلقيقية مفّصلة يف ىذه القضية وحىت

وقد سألُت ريب أن تكوين أول من يلحقٍت من أىل بييت  ...تبكي فإن اهلل أرحم بك وأرأف عليك مٍت 
الرواية الذي يقرأىا ُتشعره بأن الزىراء إظلا ىي كانت راغبة يف ادلوت وأن النيب صلى اهلل عليو وآلو  -

الوىابية  ابأن إرادهتا ستتحقق فتكون أول شخص يلتحُق بو، وىذا ىو ادلعٌت الذي ينشره مبلغو أخربىا 
األزىر يف مشال أفريقيا حينما يقولون بأن فاطمة توفيت ألهنا كانت تريد أن تلتحق بالنيب، ويف  امبلغو 

ىر يقولون للناس بأن بعض ادلناطق كما ؼلرّبنا اإلخوان ىناك بأن بعض ادلبلغُت من الوىابية ومن األز 
 احلسن واحلسُت توفوا وىم صغار حىت ينقطع قضية عاشوراء وغَت عاشوراء توفوا يف حياة النيب.

ىذا ىو الذي  -قال رسول اهلل: يـخرج الـمهدي من قرية يقال لـها كرعة  :31إذا نذىب إىل صفحة 
 ال عالقة ألىل البيت بو.يريد الوائلي أن يعّلم الشيعة بو، شيء مـخالف لروايات أىل البيت 

واألنكى من ذلك أن ىذا الكتاب بعكس ما يدعو الوائلي مّر علينا يف احللقات ادلاضية بأن الوائلي 
وقال بأنٍت مرارًا وتكرارًا أقول ىذا الكالم لو األمر بيدي آيت  ،يدعو إىل طّم السرداب الشريف بالًتاب

لكن ىو آخر صفحة يف كتاب البيان الذي ينصح ومر علينا،  ،حبملُت تراب وأطمو ذلذا السرداب
الشيعة بأن يقرءوه ماذا يقول صاحب الكتاب؟ صاحب الكتاب يدافع عن أي نظرية؟ عن أن اإلمام 
احلجة موجود يف السرداب ويدفع ىذا اإلشكال يقول الذين يقولون، فكيف يدافع عن ىذه النظرية اليت 

وأّما اجلواب عن إنكارىم بقاءُه يف السرداب من غَت  - 49: ضلُن منها بُراء ادلخالفون ثبّتوىا، صفحة
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يعٍت ىالقضية ثابتة ىو بالسرداب ولكن اإلشكال كيف يأكل  -أحد يقوم بطعامو وشرابو فعنُو جوابان 
وأّما اجلواب عن إنكارىم بقاءُه يف السرداب من غَت أحد يقوم بطعامو وشرابو فعنُو  -وكيف يشرب 

ىو حىت ىاي  -عيسى عليو السالم يف السماء من غَت أحد يقوم بطعامو وشرابو جوابان أحدعلا بقاء 
فعنُو جوابان  -األجوبة ىزيلة لكن لنقرأ ماذا نصنع، الوائلي يريد من الناس أن تتثقف هبذه الثقافة 

يو أحدعلا بقاء عيسى عليو السالم يف السماء من غَت أحد يقوم بطعامو وشرابو وىو بشٌر مثُل ادلهدي إل
ىذه دعوة باطلة ألنُو تعاىل قال  :قلتُ  ،أن عيسى خرج عن الطبيعة البشرية :فإن قلت ،وئيف غذا

ىذا ػلتاج  :قلتُ  ،اكتسب ذلك من العاِل العلوي :فإن قلت {هِّثلُكُن بَشَسٌ أًََا إًَِّوَا قُل}ألشرف األنبياء 
اجلواب الثاين أن اإلمام احلجة موجود يف  -والثاين  -يعٍت ػلتاج إىل دليل  -إىل توقيف وال سبيل إليو 

ىذه  -بقاُء الدجاِل يف الدين  -والثاين بقاُء الدجال  -السرداب وكيف يبقى من دون طعام وشراب 
ألن يقولون أن الدجال موجود يف أحد اجلزائر  -على ما تقدم بأشد الوثاق  -عقيدة العامة ادلخالفُت 

ىذه ليس عقائد أىل البيت ىذه عقائد ادلخالفُت  -دين على ما بقاء الدجاِل يف ال -ومقيد باحلبال 
 -والثاين بقاُء الدجال يف الدين  -عمر يف قضية الدجال بن  اخلطاب وعبد اهللبن  ىذه افًتاءات عمر

ىو لدفع قضية السقيفة حىت الناس تشعر بأن اخلطر ليس يف السقيفة وليس يف بٍت أمية يف الدجال، ىي 
والثاين بقاُء الدجال يف الدين على ما تقدم  -ة الدجال كلها مفًتات يف كتب القوم ىذه القضية قضي

ويف رواية يف بئر موثوق وإذا كان  ،بأشد الوثاق رلموعة يداه إىل عنقو ما بُت ركبتيو إىل كعبيو باحلديد
ىو ىذا  -بقاء الدجال شلكنًا على الوجو ادلذكور من غَت أحد يقوم بطعامو وشرابو فكذلك ادلهدي 

العلم؟ أيها الشيخ الوائلي أنت تريد أن تدفن السرداب حبسب ىذا الكتاب الذي تأمر الناس أن يتعلموا 
منو وتقول أقرُب الكتب كتاب البيان ىو يقول بأن اإلمام موجود يف السرداب فًتيد أن تدفن اإلمام يف 

يا فقهاء النجف ىذا ىو لساُن  السرداب، أو كيف ىي القصة؟ ما ىذه ادلهازل؟ يا شيعة أىل البيت
 الشيعة؟ ماذا نقول؟! 

 مُ ـجـنـى مـاٌل وأعـمـحـُش كــــوأعـمـ ومن عجب الدنيا حكيٌم مصفٌر  
 تعالوا على اإلسالم نبكي ونلطمُ  ا  ـنـبـيـطــيٌّ خـرقيٌّ وغربــــوقـارئـنا ش
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ُت بتوقيت لندن وضواحي ئونـحُن نقارب على موعد أذان العشا مطالب كثَتة لكن وقت الربنامج انتهى
لندن، أشياع القائم من آل مـَُحمَّد أسألكم الدعاء، دعائي لكم بالتوفيق يف معرفة إمام زمانكم تتـمة 

 الـحديث إن شاء اهلل تأتينا يوم غد.
لـَمَهازِل ومن كل ىذه سيدي يا صاحب الزمان ِبَك ِصلنـي عنك ال تقطعنـي أبرُأ إليك من كل ىذه ا

صلى اهلل عليك يا وجو اهلل الذي إليو يتوجُو األولياء يا حجة اهلل  ،التفاىات ومن كل ىذه الـُخزعبالت
أيُّها النوُر الذي ال يـخبو وأيُّها السيُف الذي ال ينبو يا ابن فاطمة يا ابن  ،على من يف األرض والسماء

 الٌم عليك، يف أمان اهلل.الـحسن العسكري صلواٌت عليك، سالٌم، س
 

 

 االحــد   
 1432 شوال 5
4  /9  /2011 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

 

 

 

 

 وفي الختام :
وىـذا المطبـوع ال  ،ال بُّد من التنبيو الى أنّنا حاولنا نقل نصوص البرنـام  كمـا ىـي

فمن أراد الدقّة الكاملة عليو مراجعة تسجيل البرنـام   ،يخلو من أخطاء وىفوات
 بصورة الفيديو أو األوديو على موقع زىرائيون.
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