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 الثامنة عشراحللقة 

 / اجلزء الرابعالوصال 
أشياع القائم من آؿ ُمػَحمَّد أولياءُه أنصارُه ُمػحبِّيو ُمنتظريو الػُمشتاقوَف إليو َساَلـٌ عليكم، وفقنػي اهلل 

وأف نكوف لو أعوانًا على نأيِو  ،ومودتِو ومػحبتِو والتسليم ألمره واالنقياد لػمرادهوإياكم لػمعرفتِو وطاعتِو 
وغيبتو صلوات اهلل وسالمو عليو بُت أيديكم الػحلقة الثامنة بعد العاشرة من الػَمَلفِّ الػَمهَدوّي زُبَدُة 

 لػملف الوصاؿ.الػَمَلّفات وال زاؿ كالمنا يف أجواء العنواف السادس من عناوين صحائف ىذا ا
حُت أتناوُؿ ما يقولُو بعض األعالـِ يف كتبهم أو على منابرىم تػحت ىذا العنواف ألي أمر؟ أو ألي 
غاية؟ الغاية أف ىذه الػمطالب التػي ُتذكُر يف ىذه الكتب أو ىذه الِسمات والػخصائص التػي أتناولػها 

لػمنهج علمي وفكري وبػحثي يسود يف  والتػي ىي ِسػماٌت وخصائص لػمنهج يسود يف واقعنا الشيعي،
إنػما أتناوؿ ذلك ألف كل ىذا مطباٌت تػحوُؿ  ،ولػخطابات تنتشُر يف وسط عامة الشيعة ،الواقع الشيعي

فيما بُت الشيعة وبُت إمامهم، ال يػمكن أف يتواصل الشيعة مع إمامهم من دوف معرفة حقة والطريُق إىل 
ذه الػمطبات كيف يستطيع اإلنساف أف يواصل السَت دوف أف يعرؼ الػمعرفة الػحقة إذا كاف فيو مثل ى

وكي يعرؼ األسلوب الذي يستطيع بو أف يتجاوزىا  ،مواطن ومواضع ىذه الػمطبات كي يتعامل معها
وأف يتخلص منها وليس إىل ذلك سبيل إالَّ من خالؿ بيانػها ومن خالؿ تسليط الضوء عليها، ولذلك 

 ،ماذج أخرى وكل ذلك ال على سبيل االستقصاء وإنػما على سبيل األمثلةنػحُن مستمروف يف عرض نػ
ألف القضية إذا دخلت ودخلنا بػها يف باب االستقصاء والتتبع لكل صغَتة وكبَتة فاألمُر يػحتاُج إىل 

 سنوات وليَس إىل عدد مػحدود من حلقات تلفزيونية.
وصل بنا الكالـُ يف ما قالُو شيخنا الوائلي رضواف اهلل تعاىل عليو خبصوص كتاب البياف للكنجي الشافعي 
وقد قرأت عليكم ما جاء يف ىذا الكتاب يف مقدمتِو ويف وسطِو ويف آخره أخذت مناذج، من ادلقدمة 

 -وًة عن كل ما جاء عن الشيعة إني قد َعرَّوُت كتابي هذا تعرأوؿ سطر ابتدأ بو ليُػَعرَِّؼ كتابُو فقاؿ: 
من طرؽ الشيعة، ىذه أوؿ منقبة يف كتاب البياف للكنجي الشافعي الذي يوصي شيخنا الوائلي شباب 
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الشيعة أف يعرفوا إماـ زماهنم من خاللو حُت يقوؿ أقرب الكتب كتاُب البياف للكنجي الشافعي وىو  
ويف آخر الكتاب يثبت الكنجي الشافعي بأف اإلماـ احلجة موجوٌد  ،صفحة 05كتاٌب صغَت ال يتعدى 

يف السرداب ويدافع عن ىذه القضية يف قضية عيسى عليو السالـ وقضية الدجاؿ وبأف اإلماـ موجوٌد يف 
السرداب وال حيتاُج إىل طعاـ أو شراب كعدـ حاجة الدجاؿ إىل طعاـ أو شراب وىو مقيٌد باحلديد 

جزيرة من اجلزائر، إىل غَت ذلك من اخلزعبالت كما يصُف الوائلي ادلطالب اليت ال  وملقًى يف بئر يف
فهل يدفن السرداب  !!تعجبُو، أليست ىذه خزعبالت مث أليَس شيخنا الوائلي يتمٌت أف يدفن السرداب

اننا من واإلماـ موجوٌد فيو كما قاؿ الكنجي الشافعي يف الكتاب الذي أوصانا بقراءتِو وأف نعرؼ إماـ زم
خالؿ كتاب الكنجي الشافعي الذي قاؿ يف أولِو بأنو قد عرَّاه تعريًة عن كل حديث شيعي، ليس غريباً 
، ولكن لنقف قليالً  ىذا من الوائلي وكل ثقافتِو ثقافة سلالفة ألىل البيت ستتضح الصورة، صربكم َعَليَّ

 لوف؟ مع أىل البيت لنرى ماذا يقولوف، كيف حيدثنا أئمتنا؟ ماذا يقو 
 الػحديث السادس، الرواية بسندِه: 33الرواية يف الكايف الشريف، الػجزء األوؿ صفحة: 

والتفقو  - عن بشير الدىان قال: قال أبو عبد اهلل عليو السالم: ال خيَر فيمن ال يتفقَُّو من أصحابنا
ية، األحكاـ ىنا ليس األحكاـ الشرعية للعلم، مصطلح الفقو عند أىل البيت ليس األحكاـ الشرع

الشرعية تػمثل زاوية صغَتة صغَتة صغَتة جدًا يف معنػى الفقو، حوزاتنا العلمية جعلت الفقو وجعلت 
األحكاـ الشرعية ىي العنواف األكرب بينما عند أىل البيت األحكاـ الشرعية عنواف صغَت يف دائرة كبَتة 

الفقو األكرب والفقو األصغر فيسمي  أسػمها الفقو، ولذلك بعض العلماء يلجأ إىل تقسيم الفقو إىل
 (الفقو األكربػػ )ويسمي سائر الػمعارؼ معارُؼ الكتاب والعًتة ب (الفقو األصغرػػ )األحكاـ الشرعية ب

ال خيَر فيمن ال يتفقَُّو من أصحابنا يا بشير، إنَّ  -على أي حاؿ ال أريد الػخوض يف ىذه القضية 
ِلمن؟ إىل  - إذا لـم يستغنـي بفقهِو أحتاج إليهم -ن الشيعة يعنػي من أصحابنا م -الَرُجَل منهم 

الػمخالفُت وىذا ىو الذي يػحدُث يف واقعنا، إف الرجل منهم إذا لػم يستغنػي بػحديث آؿ ُمػَحمَّد، كيف 
يستغنػي؟ أف يكوف لو علم، إذا ما كاف عنده علم بػحديث آؿ ُمػَحمَّد سنرى شيخنا الوائلي أصاًل ىل 

إنَّ الَرُجَل منهم إذا لـم  -أصربوا َعَليَّ قلياًل  ،ب شيعية أو ما عنده كتب شيعية ومن لسانوِ عندُه كت
فكيف  - فإذا أحتاج إليهم أدخلوه ِفي باب ضاللتهم وىو ال يعلم ،يستغنـي بفقهِو أحتاج إليهم
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يعنػي من  -نـي إنَّ الَرُجَل منهم إذا لـم يستغ -بػمن يدرس عندىم ويأخذ الشهادات العالية منهم 
فإذا أحتاج إليهم أدخلوه ِفي باب ضاللتهم وىو  -إىل الػمخالفُت  -بفقهِو أحتاج إليهم  -الشيعة 
 من حيث ال يعلم ألنو سيحبهم شيئاً فشيئاً وسيقتنُع بأفكارىم شيئاً فشيئاً. - ال يعلم

خارجة قال: قلت بن  ىارونعن  :رواية أخرى: ىذه الرواية يف مستطرفات السرائر البن إدريس الػحلي
ألي غرض؟ ال  -ألبي عبد اهلل عليو السالم: إنَّا نأتي ىؤالء الـمخالفين لنستمع منهم الـحديث 

إنَّا نأتي ىؤالء الـمخالفين لنستمع منهم الـحديث يكون  -ألجل االقتناع بِو كما يفعل الشيخ الوائلي 
 م َلَعنَـُهم اهلل وَلَعَن ِمَلَلُهم الـمشركة.ُحجًَّة لنا عليهم، قال: ال تأِتهم وال تستمع منه

 لنستمع إىل الشيخ الوائلي الػمقطع التاسع وىو يأمرنا بأف نتحلى بروح رياضية، الػمقطع التاسع.
 ادلذاىب ألحد نظرية يل اقرأ َلمَّا اآلف أنا أقسملك رياضيو بروح نتحلى لو احنو]: الوائلي صوت

 كمسلم ثرويت من جزء أهنا اعتقد ألف االعتزاز، غاية هبا أعتز اهلل يعلم ناىضة، والنظرية اإلسالمية
 [.كمسلم ثرويت من حصيلة

أنا ما أدري ما الػمقصود من النظرية الناىضة، نظرية ناىضة ما معناىا؟! كلمات فارغة من الػمحتوى، 
نػمتلُك الروح الرياضية يبدو أف اإلماـ الصادؽ ال يتحلى بالروح الرياضية، نػحُن نقلد اإلماـ الصادؽ فال 

إنَّا نأتي ىؤالء الـمخالفين ىاروف قاؿ:  -ال تأِتهم  خارجة:بن  ألف اإلماـ الصادؽ يقوؿ لػهاروف
لنستمع منهم الـحديث يكون ُحجًَّة لنا عليهم، قال: ال تأِتهم وال تستمع منهم لعنهم اهلل ولن 

 ِمَلَلُهم الـمشركة.
، ىذا al-waeli.com . al-waeli.net الػمقطع موجود يف صوت الشيعة، شبكة البتوؿ ، 

بداية ثانية  05ىجري، طوؿ الػمجلس ساعة واحدة و 4141الػمجلس يف شهر رمضاف سنة: 
الػمقطع الذي عرضناه يبدأ إىل آخر اآلية، { املَالَئِكَحِ عَهَى عَزَضَهُى ثُىَّ كُهَّهَا األَمسَاء آدَوَ وَعَهَّىَ}  الػمجلس

 ثانية، ىذا الػمقطع الذي أخذناه. 92و  14و عشر ثواين إىل  14من الدقيقة: 
 نستمر مع األئمة الذين ال يػمتلكوف روحاً رياضية كما ىو شيخنا أبو سػمَت:

ليو يسار عن أبي عبد اهلل عبن  عن الفضيل أو الُفضيلالرواية عن الكايف الشريف يف الػجزء الثاين: 
الػمرجئة يعنػي الػمخالفُت يعنػي الػمذاىب األربعة، ىذا  -السالم: قال: ال تـجالسوىم يعنـي الـمرجئة 
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ال تـجالسوىم يعنـي الـمرجئة لعنهم اهلل ولعن اهلل ِمَلَلُهم  -ىو معنػى الػمرجئة يف روايات أىل البيت 
 .الـمشركة الذين ال يعبدون اهلل على شيء من األشياء

لعن اهلل ة أيضًا موجودة يف الكايف الشريف يف اجلزء الثاين، اإلماـ الصادؽ بُت أصحابِو قاؿ: الرواي
أيب سفياف رلموعة آمنوا بالفكر اجلربي، معاوية ىو بن  القدرية الِفَرؽ اليت آمنت بفكر معاوية - القدرية

اهلل الخوارِج ثم قال: َلَعَن اهلل  َلَعَن اهلل القدرية َلَعنَ  -الذي بثَّ الفكر اجلربي يف الناس، اجملربة 
مرًة  -يعٍت القدرية واخلوارج  - قلُت: لعنَت ىؤالءالراوي يقوؿ:   - الُمرجئة َلَعَن اهلل المرجئة مرتين 

ولعنَت  -ادلرجئة يعٍت ادلخالفُت اآلف العنواف العاـ دلخالفي أىل البيت ىم ادلرجئة  - مرًة ولعنت ىؤالء
أصاًل أكثر من ذلك  -إنَّ قتَـَلَتنا مؤمنون  :قال: إنَّ ىؤالء يقولون -ماذا قاؿ اإلماـ؟  - ىؤالء مرتين

إنَّ قتَـَلَتنا مؤمنون فدمائنا متلطخٌة  :يقولون -يقولوف بأف يزيد خليفة شرعي أليس ىكذا يقولوف؟ 
 إٌَِّ قَانُىا انَّذٌٍَِ}اآلية:اإلماـ يشَت إىل ىذه  -بثيابهم إلى يوم القيامة إنَّ اهلل حكى عن قوم في كتابِو  

 فَهِىَ قُهتُى وَتِانَّذِي تِانثٍَِّنَاخِ قَثهًِ يٍِّ رُسُمٌ جَاءكُى قَد قُم اننَّارُ تَأكُهُهُ تِقُزتَاٌ ٌَأتٍَِنَا حَتَّىَ نِزَسُىل َُؤيٍَِ أَالَّ إِنٍَنَا عَهِدَ انهّهَ

اخلطاب  -ئة عاماكان بين القاتلين والقائلين خمسممث يعلق اإلماـ:  -{ صَادِقِنيَ كُنتُى إٌِ قَتَهتًُُىهُى
فألزمهم اهلل  -َصاِدِقيَن  ُكنُتم ِإن قـََتلُتُموُىم َفِلمَ  دلن؟ ألُناس يعيشوف يف زمن النيب واآلية تقوؿ ذلم:

ألهنم حيبوف أولئك الذين قتلوا األنبياء، يبدو أف أئمتنا ال ديلكوف روحاً  - القتل برضاىم ما فعلوا
 رياضية. 

حنظلة ادلعروفة يعرفها العلماء والفقهاء رواية بن  حنظلة رواية عمربن  نستمر يف مقبولة أو صحيحة عمر
أو رلموعة من أنا أأخذ منها موطن احلاجة، عن إمامنا الصادؽ عليو السالـ، احلديث عن اثنُت  ،طويلة

الشيعة خيتلفوف يف قضية يًتافعوف إىل فقهاء الشيعة إىل فقيهُت كل فقيو عنده رأي وكل فقيو يستند إىل 
باعتبار الروايات سلتلفة واختالؼ الروايات راجع إىل أسباب ليس اآلف احلديث عن أسباب  ،رواية

إن كان الَخبَـَران عنكما مشهورين عن إمامنا الصادق عليو السالم، قلُت: ف :االختالؼ يف الروايات
فإن   -ألف اإلماـ بالبداية يقوؿ لو خذ بادلشهور واجملمع عليو بُت أصحابنا  - قد رواىما الثقاُت عنكم

كان الَخبَـَران عنكما مشهورين قد رواىما الثقاُت عنكم قال: ينظر فما وافق حكمُو حكم الكتاب 
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فيؤخذ بو ويُترك ما خالَف ُحكمُو حكم  -ط سلالفة العامة هبذا الشر  -والُسنَّة  وَخاَلَف العامَّة 
الكتاب والسنة ووافق العامة، قلُت: ُجِعلُت ِفداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمُو من الكتاب 
والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقًا للعامة واآلخر مخالفًا لهم بأي الخبرين يؤخذ؟ قال: ما َخاَلَف 

اد، فقلُت: ُجِعلُت ِفداك فإن وافقهما الخبران جميعاً، قال ينظر إلى ما ىم إليو العامة ففيِو الرش
 -يبدو أفَّ اإلماـ الصادؽ ما كاف عنده روح رياضية  - أمَيل ُحكَّامهم وُقضاتهم فيُترك ويؤخذ باآلخر

أترؾ  -قلُت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعاً، قال: إذا كان ذلك فارجو حتى تلقى إمامك 
األمر من أساسو ألف ما زاؿ أف اخلربين يوافقاف العامة فمعٌت ذلك أف ىذين اخلربين على الضالؿ وليس 

فإن وافق حكامهم الخبرين جميعًا قال: إذا كان ذلك فارجو حتى تلقى إمامك فإن  -على الرشاد 
 الوقوف عند الشبهات خيٌر من االقتحام في الهلكات.

موجودة يف كتاب الوسائل يف كتاب الكايف يف الكتب األربعة، الرواية عن رواية أيضًا كل ىذه الروايات 
إذا َوَرَد عليكم حديثاِن مـختلفان فاعرضوىـما على كتاب إمامنا الصادؽ صلوات اهلل وسالمو عليو: 

 - وما خالف كتاب اهلل فردوه فإن لـم تـجدوىـما فـي كتاب اهلل ،اهلل فما وافق كتاب اهلل فـخذوه
فاعرضوىـما على أخبار العامة فما وافق  -األخبار والػمعاين موجودة يف الكتاب ظاىرة  ليس كل

 .وما خالف أخبارىم فخذوه -أرموه  - أخبارىم فذروه
عن أبي بصير عن أبي عبد اهلل قال: ما أنـتم واهلِل على شيء مـما ُىم فيو وال ُىم رواية ثالثة أيضاً: 

على خالؼ مػطلق ألنػهم على ضالؿ وأنتم على ىدى، تنتبهوف إىل أنتم  -على شيء مـما أنـتم فيو 
ما أنـتم واهلِل على شيء مـما ُىم فيو وال ُىم على شيء مـما أنـتم فيو فخاِلفوىم فما ُىم من  الرواية:

 -فما ُىم من الـحنيفية  -الػحنيفية يعنػي الػملة اإلبراىيمية يعنػي ملة ُمػَحمَّد  -الـحنيفية على شيء 
 يعنػي من الػُمػَحمَّديَِّة على شيء.

واهلِل ما َجَعَل اهلل الرواية الرابعة: عن إمامنا الصادؽ، أيضًا يف الوسائل يف الكتب األربعة موجودة، قاؿ: 
ما موجود خيار فقط إتباع أىل البيت ألف ىذا ىو الصراط ادلستقيم، أمَّا  -ألحد ِخَيرًة في إتباع غيرنا 

الشيخ الوائلي  -واهلِل ما َجَعَل اهلل ألحد ِخَيرًة  ية زبص أبا مسَت، اإلماـ يقوؿ:نظرية ناىضة ىذه قض
يفحص يف النظريات وجيد ىذه النظرية ناىضة وتعجبو تلك النظرية ىذه قضية زبص الوائلي، أنتم 
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اهلِل و تريدوف سبشوف يف منهج الوائلي ىنيئًا لكم بِو، سبشوف يف منهج الصادؽ ىذا منهج الصادؽ: قاؿ: 
ما َجَعَل اهلل ألحد ِخَيرًة في إتباع غيرنا وأنَّ من وافقنا َخالَف عدونا ومن وافق عدونا في قول أو 

يا مجاعة ىذا ىو ديننا ىذه تعاليمنا، يا علمائنا األجالء يا خطبائنا  -عمل فليس منا وال نحُن منهم  
كالـ الصادؽ، ِلماذا ُتشحن الفضائيات دبثل الكراـ يا ساداتنا يا موالينا يا فقهائنا ىذا ىو ديننا ىذا  

واهلِل ما َجَعَل اهلل ألحد ِخَيرًة في إتباع  -ىذا كالـ الصادؽ صلوات اهلل عليو  -واهلِل  -ىذه الًتىات 
 غيرنا وأنَّ من وافقنا َخالَف عدونا ومن وافق عدونا في قول أو عمل فليس منا وال نحُن منهم .

قلُت  -رواية أخرى، الروايات كثَتة أنا آتػي نػماذج ىنا فقط آتػي بالنماذج  - عبد اهللبن  عن ُمـَحمَّد
للرضا عليو السالم: كيف نصنُع بالـخبرين الـمختلفين؟ فقال: إذا ورد عليكم خبران مـختلفان 

ال يتحدث  .فانظروا إلى ما يـخالف منهما العامة فخذوه وانظروا إلى ما يوافق أخبارىم فدعوه
نظرية ناىضة ىنا، أي نظرية ناىضة!! لنستمع إىل كالـ الشيخ الوائلي مرة ثانية نفس اإلماـ عن 

 الػمقطع، الػمقطع التاسع..
 ادلذاىب ألحد نظرية يل اقرأ َلمَّا اآلف أنا أقسملك رياضيو بروح نتحلى لو احنو]: الوائلي صوت

 كمسلم ثرويت من جزء أهنا اعتقد ألف االعتزاز، غاية هبا أعتز اهلل يعلم ناىضة، والنظرية اإلسالمية
 [.كمسلم ثرويت من حصيلة

 ىذه النظرية الناىضة جزء من ثروتِو بينما األئمة ماذا يقولوف؟ 
 - ما سـمعتُو منـي يشبو قول الناس: يقول زرارة عن أبي عبد اهلل صلوات اهلل عليوبن  عن عبيد

ىذا كالـ تقية  - فيِو التقية -َشَبو فيو  - الناسما سـمعتُو منـي يشبو قول  -الناس يعنػي الػمخالفُت 
 أين ىي النظريات الناىضة ىنا؟! -وما سـمعَت منـي ال يشبو قول الناس فال تقية فيو  -

ماذا  - أعين يسأل اإلمام الباقر عن الـحديثين الـمتعارضين بأيـهما يأخذ؟بن  عن زرارةرواية أخرى: 
 .ا مذىب العامة فاتركُو وُخذ بـما خالفهمأنظر ما وافق منهم -يػجيب اإلماـ؟ 

الػَجهم أو الػُجهم يسأؿ اإلماـ الكاظم: بن  رواية عن اإلماـ الكاظم صلوات اهلل وسالمو عليو، الػحسن
ىل يسعنـا فيما َوَرَد علينا منكم إالَّ التسليم لكم؟ فقال: ال واهلل ال يسعكم إالَّ التسليم لنا، فقلُت: 

اهلل عليو السالم شيٌء ويُروى عنو خالفو فبأيـهما نأخذ؟ فقال: ُخذ بـما َخاَلَف فُيروى عن أبي عبد 
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 .وما وافق القوم فاجتنبوُ  -بػما خالف القـو يعنػي الػمخالفُت  - القوم
 .: إذا َوَرد عليكم حديثان مـختلفان فـخذوا بـما َخاَلَف القومعن اإلماـ الصادؽ عليو السالـ

شيعتنا الـُمَسلِّمون ألمرنا اآلخذون بقولنا الـمخالفون ألعدائنا َفَمن لـم يكن كذلك عن إمامنا الرضا: 
 .َفَمن لـم يكن كذلك فليس منا -يعنػي الذي يبحث عن النظريات الناىضة فليس منا  - فليس منا

 كل ىذه الروايات موجودة يف وسائل الشيعة، موجودة كذلك يف جامع أحاديث الشيعة باب كبَت واسع
 يف ىذا الكتاب، موجودة يف الكتب األربعة يف الكايف وأخوات الكايف.

قال: قلُت للرضا عليو السالم:  -أيضاً الرواية من الوسائل  - أسباطبن  عن عليإليكم ىذه الرواية: 
 وليس فـي البلد الذي أنا فيِو أحٌد أستفتيو -قضية ضرورية  - يـحدث األمر ال أجد بُدًا من معرفتوِ 

حظوف الكالـ عن قضية فتوى فما بالك يف القضايا العقائدية التػي ىي األساس، يقوؿ لمإماـ تال -
 -عندي مسألة ضرورية وال يوجد أحد من أصحابك من فقهاء الشيعة أستطيع أف أسألُو ماذا أصنع؟ 

ليك، قال: وليس فـي البلد الذي أنا فيِو أحٌد أستفتيو من موا يـحدث األمر ال أجد بُدًا من معرفتوِ 
فاستفتِو من أمرك فإذا أفتاَك بشيء فَـُخذ  -فقيو البلد يعنػي الػمخالف  - ائـتـي فقيو البلد فقال:

ائـتـي فقيو البلد  -ىذه رسالة عملية موجودة يف كل مكاف، الرسالة العملية  - بـخالفو فإنَّ الـحقَّ فيو
 .الـحقَّ فيو فاستفتِو من أمرك فإذا أفتاَك بشيء فَـُخذ بـخالفو فإنَّ 

تالحظوف كم ىم مبتعدوف، ىذه ليست قضية عناد أبداً، طبعًا إذا أريد أف أذىب إىل كتب فقهاء 
الػمخالفُت وقت ما عندي أنا جئت بػنماذج من أقوالػهم لكن واهلل ما عندي وقت، يػمكنكم أف تراجعوا  

ػجدوف ىذه الروايات التػي تلوتػها كتابػي )ِفََت يف عصر الظهور( تػجدوف مػجموعة من ىذه األقواؿ وت
على مسامعكم، أنا تلوت ىذه الروايات ىو من كتايب )ِفََت يف عصر الظهور( وىذا الكتاب مشحوف 
بػهذه الروايات، روايات منقولة عن الوسائل وعن الكتب األربعة وىذا كتاب ليس جديداً، ىذا الكتاب 

 للهجرة. 4141طبعتُو األوىل كانت سنة: 
أتدري ِلما أُِمرُتم : رويها الشيخ الصدوؽ يف علل الشرائع تشرح لنا القضية، عن اإلماـ الصادؽرواية ي

إنَّ عليًَّا عليو السالم لـم يكن يديُن اهلل  :فقالما تقول العامة؟ فقلُت: ال ندري،  باألخِذ بـخالف
األُمَّة أي أٌمَّة؟ األُمَّة التػي كانت يف الػمدينة يعنػي أُمَّة السقيفة  - بدين إالَّ خالفت عليو األُمَّة إلى غيره
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 -ألي شيء؟  - إنَّ عليًَّا عليو السالم لـم يكن يديُن اهلل بدين إالَّ خالفت عليو األُمَّة إلى غيره -
فإذا  إرادًة إلبطال أمره وكانوا يسألون أمير الـمؤمنين عليو السالم عن الشيء الذي ال يعلمونو

حتػى ال يكوف الػمصدر عليَّاً صلوات اهلل عليو،  .أفتاىم جعلوا لو ضداً من عندىم ليلبسوا على الناس
ىذا ىو السبب الذي ألجلِو األئمة قالوا لنا بأف الصواب يف خالفهم بأف الرشاد يف خالفهم، فأين ىذا 

 عاشر للشيخ الوائلي..الكالـ من منهج شيخنا أيب سػمَت الوائلي، لنستمع إىل الػمقطع ال
 إىل أدى إذا احلق ترؾ يتعُت: يقولوف فقهائنا غَت من مجلة شفت أنا ىاحلالو فمثل ]: الوائلي صوت
 [. عجالة على ادلوضوع يف فقهائنا رأي الحظت ما الواقع أكرب، ضررٍ 

ىو يػحضر إىل الػمجلس من دوف أف يراجع الكتب الشيعية يراجع كتب الػمخالفُت أنصتوا  تالحظوف
 مرة أخرى للكالـ..

يعٍت ىو يأتيكم إىل اجمللس يقرأ كتب ادلخالفُت ويشحن أذىاف الناس بكالـ ادلخالفُت وما راجع كتب 
 شبكة البتوؿ عليها السالـ،فقهاء الشيعة، ىذا ادلقطع ضلُن أخذناه من رللس موجود يف صوت الشيعة، 

al-waeli.com . al-waeli.net 49دقيقة و 09للهجرة طوؿ اجمللس  4144، شهر رمضاف 
 }الَثواين، أوؿ اجمللس  5و  5ثانية إىل الدقيقة  04و  6ثانية، ادلقطع الذي عرضناه يبدأ من الدقيقة 

 .إىل آخر اآلية{ عِهى تِغَريِ عَدواً نهّهَا فٍََسُثُّىا انهّهِ دُوٌِ يٍِ ٌَدعُىٌَ انَّذٌٍَِ تَسُثُّىا
القضية واضحة وبينة أف الشيخ الوائلي وىو آت إليكم ليصعد ادلنرب منرب احلسُت يالحظ ويتابع كتب 
ادلخالفُت وينقل آرائهم وما يالحظ كتب فقهاء الشيعة وىو مل حيفظ آرائهم، لو كاف حيفظ آرائهم ونَػَقل 

قل فقط لكم آراء ادلخالفُت وىذا ىو منهج الشيخ الوائلي، قد يقوؿ آرائهم ما كاف حيفظ آرائهم ن
البعض بأف ىذه حالة استثنائية أبداً، ألنو أساسًا الشيخ الوائلي ما ديلك كتبًا شيعية إال قليلة، مكتبة 

 الشيخ الوائلي كلها من كتب ادلخالفُت كتب الشيعة فيها قليلة لنستمع إىل ادلقطع احلادي عشر..
 من منها% 25 اجلالسُت من واحد كل مكتبة وأعتقد مكتبيت عندي اآلف أنا اخي يا ]: الوائلي صوت
 ايطب كتابك أف اىضم ليش أنا زين كتبنو من افرض% 45 وفرد زين األربعة، ادلذاىب كتب

 ما كتايب أنت ليش وأباركو، بو أعتز قيم دليل بو أكو وإذا موضوعية، وبكل إمعاف بكل وأقراه وأتصفحو
 وأقرأ يدخل خليو الفكر ، أبداً  عدوى بيو ما الفكر فكر مسألة ىاي ادلانع، شنو ليش يدخلك زبليو
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 [. واقرأ الكتاب الـز اقرأ انت
، وشبكة الشيعة العادلية شهر صفر شيعة، شبكة البتوؿ عليها السالـىذا اجمللس ذبدونو يف صوت ال

 أٌَ انهّهِ يَسَاجِدَ يَّنَعَ يًٍَِّ أَظهَىُ وَيٍَ}ثانية، بداية اجمللس  95دقيقة و  16ىجري طوؿ اجمللس  4155

 49ثانية إىل الدقيقة  31و 44إىل آخر اآلية، ادلقطع الذي نقلناه يبدأ من الدقيقة { امسُهُ فٍِهَا ٌُذكَزَ
أفرض يعنػي القضية  %45من كتب الػمخالفُت  %25يقوؿ إف مكتبيت فيها ثواين، الحظتم  0و

فرضية ليست معلـو أنو عشرة بالػمئة لكن التسعُت بالػمئة بيقُت يقولػها، سنعيد الػمقطع بعد قليل، 
التسعُت بالػمئة يقولػها بقاطعية إف مكتبتػي فيها تسعوف بالػمئة وأفرض يقوؿ عشرة بالػمئة من كتب 

ويُػملي ادعاًء ىذا الكالـ يقوؿ الػجالسُت كذلك، من قاؿ لو بأف الػجالسُت كذلك!! ىو يتصور  الشيعة
أف الناس كلهم كذلك، يقوؿ بأف الػجالسُت أيضًا مكتباتػهم تسعوف بالػمئة من كتب الػمخالفُت وعشرة 

ع أف يرجع إىل كتب بالػمئة من كتب الشيعة، قطعاً الذي تكوف مكتبتُو ىكذا وىو على ُعجالة ال يستطي
الشيعة الكتاب القريب، اإلنساف الذي يكوف على عجلة من أمرِه الكتب القريبة والػمنتشرة والػموجودة 

واإلنساف دائػمًا حينما يريد أف يقرأ  ،على الػمنضدة والػموجودة يف خانات الػمكتبة ىي كتب الػمخالفُت
ال يػملكوف القدرة على التحقيق يف الكتب، مثل أو ينقل معلومة خصوصًا الػخطباء، خطباء الػمنابر 

الشيخ الوائلي رجل علمُو مػحدود الناس تتصور بأف علمو غَت مػحدود، الرجل قليل العلم وال علم لو 
بػحديث أىل البيت، الرجل عنده قدرة خطابية، القدرة الػخطابية شيء والعلم شيء آخر، يػمكن 

والذين ىم ليس من أىل االختصاص  ،ستعُت بػمعلومات قليلةلمإنساف أف تكوف عنده قدرة خطابية وي
الشيء الطبيعي الكتاب  %25ال يستطيعوف أف يػميزوا بُت حقيقة العلم وبُت غَتِه، فإذا كاف الػمكتبة 

ي، الذي يصل إليو دائػمًا ويتعامل معو دائػمًا ىو الكتاب الػمخالف ألىل البيت وىذا ىو الشيء الطبيع
 قطع مرة ثانية.نستمع إىل الػم

إذًا أنتم تػمتعوا بػهذا الفكر النَت  ،تسعوف بالػمئة من كتب مكتبتِو من الػمخالفُت من كتب الػمخالفُت
وأنا ىنا أجيب على الكثَت من الرسائل التػي وصلتنػي منُذ  ،وبػهذه النظريات الناىضة نػحُن ال نريدىا

القناة بأننا ال نبث مػجالس الشيخ الوائلي، أو البعض  افتتاح القناة وىي إما تعتُب َعَليَّ أو تعتب على
 يطلبوف ذلك وما أجبُت على تلك الرسائل جوايب ىو ىذا:
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واهلل أجُد ذلك، أنا يف عقيدتػي ىذا، أجُد يف ذلك إضالاًل للناس إضالالً لشيعة أىل البيت، رجل يأخذ 
من كتب الػمخالفُت، وأنا أقرُأ يف مصادرنا األصلية ىذا رجاُؿ  %25معلوماتو من مكتبة تشتمل على 

الكشي ويف بداية الكتاب الروايات التػي يضعها الكشي يف بداية الكتاب قواعد لتقييم رجاؿ الػحديث، 
 من ىذه الروايات:

بن  ىذا عليّ  - سويد السائي قال: كتبُت إلى أبي الحسن األول وىو في السجنبن  عن عليّ 
السائي ىو الذي نقل خرب خروج اإلماـ إىل الشيعة وأعتقد القصة تعرفوهنا َلمَّا جيئ باجلنازة سويد 

سويد بن  عن عليّ  -سويد السائي بن  الشريفة على اجلسر، الذي نقل اخلرب إىل الشيعة ىو ىذا عليّ 
مَّا ما ذكرت وىو في السجن: وأ -يعٍت اإلماـ الكاظم  -السائي قال: كتَب إليَّ أبو الحسن األول 

ال تأخذنَّ معالم  -يعٍت أصوؿ حقائق ثوابت  -ال تأخذنَّ معالم ،يا علّي ممن تأخذ معالم دينك
ال تأخذنَّ معالم دينك عن  -ِلماذا يا أبا احلسن؟ ِلماذا يا باب احلوائج؟  -دينك عن غير شيعتنا 

وا اهلل ورسولو وخانوا أماناتهم  فإنََّك إن تعديتهم أخذت دينَك عن الخائنين الذين خان ،غير شيعتنا
فعليهم لعنة  ،إنهم اؤتمنوا على كتاب اهلل جلَّ وعال فحرَّفوه وبّدلوه -من الكتب  %25ىذه  -

 اهلل ولعنة رسولِو ولعنة مالئكتو ولعنة آبائي الكرام البررة ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة.
قال: كتبُت إليو يعني أبا الحسن  -كتاب آخر ينقلُو الكشي، من الشيعة من يكتب إىل اإلماـ اذلادي 

أبو احلسن الثالث قرأنا أبو احلسن األوؿ ىو اإلماـ الكاظم أبو احلسن الثاين اإلماـ الرضا أبو  - الثالث
ثالث أسألُو عمَّن آخذ معاَلم قال: كتبُت إليو يعني أبا الحسن ال -احلسن الثالث ىو اإلماـ اذلادي 

يعٍت اثناف من األخوة من الشيعة كتبا إىل اإلماـ رسائل  -ديني وَكَتَب أخوُه أيضاً بذلك فكتب إليهما 
فاصمدا  ،َفِهمُت ما ذكرتما -يسأالف اإلماـ اذلادي عمَّن يأخذاف دينهم، اإلماـ ماذا كتب إليهما؟ 

 .نهما كافوكما إن شاء اهلل تعالىلتقدم في أمرنا فإفي دينكما على متين في حبنا وكل كبير ا
ىذه مناذج من الروايات وإالَّ كتُب الػحديث تعجُّ بػمثل ىذه الػمعاين وبػمثل ىذه الػمضامُت، أصُل ديننا 
أننا ال نأخُذ إالَّ من أىل البيت صلوات اهلل وسالمو عليهم أجػمعُت، الذي يريد أف يأخذ من غَت أىل 

اند الػمنهج يعاند منهج ُمػَحمَّد، منهج ُمػَحمَّد الكتاب والعًتة، الذي يأخذ من غَت ىذا البيت إنو يع
ألف آية  ،الػمنهج ىو خارٌج عن ملة ُمػَحمَّد ىو يبحث يف مزبلة من الػمزابل يف قمامة من القمامات



 18ح   ًهدوي ـف انـهـًـان

15 

 

يعنػي نػجاسة، آية  التطهَت مػخصوصة بػهذا الػمنهج، الػخارج عن ىذا الػمنهج والػمعادي لػهذا الػمنهج
التطهَت بػمن مػخصوصة؟ بالعًتة أـ بغَت العًتة؟ والنبػي صلى اهلل عليو وآلو خصَّ الػمنهج بػهذه العًتة 
الطاىرة، الذي يأخذ عن غَت ىذا الػمنهج يعنػي يأخذ عن غَت أصحاب آية التطهَت يعنػي عن نػجاسات 

من التػأريخ كما يف الػمقطع الػخامس عشر، حُت عن قمامات، الشيخ الوائلي حَُت يبدي غضبُو مثاًل 
 يُبدي غضبُو من التػأريخ فماذا يقوؿ لنستمع إىل الشيخ الوائلي يف الػمقطع الػخامس عشر..

 لو التأريخ ىذا ىو بادلرحاض تذبو وتشيلو باحلذاء كلو للتاريخ وتدكو احلذاء تلـز مو ]: الوائلي صوت
 [. غَته

وال يعجبو ما قالُو التأريخ ويعطي رأيُو يف التأريخ بأنو ُيضرب باحلذاء مث يؤخذ حُت يغضب الشيخ الوائلي 
بكلِو ويلقى يف ادلراحيض، فماذا نقوؿ عن العقائد، التأريخ أىوف وإف كاف التأريخ أيضًا يرتبط يف بعض 

موجود يف  جوانبِو بالعقائد فماذا نقوؿ يف الفكر ويف التفسَت القضية تكوف أسوأ وأسوأ، ىذا ادلقطع
 ، أوؿ الػمجلس: al-waeli.com . al-waeli.net صوت الشيعة، شبكة البتوؿ عليها السالـ،

 اُء الـجزيلُ ـأعطيَت هلل والعط  ذت فقد ـف إن أخـا الطـا أبـي
و  44الػمقطع الذي نقلناه يبدأ من الدقيقة  4322ثانية شهر صفر  49دقيقة و 11طوؿ الػمجلس 

ثانية، الشيخ ىنا يُبدي غضبو وعدـ رضاه من ىذا التأريخ الػمشوه إذا  05و 44 ثانية إىل الدقيقة 04
كاف التأريخ ىكذا ُيضرب بالػحذاء ويلقى يف الػمراحيض فلماذا ننقل منو!! لطالػما نقل لنا األكاذيب 

 ابع عشر وىو يتحدث عن أيب حنيفة.من ىذا التأريخ، لنستمع إىل الػمقطع الر 
 فقهائنا، آراء آرائنا مثل اإلماـ أف رأي عنده حنيفة أبو حنيفة، أيب دلناقشة دلدينةا من ]: الوائلي صوت

، عن القراءة يتحمل بالصالة اإلماـ أف  اإلماـ األوليُت بالركعتُت يقروف حيتاج ما وراه اللي اجلماعة ادلأمـو
، عن القراءة يتحمل  ما: قاؿ عليو دخلوا الو جايُت مجاعة ىواي يناقشوه يريدوف جايُت ىذولو ادلأمـو
 جايُت احنا: لو قالوا بلى،: ذلم قاؿ القراءة، ادلأمومُت عن يتحمل اإلماـ أف تقوؿ أنت: قالوا ؟ عندكم

 أنا رسلكم على: ذلم قاؿ العقيدة، ىذه على نبككك أف العقيدة ىذه على نبككك أف ونريد اناقشك
 منهم واحدٍ  إىل فأشاروا أكلمو، وأنا أفضلكم أعلمكم انتخبوا كلكم، وياكم احجي ديكن ما خوب
 إذا: ذلم قاؿ بلى،: قالوا ديثلكم؟ بلى،: قالوا ؟ عنكم ينوب ىذا: ذلم قاؿ عنا، ينوب ىذا: لو قالوا

 تلزمكم؟ حبجة ألزمتو إذا: قاؿ نعم،: قالوا عنكم؟ يتحمل: قاؿ بلى،: قالوا أناقشكم؟ كأمنا ناقشتو
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 عنكم، ويتحمل عنكم ينوب تعتربوه ىذا: قاؿ كيف؟: لو قالوا احلجج، لزمتكم قد: قاؿ بلى،: قالوا
 ما الرجل ىو ترا ورائي، يصلي اللي أمثل ما ورائي يصلي عمن القراءة اربمل انا أف تستكثروف ليش

 عالقة، لو ما بادلوضوع النص الشرعي الدليل يقرهبم، أف أراد تقرييب دليل لكن شرعي، دليل وياىم سلك
 يشوشروف يردوف جايُت ىم زين، بالرأي، أقنعهم رلادلُت، جايُت ىذوال ادلعٌت، ذلم يقرب أف أراد لكن
 إىل ميلو شنو؟ سببو عليو، الشوشرة من كثَت أكو تأرخيو يف الرجل ىذا واحلقيقة أكثر، مو عليو،

 شديدة محلة العباسيُت عليو محلوا العلويُت، دبناصرة يفيت وكاف العلويُت إىل دييل كاف الرجل العلويُت،
 [. عليو ذبٍت بيها أهنا واضح تلقاه أشياء لبعض ذبي دلا يعٍت االضطهاد، من لكثَت ويتعرض كبَتة، محلة

ىذا من التأريخ الػمكذوب، متػى َنَصَر العلويُت ىذه تلفيقات موجودة يف كتب التأريخ من نفس التأريخ 
موجود  اجمللسويلقى يف الػمراحيض، ىذا الذي تػحدث عنو الشيخ الوائلي بأنو البُد أف ُيضرب بالػحذاء 

شهر رمضاف   al-waeli.com . al-waeli.netيف صوت الشيعة، شبكة البتوؿ عليها السالـ، 
 35و  09ثانية، الػمقطع الذي أخذناه يبدأ من الدقيقة  05للهجرة طوؿ الػمجلس ساعة و 4141

إىل آخر اآلية، تالحظوف { ثُىَّ كُهَّهَا األَمسَاء آدَوَ وَعَهَّىَ}ثواين، الػمجلس أولُو  4و 00ثانية إىل الدقيقة 
الكالـ واضح دفاع عن أيب حنيفة ومدح، مع أف نقاش أيب حنيفة كاف يف غاية الػهزاؿ ولكنو عرضوُ 
وكأنو يعنػي شيء قوي، النقاش جواب أيب حنيفة كاف يف غاية الػهزاؿ، ال عالقة يل بػما دار يف نقاش أيب 

اع عن أيب حنيفة وأنو كاف مناصرًا للعلويُت وأنو تُػجنّػيَّ عليو وتعرَّض إىل شوشرة كما حنيفة ولكنو دف
 يقوؿ، نػحُن لنرى ماذا يقوؿ أئمتنا عن أيب حنيفة وماذا يقوؿ الشيعة عن أيب حنيفة.

 مثاًل لنقرأ ىذه الرواية، ىذه رواية موجودة يف عدة مصادر لكن ىذا الكتاب الذي بُت يدي ىو القطرة
من بػحار مناقب النبػي والعًتة للسيد أحػمد الػمستنبط رحػمة اهلل عليو والرواية ينقلها عن كتاب 

أنَّ أبا حنيفة  :الكراجكي الػخرائج والػجرائح وموجودة يف البحار موجودة يف الوسائل يف عدة مصادر
عن أكلِو قال: الـحمُد هلل فلمَّا رفع الصادق عليو السالم يدُه  -أكل مع اإلماـ الصادؽ  - أكل معوُ 

فقال أبو حنيفة: يا أبا عبد اهلل أجعلت مع اهلل  ،رّب العالـمين اللَُّهمَّ إنَّ ىذا ِمنَك ومن رسولك
يا أبا عبد اهلل أجعلت مع اهلل  -الحظوا األدب العايل أدب أيب حنيفة مع اإلماـ الصادؽ  -شريكاً؟ 
 أٌَ إِالَّ ََقًَُىا وَيَا} :يو السالم: ويلك إنَّ اهلل تعالى يقولفقال عل -يتهم اإلماـ باإلشراؾ  -شريكاً؟ 
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 وَقَانُىا}:وقال أيضاً { وَرَسُىنُهُ انهّهُ آتَاهُىُ يَا رَضُىا أَََّهُى وَنَى}: وقال أيضاً { فَضهِهِ يٍِ وَرَسُىنُهُ انهّهُ أَغنَاهُىُ

فقال أبو حنيفة: فكأني ما قرأتـهما من كتاب اهلل وال وَرَسُىنُهُ{  فَضهِهِ يٍِ انهّهُ سٍَُؤتٍِنَا انهّهُ حَسثُنَا
سـمعتهما إالَّ ىذا الوقت، فقال أبو عبد اهلل: بلى قد قرأتـهما وسـمعتهما ولكن اهلل تعالى أنزل فيك 

ىذا الػخطاب ِلمن؟ اآلية تتحدث  - َأَفاَل يـََتَدبَـُّروَن الُقرآنَ  -{ أَقفَانُهَا قُهُىب عَهَى أَو}:وفـي أشباىك

 عَهَى أَو}:ولكن اهلل تعالى أنزل فيك وفـي أشباىك -يف أي أجواء؟ يف أجواء الكافرين والػمشركُت  

ىذا ىو قوؿ إمامنا الصادؽ يف أيب  -ٌَكسِثُىٌَ{  كَاَُىا يَّا قُهُىتِهِى عَهَى رَاٌَ تَم كَهَّا}: وقال{ أَقفَانُهَا قُهُىب
حنيفة ىذا الذي يدافُع عنو الشيُخ الوائلي والكثَت من مػجالس الشيخ الوائلي يدافع عن  حنيفة، يف أيب

 أيب حنيفة ويصوب آراءُه ويف بعض األحياف ينقل آراء ىزيلة عن أيب حنيفة ويبدأ ىو يقويها.
مسلم  بن  أبو حنيفة زلمَّد ،بشكل سريع، رللس جيلس فيو اإلماـ الصادؽ 15ىذا حباُر األنوار اجلزء 

مسلم فاإلماـ ماذا قاؿ بن  كاف عنده رؤيا بشكل سلتصر وسريع ذكر الرؤيا، أبو حنيفة أوََّؿ الرؤيا حملمَّد
أصبَت واهلل يا أبا حنيفة، قال: ثم خرج أبو حنيفة من عندِه  :حسب الرواية ادلوجودة يف ىذا اجلزء

فداك إني كرىُت تعبير ىذا الناصب فقلُت: ُجِعلُت  -مسلم يقوؿ بن  زلمَّد -فقلُت: ُجِعلُت فداك 
مسلم الطائفي بن  مسلم ىذا من أعلم أصحاب، زلمَّدبن  ناصب يعٍت ىكذا كاف معروفاً، زلمَّد -

الذي يقوؿ عنو إمامنا الصادؽ: لوال زرارة وزلمد وفالف وفالف لظننت أف أحاديث أيب ضاعت ىؤالء 
ثُمَّ خرج أبو من أجلة أصحاب اإلماـ قاؿ:  مسلم الطائفيبن  ىم َحػَملُة حديث أىل البيت، زلمد

يا ابن  -ماذا قاؿ اإلماـ؟  - حنيفة من عنده فقلُت: ُجعلُت فداك إني كرىُت تعبير ىذا الناصب
ىذا يعرب بكيفو ىذا،  - ك اهلل فما يواطئ تعبيرىم تعبيرناؤ ال يسو  -مسلم بن  خياطب زلمد - مسلم

ضلُن من مكاف وىم من  -ىم تعبيرنا وال تعبيرنا تعبيرىم فما يواطئ تعبير  -ىذا رجل ناصيب وجاىل 
وليس التعبيُر كما عّبرُه، قال: فقلُت لُو:  -رؤياؾ ليس معناىا ىذا  - وليس التعبيُر كما عّبر -مكاف 

 أصبت واهلل يا أبا حنيفةألف اإلماـ قاؿ:  -جعلُت فداك فقولك أصبت وتحلُف عليو وىو مخطئ؟ 
وىو  -واهلل أصبت يا أبا حنيفة  -جعلُت فداك فقولك أصبت لُو وتحلُف عليو فمحمد يقوؿ:  -
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ألف الكالـ يف جو تقية ىذا من أعواف السلطة من  .نعم حلفُت عليو أنُو أصاب الخطأمخطئ؟ قال: 
معاضد السالطُت، فكاف الكالـ يف ىذا اجلو اإلماـ صلواُت اهلل وسالمُو عليو قاؿ لُو أصبت واهلل يا أبا 

مسلم يسميو بالناصب واإلماـ يقوؿ لُو نعم ىو ناصب وىذا تقرير بن  حنيفة يعٍت أصبت اخلطأ، زلمد
ك اهلل فما يواطئ تعبيرىم تعبيرنا وال تعبيُرنا،،وال ؤ ال يسو  يا ابن مسلم -مسلم بن  لكالـ زلمد

 ىؤالء من طريق وضلُن من طريق ىؤالء نواصب. - تعبيرنا تعبيرىم
ويػخطُر يف بايل أف مؤمن الطاؽ مرة من الػمرات ناقش أبا حنيفة أو  ،ؿ الكشي روايةإذا نذىب إىل رجا

إف أبا حنيفة قاؿ لُو، قاؿ أقرضنػي وكاف دائمًا يدخالف يف نقاشات، مؤمن الطاؽ من أصحاب اإلماـ 
ار أف وأبو حنيفة قاؿ: أقرضنػي مبلغًا من الػماؿ وأعطيك إياه يف الرجعة، يستهزأ بو باعتب ،الصادؽ

وبالػمناسبة الوائلي يف مػجالسو دائمًا يستهُت بالرجعة ويضّعف ىذه العقيدة  ،الشيعة تؤمن بالرجعة
مع أف الروايات تقوؿ من لػم يؤمن برجعتنا فليس من شيعتنا و ليس مّنا، على  ،ويقوؿ بأنػها ليس مػهمة

من الػماؿ وأنا أرجعُو إليك يف  أي حاؿ، فأبو حنيفة يقوؿ لػمؤمن الطاؽ مستهزًأ بو أقرضنػي مبلغاً 
الرجعة، مؤمن الطاؽ ماذا قاؿ لُو؟ قاؿ لو: أنا أعطيك أقرضك ولكن جئنػي بضماف أنك ال ترجُع كلباً 
أو خنزيراً، أعطنػي ىذا الضماف وأنا أعطيك فسكت أبو حنيفة، ىذه رواية ىنا عن مؤمن الطاؽ، مؤمن 

دخل على أبو حنيفة يومًا فقال لُو أبو حنيفة بلغني  -الطاؽ ونقاشاتُو مع أيب حنيفة، أبو جعفر 
بلغنػي عنكم معشر الشيعة ىو ليس من الشيعة ال كما  - عنكم معشر الشيعة شيء، فقال: فما ىو؟

بلغني عنكم معشر الشيعة شيء، فقال: فما ىو؟ قال:  -يقاؿ بأنو كاف من الشيعة رجل ناصبػي 
ألف يدُه اليسرى  -بلغني أن الـميت منكم إذا مات كسرتم يدُه اليسرى لكي يُعطى كتابُو بيمينو 

ىذا كذب، ىذا من افًتاءاتك  - فقال: مكذوٌب علينا يا نعمان -مكسورة فما عنده يد غَت اليمنػى 
تالحظوف الػمرجئة الػمخالفوف ألىل البيت، ألنُو عند  -لـمرجئة ولكني بلغني عنكم معشر ا -يعنػي 

ولكني  -الػمخالفُت يقولوف الػمرجئة مػجموعات انتهت غَت موجودة، الػمرجئة ىم الػمذاىب األربعة 
فصببتم فيو  -قمع  -بلغني عنكم معشر الـمرجئة أن الـميت منكم إذا مات قمعتم فـي دبره قمعًا 

 -فأبو حنيفة رأى ىذا الكالـ أقوى إذا انتشر مثل ىذا  - يعطش يوم القيامة جرة من ماء لكي ال
يعنػي سّد الػموضوع وإحنا نسّد الػموضوع، لنستمع إىل  .فقال أبو حنيفة: مكذوٌب علينا وعليكم
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 شيخنا أيب سػمَت وىو يتػحدُث عن أيب حنيفة يف الػمقطع الثاين عشر..
 أنو حنيفة، أيب على بيها شنعوا األحناؼ، على بيها يشنعوا اللي األشياء مجلة من يعٍت]: الوائلي صوت
 يقرأ أف بدؿ يعٍت قليلة، بقراءة واالجتزاء يل تنبو الفارسية اللغة إىل العربية اللغة من الصالة ترمجة جيّوز

 آية الرمحن، سور من سورة وىي مدىامتاف يقرأ أفرض يوقف، ثانية سورة السورة بعد من يقرأ أو السورة
 الركوع إىل ويهوي مدىامتاف،: يقوؿ مث يكرب يوقف اإلنساف أف يكفي يقوؿ الرمحن سورة آيات من

 يعٍت يقولوف ما مثل دوبلسبز مثالً  يقوؿ مدىامتاف: يقوؿ أف فبدؿ يًتمجها أف ويكفي تنبهلي، والسجود
 شويو يعٍت شيء بيها الحظ حاؿ أيَّةِ  على ىو والرجل عليو، نقد موضع كانت ىاي ، زين ، خضرة أنو

 ما مو نظر وجهة عنده الرجل ألف اإلسالمية الفرؽ عند أكو ادلهاترات من لوف أكو نبطل  احنا لنكن
 يثبت ولػم القرآف من تيسر ما فاقرؤوا الرحيم الرمحن اهلل بسم اآلية ظاىر إىل يستند ىو نظر، وجهة عنده
 الظاىر يعٍت االطالؽ ىذا إىل ومقيدة الكتاب بفاربة إال صالة ال وآلو عليو اهلل صلى النيب قوؿ أف عنده
 [. ىذه نظره وجهة

-alىذا الػمقطع موجود يف مػجلس على شبكة البتوؿ عليها السالـ، شبكة الػهاشػمية،  
waeli.com . al-waeli.net يعنػي الثالث من شعباف  4149، والدة اإلماـ الػحسُت شعباف

 19و  44ثواين الػمقطع الذي عرضناه يبدأ من الدقيقة  3دقيقة و 16ىجري الػمجلس طولو  4149
 ثانية بداية الػمجلس يبدأ أبيات شعر:  01و  49ثانية إىل الدقيقة 

 ن غد يتطلعوٌخ مـمـو شـيـإل لطفل بـمهدِه     ىيَّ الذكر ـتعوُد ب
إىل آخر األبيات، أنتم الحظتم أواًل ىذا الدفاع الواضح عن أيب حنيفة ومتكرر وضلُن لو نريد أف نتتبع 
رلالس الشيخ الوائلي يف الدفاع عن أيب حنيفة فهذا حيتاج إىل أياـ أنتم ديكنكم أف تتابعوا ىذه مناذج 

الوائلي على الفضائيات موجود، ديكنكم أف  ديكنكم أف تتابعوا وما شاء اهلل الفضائيات دائمًا الشيخ
تستمعوا إليو وتتابعوف معو وتنهلوف من مناقب أيب حنيفة ومن مناقب اخللفاء الثالثة وىذا باب كبَت، 
مناقب اخللفاء الثالثة ىذا موضوع آخر ردبا نتناولُو يف وقت آخر، أنتم الحظتم أشياء من ىذه األشياء 

حظتم بأنُو ىو صنع استدالالً أليب حنيفة، أبو حنيفة ما استدؿ ىكذا ىذا الدفاع عن أيب حنيفة بقوة وال
االستدالؿ من صنع الوائلي ىو ذكر بأف أبا حنيفة ال يوجب قراءة الفاربة يف الصالة وىذا رأيُو معروؼ 

وقاؿ بأف ىذا احلديث غَت ثابت عند أيب حنيفة على إطالقو ال صالة إال  ،موجود يف كتب األحناؼ
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ة الكتاب وىذا حديث معروؼ يف كتب الشيعة ويف كتب غَتىم، كل الفرؽ اإلسالمية تؤمن هبذا بفارب
احلديث وتعمل بو، يعٍت تكاد تكوف القضية إمجاعية بُت كل أىل القبلة أنُو ال صالة إال بفاربة الكتاب 

 إال أبو حنيفة ال يوجب قراءة الفاربة يف الصالة، فكيف يدافع الوائلي؟
أبا حنيفة ما كاف يؤمن بإطالؽ ىذا احلديث وكاف يفهم أنُو يف قضية قراءة القرآف اقرءوا ما يقوؿ بأف 

تيسر منو يفهم أنُو ما تيسر منو بالًتمجة اآلية تًُتجم إىل الفارسية وطبعاً ترمجها خطًأ، ال أفهم معٌت كلمة 
ي ترمجة ىذه الكلمة موجودة، دوبلسبز يبدو أنُو مل حيفظها وىو ال يعرؼ اللغة الفارسية وقد ردبا نس

موجودة يف كتب األحناؼ موجودة تًُتجم مدىامتاف دو برؾ سبز، موجودة يف كتب األحناؼ ويف كتب 
ادلخالفُت مدىامتاف دو برؾ سبز، دو بل سبز ال معٌت ذلا كما يقوؿ الشيخ الوائلي فتالحظوف دفاع عن 

استدؿ كما يظهر ىو استدالؿ من عنده مل يكن لذلك يقوؿ بأف الرجل  ،أيب حنيفة ويصنع لُو استدالؿ
 ىذا استدالؿ أيب حنيفة، استدالؿ أيب حنيفة ما ىو؟ ىو مػُخالفُة الصادؽ عليو السالـ ىو يقوؿ:

إين خالفُت الصادؽ يف كل شيء، ألنُو يسأؿ اإلماـ الصادؽ أو يسأؿ أصحاب اإلماـ الصادؽ فُيفيت 
قاؿ األئمة اعملوا خبالؼ أقواذلم، يقوؿ خالفُت اإلماـ الصادؽ  خبالفو، وىذا أيضاً جزء آخر واضح دلاذا

مػَُحمَّد يف كل شيء إال يف قضية واحدة وىي قضية السجود أنا ما بن  يف كل شيء، خالفُت جعفر
لذلك أغمض عينًا وأفتح عينًا وىذا موجود يف الكتب،  ،أدري أف الصادؽ يُغمض عينيو أو يفتح عينيو

ىذا ىو أبو حنيفة الذي يدافُع عنُو لساُف الشيعة ومدرستها ادلتنقلة كما يصفُو مراجعنا يف النجف 
 ، نفس ادلقطع نستمع إليو.49األشرؼ، لنستمع إىل نفس ادلقطع إىل ادلقطع 

وفيات )قي سوؼ أنقلُو من كتب الػمخالفُت، ىذا أنا ما عندي تعليق على الكالـ، الكالـ واضح تعلي
البن خلكاف ىذا ىو الػجزء الػخامس من طبعة دار صادر بَتوت حققُو الدكتور إحساف  (األعياف

بن  مػحمود 543رقم الًتجػمة:  445للهجرة، صفحة:  644عباس، ابن خلكاف متويف سنة 
 ،ًا على مذىب أيب حنيفة مث صار شافعياً ُسبكتكُت من السالطُت الػمعروفُت لُو قصة ىو كاف حنفي

سُبكتكُت كاف حنفي على الػمذىب الػحنفي بن  وربػما ىذه القصة أنا ذكرتػها يف برامج أخرى، مػحمود
وكاف يف مػجلسو أحناؼ وشوافع والصراع موجود بُت الػمذاىب، بُت الػمذاىب األربعة وغَت الػمذاىب 

لشيعة يتفقوف جػميعًا على الشيعة على حّق أو على باطل، وكلمة األربعة لكنهم إذا صاروا يف مواجهة ا
على حّق أو على باطل كلمٌة تقاؿ وإال ىم ما عندىم من حق يف مواجهتهم للشيعة يف كل مواجهاتػهم 
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ولكن ىذه كلمة تقاؿ تضرب مضرب األمثاؿ أف فالف يعاند فالف على حّق أو على  ،ىم على باطل
أىل البيت والػحق دائمًا مع شيعة أىل البيت والباطل معهم ألنػهم خالفوا باطل، ىم يعاندوف أشياع 

عليًَّا منُذ البداية وىذه ىي الػحقيقة وال شيء وراء ىذه الػحقيقة، ىذا الكالـ طبعًا ال يتناسب مع فكر 
من كتب مكتبتو من   %25الشيخ الوائلي مع النظريات الناىضة ال يتناسب مع الروح الرياضية، مع 

تب الػمخالفُت ألىل البيت، مع مراجعتو لكتب الػمخالفُت ألىل البيت وال يراجع الكتب الشيعية ك
قبل أف يأيت إىل الػمجلس مع توصيتِو بكتاب البياف الػمنحرؼ عقائديًا والذي يقوؿ بأف اإلماـ الػحجة 

وؿ البد على الشيعة أف وبعد ذلك يأتػي يػُحّمل الشيعة ويق ،موجود يف السرداب والطامة من ىنا جاءتنا
 .يدفنوا السرداب وىو يعّلم الناس أف يقرءوا كتاب البياف الذي أسس ىذه النظرية

فَػَحَدَث نقاش بُت األحناؼ والشوافع خالصة األمر نقرأ ماذا جرى، عالِػُم الشوافع قاؿ لُو سأصلي لك 
صحيح، العالِػم الشافعي ركعتُت على مذىب أيب حنيفة وعلى مذىب الشافعي وأنت اخًت ادلذىب ال

الذي صلى ىاتُت الركعتُت ىو القّفاؿ ادلروزي ومذكور والذي ذكر ىذه احلادثة أبو ادلعايل عبد ادللك 
اجلويٍت ادلعروؼ بإماـ احلرمُت ومذكور أيضًا يف الكتاب يعٍت الذي ذكر القصة أصاًل مذكور يف الكتاب 

ومذكور أيضاً ُسػمي بالقّفاؿ ألنُو كاف يعمل بصناعة األقفاؿ  وموجودة يف كتبو والعالػِم ىو القّفاؿ ادلروزي
فوقع االتفاؽ على أف يصلوا بُت يديو ركعتُت على مذىب اإلماـ الشافعي رضي اهلل عنو  -يف بداية أمره 

 -فصلى القّفاُؿ ادلروزي  -كما يقوؿ صاحُب وفيات األعياف  -وعلى مذىب أيب حنيفة رضي اهلل عنو 
على  -بطهارة ُمسبغة وشرائط معتربة من الطهارة  -يعٍت يف الكتاب  -وقد تقدـ ذكرُه  -ىذا شافعي 

قطعًا حينما يصلي على طريقة الشافعي سيصلي  -مث بعد ذلك صلى ركعتُت على  -طريقة الشافعي 
على أحسن وجو وإال مذىب الشافعي أيضًا مليء بالػُخزعبالت نفس القضية ىي، ضلُن وقصة أيب 

 فماذا فعل القّفاؿ ادلروزي؟ -مث صلى ركعتُت على ما جيوز أبو حنيفة -حنيفة 
فلبس جلد كلب  -ألف أبا حنيفة يقوؿ بأف جلد الكلب يطهر بالدباغة  -فلبس جلد كلب مدبوغاً  -

ىذه تذكرين بػحادثة السكاكي لػمَّا جاء يف بداية أمره وىو من علماء الػمخالفُت ألىل البيت  -مدبوغًا 
س يف كتاب أليب حنيفة فكاف يدرسُو األستاذ قاؿ الشيخ جلُد الكلب يطهر بالدباغة فهو يردد وكاف يدر 

خلفو قاؿ الكلب بأف جلد الشيخ يطهر بالدباغة، مرتُت ثالثة بعد ذلك طردُه على أي حاؿ قصة لػها 
أي ب -فلبس جلد كلب مدبوغًا ولّطخ ربعُو بالنجاسة  -تفصيل موجودة يف كتب تأريخ علماءىم 
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نػجاسة؟ بالغائط ألف أبا حنيفة يُػَجوِّز ذلك وىذا مذكور يف كتبهم يػجوز أنُو اإلنساف يصلي بػجلد كلب 
وواضح لّطخ قطعًا ال يُلّطخ بالبوؿ، البوؿ ال،  -ولّطخ ربعُو بالنجاسة  -مدبوغ ويلطخ ربعُو بالغائط 

نوع من أنواع الػخمر  -وضأ بنبيذ التمر ولّطخ ربعُو بالنجاسة وت -يقاؿ يبللُو التلطّيخ يكوف بالغائط 
ألف أبا حنيفة معروؼ ىذا رأيو يقوؿ لو كاف إنساف نائم وأجنب يف النـو  -وتوضأ  -  wineالنبيذ

وكاف نائم على حافة حوض مليء بالنبيذ وسقط فإنُو قد طهر من غسل الػجنابة، قد طهر من الػجنابة 
صحراء   -وتوضأ بنبيذ التمر وكاف يف صميم الصيف يف الػمفازة  -وقد اغتسل، اغتسل غسل الػجنابة 

طبعًا الذباب  -واجتمع عليو الذباب والبعوض  -كانوا جاّلس، النقاش كاف يف ساحة مفتوحة 
الغائط موجود وىذا جلد كلب أيضًا فيو رائحة كريهة وكذلك  - أجّلكم اهلل -والبعوض يػجتمع ألنو 

 .الوة فلذلك يػجتمعنبيذ التمر فيو شيء من الػح
فلبس جلد كلب مدبوغًا ولّطخ ربعُو بالنجاسة وتوضأ  -ىذا ىو كتبهم ىذه، ىذا ما ىو كتاب شيعي 

بنبيذ التمر وكاف يف صميم الصيف يف الػمفازة واجتمع عليو الذباب والبعوض وكاف وضوؤه منكساً 
ألوساخ تذىب إىل الداخل، ينكس يف الوضوء يعنػي بالعكس يغسل يديو بالعكس حتػى ا -منعكسًا 

وف بالعكس، كل شيء بالعكس أىو الغسل ألجل أف األتربة واألوساخ تزوؿ من اإلنساف الػجماعة يتوض
وأنا قرأتُو  -وكاف وضوؤه منكسًا منعكسًا مث استقبل القبلة  -ألنُو يعاكس اإلماـ الصادؽ يف كل شيء 

فة يػجوز استدبار القبلة، مكتوب ىنا استقبل يف نسخة غَت ىذه النسخة استدبر القبلة ألف أبا حني
يعنػي  -وأحـر بالصالة  -القبلة نقبل ولكن يف نسخة أخرى من ىذا الكتاب مكتوب استدبر القبلة 

من دوف نية فإذًا ماذا، ألنُو ال يشًتط النية يعنػي  -وأحـر بالصالة من غَت نية  -دخل تكبَتة اإلحراـ 
من دوف نية؟ ىكذا من دوف نية، عمل من دوف قصد، العبادة ُيشًتُط  ماذا يفعل؟ ماذا يفعل اإلنساف

وأحـر بالصالة من غَت نية وكرّب  -فيها نيُة القربة، ُيشًتُط يف صحتها ولكن أبو حنيفة ال يشًتط النية 
تعنػي ز ال سبؾ بر  دو -ىنا التباس يف الكتابة ولكن نقرأ يقوؿ: وكرّب بالفارسية دو برؾ سبز  -بالفارسية 

وكرّب بالفارسية  -بزرگ  بزرگ تا، خدا بزرگ أو خدا اهلل أكرب، اهلل أكرب ربػما إذا أردنا أف نًتجػمها خدا
ولكنُو ما قرأ الفاتػحة ألنُو ال يقرأ، ال يوجب الفاتػحة لذلك ىنا نقص يف ىذه الرواية واضح، ماذا  -

 -ىذا الكالـ؟ تالحظوف الرواية مػحرفة  ما معنػى -وأحـر بالصالة من غَت نية يف الوضوء  -تقوؿ؟ 
دو برؾ سبز ال تعنػي اهلُل أكرب  -ز سبؾ بر  دووأحـر بالصالة من غَت نية يف الوضوء وكرّب بالفارسية 
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 * جَنَّتَاٌِ دُوَِهًَِا وَيٍِ}وإنػما ىي ترجػمة لكلمة مدىامتاف، اآلية من سورة الرحػمن يف وصف الػجنتُت 

تاف يعنػي شديدتػي الػخضرة، بػحسب النسخة التػي الزلُت أحفظ ما جاء فيها أنُو مدىام يُدهَايَّتَاٌِ{
بزرگ وما قرأ الفاتػحة وإنػما قرأ مدىامتاف نفس  بعد أف أحـر بالصالة من غَت نية وكرّب بالفارسية خدا

يعنػي  القضية اآلف التػي كاف يتػحدث عنها الوائلي ترجػمها للفارسية، تالحظوف أي صالة ىذه؟ ىذه
، ىو يقوؿ ىنا استقبل القبلة لكن  high level، يعنػي  deluxe ، super  deluxeصالة  

 .يف النسخ األصلية استدبر القبلة مع ذلك استقبل القبلة
جلد كلب مدبوغ، ربعو مغطى باخلرئ بالغائط، توضأ باخلمر بالنبيذ، والنبيُذ مخر وعليو حد يف الشريعة 
اإلسالمية، وضوؤه كاف منعكس، اجتمع عليو الذباب والبعوض، دخل يف الصالة من دوف نية، كرّب 

ُو اقرءوا ما تيسر منو، ما تيسر باللغة الفارسية، ما قرأ الفاربة، قرأ آية واحدة ىذه اليت يربر لُو الوائلي أن
مث نقر نقرتُت كنقرات الديك  -منو آية واحدة وتًتجم للغة الفارسية، فقاؿ: دو برؾ سبز يعٍت مدىامتاف 

أنا يف الكتاب القدمي الذي قرأتو من ىذا الكتاب أنُو نقر نقرتُت من دوف أف يرفع رأسو وكاف بُت نقرة  -
ثم نقر نقرتني  -ػَجّوز ذلك، ىكذا أتذكر ما قرأتُو يف تلك النسخة ونقرة كحد السيف ألف أبا حنيفة يُ 

طبعاً ىنا ما مذكور بأنُو سجد على العَذَرة اليابسة وىذا معروؼ إذا ىنا غَت موجود أنا  - كنقرات الدوك
قراتُو يف نسخة قددية وإذا كاف من حيبوف الشيخ الوائلي ومن ينصروف أبا حنيفة كالشيخ الوائلي ومن 

فلَتجعوا إىل اجلزء األوؿ من كتاب بداية  :ب الشيخ الوائلي وينصر أبا حنيفة لنصرة الوائلي لو أنا أقوؿحي
هم، من علماء ادلخالفُت ئاجملتهد البن رشد سيجدوف أف ابن رشد ينقل ىذا الرأي وابن رشد من علما
فة يف جواز السجود على ليس من علماءنا ينقل يف اجلزء األوؿ من بداية اجملتهد بأف رأي أيب حني

ارجعوا إىل كتب  ،الَعَذَرة، الَعَذَرة ردبا البعض ال يعرفها اخلرئ الغائط الَعَذَرة وىذا موجود يف كتبهم
األحناؼ موجود ويف اجلزء األوؿ من كتاب بداية اجملتهد البن رشد مذكور ىذا األمر ومذكور يف أكثر 

 أتذكرىا أنُو فسجد على الَعَذَرة اليابسة وموجود تعليق من مصدر من مصادرىم أنا رأيتُو، النسخة اليت
أثناء الػحكاية ألف أبا حنيفة يػجوز السجود على الَعَذَرة اليابسة وليس الَعَذَرة الرطبة منعًا لسراية 

مث نقر نقرتُت كنقرات الديك من غَت  -النػجاسة، العذرة ُيسجد عليها وتراب الػحسُت ال يػسجد عليو 
 .ألنُو أيضاً يذىب إىل عدـ وجوب الركوع -َت ركوع فصل ومن غ
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ىو يقوؿ لسُت أنا الكتاب، يف  -وتشّهد وضرط يف آخره  -ىو ىنا مكتوب ولسُت أنا الذي أقوؿ 
النسخة األصلية ليس ىذه ادلزورة ويا ليت تقع ىذه النسخة يف يدي مرة أخرى أحاوؿ أف أحبث عنها، 

ة يقوؿ بأف ربليل الصالة أنت ُمػخَّت بُت أف زبتم الصالة بالتسليم أو مذكور بعد ىذه العبارة أف أبا حنيف
أف زبرج صوتًا فتكوف قد خرجت، كما يف الروايات عندنا أف الصالة ربرديها التكبَت وربليلها التسليم، 

حنيفة إما التحرمي يعٍت البداية من تكبَتة اإلحراـ ربرديها التكبَت وربليلها التسليم، ربليل الصالة عند أيب 
أف تسّلم وإما أف زبرج صوتًا ىو ىنا مكتوب، ىذا الفقيو القّفاؿ ادلروزي يقوؿ: وتشّهد وَضَرط يف آخره 

ألنو قضية خروج الصوت يكفي عن السالـ، الصالة زبتم ىكذا ىذه كتبهم وىذه  -من غَت نية السالـ 
وفياُت )يها وديكنكم أف تراجعوىا، الطبعة مع أهنا زلرّفة ومزورة ومع ذلك ىذا الكالـ كلُو موجود ف

 444، 445حققو الدكتور إحساف عباس دار صادر بَتوت ىذا اجمللد اخلامس والصفحة:  (األعياف
وقاؿ أيها السلطاف ىذه صالُة أيب حنيفة، فقاؿ السلطاف: لو مل تكن  -والكتاب متوفر يف ادلكتبات 

 .الة ال جيوزىا ذو دينىذه الصالة صالة أيب حنيفة لقتلتك ألف مثل ىذه الص
فأنكرت احلنفيُة أف تكوف ىذه صالة أيب حنيفة فأمر القّفاؿ بإحضار كتب أيب حنيفة وأمر السلطاف 

فوجدت الصالة على مذىب أيب حنيفة على ما حكاُه القّفاؿ فأعرض  ،نصرانياً كاتباً يقرأُ ادلذىبُت مجيعاً 
ىذه قصة  -عن مذىب أيب حنيفة وسبّسك دبذىب الشافعي  -ُسبكتكُت  بن  ىذا زلمود -السلطاف 

ُسبكتكُت ومذكورة يف مصادر عديدة ليس فقط يف ىذا الكتاب، ىذا ىو أبو حنيفة بن  ربوؿ زلمود
وىذه القصة اليت يدافع عنها شيخنا الوائلي، لذلك ال استغرُب كثَتًا حُت يتحدُث عن دـ احلسُت 

ىل صلاسة دـ احلسُت، لنستمع إىل حديث الشيخ الوائلي يف ادلقطع صلوات اهلل وسالمُو عليو ويشَُت إ
 سُت نػجس!! الثالث عشر، دُـّ احل

 الشيعة انكلوف جاي شكثر سنة 4315 ىذه زين، تقريباً، سنة 4315 الو انقتل ]: الوائلي صوت
 تفهمٍت ما خيلص، ما ىلكد يعٍت األطلسي احمليط ىو شنو احلسُت دـ يل تقوؿ ما عليها، يصلوف ترب
 مث غريب، واهلل غريب بعقلو، حيجي لو بأذنو حيجي حيجي من يتكلم الواحد يعٍت ىالذىنية ىالعقلية أنتو

 شيء عنده واحد شلكن ما زين، صلس، الدـ أف الدـ، حبرمة تقوؿ كلها أيديكم بُت كتبنا ىذه بعدين
 دـ بيها بأف ىالشكل عندنا ما ال دـ بيها الف تقولوف ذبوف َلمَّا انتوا زين، عليو، ويسجد بدـ يُلطخ

 [. ىادلعٌت مي ما اطالقاً  احلسُت
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ىذا الػمجلس موجود على صوت الشيعة، شبكة البتوؿ عليها السالـ، شبكة الػهاشػمية، شبكة الشيعة 
ثانية الػمقطع الذي عرضناه  95دقيقة و  16للػهجرة طوؿ الػمجلس  4155العالػمية شػهر صفر سنة: 

 يَّنَعَ يًٍَِّ أَظهَىُ وَيٍَ}ثانية بداية الػمجلس  00و  49ثواين إىل الدقيقة  4و  49يقة يبدأ من الدق

إىل آخر اآلية الشريفة، تالحظوف ىو يناقش شبهة الدـ التػي يثَتىا  امسُهُ{ فٍِهَا ٌُذكَزَ أٌَ انهّهِ يَسَاجِدَ
الػمخالفوف على الشيعة بأنكم يا معاشر الشيعة تسجدوف على تربة الػحسُت وتربة الػحسُت ملّطخة بدـ 
الػحسُت، الشيخ الوائلي ماذا يقوؿ؟ يقوؿ بأف دـ الػحسُت قليل ليس ىو الػمحيط األطلسي وثػم إننا ال 

بأف الدـ طاىر الدـ نػجس، اسػمعوا الكالـ مرة ثانية، أال يعنػي ذلك بأف دـ الػحسُت يف نظره  نقوؿ
نػجس؟ إف لػم يكن كذلك فهذا التعبَت تعبَت غَت مناسب للػحديث عن دـ الػحسُت صلواُت اهلل 

 وسالمُو عليو، لنستمع مرة ثانية ودققوا النظر يف الكلمات.
بنا كلها تقوؿ بأف الدـ نػجس يعنػي دـ الػحسُت نػجس؟! أىكذا نػحُن الشيخ الوائلي يقوؿ: ىذه كت

ـُ الػحسُت، دماءُ  نعتقد؟! ىذه عقيدُة الشيعة؟ قطعاً ىناؾ علماء يقولوف بػهذا ولكن وإذا قاؿ العلماء، د
أىل البيت طاىرة إف كاف يف حياتػهم وبعد شػهادتػهم أىُل البيت إذا كاف ىناؾ نػجاسات تقًتب منهم 

ذه النػجاسة تتػحوؿ إىل طهارة، ال أدري أف الشيخ الوائلي يقرأ زيارات اإلماـ الػحسُت أو ال، الزيارة ى
ىذا الدـ الذي  -أشَهُد أنَّ َدَمَك َسَكَن ِفي الـُخلد :الػمطلقة األوىل الػموجودة يف مفاتيح الػجناف

 -لػمن؟ لدـ الػحسُت  - ـميُع الـَخالِئقواقَشَعرت لُو أِظَلُة الَعرش وَبَكى لُو جَ  -يسكنُّ يف الػخلد 
عندنا رواية عن أمَت الػمؤمنُت صلواُت اهلل وسالمُو عليو أف رجالً  -أشَهُد أنَّ َدَمَك َسَكَن ِفي الـُخلد

واألمَت رجػمُو والرواية ال تشَت إىل أف  ،طهرين يا أمَت الػمؤمنُت :جاء فأقرَّ بالزنا عند سيد األوصياء وقاؿ
أمرُه بأف يغتسل قبل الرجم، ىناؾ رأي فقهي موجود أف الذي يُقاـ عليو الػحد يغتسل أو ال  األمَت قد

وال أريد الػخوض يف ىذه القضية النظر إىل ىذه الرواية، يا أمَت الػمؤمنُت طهرين، أمَت الػمؤمنُت  ،يغتسل
يا أمَت الػمؤمنُت أال  :وابعد أف أجرى، ىناؾ إجراءات معروفة مذكورة، رجػمُو ثػم صلى عليو ودفنو فقال

نغّسلُو، أال تُغسل ىذا الرجل؟ ماذا قاؿ أمَت الػمؤمنُت؟ قاؿ لقد طَهُر طهارًة إىل يـو القيامة، طُهر بشيء 
ال يوجد شيء آخر أكثر طهارة من ىذه الطهارة، لػماذا؟ لنيتِو، نيتِو يف أنُو مستعد أف يتػحمل ما 

كاف ىذا زانػي بػحسب ىذه الرواية وألف نيتُو ىذه النية ألجل أف   يتػحمل لتػجري عليو إرادُة اهلل، إذا
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يتطهر من ىذا الذنب ويفضح نفسو على رؤوس األشهاد وقطعًا حُت يُرجم الدماء ستسيل من بدنو، 
رجم بالػحجارة ضرب بالػحجارة إىل أف يػموت بسبب ىذه النية صار طاىرًا وما َغّسلُو األمَت وصلى 

بربك ماذا تقوؿ عن الػحسُت؟ أيُّ شيء تقوؿ عن الػحسُت؟ ىذا إذا أردنا أف نقيس وإال ال يقاُس  ،عليو
 !بآؿ مػَُحمَّد أحد، آؿ مػَُحمَّد شيء ونػحُن شيء، أنا أتعجب الشيخ الوائلي أما يقرأ يف الكتب الفقهية

 .لكالـيقوؿ بأف الكتب الفقهية عند الشيعة تقوؿ بأف الدـ حراـ نػجس إىل ىذا ا
لكن أما يقرأ يف الروايات ويف الكتب الفقهية بأف الشهيد الذي ُيستشهد تػحت راية النبػي وتػحت راية 
اإلماـ والفقهاء أضافوا وإال يف أصل الروايات الشهيد الذي ُيستشهد تػحت راية النبػي أو تػحت راية 

بعد ذلك الفقهاء أضافوا بأف الذي يُقتل يف  ،اإلماـ الػمعصـو أو تػحت راية النائب الػخاص ىذا األصل
الػمعارؾ دفاعًا عن بيضة اإلسالـ ىذا شيء أضيف بعد ذلك وإال الػموجود يف فقهنا األصلي الفقهاء 
، وعلى أي حاؿ الػمقتوؿ يف  األوائل يقولوف بأف الذي ُيستشهد تػحت راية النبػي أو تػحت راية الػمعصـو

نو ال يُغّسل وال ُيكّفن ولو مّسُو أحد ال يًتتب على ذلك أيُّ غسل ليس الػمعركة الشهيد أال يعلم بأ
وذلك ألف بدنُو طاىر وحتػى لو مسَّ دمُو فإف دـ الشهيد طاىر مػحكـو  ،ىناؾ من غسل لػمس الػميت

بطهارتو، ىذه قضايا معروفة عند الفقهاء قد يػخالف البعض يف ذلك ولكن ىذه ىي القضايا التػي تُفهم 
ايات أىل البيت وما توجد مسألة إال ويػختلف فيها فقهاء ولكن ىذه القضايا واضحة يف من رو 

 :الروايات، لػمَّا تُػخاطب الزيارة اإلماـ الػحسُت
ىذا الدـ الذي يسكن يف اخللد ىذا ديكن أف يوصف بالنجاسة؟  ... أشَهُد أنَّ َدَمَك َسَكَن ِفي الُخلد

ا األصل أليس احلقيقة؟ دلاذا حينما يأيت الكالـ عن أىل البيت نبدأ نبحث اآلية لَػمَّا تقوؿ وطّهركم تطهَت 
َا} عن ادلعاين اجملازية والتساىل يف ادلعاين وادلسازلة والكنايات وطّهركم تطهَتا، اهلل يقوؿ:  انهَّهُ ٌُزٌِدُ إًََِّ

تطهَت يف مجيع االذباىات، ىذه ادلرأة اليت شربت قارورة كاف مطلق الرجس،  {انزِّجسَ عَنكُىُ نٍُِذهِةَ
فيها شيء من دـ النيب ماذا قاؿ ذلا النيب؟ النيب قاؿ ذلا إنك ما فعلِت شيئًا حسنًا النيب البد أف يػُجري 
 السنة مثل ما قاـ أمَُت ادلؤمنُت صلوات اهلل وسالمُو عليو بغسل النيب إلجراء السنة وإال فالنيبُّ طاىرٌ 

مطهر، النيب ال حيتاج إىل غسل اإلماـ ادلعصـو ال حيتاج إىل غسل الشهيد يف ادلعركة ما حيتاج إىل غسل، 
ىذا الذي أقيم عليو حدُّ الرجم وىو زاين لنيتو أمَت ادلؤمنُت ما غّسلو ذلذه النية الصادقة أىلُّ البيت 
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أشَهُد أنَّ َدَمَك َسَكَن ِفي الُخلد  :راءطاىروف مطهروف يف مجيع اذباىاهتم يف كل شؤوناهتم، ما ىذا اذل
وَبَكت  -مجيع اخلالئق تبكي على دـّ صلس؟!  - واقَشَعرَّت لُو أِظَلُة الَعرش وَبَكى لُو َجميُع الَخالِئق

السبع بكل ما فيها من األنبياء واألوصياء وادلالئكة، الكروبيوف،  السماوات - الَسبع السماواتلُو 
اذلائمة، ادلسبحة، الراكعة، الساجدة، األركاُف األربعة، مَحَلُة العرش، ىؤالء يبكوف على ادلقربوف، ادلالئكة 

أشَهُد أنَّ َدَمَك َسَكَن ِفي الُخلد واقَشَعرَّت لُو أِظَلُة الَعرش وَبَكى لُو َجميُع  -دـ صلس يا أبا مسَت؟! 
يِهنَّ وَما بَينَـُهنَّ وَمن يـَتَـَقَلُب ِفي الَجَنِة الَسبع واأَلَرضوَن الَسبع وَما فِ  السماواتوَبَكت لُو  الَخالِئق

 ىذا دـٌ صلس؟ مث ماذا نقوؿ للحسُت؟ -والَنار ِمن َخلِق رَبَنا وَما يـَُرى وَما ال يـَُرى 
ىذا الوصف للحسُت ثابت يف الطفولة حينما كاف يف بطن أمو وقبل  - أشَهُد أنَك طُهٌر طَاِىر ُمَطهَّر

آيُة التطهَت ماذا  - أشَهُد أنَك طُهٌر طَاِىر ُمَطهَّر -قبل الشهادة وبعد الشهادة الوالدة وبعد الوالدة و 
يطّهركم فعل مشدد يعنػي ىناؾ نوعاف من التطهَت وتطهَتا مفعوؿ  - تَطهِرياً{ وٌَُطَهِّزَكُى} -قالت؟ 

أنَك طُهٌر أشَهُد  -مطلق من نفس لفظ الفعل يعٍت أف فعل، الفعل فعل التطهَت مكرر ثالث مرات 
أبوؾ طُهٌر طاىٌر مطهَّر وأمُك طهٌر طاىٌر مطهَّر  - ِمن طُهر طَاِىر ُمَطهَّر -يا حسُت  - طَاِىر ُمَطهَّر

وجدُؾ طهٌر طاىٌر مطهَّر وابنُك طهٌر طاىٌر مطهَّر وأخوؾ طهٌر طاىٌر مطهَّر والطالُب بثأرؾ القائم من 
 ِمن طُهر طَاِىر ُمَطهَّر أشَهُد أنَك طُهٌر طَاِىر ُمَطهَّر - آؿ مػَُحمَّد طاىٌر طهٌر طاىٌر مطهَّر، يا حسُت

ويا ليت أف تراب كربالء يػمزج بدـ الػحسُت، يا ليت ىذا، دـ الػحسُت المس تراب كربالء مػَُحمَّد  -
أشَهُد أنَّ َدَمَك َسَكَن ِفي الـُخلد  -بنفسو نزؿ جػمع قطرات دماء الػحسُت، ىي ىذه التػي قبل قليل 

مػَُحمَّد بنفسو نزؿ، الروايات تقوؿ بيده قارورة وَجػَمَع قطرات دماء الػحسُت وصعد بػها إىل الػخلد إىل  -
عالػم الػخلد، وعالػم الػخلد أعلى من عالػم العرش إىل أقرب مكاف عند اهلل، مػَُحمَّد بنفسو نزؿ الروايات 

ليت، ىذا الًتاب مستُو دماُء الػحسُت ثػم ىكذا تػخربنا، يا ليت أف ىذا الًتاب فيو دماء الػحسُت يا 
يا ِمن طُهر طَاِىر ُمَطهَّر َطُهرَت ـ  أشَهُد أنَك طُهٌر طَاِىر ُمَطهَّر -صعدت عرجت دماُء الػحسُت 

 َطُهرتَ  -الًتاب يتنجس بدـ الػحسُت، الًتاب يتنجس بدـ الػحسُت؟  -ـ وَطُهَرت ِبَك الِبالد  حسُت
ىذا ىو الػحسُت، الػحسُت يـو عاشوراء  -ُهِرت أرٌض أنَت ِبها وَطُهَر َحَرُمك وَطُهَرت ِبَك الِبالد َوطَ 

لػمَّا نَػَزَؼ الدـُ كالػميزاب بعد أف أصابو السهُم الػمثلث يف قلبو وأخرجُو من ظهره ونَػَزَؼ دمُو كالػميزاب 



 18ح   ًهدوي ـف انـهـًـان

28 

 

طريقو إىل اهلل وكاف اهلل ألػم يػمأل يدُه الشريفة من دمو الػمقّدس وغَسل وجهو بدمو، ىل الػحسُت وىو يف 
معو يف كل حاؿ ولكنها عبارات، اللغة قاصرة ماذا أريد أف أقوؿ، ىل كاف الػحسُت ينػّجُس نفسُو؟ حُت 
يػمدُّ يدُه فيػمألىا دمًا مث يغسُل وجهو بدمو، فهل كاف الػحسُُت ينػّجُس نفسو؟ ما سوء األدب ىذا، ما 

 أشَهُد أنَك طُهٌر طَاِىر ُمطَهَّر -ما ىكذا حسُت، حسٌُت ىذا ىزاؿ العقائد ىذه؟ أىذا حسٌُت؟ ال واهلل 
لكن ماذا  ...ِمن طُهر طَاِىر ُمَطهَّر َطُهرَت وَطُهَرت ِبَك الِبالد َوَطُهِرت أرٌض أنَت ِبها وَطُهَر َحَرُمك 

جوار أولياءه، ىو أعّلق وماذا أقوؿ؟!! أنا أعذر الشيخ الوائلي حقيقًة أعذرُه وأقوؿ رحػمُو اهلل وأسكنُو يف 
ُمػِحبٌّ ألىل البيت لكن قلة علم الرجل بفكر أىل البيت وتالحظوف مكتبتُو تسعوف بالػمئة كما ىو 

 يقوؿ، الػمقطع الذي تػحدَّث فيو عن مكتبتو الػمقطع الػحادي عشر لنستمع إليو..
 من منها% 25 ُتاجلالس من واحد كل مكتبة وأعتقد مكتبيت عندي اآلف أنا اخي يا ]: الوائلي صوت
 ايطب كتابك أف اىضم ليش أنا زين كتبنو من افرض% 45 وفرد زين األربعة، ادلذاىب كتب

 ما كتايب أنت ليش وأباركو، بو أعتز قيم دليل بو أكو وإذا موضوعية، وبكل إمعاف بكل وأقراه وأتصفحو
 وأقرأ يدخل خليو الفكر ، أبداً  عدوى بيو ما الفكر فكر مسألة ىاي ادلانع، شنو ليش يدخلك زبليو
 [. واقرأ الكتاب الـز اقرأ انت
من مكتبتو من كتب الػمخالفُت ألىل البيت، أعذرُه يف ذلك أقرُأ كالمًا مرة ثانية من كتابو ىذا  25%

آخر كتاب ألَّفُو الشيُخ الوائلي قبيل وفاتو، آخر كتاب يذكر فيو تػجاربُو  (تػجاربػي مع الػمنرب)الكتاب ىو 
عنواف  410ىجري، يف صفحة:  4142طبعة طبعة دار الزىراء بَتوت وىي الطبعة األوىل وىذه ال

الفصل حصيلُة تػجاريب مع الػمنرب، يتػحدث عن تػجاربو ويقوؿ: وسأشَت إف شاء اهلل ىنا إىل نوعُت من 
 -ف يقوؿ إىل آخرِه، إىل أ -األمور النوُع األوؿ أمور لػم أعملها وندمت على ذلك وأمور عملتها وكاف 

وسأبدأُ  -ىناؾ أمور ندـ على عدـ فعلِو لػها  -وسأبدُأ بالقسم األوؿ الذي ندمُت على عدـ فعلو 
 .بالقسم األوؿ الذي ندمُت على عدـ فعلو

: ىو أين لػم أكمل الدورات الدراسية الػمتعلقة بالعلـو اإلسالمية الفقو وأصوؿ الفقو والفلسفة وكل األول
فقد كاف ينبغي عدـ االكتفاء بدورات عادية غَت  -ىو يقوؿ إىل آخره  -مشتقات العربية إىل آخرِه 

نرب خصوصًا وأنا يومها يف دور مكثّفة بل البد من إحاطة تامة بتلك العلـو اليت تُعترب أساسًا ضروريًا للػم
الصبا ومعُو تسهُل الصعاب ويستوعب الذىن وترتفُع الػهمة وليس ىناؾ شواغل شلا جد بعد ذلك لقد 
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برىنت يل ذباريب أفَّ الػخطيب ينبغي أف يكوف على دراية تامة بالعقائد واألحكاـ وما ىو لصيق بأفق 
الػخطيب يبقى يشعر بالنقص وىذه حقيقُة  -قص الػمعرفة اإلسالمية وبدوف ذلك سيبقى يشعُر بالن

الشيخ الوائلي، ىو لػم يكمل دراسة تػحقيقية يف ىذه العلـو اإلسالمية فكيف بػمعارؼ أىل البيت التػي 
أساساً ال ُتدَرس يف الػحوزة، الػحوزة َتدُرس األحكاـ الشرعية فقط، ىو يتػحدث عن الفقو، أصوؿ الفقو، 

ة وكل مشتقات، يتػحدث عن ىذه العلـو الػموجودة يف الػحوزة يعنػي ىو ما أتػّم الفلسفة، مشتقات العربي
 .فيها دراسة كاملة وألف ىذه القضية تأخُذ منُو مأخذاً كبَتاً يذكرىا

ىذا يف آخر  - تالفيويقوؿ: وقد عانيُت كثَتُا شلا أسعى اآلف إىل  499يف صفحة ثانية، يف صفحة: 
ـ إكماؿ دورات كاملة يف الفلسفة وأصوؿ الفقو وقواعد الفقو وذلك لتعذر وىو عد -عمره مىت يتالفاه؟ 

ولكٍت أعًتؼ أف ىذا خطٌأ كبَت سيتعب  ،التوفر على إكماذلا مع اإليفاء دبتطلبات اخلطابة األخرى
، حقيقًة أنا أعذر الشيخ 499إىل آخر كالمو، ىذا يف صفحة:  -اخلطيب احملًـت يف مستقبل أيامو 

ة علمو حبديث أىل البيت وإال أنا ال أسيء الظن يف نيتو وإمنا أقوؿ الرجل قليُل علم حبديث الوائلي لقل
لكنٍت ال أجُد عذرًا للفقهاء وللمراجع الكراـ  ،أىل البيت كلُّ معارفو كلُّ دراساتو يف كتب ادلخالفُت

إذاعة الشيعة ادلتنقلة وبأنُو  الذين سوقوا الشيخ الوائلي لشيعة أىل البيت وقالوا بأنُو لساف الشيعة وبأنوُ 
ادلدرسة الشيعية الػمتنقلة، متنقلة بػماذا؟ بػمناقب أيب حنيفة، بنػجاسة دـ الػحسُت، بأف رسوؿ اهلل تراب، 
بأف الػحسُت عظاـ بالية، متنقلة بػماذا؟ بأف الػمهدي فكرة، مػجرد فكرة ليس إال وما بقي وقت أعّلق 

ها إىل يـو غد، الحظتم وبإصرار يؤكد بأف الػمهدي فكرة ليس إال، على ىذه القضية، ىذه القضية أترك
أنا ال أقوؿ بأف الشيخ الوائلي ال يؤمُن باإلماـ الثاين عشر أبدًا ولكن الػمنهج الػخاطئ والعبارات 
الػخاطئة وسوء األدب يف التعبَت ىو الذي يقودُه ويقود غَتُه أيضًا إىل نفس ىذه العبارات وغدًا نواصل 

 الـ من حيُث انتهينا يف ىذه الػحلقة. الك
أشياع القائم من آؿ مػَُحمَّد ألتمسكم الدعاء ودعائي لكم بالتوفيق يف معرفة إماـ زمانكم سيدي يا بقية 
اهلل بك صلنػي عنك ال تقطعنػي أبرأُ إليك من كل ىذه السفاسف ومن كل ىذه التفاىات ومن كل ىذه 

عنك وفيما لػم يبلغنػي أنا الًتىات، القوُؿ منػي ما تقولُو أنت فيما أسررت وما أعلنت، فيما بلغنػي 
عبدؾ وابن عبدؾ وابُن أمتك الػمقرُّ بالرؽ التارُؾ للػخالؼ عليكم وإنػي واهلل يا ابن رسوؿ اهلل أشهُد أف 
الصواب يف خالؼ أعداءكم وأف الرشاد يف خالؼ الذين ناصبوكم العداء وخالفوكم وشككوا يف 
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شأنُو وتقّدس، أشهُد اهلل وأشهُد جدؾ رسوؿ اهلل  مقاماتكم العلية والػمحمودة عند رب العزة تعالػى
وأشهُد أباؾ عليًَّا وأمك الزىراء وأشهُد حسنًا وحسينًا وأجدادؾ الطاىرين من سّجادىم حتػى أبيك 
الزاكي العسكري وُأشِهُدؾ أنت يا ابن مػَُحمَّد أف ىذا دينػي وىذه عقيدتػي أحيا عليها وأموت عليها 

عليها فإف ذلك بتوفيقك وَمنَّك وفضلك فما نػحُن إال ال شيء يا ابن رسوؿ اهلل  وإذا حييُت عليها وُمتُّ 
تػحت تراِب حافر جوادؾ الػمطهر صلواٌت عليك سالـٌ عليك، سالـٌ عليك حتػى تنقطع األنفاس وبعد 

 انقطاع األنفاس، يف أماف اهلل.
 

 

 االثنين    
 1432 شوال 6
5  /9  /2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 

 

 

 

 

 

 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.

 
 
 

 مع التحيات
 الـُمتابَعة
 زىرائيون
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