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 التاسعة عشراحللقة 

 اخلامس/ اجلزء الوصال 
ُو أنصارُه ُمػحبِّيو ُمنتظريو الػُمشتاقوَف إليو َساَلـٌ عليكم، وفقٍت اهلل تعاىل ئأشياع القائم من آؿ ُمػَحمَّد أوليا

احلسن ومودتِو وزلبتِو وطاعتِو والتسليم ألمره واالنقياد دلراده صلوات بن  زماننا احلجةوإياكم دلعرفة إماـ 
 بُت أيديكم احللقة التاسعة بعد العاشرة من حلقات الػَمَلفِّ الػَمهَدوّي زُبَدُة الػَمَلّفات.  ،اهلل وسالمو عليو

صحائف وأوراؽ ىذا الػَمَلّف الوصاؿ،  وال زاؿ الكالـُ يتدافُع متواصاًل ربت العنواف السادس من عناوين 
كاف احلديث يف احللقة ادلاضية وما مت يف أجواء شيخنا الوائلي رضواف اهلل تعاىل عليو، بقيت بقية أسبها 

 قعع الاالث عشر.يف ىذه احللقة إف أسعفنا الوقت لنستمع إىل ادل
 الشيعة انكلوف جاي ارشك سنة 0231 ىذه زين، تقريباً، سنة 0231 الو انقتل9 ] الوائلي صوت
 تفهمٍت ما ؼللص، ما ىلكد يعٍت األطلسي احمليط ىو شنو احلسُت دـ يل تقوؿ ما عليها، يصلوف ترب
 مث غريب، واهلل غريب بعقلو، ػلجي لو بأذنو ػلجي ػلجي 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 يُلعخ

 [. ىادلعٌت مي ما اطالقاً  احلسُت
بالنسبة للمقاطع ادلتكررة لن أعيد عناوين ىذه ادلقاطع ومواضعها وأين ذبدوهنا على شبكة االنًتنيت 

ويف احللقة ادلاضية ذكرت ادلصادر أو  ،فقط ادلقاطع اجلديدة، ىذا ادلقعع بااناه وعرضناه يف احللقة ادلاضية
، الشيخ الوائلي رمحة اهلل عليو ُيصر إصراراً ادلواقع اليت ؽلكنكم أف ذبدوا فيها ىذا ادلقعع أو اجمللس بكاملوِ 

 ،قويًا على أف تقديس ىذه الًتبة ال عالقة لو بدـ احلسُت وإصرارُه متأت من ىذه اجلهة ألف الدـ صلس
ـُ آبائِو دمي  ـُ الوائلي د ولذلك ال ؽلكن ألحد أف يصلي على تراب قد اختلط بدـ ولكن أيُّ دـ ىو؟! د

ـُ آبائي نعم إذا اختلط ـُ احلسُت فذلك شيٌء آخر وإف كاف األمُر  ،بًتاب ال غلوز السجود عليو ود أمَّا د
ليس كذلك فإف دـ احلسُِت كما قلُت يف يـو أمس الروايات تقوؿ بأف رسوؿ اهلل َجػَمَعُو ما بقي من 
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منو قعرة، ألف احلسُت عليو السالـ قسٌم من دمِو كما يف رواية ادلقتل رمى بِو إىل السماء وما نزلت  ،دمو
جاء  ،قسٌم من دمِو رمى بو إىل السماء ىو احلسُت رمى بِو إىل السماء وما بقي من دمائِو على األرض

ُمػَحمٌَّد ادلصعفى فجمع ذلك الدـ وارتفعت دماُء احلسُِت إىل عالَػم اخلُلد كما نقرُأ يف زيارتِو الشريفة9 
الػُخلد أعلى من العرش فحُت استقرَّ  ...لو أِظلَُّة الَعرشَأشَهُد أفَّ َدَمَك َسَكَن ِفي الُخلد واقَشَعرَّت 

ـُ احلسُِت يف عالَػم الػُخلد، عالَػم العرش دوف عالَػم الػُخلد، عالَػُم الػُخلد ىو عالَػُم ُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد،  د
 ٌَب} 9القرآف الكرمي حُت ؼلاطُب احلسَُت صلوات اهلل وسالمو عليو وىو خعاٌب خاٌص بأيب عبد اهلل

 9يف عبادي الروايات تقوؿ عِبَبدِي{ فًِ فَبدخُهًِ يَّرضٍَِّتً * رَاضٍَِتً رَبِّكِ إِنَى * ارجِعًِ ادلُطًَئِنَّتُ اننَّفصُ أٌََّتُهَب
يف ُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد رجع احلسُُت إىل موطنِو األوؿ، ىو كاف يتشوؽ، يقوؿ ما أشوقٍت إىل أساليف، 
أليس ىذه كلمات احلسُت؟ ما أشوقٍت، كاف يتشوؽ كاف يريد اللحاؽ بأسالفِو لكن ال هبذا ادلعٌت العريف 

 فَبدخُهًِ يَّرضٍَِّتً * رَاضٍَِتً رَبِّكِ إِنَى * ارجِعًِ طًَئِنَّتُادلُ اننَّفصُ أٌََّتُهَب ٌَب}أو بادلعٌت العاطفي الدنيوي احملدود 

ادلوطن الوحيد يف القرآف الذي ينسُب اهلل فيو اجلنة إىل نفسِو إهنا جنُة اهلل إنو الػُخلد، ىذا  عِبَبدِي{ فًِ
 الػُخلد الذي ُفِِتَ فيو آدـ، حُت نقرأ يف قصة آدـ عليو السالـ ماذا قاؿ لو إبليس؟

والروايات تقوؿ فتنُة آدـ كانت يف الوالية  اخلُهدِ{ شَجَرَةِ عَهَى أَدُنُّكَ هَم آدَوُ ٌَب قَبلَ انشٍَّطَبٌُ إِنٍَهِ }فَىَضىَشَ

 عَهَى أَدُنُّكَ هَم آدَوُ }ٌَبوليس يف شجرة يأكل منها تفاحة أو يأكل حنعة، ىذه الشجرة شجرُة اخللد 

ىذا الػُملك الذي ال يبلى أين ىو؟ ىذا ادلذكور يف سورة النساء، الػُملك  ٌَبهَى{ نَّب وَيُهك اخلُهدِ شَجَرَةِ

 فَقَد فَضهِهِ يٍِ انهّهُ آتَبهُىُ يَب عَهَى اننَّبشَ ٌَحطُدُوٌَ }أَو 43الذي ال يبلى ادلذكور يف سورة النساء يف اآلية 

وآؿ إبراىيم عنواف قرآين آلؿ ُمػَحمَّد ليس القضية عشائرية، ىذا مصعلح قرآين آؿ  إِبرَاهٍِىَ{ آلَ آتٍَنَب

 انكِتَبةَ إِبرَاهٍِىَ آلَ آتٍَنَب }فَقَدإبراىيم حبسب روايات أىل البيت مصعلح قرآين ادلراد منو آؿ ُمػَحمَّد 

 وىذا ىو الػُخلد، الػُخلد منزلُة ُمػَحمَّد ىذا ىو الػُملُك الذي ال يبلى عَظًٍِبً{ يُّهكبً وَآتٍَنَبهُى وَاحلِكًَتَ
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َأشَهُد أفَّ َدَمَك َسَكَن ِفي  9وآؿ ُمػَحمَّد منزلٌة ضلُن ال نعرؼ حقيقتها وال نستعيع االقًتاب من معناىا
والعرش دوف عالَػم  - اقَشَعرَّت لو أِظلَُّة الَعرش -فحَُت َسَكن دمك يا ُحسُُت يف الػُخلد  -الُخلد 
دـٌ هبذه ادلنزلة أصاًل ىو  ... شَهُد أفَّ َدَمَك َسَكَن ِفي الػُخلد واقَشَعرَّت َلُو أِظلَُّة الَعرشأَ  -الػُخلد 

أبعد أف يكوف يف دائرة البحث ما بُت العهارة والنجاسة، الكالـ عن طهارة وصلاسة يف شيء ؽلكن أف 
ئط بأنو ال يرى بأف احلائط يتصَف يف حاؿ من األحواؿ هبذه الصفة، ىل نستعيع مااًل أف نصَف احلا

أعمى، ؽلكن أف نصف احلائط بأنو أعمى ال ؽلكن ىذا كالـ غَت منعقي ألف احلائط أساسًا ال ؽلتلك 
القدرة على الرؤيا، أساساً يف تكوينِو ال ؽلتلك القدرة على الرؤيا فلن تستعيع أف تقوؿ بأف احلائط أعمى 

أف يبحث ىذه القضية ويضع ىذه القضية يف دائرة البحث ألنو فقد القدرة على البصر، إذا أراد إنساف 
ىذا إنساف سلبوؿ إنساف سلتل أو واقع يف شبهة مستحكمة جداً، كيف ؽلكن أف يناقش قضية احلائط 
ىل أنو أعمى أو ىل أنو يبصر، أساسًا احلائط ال ؽلتلك القدرة على البصر واحلديث عن الَعَمى يف 

ن امتالِؾ احلائط للبصر، حُت نتحدث عن مضموف العهارِة أو مضموف احلائط البَُد أف يكوف فرعًا ع
ىذا كالـ غَت منعقي  ،النجاسة ونأيت بدـِ الػُحسُت عليو السالـ ونضع دـ احلسُت يف دائرة البحث ىذه

ىذا كالـ إنساف سلبوؿ إنساف غَت متزف عقلياً، ألف دـَ احلسُت تكوينًا ال ؽلكن أف يوصف هبذه الصفة 
وإذا كاف بعض الفقهاء ال يفهموف ال ؽللكوف بصَتة يف معرفة أىل  ،عن التشريع والقضايا الفقهيةبعيدًا 

البيت ويتكلموف دبال ىذه الكلمات ىذا شأهنم، الذي يعالع روايات أىل البيت ويتدبر يف كلمات أىل 
 .أىل البيت شيٌء ثاين شيٌء آخر، القضية ال تُناقش هبذه الصورة ،البيت

 ،إىل رواية وما أسبمت احلديث عنها قلت أف امرأة شربت شيئًا من دـ النيب كاف يف قارورةأنا أشرت 
مذكورة يف كتب السَت والتأريخ أكار من حادثة، حادثة عن رجل مرة َشِرَب من دـ نيب، امرأة شربت، 

ـَ ُمػَحمَّد ىل يكوف فاسداً؟! من دـ ـُ احلجامة عادًة يكوف دماً فاسداً لكن د احلجامة كاف يف  حجامة ود
قارورة فشربتو امرأة يف رواية، يف رواية أخرى شربُو رجل النيب هناىم عن ذلك من باب السنة لئال تقع 

فذلك أمٌر زلـر ولكنو أخرب تلك ادلرأة وأخرب  ،الشبهة يف أذىاف الناس من أنو غلوز تناوؿ وشرب الدـ
معٌت أف أبداهنم ُحرِّمت على النار ألهنا خالعت ذلك الرجل بأف أبدانكم ُحرَّمت على النار ِلماذا؟ ما 

ـَ ُمػَحمَّد صلى اهلل عليو وآلو، ىل معٌت ذلك أنو ػلقُّ ذلم أف يرتكبوا ادلعاصي ويفعلوا ما يفعلوا أبداً ألف  د
ـُ ُمػَحمَّد، ادلعاصي من أين تأيت؟ حركات اإلنساف أفعاؿ اإلنساف ذباوب  ىذا الدـ سيحصنهم، ىذا د
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النفِس والروح، الروح ليست فيها شهوات، الشهوات ىي عبارة عن تفاعل كيمياوي يف بُت اجلسد و 
جسد اإلنساف يتناغم مع النفس البشرية اليت ىي وجوٌد برزخي ما بُت ادلعٌت وادلادة ما بُت الروِح والبدف، 

يائية يف أقوى شهوات اإلنساف الشهوة اجلنسية أو أي شهوة أخرى مرد ىذه الشهوات إىل تفاعالت كيم
البدف اإلنساف ويف بعض األحياف ترجع إىل آثار فيزيائية، آثار فيزيائية أعٍت بسبب مالمسات أو 
احتكاكات، مال ما إذا اإلنساف امتأل طعاماً ومل يكن قد استفرغ فضالت بدنو فحينما ؽلتلئ طعاماً فإف 

اؾ فيما بُت األمعاء واحتكاؾ الفضالت ستندفع إىل آخر األمعاء وبالتايل تتضخم األمعاء تكوف احتك
وىذا أحد األسباب  ،ما بُت احلويصالت واحلباؿ ادلنوية اجلهاز اجلنسي لإلنساف اجلهاز الداخلي لإلنساف

ىذا سبب فيزيائي وليس كيميائي، ىناؾ أسباب فيزيائية داخلية وأسباب فيزيائية خارجية وىناؾ كذلك 
فة إىل احلاالت النفسية اليت تؤدي إىل وجود إشارات يف تفاعالت كيميائية يف داخل بدف اإلنساف، إضا

وال أريد اخلوض يف  ،ذىن اإلنساف يف ادلخ وىذه اإلشارات أسباهبا ومردىا إىل ذكريات وحاالت نفسية
ولكن ادلعاصي والعاعات واألفعاؿ مردىا إىل ىذه القضية إىل الًتكيبة الكيميائية والتفاعل  ،ىذه القضايا

دف اإلنساف وإىل اإلشارات الذىنية وىذا موضوع واسع ومعقد، فحينما شرب ىذا الرجل الكيميائي يف ب
ىذا الدـ ىذا الدـ سيؤثر يف تركيبتِو الكيميائية وبالتايل الًتكيبة الكيميائية مع اإلشارات النفسية سيكوف 

ـُ ُمػَحمَّد، ،لو شيء من التحصُت ـُ ُمػَحمَّد لن يفٌت  لذلك قاؿ النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم وىذا د د
ـُ ُمػَحمَّد وآثار دـ  ـُ ُمػَحمَّد دـٌ خاِلد، ال يقوؿ أحد بأف اجلسم البشري تتبدؿ خالياه وأجزاءه ىذا د د
ُمػَحمَّد لن تفٌت ىذا ُمػَحمَّد ىذا ليس كلُّ أحد كما قاؿ سيُد األوصياء يف هنج البالغة الشريف9 إفَّ َميَتنا 

لى منا البايل منا ليس كما يبلى سائُر الناس، حيهم ليس كحي الناس وميتهم وإفَّ الذي يب ،ليس دبّيت
َأشَهُد أفَّ َدَمَك َسَكَن ِفي الُخلد  9ليس كميت الناس، ىؤالء ُمػَحمٌَّد وآُؿ ُمػَحمَّد ال يُقاُس هبم أحد

ىذه القضية ومن خالؿ   إىل آخر الزيارة الشريفة، شيخنا الوائلي ُيصر على .. واقَشَعرَّت لو أِظلَُّة الَعرش
 .كالمِو ىو يستنكُر استنكاراً شديداً أف يكوف الًتاُب سلتلعاً بالدـ

 لنتلمس شدة استنكارِه دلخالعة الدـ للًتاب نعيد االستماع.. 02لنستمع إىل نفس ادلقعع 
عليو،  واضح حساسية الشيخ الوائلي من قضية اختالط الًتبة الكربالئية بدـ احلسُت صلوات اهلل وسالمو

ويا ليت ويا ليت ويا ليت وأقولػها مليار مرة وأعتقد أف أحباب الػحسُت يقولوف ذلك ويا ليت أف ىذه 
يا ليت لُكنَّا نسكنها قلوبنا ومػحاجر عيوننا يا ليت ىذه الًتبة ملعخة  ،الًتبة ملعخة بدماء الػحسُت
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نو ليس لو حساسية من مذىب بدـ الػحسُت، لكن الشيخ الوائلي الذي لو ىذه الػحساسية نػجد بأ
 ..08يسجد على الَعَذَرة ال إشكاؿ يف ذلك، نستمع إىل الػمقعع 

 فإذاً  ادلستحيلة، األرض غَت الًتاب األرض ىاي يعٍت األرض األمساء تتبع األحكاـ9 ] الوائلي صوت
 َعَذَرة على السجود غُلوِّز من اإلسالمية ادلذاىب من ىناؾ بعدين ناحية، من ىاي صح عليها السجود

 كيف اإلسالمية ادلذاىب بعض صالة إىل وأنظر الغزايل لإلماـ ادلنخوؿ إىل أرجع أحببت وإذا نعم،
 ناىض، غَت أو ناىض الدليل ىذا دليل، تبع الرجل نقوؿ ىذا، إزاء حساسية عندنو ما واحنو يذكرىا
 إىل أو ماالً  ادلستصفى كتاب وإىل ادلنخوؿ كتاب إىل أرجع ، شديدة عجيبة محلة الغزايل عليو وػلمل
 [. ىذا إزاء حساسية احنو عندنو ما ذلك مع زين، لًتى إليو أرجع ادلنخوؿ كتاب

ىو مل ُيِشر إىل امسو أنا أشرت إىل اسم صاحب ىذا ادلذىب أبو حنيفة، أبو حنيفة يُػجّوز السجود على 
وإذا كاف ىناؾ من عيوب  ،يػَُمجِّد أبا حنيفة دائماً الَعَذَرة والشيخ الوائلي يعلم ذلك لكنو دائماً ػلاوؿ أف 

أو إشكاالت ػلاوؿ أف يبعدىا عن أيب حنيفة ال أدري ِلماذا!! ويلـو الغزايل ِلماذا ػلمل محلة شعواء 
على أيب حنيفة يف سجودِه على الَعَذَرة، ثُػم يقوؿ الرجل عندُه دليل قد يكوف ىذا الدليل ناىض، ضلُن 

نظريات الناىضة، يـو أمس كنا نستمع إىل أنو إذا وجد نظرية ناىضة عند ادلخالفُت فهو ابتُلينا هبذه ال
يأخذ هبا ويعتز هبا ألهنا ثروة إسالمية، اليـو نتحدث عن دليل ناىض أو غَت ناىض، ىو ال غلد 

تم حساسية يف السجود على الَعَذَرة، وتالحظوف حىت طريقة الكالـ طريقة اللحن يف الكالـ بينما مسع
قبل قليل كيف يتكلم بأي لغة وبأي حلن وىو يُظِهر استنكاره من أف ىذا الًتاب ال ؽلكن أف يكوَف قد 

 إىل عدـ حساسية 08ألف ذلك الًتاب سيتنجس لنستمع مرة ثانية إىل ادلقعع  ،اختلط بدـ احلسُت
 الشيخ من السجود على الَعَذَرة...

ساعة ، 0911924 ادلدة  01أجوبة وىذا ىو اجلزء ىذا ادلقعع موجود يف صوت الشيعة ىو أسئلة و 
ثانية، وأعتقد أف  34ادلقعع الذي ُعِرض يبدأ من الدقيقة العاشرة والاانية األوىل إىل الدقيقة العاشرة و

الكالـ ليس حباجة إىل تعليق القضية واضحة، ما زالت القضية يف محى وذمار ادلخالفُت ألىل البيت 
ف، حينما تكوف القضية يف محى وذمار شيعة أىل البيت ىناؾ تأيت اإلشكاالت و ؤ فلهم أف يفعلوا ما يشا

ويأيت الكالـ بكل أشكالِو وبكل صنوفِو، واحلقيقة رلالس الشيخ الوائلي ربَتين ال أدري كم أعرض من 
لق ىذه اجملالس، كل رلالسِو مليئة دباِل ىذه ادلعاين ودبال ىذه ادلضامُت لكن أخعر ىذه القضايا ما يتع
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 بإماـ زماننا وقد مرَّ علينا يف ادلقعع اخلامس لنستمع إىل ادلقعع اخلامس..
 لكم يزرع الزماف صاحب انتظروا تزرعوىا ال كاعكم9 األياـ من يـو الدين لنا قاؿ ما9 ]الوائلي صوت
 عن تدافعوف ال9 قاؿ وال ادلعمل، يديرلكم الزماف صاحب يعلعلكم ادلعمل تديروف ال9 قاؿ وال اياىا،

 الزماف صاحب اإلماـ أبداً، أبداً  يقضيها الزماف صاحب انتظروا حوائجكم تقضوف ال9 قاؿ وال أنفسكم،
، ليس العدؿ ربقق فكرة رلرد  [.إطالقاً  ادلهدي اإلماـ فكرة يف سليب جانب أكو ما وإال إالَّ

احلسن وإظلا بن  بإمامة احلجةاإلماـ صاحب الزماف رلرد فكرة، أنا ال أهتم الشيخ الوائلي بأنو ال يعتقد 
إشكايل على ىذا الفهم وىذا ىو االنفصاـ بُت ادلنهج الذي يُػَؤلَُّف فيو وُيكَتُب فيو ويُعرح على ادلنابر 
وبُت العقيدة اليت ػلملها اإلنساف، الشيخ الوائلي لو رجع إىل عقيدتِو الشخصية ال أعتقد بأنو يشك يف 

وإف كاف ال يبدو يف رلالسِو أيُّ اىتماـ لو ال من خالؿ الدعاء يف ىو يؤمُن بِو  ،وجود اإلماـ احلجة
أنا ما مسعت وال مرة مع أنٍت مسعُت عدداً ىائاًل من رلالس الشيخ الوائلي ما مسعت وال  ،هنايات اجملالس

 وال مسعت وال مرة ربدََّث عن مقامات ،مرة دعا لإلماـ احلجة أو أوصى الناس بالدعاء لإلماـ الػُحجَّة
وىذا ىو الضياع بُت  ،اإلماـ احلجة أو عن حقوؽ اإلماـ الػُحجَّة علينا أو عن واجباتنا اذباه اإلماـ احلجة

ولعادلا  ،ولعادلا يتحدث عن قصص الشعراء واخللفاء ،ادلهم واألىم لعادلا يتحدث عن ادلذاىب األربعة
اإلماـ احلجة فإظلا يتحدث يف يتحدث يف كل شيء إال عن اإلماـ احلجة وإذا كاف لو من أحاديث عن 

وحىت نصائحُو للشيعة يف معرفة  ،جهة إثبات وجود اإلماـ وبشكل مقتضب ويعتمد على كتب ادلخالفُت
اإلماـ احلجة ينصحهم بأف يراجعوا كتب ادلخالفُت اليت كلها ضالالت وخزعبالت، ىذا موضوع قضية 

لي لنستمع إىل ادلقعع السادس، أنا ما ذكرت فكرة أف اإلماـ رلرد فكرة يتكرر دائمًا يف حديث الوائ
عنواف ادلقعع اخلامس ألف ىذا ادلقعع سابقاً مرَّ ذكرُه وذكرت مصادر ىذا ادلقعع، ادلقعع السادس أيضاً 
مرَّ ذكرُه يف احللقات ادلاضية وذكرت ادلصادر اليت أخذنا منها ىذا ادلقعع، فقط ادلقاطع اجلديدة أذكر 

 قعع السادس..مصادرىا لنستمع إىل ادل
 بالكتاب ادلسألة معاجلو انو وترى وكيف توقيت ماكو اآلف إىل وكيف؟ يظهر مىت أما 9 ]الوائلي صوت

 اف 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 أف سبنعنو ما ادلهدي فكرة ؽلنعنو ما االسالـ اطالقاً، اعتقاد ىيج عندنو
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 فكرة رلرد أبداً، مبادئنو دوف نقتل سبنعنو وال أوطاننو، دوف صلاىد سبنعنو وال ادلنكر، عن وننهى دبعروؼ
 [.إالَّ  ليس للعدالة أعلى مال رفع عن عبارة أو مبدأ رفع عن عبارة يعٍت سلبياهتا، من أكار اغلابياهتا

ىذا التأكيد وتكرار قضية فكرة، فكرة ادلهدي ما سبنعنا، أنا ربدثت عن ىذه الفكرة عن إغلابياهتا 
ه الفكرة وسلبياهتا، ىل أف اإلماـ احلجة لو إغلابيات ولو سلبيات؟! أـ أف اإلماـ احلجة رلرد فكرة وىذ

ذلا إغلابيات وسلبيات، أيُّ تربية ىذه؟ وأيُّ عقيدة وأيُّ فكر يُععى لشباب شيعة أىل البيت؟ وعلمائنا 
والوائلي ُيسوؽ ىذه الًتىات للناس، لنقف قلياًل لنرى كيف يتحدُث أىل البيت  ،الكبار يسوقوف الوائلي

اجلميع يقولوهنا اجلميع يف ىذا ادلنهج  عن اإلماـ احلجة وىذه قضية الفكرة القضية ليس فقط الوائلي
الذي نتحدُث عنو يقولوف ىذه القضية ومباوثة يف الكتب وعلى ادلنابر أنا جئت دبااؿ من األمالة9 ىذا 

شهيد احملراب آية اهلل العظمى السيد زلمد  )ادلنهاج الاقايف السياسي االجتماعي(الكتاب اجلزء األوؿ 
ربت عنواف9 العصمة  83الرائد للعباعة والتصميم، نذىب إىل صفحة9 باقر احلكيم قدس سره، ادلعبعة 

انتبهوا للكالـ يقوؿ9 ضلُن نعتقد أنُو بسبب عدـ تويل اإلمامة ادلعصومة لقيادة احلكم  ،واإلماـ ادلهدي
َشِهد التأريُخ اإلسالمي ىذا القدر  ،اإلسالمي ولتحقيق ىذا اذلدؼ العظيم يف إقامة احلق والعدؿ الكامل

إىل ..  ويتحدث عن الظُلم ؽلكنكم أف تراجعوه ما عندي وقت اقرأ سباـ الصفحة -لكبَت من االضلراؼ ا
أف يقوؿ بعد أف يتحدث عن فًتة اخللفاء الراشدين كما يسموهنا واألمويُت ما جرى من ظُلم واستبداد 

اليت انتهت إليها يف خالفة اخلليفة  -يتحدث عن النتائج ادلروعة  -وطغياف إىل أف يقوؿ9 ويف النتائج 
بسبب ىذه النتائج ادلروعة للخالفة األوىل خلالفة األمويُت  -ومن ىنا  -يعٍت عاماف  -الاالث 

العباسيُت ألنو يتحدث بسبب الظلم واالستبداد والعغياف الذي مارسُو الػُحكَّاـ ادلسلموف يف عدة قروف 
9 ومن ىنا كانت وجود فكرة اإلماـ - والعامانية وإىل آخرِه يقوؿمن الزمن يف العهود األموية والعباسية 

فكرة!! أنا ال أقوؿ بأف السيد احلكيم ال يؤمن باإلماـ ادلهدي أبدًا واهلل ال أقوؿ ىذا ولكن  -ادلنتظر 
أقوؿ بأف ادلنهج منفصم عن الواقع، نفس الُكتَّاب يعيشوف واقعاً نفس اخلعباء نفس الشيخ الوائلي يعيُش 

اقعًا ويتكلم بشيء آخر ِلماذا؟ السبب ىو خعأ ادلنهج، حدياي عن ادلنهج، أنا ىنا ال أريد أقّيم الناس و 
وأف أحكم على الناس أيَّاً كانوا، كما قلُت سابقًا ىديف أريد أف أشخص معايب ىذا ادلنهج الذي يُظَلُم 

وىذا  ،ىل البيت لشيعة أىل البيتبِو أىل البيت والذي بسببِو تُععى أفكار خاطئة وعقائد منحرفة عن أ
ىو ما أراُه بالنسبة يل تكليفاً شرعياً سواء قَِبَل ادلشاىدوف بذلك أـ مل يقبلوا ىذه قضية راجعة إليهم، أمَّا 
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بالنسبة يل حُت أبُُت ىذه احلقائق فقد أخليُت ذميت ىذا ىو التكليُف الشرعي بالنسبِة يل، اآلخروف 
يشتمونٍت ال يفرؽ عندي أبداً، ألف ىذا اذلاجس وىذه القضية تعيُش معي يقبلوف يرفضوف يشتمونٍت ال 

ليل هنار وليس اليـو وليس أمس والذين رافقوين يف ىذا الدرب منُذ أكار من ثالثُت سنة وىذا ىو 
كأهنا فكرة ليس   -ومن ىنا كانت وجود فكرة اإلماـ ادلنتظر  -اذلاجُس األوؿ واألخَت الذي يشغل بايل 

 .حقيقة موجودة على األرض ىناؾ من
القضية ليس منحصرة بالشيخ الوائلي لكنٍت اخًتُت الشيخ الوائلي ألف الشيخ الوائلي أكار تأثَتاً من غَتِه 
حىت من ادلراجع، مراجع الشيعة ال ؽللكوف تأثَتًا على الشيعة يف أفكارىم ألهنم أصاًل ال يتكلموف ىم 

أما رلالس  ،يلقي درس على رلموعة قليلة من العالب والذي عندُه نشاط فقط ،جلوس يف بيوهتم
الشيخ الوائلي موجودة يف كل مكاف، موجودة على الفضائيات، موجودة يف اإلذاعات، موجودة على 
االنًتنيت، موجودة يف زلالت أشرطة الكاسيت، موجودة يف البيوت، موجودة يف احلسينيات، موجودة يف  

بااًل واسعًا وألهنم يسمعوف بأف العلماء يؤيدوف ىذا العرح يقبلونُو من كل مكاف والناس تُقِبُل عليها إق
دوف أي تَػَفكُّر أو أي تأمل، ىل احلديث عن أف اإلماـ احلجة فكرة ىذا حديث صحيح؟! أبداً، ىذا 
احلديث إذا أردنا أف ضلاكم األمور مع األلفاظ ىذا ارتداد، ال يقوؿ أحد بأنٍت قلت بأف الشيخ الوائلي 

د وأف السيد باقر احلكيم مرتد أبدًا ال أقوؿ ىذا الكالـ ألنٍت أعلم، أنا أعلم باألمراض ادلوجودة يف مرت
أوساط ويف وسِط مؤسستنا الدينية ويف مكاتب علمائنا أعرؼ ىذه القضية، أنا جزء من ىذا الواقع 

م بأف شخصاً يقوؿ أف وأعرؼ األمراض ادلوجودة، القضية ليست هبذا الشكل لكن سلوا العلماء قولوا ذل
اإلماـ فكرة ىذا يُػَعدُّ من أىل اإلؽلاف يُعّد يف دائرة التشيع؟ أبداً، أنا ال أقوؿ بأف الشيخ الوائلي يعتقد 

 هبذه العقيدة وإظلا يُػَعلِّم الناس ىكذا ِلماذا؟ ِلماذا ىذا اإلصرار على الفكرة؟
ذين اجمللسُت الذين استمعتم إليهما أبداً دائماً وال تعتقدوا بأف ىذه القضية زلصورة هبذين ادلقععُت أو ى

ىذا احلديث، فيما يكتب يتحدث عن فكرة ىو قبل قليل يتحدث عن كتابة ىوية التشيع يكتب عن 
وأنا قرأتُو يف السابق يتحدث عن  ،فكرة لو كاف الكتاب موجود جلئُت بِو ما كاف الكتاب متوفر عندي

ن فكرة، وىذه القضية ليست خاصة بالسيد احلكيم اجلميع يف فكرة، كما يتحدث ىنا السيد احلكيم ع
ىذا ادلنهج يتحدثوف عن فكرة ِلماذا؟ كيف ربدََّث أىل البيت ِلماذا ال تذىبوف يا علمائنا األجالء 

وكيف يتحدثوف مع اإلماـ احلجة، تالحظوف الشيخ الوائلي يقوؿ احنا ما  ؟وتقرءوف ماذا قاؿ أىل البيت
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مهدي، مهدي ىذا صانع يشتغل عندؾ؟! ما ىذا األدب مع اإلماـ احلجة، لنستمع ننتظر واحد امسو 
 إىل أىل البيت ماذا يقولوف.. 
 .بأبي وأمي َسميي وَشبيهي وَشبيو موسى بن عمرافرسوؿ اهلل ماذا يقوؿ؟ يقوؿ9 

وأومأ سيُد  -يعٍت أفدي بأيب ابن ِخََتة اإلماء  - بأبي، بأبي ابن َخيرة اإلماء9 أمَت ادلؤمنُت ماذا يقوؿ؟
يشَت إىل اإلماـ احلجة، الحظوا النيب ماذا يقوؿ  -األوصياء إلى صدرِه يقوؿ: آه آه شوقاً إلى رؤيتهم 

بأبي وأمي َسميي وشبيهي  -واحد امسو مهدي  ما قاؿ مهدي، غلينو -بأبي وأمي َسميي وشبيهي  -
بأبي ابن َخيرة اإلماء ويومئ بيدِه إلى صدرِه الشريف  ادلؤمنُت يقوؿ9أمَت  -وشبيو موسى بن عمراف 

 .آه آه شوقاً إلى رؤيتهم :وىو يقوؿ
ماذا يُدرؾ؟ يدرؾ خروج الرايات السود من  - أما إني لو أدركُت ذلك 9اإلماـ الباقر ماذا يقوؿ؟

 -يقوؿ بأبي وأمي  أما إني لو أدركُت ذلك الستبقيُت نفسي لصاحب ىذا األمر، ثُمَّ  -خراساف 
بأبي وأمي المسمى باسمي والمكنى بكنيتي السابَع  -ومن أبوه؟ اإلماـ الباقر من أبوه؟ أبوه الصادؽ 

 .من بعدي بأبي من يمألُ األرض عدالً وقسطا كما ُملئت ظُلماً وجورا
رفي ولو أدركتُو لخدمتُو أياـ حياتي، وحين دخل عليو سدير الصي9 إمامنا الصادؽ ماذا يقوؿ

ؼلاطب اإلماـ احلجة،  - ومجموعة من األصحاب ووجدوه قد لبس مسحاً وىو يبكي ويقوؿ سيدي
 9الرواية موجودة يف كماؿ الدين وسباـ النعمة ومصادر أخرى ؼلاطب اإلماـ احلجة

 .سيدي غيبتك نفت رُقادي، سيدي غيبتك أوصلت مصابي بفجائع األبد
بأبي من  ،بأبي المنبدح البطن -منبدح يعٍت واسع  - المنبدح البطنبأبي  9اإلماـ الكاظم ماذا يقوؿ؟

 .بأبي القائم بأمر اهلل ،بأبي من ال يأخذُه في اهلل لومة الئم ،ليلو يرعى النجـو ساجداً وراكعا
ىكذا ؼلاطب  .بأبي وأمي َسمي جدي وشبيهي وشبيو موسى بن عمراف 9اإلماـ الرضا ماذا يقوؿ؟

وشيخنا الوائلي والسيد احلكيم واآلخروف  ،مَّد اإلماـ احلجة وىكذا يتحدثوف عنوُمػَحمَّد وآؿ ُمػحَ 
ولكن ادلنهج خعأ ادلنهج  ،يتحدثوَف عن اإلماـ احلجة بأنو فكرة، أنا ال أقوؿ بأف عقيدهتم ىكذا أبداً 

 لِو.ىذه نتائج ادلنهج الذي يُبحُث من خاللِو ويُدرُس من خاللِو ويُتحدَُّث على ادلنابر من خال
أمَّا حينما نذىب إىل اآلداب اليت أدبنا هبا أىل البيت كيف نتحدث مع اإلماـ احلجة صلوات اهلل 
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فَػَلو َتطَاوَلت الدُُّىور وَتَماَدت األعَمار لم َأزَدد فيَك إالَّ يقينا وسالمو عليو ماذا نقوؿ لو؟ نقوؿ لو9 
 ،ظهورؾ إال توقعًا وانِتظارا ولجهادي بين يديك إالَّ ترقباوَلَك إالَّ ُحبَّا وعليَك إالَّ توكُّاًل واعِتَمادا ول

 ،فأبذؿ نفسي ومالي َوَوَلدي وأىلي وجميع ما خولني ربي بين يدي والتصرؼ بين أمرؾ ونهيك
 ،موالي فإف أدركُت أيامك الزاىرة وأعالمك الباىرة فها أنا ذا عبدؾ المتصرُؼ بين أمرِؾ ونهيك

موالي فإف أدركني الموت قبل ظهورؾ فإني أتوسُل بَك  ،أرجو الشهادة بين يديك والفوز لديك
وبآبائك الطاىرين إلى اهلل تعالى وأسألُو أف يصلي على ُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد وأف يجعل لي كرًة في 

 .إىل آخر الزيارة ىكذا طلاطبو ... ظهورؾ ورجعًة في أيامك ألبلغ من طاعتك مرادي
أشَهُد أف بواليِتَك تُقَبُل األعماؿ وتُػزَّكى األفَعاؿ  9ما نقوؿ لو أنت فكرة ذلا إغلابيات وسلبيات

أنت يا ابن رسوؿ اهلل إذا ىناؾ سلبيات أنت سبحوىا،  - وُتَضاَعُف الَحَسنات وُتمَحى الّسيئات
ؽلكن أف توجو باذباه واليتك سبحو السيئات ال توجد سلبيات، قععًا الشيخ الوائلي يتحدث عن فكرة 

 9سليب وباذباه إغلايب ىو ال يتحدث عن اإلماـ احلجة ولكن ذلك ِفكٌر وىذا ِفكر، ىذا ِفكُر أىل البيت
فمن جاء  ،أشَهُد أف بواليِتَك تُقَبُل األعماؿ وتُػزَّكى األفَعاؿ وُتَضاَعُف الَحَسنات وُتمَحى الّسيئات

ومن  ،دِّقت أقوالو وتضاعفت حسناتو وُمحيت سيئاتوُ بواليتك واعترؼ بإمامتك قُِبلت أعمالو وصُ 
َعَدؿ عن واليتك وَجِهَل َمعَرفَتك واستبدؿ بك غيرؾ كبَُّو اهلل على منخرِه ِفي النار ولم يقبل اهلل لو 

 ىل أقرأ كل الزيارة؟ زيارات اإلماـ احلجة كلها هبذه ادلعاين.  ..عمال ولم يُِقم لو يـو القيامة وزناً 
 9طب اإلماـ الػحجة يف دعاء الػندبة والدعاء مروي عن اإلماـ الػحجة ماذا نقوؿ لو؟ماذا نػخا

أيَن باُب اهلل الذي  ليس فكرة يا شيعة أىل البيت، اإلماـ احلجة ىذا9 - أيَن باُب اهلل الذي منُو يؤتى
ىذا  -األرض والسماء  أيَن السبُب الُمَتصُِّل بين ،أيَن وجُو اهلل الذي إليو يتوجُو األولياء ،منُو يؤتى

ىو اإلماـ احلجة، إذا أردنا أف نعرؼ اإلماـ احلجة أف نعرفُو من أىل البيت ال أف نعرفُو من الشيخ 
، ضلُن طلاطب اإلماـ احلجة هبذه األلفاظ9 %81الوائلي وال من كتب ادلخالفُت اليت سبأل مكتبتُو إىل 

بل أيُّ أرض تُِقلَُّك أو ثَػَرى أبرضوى أو  -ؿ اهلل يا ابن رسو  - لَيَت شعري أيَن استقرَّت َبَك النوى
عزيٌز َعَليَّ أف أرى الَخلَق وال ُترى وال أسمع لك حسيسًا وال نجوى، عزيٌز  ،غيرىا أـ ذي طوى

بنفسي أنت من ُمَغيَّب لم  ،َعَليَّ أف ُتحيَط ِبَك دوني البلوى وال يناُلَك مني ضجيٌج وال شكوى
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بنفسي أنَت أمنيَُّة شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرا  ،بنفسي أنت من نازح ما نزَح عنَّا ،يخُل منا
بنفسي أنت من  ،بنفسي أنت من أثيل مجد ال يجارى ،بنفسي أنَت من عقيد عّز ال ُيسامى ،فحنَّا

مواليَّ وإلى  إلى متى أَحاُر فيَك يا ،بنفسي أنَت من َنصيِف َشِرؼ ال ُيساوى ،ِتالِد نَِعم ال ُتضاىى
عزيٌز َعَليَّ أف  ،وأيَّ خطاب أِصُف فيَك وأيَّ نجوى، عزيٌز َعَليَّ أف ُأجاَب دونك وأناغى ،متى

وىذه الظالمات كلها ذبري  -عزيٌز َعَليَّ أف يجري عليك دونهم ما جرى  ،أبكيك ويخذلك الورى
عزيٌز َعَليَّ  -ة يف الوسط الشيعي على إمامنا، ىذه العبارة تشَت إىل ىذه الظالمات، الظالمات ادلوجود

ىل من جزوع فأساعد  ،ىل من ُمعين فأطيَل معُو العويَل والُبكاء ،أف يجري عليك دونهم ما جرى
 ،ىل إليَك يا ابن أحمَد سبيٌل فُتلقى ،ىل قذيت عيٌن فساعدتها عيني على القذى ،جَزَعُو إذا خال

متى ننتقُع من عذب مائك  ،ىلَك الرويَّة فنروىمتى نَِرُد منا ،ىل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى
متى ترانا ونراؾ وقد نشرت لواء النصر ُترى  ،متى نُغاديَك ونُراوُحك فُنِقرُّ عيناً  ،فقد طاؿ الصدى

 إىل آخر الدعاء الشريف. -أترانا نحفُّ َبَك وأنت تـؤ المأل 
اللَُّهمَّ إف َحاَؿ بيني وبينُو الَموُت الذي جعلتُو على عبادَؾ ويف دعاء العهد ىكذا يتوسل ادلؤمنوف9 

حتمًا مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرًا كفني شاىرًا سيفي مجردًا قناتي ملبيًا دعوة الداعي في 
ال  - اللَُّهمَّ َأرِني الطلعة الرشيدة والُغرَّة الحميدة واكُحل ناظري بنظرة مني إليو ،الحاضر والبادي

اللَُّهمَّ َأرِني الطلعة الرشيدة والُغرَّة الحميدة واكُحل ناظري بنظرة  -وؿ ىذا واحد امسو مهدي أف أق
 ... .مني إليو وَعجِّل فَػَرجو وَسهِّل مخرجو وأوسع منهجو وأسُلك بي مَحجََّتو 

اإلماـ  وكلُّ ىذه الروايات وكل ىذه الزيارات وكل ىذه األدعية أما قرأسبوىا ِلماذا ُيساء األدب مع
احلجة؟! ىل أقرأ سباـ ادلفاتيح كل مفاتيح اجلناف ىو هبذا ادلستوى من األدب، ىل نقرأ روايات الكايف 
بتمامها وكماذلا ماذا نصنع!! ِلماذا كل ىذه اإلساءة يف الكتابِة ويف البيانات ويف الكتب وعلى ادلنابر 

كتب يف معرفة اإلماـ احلجة ويُوصي حبق اإلماـ احلجة؟ ولكن ليس غريبًا من رجل يرى أف أقرب ال
الناس، الغريب أنو يوصي الناس، كتاب البياف للكنجي الشافعي ربدثت عنو سابقًا ولكن أريد أف أؤكد 

 على ىذا ادلوضوع نستمع إىل ادلقعع الاامن..
 اللي ادلصادر وأقرب كاَتة، فضلو يف وآلو عليو اهلل صلى النيب عن الواردة األحاديث9 ]الوائلي صوت
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 وبيو ادلوجودة، األحاديث يشوؼ يقراه واحد ػلب إذا الشافعي، للكنجي البياف كتاب البياف أكو ػلب
 طالب أحد كتبها األمر واقع يف مقدمة بيو ىادلقدمة، طلعت اشلوف أنا أعرؼ ما رائعو واهلل مقدمة
 أفتت ادلكرمة مكة يف الفتوى جلنة إىل فتوى بيها ذكر اخلرساف، مهدي السيد النجف يف الفضالء العلم
 العلماء جلنة أو رلموعات عليها ونصوا الفتوى موجودة نعم كافر، فهو ادلهدي خبروج يعتقد ال من بأف
 الروايات يستعرض الشافعي الكنجي كتاب الكتاب ىذه يستعرض مث ىناؾ، الفتوى رجاؿ موجودة اللي

 [.مفصلة عليو اهلل سالـ اإلماـ أحواؿ وتفاصيل
وماذا يف كتاب الكنجي الشافعي؟ وما قيمة الفتوى إذا أفىت علماء الوىابية وشيوخ الوىابية بأف الذي ال 
يعتقد باإلماـ ادلهدي كافر، أيُّ مهدٌي ىم الذي يتحدثوف عنو؟ ادلهدي الذي يتحدثوف عنو غَت ادلهدي 

خرافة، أيُّ مهدي ىم  الذي ضلُن نعتقد بِو، ادلهدي الذي يتحدثوف عنو مهدي ال وجود لو مهدي
يتحدثوف، ادلهدي الذي ضلُن نؤمُن بِو ىو غَت ادلهدي الذي يؤمنوف بو كما أف اإلسالـ الذي نؤمن بِو 
ىو غَت اإلسالـ الذي ىم يؤمنوف بو، وماذا يوجد يف كتاب الكنجي الشافعي؟ يف أوؿ ادلقدمة يقوؿ9 

 ،تعرية كاملة ما موجود فيو وال رواية شيعية -عن طرؽ الشيعة تعرية  -عرّيت ىذا الكتاب  -وَعرّيتُو 
صفحة فقط، يعٍت ىو ىذا الكتاب الذي يُعرؼ منُو اإلماـ احلجة وكل  41وعدد صفحاتو تصل إىل 

وىو  ،رواياتو سلالفة لرواياتنا، والعامة الكربى آخر صفحة يُابت بأف اإلماـ احلجة موجود يف السرداب
زلتار يف قضية أكلِو وشربِو فيدفع ىذا اإلشكاؿ الذي يعتقد بأف اإلماـ احلجة كيف يأكل ويشرب يقوؿ 
قصة اإلماـ احلجة كقصة الدجاؿ، الدجاؿ موجود يف كتب ادلخالفُت بأنو مربوط باحلباؿ باحلديد 

ا يقولوف، اإلماـ بالسالسل وملقى يف بئر يف جزيرة من جزائر البحر ويبقى حىت ؼلرج مع عيسى كم
احلجة موجود يف السرداب وىو ػلاوؿ أف يُابت بأنو ليس حباجة إىل طعاـ أو إىل شراب ىو ىذا الفكر 
الذي يريد الشيخ الوائلي أف يعلمو لشباب الشيعة!! ىو ىذا كتاُب البياف ال أدري ىل قرأ الكتاب أو مل 

وىو يتحدث بأنو يقرأ الكتب بدقة  00قعع يقرأ الكتاب خصوصًا وأف الشيخ الوائلي، لنستمع إىل ادل
 .00وإمعاف فهل قرأ ىذا الكتاب بدقة وإمعاف، ادلقعع 

 من منها% 81 اجلالسُت من واحد كل مكتبة وأعتقد مكتبيت عندي اآلف أنا اخي يا9 ] الوائلي صوت
 ايعب كتابك أف اىضم ليش أنا زين كتبنو من افرض% 01 وفرد زين األربعة، ادلذاىب كتب

 ما كتايب أنت ليش وأباركو، بو أعتز قيم دليل بو أكو وإذا موضوعية، وبكل إمعاف بكل وأقراه وأتصفحو



 81ح   ًهدوي ـف انـهـًـان

17 

 

 وأقرأ يدخل خليو الفكر ، أبداً  عدوى بيو ما الفكر فكر مسألة ىاي ادلانع، شنو ليش يدخلك زبليو
 [. واقرأ الكتاب الـز اقرأ انت

الشيخ يقوؿ بأنو يقرأ الكتاب بإمعاف وإذا فيو دليل وكالـ قيم وناىض فإنو يباركُو ويعتز بو، ال أدري ىل 
ىو اعتز بكتاب البياف للكنجي الشافعي قععًا يبدو أنو قرءُه بإمعاف واعتزَّ بِو، إذًا ِلماذا يُعالب بدفن 

جود يف السرداب، ِلماذا يريد الشيخ السرداب؟ ألف صاحب كتاب البياف يُابت بأف اإلماـ ادلهدي مو 
الوائلي أف يدفن السرداب، مث يقوؿ ىذا الفكر ليس فيو عدوى، ال واهلل فيو عدوى والدليل أنَت أيها 

من كتب ادلخالفُت  %81الشيخ الوائلي أنت لكارة قراءتك أنت تقوؿ بأف ادلكتبة اليت سبتلكها فيها 
ر ادلنحرفة، العدوى واضحة كيف أف الفكر ليس فيو ألىل البيت والنتيجة ىي ىذه، ىذه األفكا

عدوى!! مث أين التمعن يف القراءة؟! والقضية ال تقف عند كتاب البياف الذي ىو ؼلالف أىل البيت 
وأساسًا مبٍت على أنُو ذكَر فيو الروايات اليت ال صلة للشيعة هبا، قاؿ أعري كتايب من حديث الشيعة 

وىو يُوصي بكتاب آخر أنكى من كتاب  11عند ىذا لنستمع إىل ادلقعع تعرية كاملة، القضية ال تقف 
 ..11الكنجي الشافعي لنستمع إىل ادلقعع 

 وما معولة، كتب إىل الرجوع هبا ػلتاج ادلهدي اإلماـ مسألة يف وغَتىا ىذه ىاألبعاد9 ] الوائلي صوت
 ولعل كاَتة الباب ىذا يف مؤلفات الباب، ىذا يف مؤلفات إىل نرشد لكن هبالعجالة، عليها صليب شلكن

 يعٍت أزبعر ما وعلى ادلكرمة، مكة علماء من وىو العبادي لالستاذ الواقع على ادلؤلفات من شفت أنا
 ، العبادي االستاذ ىالقبيل، من شيء ىالنوع من ؽلكن( ادلنتظر ادلهدي أخبار يف األثر صحيح) ؽلكن
 الفكر وأرباب عندنا األقالـ مَحََلة من ومجاعة علمائنا من مجاعة وحباوىا متنوعة، وجوه من ادلسألة حبث
 ردبا صغَت كتيب عندي اهلل شاء وإف ادلصادر إىل أنا وأشرت ادلهدي، اإلماـ بعنواف مفصلة بصورة عندنا
 وأنص ادلسألة بيهذه سأستعرض أنا اهلل شاء إف ،(يقوؿ ومن قيل فيما النقوؿ زيفُ ) وىو قريباً  يصدر

 يعٍت الكاملة وتغعيتها ىالفكرة على التعرؼ وباإلمكاف ادلهدي اإلماـ يف ادلؤلفات ذلذه ثبت على بيها
 [. تغعية

ويرجع على الفكرة، ىذه قضية على طوؿ اخلط ندع قضية الفكرة،  أيضًا التعرؼ على الفكرة يروح يروح
أواًل لنذكر ادلصدر من أين جئنا هبذا الكالـ، موجود على صوت الشيعة وىذا لقاء تلفزيوين واحملاور 

، طوؿ 01الذي ػلاورُه اإلعالمي ىشاـ الديواف، سؤاؿ وجواب، عنواف ادلقعع ىذا سؤاؿ وجواب اجلزء 
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ثواين إىل الدقيقة  6و  25، ادلقعع الذي اقتععناه يبدأ من الدقيقة ساعة 0911924ذا ادلقعع اللقاء ى
، ىو أيضًا أخعأ باالسم ىو ليس األستاذ العبادي وإظلا ىو عبد احملسن الِعباد العباد وليس 11و  26

دُة العبادي، ىو يتحدث عن زلاضرة ألقاىا وبعد ذلك طُبعت ىذه احملاضرة وىي بُت يدي اآلف )عقي
أىل السنة واألثر يف ادلهدي ادلنتظر( العنواف ىو ىذا عقيدة أىل السنة ال كما ذكر الشيخ الوائلي 

محد العباد عضو ىيئة التدريس يف بن  )عقيدُة أىل السنة واألثر يف ادلهدي ادلنتظر( للشيخ عبد احملسن
ف ألقاىا يف اجلامعة الدينية وَذيَّلها اجلامعة اإلسالمية بادلدينة ادلنورة، ىذه الرسالة كانت زلاضرة للمؤل

باز معروؼ من أعالـ الوىابية ونشرهتا رللة اجلامعة وبعد ذلك طُبعت على ِحدا، بن  الشيخ عبد العزيز
ىجري  0277اآلف ىذا ىو النص األصلي لكتاب أو زلاضرة العباد، رللة اجلامعة اإلسالمية ذو القعدة 

طبعًا ادلقالة ليس كبَتة عبارة عن أربعُت صفحة أصغر من   0858العدد الاالث السنة األوىل شباط 
كتاب الكنجي الشافعي لكن لنرى ماذا كتب فيها وىو يُوصي الناس بالرجوع إليها وعرب التلفزيوف، 
القضية ىذه مقابلة تلفزيونية يعٍت عدد الذين يستمعوف أكار شلا لو كاف يف حسينية، لنقرأ ماذا كتب 

 ية، لنرى أف مهديهم غَت ادلهدي الذي نعتقُد بو.. العباد يف ىذه القض
 9يف أوؿ صفحة من صفحات ىذه ادلقالة أو احملاضرة يقوؿ بعد مقدمة، أشَت إىل موطن احلاجة

علي ابن أيب طالب رضيُّ اهلل عنو يوافق امسُو اسم بن  خروج رجل من أىل بيت النبوة من ولد احلسن
ويقاؿ امسُو ادلهدي  -عبد اهلل بن  يعٍت امسو زلمد -يو اسم أبيو الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم واسُم أب

ىذا ىو ادلهدي الذي يتحدث عنو الِعباد الذي مسّاه الوائلي العبادي والذي يريد  -يتوىل إمرة ادلسلمُت 
الوائلي من الناس أف يتعّلموا من ىذا الكتاب، ىذا أنكى من كتاب الكنجي الشافعي على األقل 

 فعي يقوؿ ىو ابن اإلماـ احلسن العسكري وىو من ولد احلسُت صلوات اهلل وسالمو عليو.الكنجي الشا
كل ىذه الصفحات من   ،أربعوف صفحة كلها روايات مفًتات على النيب وكلها روايات مػخالفة لعقيدتنا

قوؿ وىو أولػها إىل آخرىا والوائلي يريد من الشيعة أف يتعلموا من ىذا الكتاب، لنقرأ يف صفحة أخرى ي
 9الػمنصور الدوانيقيبن  يتػحدث عن أف الػمهدي العباسي ىل ىو الػمهدي، الػخليفة مػحمد الػمهدي

لو صّح مل يكن فيو دليل على الػمهدي الذي توىل من بٍت العباس ىو الػمهدي الذي ؼلرج يف آخر 
دي من جػملة الػمهديُت يعنػي الػمهدي العباسي ىو أيضاً مه -الزماف بل ىو مهدي من مجلة الػمهديُت 

عبد العزيز كاف مهديًا أيضًا بل ىو أوىل باسم بن  وعمر -ولكن ليس الذي يػخرج يف آخر الزماف 
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وقد قاؿ صلى اهلل عليو وسلم عليكم بسنيت وسنة اخللفاء  -يعنػي من الػمهدي العباسي  -الػمهدي منُو 
عبد بن  حدى الروايتُت عنو إىل أف عمروقد ذىب اإلماـ أمحد يف إ ،الراشدين الػمهديُت من بعدي

الشيخ  -ولكن ليس بالػمهدي الذي ؼلرُج يف آخر الزماف  ،العزيز منهم وال ريب أنو كاف راشدًا مهديا
عبد العزيز لعالػما يػمدحُو ربػما يعربُو ىذا الػحديث، إىل أف يقوؿ9 وأما الرافضة بن  الوائلي يػحب عمر

الػحسن العسكري بن  لهم قوٌؿ رابع وىو أف الػمهدي ىو مػحمدف -يف نفس الصفحة  -اإلمامية 
علي ال من ولد احلسن احلاضر يف األمصار الغائب عن األبصار الذي بن  الػمنتظر من ولد الػحسُت

سنة بالنسبة لزماف ابن  411يُورث العصا وؼلتم الغضا دخل سرداب سامراء طفاًل صغَتًا من أكار من 
فلم ترُه بعد ذلك عُت ومل ػلُس فيو خبرب وال أمر وىم ينتظرونُو كل يـو يقفوف  641القيم الػمتوىف عاـ 

ىو الوائلي من ىذه األخبار  ..باخليل على باب السرداب ويصيحوف بو أف ؼلرج إليهم اخرج يا موالنا 
ودأبو  مث يرجعوف باخليبة واحلرماف فهذا دأهبم -يتأذى من قضية السرداب وىذه كلها افًتاءات وأكاذيب 

 ولقد أحسن من قاؿ9
 كلمتموه بجهلكم ما آفَ    ما آف للسرداب أف يلد الذي 

 كلػمػتػم الػعػنقػاء والػغػيالف   إنكػم ػفػاء فػعػكم الػولػفػعلى عػق
 ثلاتم العنقاء والغيالف ويف نسخة أخرى9

باعتبار العنقاء والغيالف من ادلستحيالت وىذه األبيات من األبيات أيضًا اليت يرددىا الوائلي ويرد عليها 
تالحظوف  -وقاؿ أبو احلسن السمهودي  -حُت يتحدث عن السرداب ودفن السرداب، إىل أف يقوؿ 

خزعبالت من صفحة كلُو  31ىذا الكتاب، الكتاب الذي يوصي بو الوائلي ىو ىذا، ىو عبارة عن 
أي ويتحّصل شلا ثبت يف األخبار عنو ػ  800وقاؿ أبو احلسن السمهودي ادلتوىف سنة  -ىذا النوع 

 -دلاذا ىو من ولد احلسن  -ػ أنُو من ولد فاطمة ويف أيب داوود أنُو من ولد احلسن والسرُّ فيو  الػمهدي
أف يكوف من ولده ادلهدي، نستمر ألف احلسُت قاتل ألجل اخلالفة فال يستحق  -ترؾ احلسن اخلالفة 

ىذه الاقافة اليت يريد الوائلي أف يعّلم الشيعة عليها، يقوؿ9 والسرُّ فيو ترؾ احلسن اخلالفة هلل شفقًة على 
وىذه سنة اهلل يف  ،األُمَّة فجعل القائم باخلالفة احلق عند شدة احلاجة وامتالء األرض ظلمًا من ولده

ًا من أجلو أفضل شلا ترؾ أو ذريتو وقد بالغ احلسن يف ترؾ اخلالفة وهنى عباده أنُو يععي دلن ترؾ شيئ
يعٍت اإلماـ احلسُت تذكر  -وتذكر ذلك ليلة مقتلو  -يعٍت احلسن هنى احلسُت عن اخلالفة  -أخاُه عنها 
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وما روي من   ،وتذكر ذلك ليلة مقتلو فًتحم على أخيو -بأف احلسن هناُه عن أف يقاتل من أجل اخلالفة 
يعٍت أف ادلهدي من ولد اإلماـ احلسن دلاذا؟ ألنُو ترؾ اخلالفة، اهلل  -كونو من ولد احلسُت فواه جدًا 

أما احلسُت فإنُو قاتل وأف  ،سبحانو وتعاىل أععاه يف ذريتو أف جعل اخلالفة يف آخر الزماف يف ذريتو
فلذلك ىو ال يستحق أف يكوف الػمهدي  ،اإلماـ احلسن قد هنى احلسُت عن القتاؿ من أجل الػخالفة

من ولده، ىي ىذه ثقافة الوائلي، ىذه الاقافة يا أبا سػمَت تريد مّنا ومن شباب الشيعة أف يقرءوا ىذه 
 الكتب، ىذه الزبالة، الكتاب كلُو قمامة.

يف صفحة أخرى وىو يتحدث عن أحاديث أف اخللفاء واألئمة اثنا عشر، ادلذكور يف كتب الصحاح 
من حديث  -يعٍت يف صحيح البخاري ومسلم  -روؼ يقوؿ9 وأصُل احلديث ثابت يف الصحيحُت مع

مَسُرة قاؿ9 مسعُت النيب صلى اهلل عليو وسلم يقوؿ9 ال يزاؿ أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر بن  جابر
على نسق وىم  منهم أربعة ويستمر يف الكالـ بعد ذلك ػلدد من ىم ىؤالء االثنا عشر يقوؿ9 -رجاًل 

 دعبد العزيز بال شك عنبن  اخللفاء األربعة أبو بكر وعمر وعاماف وعلي رضي اهلل عنهم ومنهم عمر
وال تقـو  وبعض بٍت العباس -طبعًا ال يستعيعوف أف يأتوا باثٍت عشر  - األئمة وبعض بٍت العباس

دلهدي ىو الااين عشر من ىؤالء ويستمر يف احلديث وأف اإلماـ ا -الساعة حىت تكوف واليتهم ال زلالة 
اخللفاء يقوؿ9 وليس ىذا بادلنتظر الذي تتوىم الرافضة وجودُه مث ظهوره من سرداب سامراء فإف ذلك 

بل ىو من ىوس العقوؿ السخيفة وتوىم اخلياالت الضعيفة وليس  ،ليس لُو حقيقة وال وجود بالكلية
شر الذين يعتقد فيهم االثنا عشرية من الروافض جلهلهم ادلراد هبؤالء اخللفاء االثٍت عشر األئمة االثنا ع

ويف التوراة الُبشارة بإمساعيل عليو الصالة والسالـ وأف يقيم من صلبو اثنا عشر عظيماً وىم  ،وقلة عقوذلم
ىو ىذا توراة اليهود يقوؿ من ولد إمساعيل، يعٍت ىؤالء اخللفاء كانوا من ولد إمساعيل؟  -ىؤالء اخللفاء 

لتوراة الُبشارة بإمساعيل عليو الصالة والسالـ وأف يقيم من صلبو اثنا عشر عظيمًا وىم ىؤالء ويف ا -
 ،مَسُره وببعض اجلهلة شلن أسلم من اليهودبن  اخللفاء االثنا عشر ادلذكوروف يف حديث ابن مسعود وجابر

هم جهاًل وسفهًا لقلة علمهم إذا اقًتف هبم بعُض الشيعة يوعلوهنم أهنم األئمة االثنا عشر فيتشيع كاَت من
ىو ىذا كتاب العباد، عبد احملسن  -وعلم من لقنهم ذلك بالسنن الاابتة عن النيب صلى اهلل عليو وسلم 

العباد الذي يريد الوائلي من شباب الشيعة أف يقرءوه ويقوؿ أنو قد ناقش ادلسألة من مجيع اجلهات، 
أ، أنا أقرأ ظلاذج واهلل لو قرئتم األربعُت صفحة كلها تبدو أف القضية قد نوقشت من مجيع اجلهات ونقر 
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 من ىذا النوع لكنٍت أقرأ من ىنا ومن ىناؾ.
ىم  -وال صلة البتة ذلذه احلقيقة الاابتة عند أىل السنة بالعقيدة الشيعية  9ويف موطن آخر ماذا يقوؿ؟

الوائلي وحُت أخاطب  يعتقدوف دبهدي آخر ىم يقولوف، مهديُػهم مهدي آخر، ال أدري أيها الشيخُ 
الشيخ الوائلي فإين أخاطب بلساف إياؾ أعٍت وامسعي يا جارة، الذين ػلبوف الوائلي ويدافعوف عن آراءه 

وما مسعتُو مرة نصح الشيعة بأف يقرءوا   ،دلاذا ينصح الشيخ الوائلي الشيعة بأف يقرءوا مال ىذه الكتب
ال صلة البتة ذلذه احلقيقة الاابتة عند أىل السنة بالعقيدة كتاباً من كتب أىل البيت دلاذا؟! يقوؿ العباد9 و 

احلسن العسكري من نسل بن  الشيعية فإف ما يعتقدُه الشيعة من خروج مهدي منتظر يسمى زلمد
وعقيدهتم بالنسبة دلهديهم يف احلقيقة عقيدة موىومة كما  ،احلسُت رضي اهلل عنو ال حقيقة لو وال أصل

أف إمامة األئمة ادلاضُت عندىم يف احلقيقة إمامة موىومة ال حقيقة ذلا وال وجود إال إمامة علي ابن أيب 
يعٍت أمَت ادلؤمنُت واحلسن بريئاف من الشيعة  -وعلا بريئاف منهم  -باعتبار اخلالفة  -طالب وابنو احلسن 

ا بريئاف منهم ومن اعتقادىم بال شك أما أىُل السنة فمعتقدىم يف ادلاضي حقيقًة موجودة وعل -
وكانوا أحق هبا  ،وسادات األئمة عندىم ىم اخللفاء الراشدوف رضي اهلل عنهم وقد تولوا اإلمامة حّقاً 

بال شك أيضاً  مرمي صلى اهلل عليو وسلم حقيقة ثابتةبن  وأىلها ومعتقدىم يف ادلستقبل عند نزوؿ عيسى
 ىذا ىو مهديهم والكتاب مكتوب عن مهدي من ىذا النحو وينتهي الكتاب ىذا خاسبة الكتاب. -

وىذه تعليقة ابن باز، ابن باز أيضًا يؤكد بأف الكالـ ادلذكور الذي ذكرُه عبد احملسن العباد صحيح 
علي ابن أيب طالب رضي اهلل ن ب عبد اهلل العلوي احَلَسٍت من ذرية احلسنبن  ويقوؿ9 وادلهدي ىو زلمد

 ىذا ىو الكتاب، ىل القضية ربتاج إىل تعليق؟ أليس ىذه خزعبالت يف خزعبالت؟!  -عنو 
نا األجالء يف النجف؟ ىل قرءوا ىذه الكتب، ىل عندىم علم هبا، ىل يعلموف ماذا ئماذا يقوؿ علما

ولوف عن الفضائيات الذين يباوف ىذه اجملالس وىذه رلالس تُبث، أنا مسعتها ؤ يوصي الوائلي الناس؟ ادلس
ىذه اجملالس على الفضائيات، ىل يشعروف دبسؤولية شرعية اذباه الشيعة، ىل يشعروف دبسؤولية شرعية 

، ئقإىل إمامكم، رلرد بياف للحقااذباه اإلماـ احلجة؟ أنا أعلم ىذا الكالـ لن يؤثر يف أحد ولكنها معذرة 
أنا أعلم بأف ىناؾ من سيصر على عناد ىذا الكالـ وعلى خالؼ ىذا الكالـ، وىذه قضية على طوؿ 
اخلط موجودة ليس اليـو ولكن البد من بياف احلقائق والبد من كشف احلقائق وإفَّ العالػِم الذي ال يُظِهُر 

 علمو ليبُت الػحقائق لشيعة أىل البيت لعنُة اهلل عليو. 
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لكي يستمع ادلشاىدوف مرة ثانية إىل ما قالُو شيخنا الوائلي عن كتاب عبد  11قعع نعيد عرض ادل
احملسن العباد والذي مسّاه العبادي اخعأ يف امسو ويف اسم الكتاب، يف اسم ادلؤلف واسم الكتاب وىذا 

خعاء يف ولكن للعلم إذا أردنا أف نتتبع األ ،شيء طبيعي اإلنساف ؼلعئ أنا ال أعيب على الشيخ الوائلي
فذلك الشيُء الكاَت  ،أمساء الكتب وأمساء ادلؤلفُت وأمساء الشعراء ويف قراءة اآليات ويف قراءة الروايات

وخصوصًا يف النقوؿ التأرؼلية أخعاء غريبة عجيبة موجودة الناس ال يلتفتوف إليها ولكن ىذا الشيء 
تتكلموف تقعوف يف اخلعأ، لكن أريد أف أقوؿ  اعتيادي الذي يكار كالمُو، أنا أيضاً أقع يف اخلعأ وأنتم لو

 ىذه الصورة الضخمة عن الشيخ الوائلي يف أذىاف الناس صورة غَت واقعية..
لنستمع للشيخ الوائلي وىو ينصح الشيعة بكتاب آخر، دائمًا الكتب اليت ينصح الشيخ الوائلي الشيعة 

ذا يقوؿ عن مكتبتو ضلُن نكرر ىذا بقراءهتا ىي كتب من كتب ادلخالفُت، شيء طبيعي، لنستمع ما
 ادلقعع لنابت احلجة على الناس، لنستمع إىل ادلقعع الػحادي عشر..

 من منها% 81 اجلالسُت من واحد كل مكتبة وأعتقد مكتبيت عندي اآلف أنا اخي يا9 ] الوائلي صوت
 ايعب كتابك أف اىضم ليش أنا زين كتبنو من افرض% 01 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
وىكذا يفًتض أف الناس أيضاً، يتصور أف الناس   ،ألىل البيتبادلئة من مكتبتو من كتب ادلخالفُت  81

 ،كلهم مالو، ىل زار بيوت احلاضرين يف اجمللس ورأى مكتباهتم؟ ردبا زار مكتبات طالب العلم يف احلوزة
نعم أنا أقوؿ ىذا الكالـ حُت أزور بيوت العلماء يف احلوزة العلمية وبيوت طلبة العلم وأنظر إىل 
مكتباهتم كما يقوؿ الشيخ الوائلي، النسبة األكرب يف مكتبات طالب احلوزة العلمية ىي كتب ادلخالفُت، 

ىذه القضية ردبا يف ىذه ظاىرة واضحة قضية واضحة جداً، جداً، جدًا وتعُت عليها ظروؼ سأتناوؿ 
يف احللقات القادمة سأشَت إىل ىذه القضية  (الػَمَلّف الػَمهَدويّ )وقت آخر يف ىذا الربنامج، يف برنامج 

 ،نا ومكتبات طالب العلم الكتاب األوؿ فيها ىو الكتاب ادلخالف ألىل البيتئبأف مكتبات علما
درسة ادلخالفة ألىل البيت، اآلف الشيخ الوائلي وأنتم أدخلوا والحظوا كم عدد الكتب اليت تنتمي إىل ادل

%، التسعوف بادلئة قاذلا بشكل قاطعي والعشرة بادلئة قاؿ  01% يقوؿ وافًتض  81يقوؿ يف مكتبتو 
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افًتض ألف العشرة بادلئة ىناؾ كتب سلتلفة الشيخ الوائلي يعالعها مااًل الشيخ الوائلي شاعر وأديب كم 
ب الشعر واألدب؟ الشيخ الوائلي يتابع العصر حبكم ادلنرب ػلتاج إىل متابعة يف ىذه العشرة بادلئة من كت

ألخبار التكنولوجيا أخبار العلم، السياسة، كم يف ىذه العشرة بادلئة من كتب أخبار التكنولوجيا 
والسياسة والاقافة ادلعاصرة، كم يبقى من العشرة بادلئة من الكتب اليت ذلا مساس بأىل البيت؟ وحىت 

 ،كتب الشيعية ليس كل الكتب الشيعية ىي قريبة من أىل البيت مااًل الكتب الفقهية تتناوؿ األحكاـال
وقععًا ىو يتحدث عن الكتب الفقهية وإال كتب احلديث وكتب ادلعارؼ غَت موجودة يف مكتبتو الدليل 

لقادمة ليتضح لنا بأنُو ال أنُو ما يذكر وال رواية من تلكم الروايات وما عنده علم هبا وستأتينا ادلقاطع ا
وىو  05ؽللُك علمًا يف معارؼ أىل البيت صلواُت اهلل وسالمو عليهم أمجعُت، نستمع إىل ادلقعع 

 ينصح الشيعة بأف يرجعوا إىل كتاب آخر من كتب ادلخالفُت، نستمع..
 أنا تفصيالً  ف،والقانو  الشريعة بُت السجوف أحكاـ السجوف يف بادلاجستَت رساليت وأنا9 ] الوائلي صوت
 وعشرات السجن تشرع آيات مخس السجن، تشرع الكرمي بالقرآف آيات مخس اإلسالـ، نظرية شارح

 سجن، أسس الاالث اخلليفة سجن، أسس الااين اخلليفة سجن، أسس النيب العملية، والسنة األحاديث
 قامت ادلؤمنُت أمَت اإلماـ أسسها اللي السجوف وبس بالكوفة، نعم سجن أسس ادلؤمنُت أمَت اإلماـ
 بصورة السجوف نظاـ ، أكار بيها أشرح اجملاؿ يتسع وما اإلصالحية، اجلزائية الفكرة نظرية أساس على

 العقوبات أي اجلنائية، الػػػ كتابو يف عودة القادر عبد ادلرحـو كتبو ما إىل نظرؾ وألفت مغعى، كاملة
 [. الو الرجوع أرجو السجوف عن شلتع فصل كتب تفصيالً  ، اجلنائية

تالحظوف دراسة الشيخ الوائلي ىي ىذه رسالة ادلاجستَت يف أحكاـ السجوف ولو قرأمت الرسالة، الرسالة 
ولذلك ىو ػلَتّج بسنة اخلليفة الااين واخلليفة  ،معبوعة منقولة النسبة الغالبة منها من كتب ادلخالفُت

الاالث وكأف سنتهم سنة يُػحتجُّ هبا وىو يعلم بأف إمامو أمَُت ادلؤمنُت رفض العمل بسَتهتم وىذه قضية 
معروفة، يقوؿ ىناؾ آيات قرآنية وىناؾ سنة عملية، سنة النيب، سنة اخلليفة الااين، اخلليفة الاالث وسنة 

ػلَتّج بسنة اخلليفة الااين وبسنة اخلليفة الاالث ىذا من فكرنا الشيعي؟! ىذا من صميم أمَت ادلؤمنُت، 
عقيدتنا الشيعية؟! مث ىو ماذا يتحدث؟ يتحدث يوصي بأف نرجع إىل كتاب عبد القادر عودة، من ىو 

ث حركة عبد القادر عودة؟! عبد القادر عودة رمز من رموز اإلخواف ادلسلمُت وطامتنا الكربى ىنا، أخب
حاربت التشيع ىي حركة اإلخواف ادلسلمُت ألف اجلميع يتصوروف بأف ىذه احلركة حركة مسادلة، كل 
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اإلرىاب الذي حدث منشأُه من اإلخواف ادلسلمُت من الفكر القعيب من فكر سيد قعب، سيد قعب 
ار قعبًا عند رجل شيوعي ُسجن تأثر باإلخواف ادلسلمُت يف السجن مث صار قعباً، امسُو سيد قعب وص

وسيأيت  ،اإلخواف ادلسلمُت وكتب ذلم تفسَتُه يف ظالؿ القرآف، تفسَت الِظالؿ أو الّضالؿ بعبارة دقيقة
يف )وقت إف شاء مناسب ونتحدث عن ىذا التفسَت وإف كاف ؽلكن للمراجع أف غلد مجيع معاين تفسَت 

 .يف تفسَت السيد زلمد حسُت فضُل اهلل (ظالؿ القرآف
الػحقيقة ىو من وحي سيد قعب، إذا  (من وحي القرآف)د حسُت فضُل اهلل عندُه تفسَت السيد مػحم

أردنا أف نقـو بعملية مقارنة بُت أفكار سيد قعب وحسن البنّا وأضرابػهم وما كتبُو السيد فضُل اهلل يف 
ىنا  ، العامة الكربى(من وحي سيد قعب)تفسَته من وحي القرآف ينتج عندنا بأف ىذا التفسَت ىو 

أتعلموف بأف الكاَت من رموزنا السياسية سواء الذين استشهدوا أو من الباقُت على قيد الػحياة، كاَت من 
ولػها التنظيمي يف الوسط الشيعي ال يف الوسط السنػي، يف الوسط الشيعي كاف ؤ الرموز السياسية كاف مس

ذا التعظيم لعبد العزيز البدري يف الوسط ولػهم التنظيمي عبد العزيز البدري العالِػم السنػي، ولذلك ىؤ مس
الشيعي لػهذه القضية، ىناؾ الكاَت من رموزنا مال الشيخ عارؼ البصري وغَت الشيخ عارؼ البصري 

ىناؾ شػخصيات كاَتة كانت  ،والعارفوف بتأريخ الػحركات والتنظيمات السياسية يعرفوف ىذه الػحقائق
هة األعنف يف مػحاربة التشيع يف حزب اإلخواف الػمسلمُت، وىو الػج (حزب التحرير)منضوية يف تنظيم 

 أخبث حركة حاربت التشيع ىي حركة اإلخواف الػمسلمُت، قناة الػجزيرة لػمن؟
قناة اجلزيرة قناة تديرىا حركة اإلخواف ادلسلمُت الحظوا كيف كاف موقف قناة اجلزيرة من الشيعة أياـ 

والحظوا موقفها من الشيعة يف البحرين والحظوا  ،يومنا ىذا صّداـ، يف زمن السقوط وبعد السقوط وإىل
موقفها يف مصر والحظوا موقفها يف ليبيا والحظوا يف تونس وقارنوا بُت ىذه ادلواقف أين يقف اإلخواف 
ادلسلموف؟ محاس وكيف تتعامل مع شيعة أىل البيت، ىناؾ رلاميع من شيعة أىل البيت يف فلسعُت 

بأهنم  9ف سعوة محاس ويف عمليات ضرب إسرائيل لغزة صرّح أحُد قادهتميعيشوف التقية وؼلافو 
 .ومحاس ىي جناح من أجنحة اإلخواف ادلسلمُت .سينتصروف على إسرائيل كما انتصر يزيد على احلسُت

 .منظمة القاعدة زعيمها اآلف أؽلن الظواىري من أين جاء؟ خرج من رحم اإلخواف ادلسلمُت
  ذحبت الشيعة يف العراؽ من أين جاءت؟اجلماعات اإلرىابية اليت

احلزب اإلسالمي يف العراؽ وتصرػلات قادة احلزب اإلسالمي موجودة على اإلنًتنت وموجودة على 
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كيف يصرحوف قادة احلزب اإلسالمي بأنُو البد أف نقضي على ىذا   ،أجهزة ادلوبايل عندكم يف العراؽ
أشهُد أف ) زلعات التلفزة ويف اإلذاعة العراقية يعٍت الصوت، صوت الضالؿ والبدعة الذي بدأ يرتفُع يف

، نفسهم ىم الذين يف احلكم وموجودة ىذه األصوات على اإلنًتنت، موجودة على أجهزة (عليًَّا ويلُّ اهلل
 .ادلوبايل يف العراؽ، أخبث حركة

 .وئاعم وراءُه ما ورا، ىذا النشاط النمة الًتكية يف العراؽ ىذا النشاطاآلف النشاط الذي تقـو بو احلكو 
ادلّد األموي القادـ سيأتينا من اإلخواف ادلسلمُت وكارثتنا يف الوسط الشيعي يف العراؽ ىو تأثَتات ادلد 

، منُذ اخلمسينات اخًتؽ ادلدُّ اإلخواين الوسط الشيعي والزالت ليت دخلت يف الوسط الشيعياإلخواين وا
عي، القضية كبَتة أنا ىنا ال أريد أف أدخل يف تفاصيل دلسات ادلّد اإلخواين موجودة يف وسعنا الشي

وتضعرين التفاصيل إىل ذكر أمساء وأمساء قد تقدسوهنا فال تصدقوف ما أنقل من معلومات، لكٍت أيضاً 
نا الواعُت الذين تنبهوا ذلذا اخلعر السيد الشهيد حسن الشَتازي ئالبد أف أسجل بأف من أوائل علما

ُه، من أوائل الذين تنبهوا لػخعر الػمد اإلخواين يف الوسط الشيعي السيد الشهيد وذلذا السبب يُعمر ذكر 
حسن الشَتازي رضواف اهلل تعاىل عليو وما كتابُو الشعائر الػحسينية إال يف ىذا السياؽ وما كتابُو كلمة 

مد اإلخواين اإلسالـ إال يف ىذا السياؽ وقد ُحورب السيد الشَتازي حتػى يف الوسط الكربالئي ألف الػ
 .وصل إىل الػمنظومة الكربالئية إىل داخل الوسط الكربالئي

أنا إىل قبل أياـ على أحد القنوات أحد الرموز الكربالئية كاف يتحدث مسعتُو بنفسي من الفضائية وذكر  
كرامًة لسيد قعب ولكنُو تلجلج ىل يذكر امسو أو ال يذكر امسو حىت اختل حدياُو، كاف يريد أف ؼلفي 

ه القضية ولكنها ظهرت ال أدري ردبا ادلشاىدوف ال يعرفوف بأف ىذه القصة تتعلق بسيد قعب حينما ىذ
ُقدـ لإلعداـ، ىناؾ قصة منقولة عن سيد قعب، ىو ذكرىا ويعلب من الناس أف تقتدي هبا، أراد أف 

، أنا رأيت بأـ يذكر االسم وتلجلج ووقع يف حَتة فارتبك حدياُو بشكل واضح ىذه من التأثَتات القدؽلة
ىو كاف مستقر يف لبناف ويأيت يف بعض األياـ يصلي يف  0871عيٍت السيد حسن الشَتازي يف سنة9 

يف بعض األياـ فرأيت من وسعنا العراقي من وسعنا الشيعي ينتظروف  ،حضرة السيدة رقية البناء القدمي
ات حوؿ السيد حسن الشَتازي، السيد مىت يأيت ويوزعوف منشورات مليئة بالسباب والشتائم والدعاي

 ،ينتظروف وأماـ عينيو يوزعوف على الناس ألف حضرة مفتوحة ناس زوار يأتوف كاف وقت صالة ادلغرب
الزلت أتذكر ولَػمَّا بدأ السيد يصلي ىم بدءوا يلصقوف ىذه ادلنشورات يف داخل ادلصلى الذي كاف جبوار 
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، وىذه القضية رأيتها أكار من مرة، ولذلك السيد مزار السيدة رقية ويف مكاف ادليضات ويف الشارع
الشَتازي ىناؾ تغعية عليو حىت يف الوسط الكربالئي، على أي حاؿ، السيد حسن الشَتازي من أوائل 
الذين ربسسوا ىذا اخلعر ومل أجد أحدًا آخر غَته ربسس ىذا اخلعر وكتب عنو، الوحيد الذي ربسس 

دخل يف الوسط الشيعي وكتب عنو وقد حورب، حورب حرباً  اخلعر اإلخواين األموي الداىم الذي
 .شعواء حىت يف داخل الوسط الكربالئي رمحُة اهلل عليو

ىذا موضوع واسع موضوع اخلعر اإلخواين وىذا عبد القادر عودة واحد من رموز اإلخواف وىذا كتابُو 
عندنا أحزاب شيعية معروفة من أدبيات ىذه األحزاب الشيعية ىذا  ،من أدبيات أحزابنا الشيعية

وىناؾ يف النجف الكاَت من العلماء من يوصي الناس بقراءة ىذا الكتاب الشيخ الوائلي ليس  ،الكتاب
بدعًا من القوؿ حينما يوصي الناس بقراءة كتاب عبد القادر عودة، ىذه األجواء اليت ربيط بنا وىذه 

اخلاطئ الذي يُظلُم بو أىُل البيت صلوات اهلل وسالمو عليهم أمجعُت، ادلقعع الذي ربدث نتائج ادلنهج 
فيو الشيخ الوائلي عن توصية الشيعة بالرجوع إىل كتاب عبد القادر عودة ىذا موجود يف صوت الشيعة، 

al-waeli.com .al-waeli.net  سؤاؿ وجواب يف شهر رمضاف اجلزء الااين طوؿ ىذا اجمللس
 36و  18ثانية إىل الدقيقة  43و 17ثانية ادلكاف الذي عرضناه يبدأ من الدقيقة  04ة ودقيقتاف وساع

ثانية وأعود وأكرر اخلعر األقوى الذي دخل يف الوسط الشيعية ىو اخلعر اإلخواين وما وصية الشيخ 
ت غلري سريعاً الوائلي إال ىي جزء من ىذه ادلنظومة الفكرية اليت اخًتقت الوضع الشيعي، أرى الوق

 وعندي معالب عديدة أحاوؿ أف أختصر.. 
، اجمللس موجود يف صوت الشيعة، شبكة البتوؿ الشيخ الوائلي وذكرنا منُو مقاطعىناؾ رللس من رلالس 

ىجري مدة اجمللس  0303شهر رمضاف  al-waeli.com  .al-waeli.net عليها السالـ،
اآلية اليت  كُهَّهَب{ األَمسَبء آدَوَ وَعَهَّىَ }جمللس يبتدئ ثانية اجمللس عرضنا بعض مقاطعو، ا 46ساعة و

تتحدث عن تعليم آدـ األمساء مث عرض األمساء على ادلالئكة، األمساء أعتقد أف شيعة أىل البيت 
يعلموف من الاقافة اليت أودعها شيعُة أىل البيت يف أوساط الشيعة، األئمة صلوات اهلل عليهم اتبعوا 

اؾ الكاَت من الاوابت وضعوىا لنا أساليب يف تاقيف شيعتهم وخّدوا لنا أخاديد يف الوجداف الشيعي، ىن
لكن تبقى ىناؾ ثوابت  ،نا يذىبوف بعيداً عنها إىل جهات بعيدة عن أىل البيتئنا وعلمائوأف كاف خعبا
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ىذا سببها ليس العلماء وال اخلعباء أىل البيت ثبّتوىا وبقيت تتناقل عرب األجياؿ  ،يف الذىنية الشيعية
أف األمساء اليت تعّلمها آدـ وتفضل هبا وكاف لُو الفضل هبا على من مجلة ادلعاين البديهية ادلعروفة 

وقععًا ليس ادلراد  ،وادلالئكة سجدت لُو بسبب ىذه األمساء ىي أمساء مػَُحمَّد وآؿ مػَُحمَّد ،ادلالئكة
لس األلفاظ، ادلراد يعٍت ادلعرفة، حقيقة ىذه األلفاظ وىذا ىو ادلوجود يف رواياتنا الشيخ الوائلي ىذا اجمل

اذىبوا إليو واستمعوه من أولو إىل آخره ما ذكر وال رأياً وال كلمة تشَت إىل أف ىذه األمساء، حىت ولو على 
ضلو االحتماؿ الضعيف أهنا مػَُحمَّد وآؿ مػَُحمَّد أبداً، ربدث عن كل شيء وكل احلديث من كتب 

ل حبديث أىل البيت ال علم لُو وما أشار ال من قريب وال من بعيد وال ألومو الرجل غله ،ادلخالفُت
حبديث أىل البيت لكن ىذه القضية ذلا أصوؿ ىذه القضية مل تكن قد نشأت ىكذا ُفجأًة من دوف 

نا السائرين يف ىذا ادلنهج  ئأصوؿ ومن دوف قاعدة موجودة، ىذه القضية لو أردنا أف نرجع إىل كتب علما
فضل يف أف تسجد لُو ادلالئكة ىي حقائق كلهم كذلك القضية ىي ىي، األمساء اليت كاف آلدـ ال

مػَُحمَّد وآؿ مػَُحمَّد وىو معٌت العصمة يف األنبياء، سرُّ العصمة يف األنبياء معرفة مػَُحمَّد وآؿ مػَُحّمد، 
سرُّ الصراط ادلستقيم معرفُة مػَُحمَّد وآؿ مػَُحمَّد، لذلك ىذه األمساء اليت حقيقتها الصراُط ادلستقيم 

ؿ مػَُحمَّد، آدـ نيب والنيب البد أف يكوف على الصراط ادلستقيم ولن يكوف على الصراط مػَُحمَّد وآ
ولذلك ادلالئكة حُت عرفت بأف آدـ هبذه ادلنزلة سجدت لُو،  ،ادلستقيم ما مل يكن ملتصقًا هبذه احلقائق

مشارُؽ أنوار مػَُحمَّد  ال آلدـ وإظلا للمعرفة ادلوجودة عنده حلقيقة الصراط ادلستقيم اليت ػلملها واليت ىي
 وآؿ مػَُحمَّد صلواُت اهلل وسالمُو عليهم أجػمعُت.
وىذا ىو اجلزء األوؿ داُر ادلالؾ، داُر  (من وحي القرآف)ضلُن مااًل إذا نذىب إىل تفسَت السيد فضُل اهلل 

نذىب إىل  ميالدي إذا 1116ادلالؾ ىذه مؤسسة تابعة للسيد فضُل اهلل العبعة الاالاة مزيدة ومنقحة، 
وال  ،123 - 120صفحة9  من ما ىي األمساء اليت عّلمها اهلُل آلدـ؟ يبدأ الػحديث 120صفحة9 

ذكر ألىل البيت معلقًا وراجعوا الكتاب أنتم، غاية ما يقوؿ9 وجاء يف تفسَت العربي عن ابن عباس 
ناس إنساف ودابة وأرض وسهل قاؿ9 َعّلم اهلل آدـ األسػماء كلها وىي ىذه األسػماء اليت يتعارُؼ بػها ال

وىناؾ اذباٌه يف تفسَت ذلك بأمساء ادلالئكة وأمساء ذريتو  ،وحبر وجبل ومحار وأشباه ذلك من األمم وغَتىا
وىذا الكالـ فقط غاية  -دوف سائر أجناس اخللق وىو الذي أختارُه العربي يف تفسَته  -ذرية آدـ  -

آؿ مػَُحمَّد ال وجود لػهم، قد يأيت من يقوؿ وأسػماء ذريتو أما  ،ما ذكر يعٍت حبر جبل محار ىذا مػمكن
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لكن ىل ىو ىذا منهج أىل البيت؟ ال وجود لذكر خاص لػُمَحمَّد وآؿ مػَُحمَّد وىو خالؼ منهج أىل 
البيت، ونفس الشيء إذا أردنا أف نذىب إىل مااؿ آخر التفسَت كلُو، التفسَت من وحي القرآف أو من 

 من أولػها إىل آخرىا على ىذه العريقة. جلد 13وحي سيد قعب 
من  ،على سبيل ادلااؿ ألف الصراط ادلستقيم ىم أىل البيت إذا نذىب إىل معٌت الصراط ادلستقيم

ما ىي الغاية اليت  74يبدأ السيد فضُل اهلل يتحدث عن الصراط ادلستقيم إىل صفحة9  68صفحة9 
ئمة يقسموف بأف الصراط ادلستقيم عليٌّ، غاية ما يصل إليها؟ ال ذكر ألىل البيت معلقًا مع أف األ

ال أقرأ ما يقوؿ  -يقوؿ9 الصراط العريق وىو ما يتوصل بالسَت فيو إىل ادلقصود وقد يكوف غَت حسي 
دلاذا؟ ألنُو نقلُو بالنص من تفسَت البياف للسيد اخلوئي، يف احللقات السابقة حينما قلت بأف السيد زلمد 

ال اجلانب العملي دلنهج السيد اخلوئي يف كل آراءه، نصاً ىو ىذا الكالـ موجود، حسُت فضُل اهلل ىو ؽل
وسنقرأ النص من  71يعٍت الرأي الذي تبناه السيد فضُل اهلل نّصًا بالنص موجود، موجود يف صفحة9 

للسيد اخلوئي، فال ذكر ألىل البيت ال عند الصراط ادلستقيم إظلا ىو طريق الصراط  (تفسَت البياف)
 ادلستقيم وال األمساء، األمساء إظلا ىي جبٌل ومحار، ىذا تفسَت من وحي القرآف.

لنذىب إىل تفسَت ابن خالتو، ابن خالة السيد فضُل اهلل السيد مػُحمد باقر الػحكيم، ىذا علـو القرآف 
ع الفكر اإلسالمي حكيم رضواف اهلل تعاىل عليو، العبعة الاالاة منقحة ومزيدة، الناشر مػجمللسيد الػ
عن أسػماء آدـ إىل  345، حُت يتػحدث عن األسػماء يبدأ الكالـ من صفحة9 ىجري قمري 0306

من  النتيجة التػي يصل إليها ال وجود لذكر مػَُحمَّد وآؿ مػَُحمَّد إطالقًا وال أي حرؼ 348صفحة9 
أسػماءىم، إىل أي رأي يذىب؟ يذىب إىل الرأي الذي ذىب إليو العالػِم السنػي الػمصري مػحمد عبدو 

ىو مػحمد عبدو ولكن الشائع  -والشيخ مػحمد عبدو ػ أو ػ مػحمد عبده  - 345يقوؿ يف صفحة9 
سػماء التػي األ -والشيخ مػحمد عبدو يرى أهنا تعٍت  -يف أوساطنا نقوؿ مػحمد عبده، مػحمد عبدو 

أهنا تعٍت مجيع األشياء ومجيع ما يتعلق بعمارة الدين والدنيا من غَت ربديد وال تعيُت ولعل  -تعلمها آدـ 
يف  -الرازي ىذا الػمفسر السنػي  -ىذا االتػجاه ىو الذي يظهر من كالـ الشيخ العوسي أيضًا والرازي 

 -يء الػمفسروف الشيعة على نفس العريقة أيضًا مفسر شيعي نفس الش -تفسَتعلا وحكاُه العربسي 
ىو يعلق السيد الػحكيم يقوؿ9 وىذا  -جبَت وعليو أكاُر الػمتأخرين بن  عن ابن عباس ورلاىد وسعيد

ألنُو أف تكوف الػمراد منها مػَُحمَّد وآؿ  -الرأي ىو الصحيح الذي ينسجم مع واقع اإلنساف من ناحية 
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وىذا الرأي ىو الصحيح الذي ينسجم مع واقع اإلنساف  -لصحيح مػَُحمَّد ىذا غَت صحيح، ىو ىذا ا
من ناحية وصحة التمييز بو والفضل على الػمالئكة ألنو يعرب عن خط التكامل الذي ؽلكن أف يسَت بو 

 ونفس القضية قضية الصراط الػمستقيم. -اإلنساف وؽلتاز بو على مجيع الػمخلوقات 
الناشر مركز العباعة والنشر للَمجَمع العادلي (، َت سورة احلمدتفس)ىذا كتاب آخر للسيد احلكيم وىو 

ىجري قمري، ادلعبعة ليلى من  0314ىجري قمري، العبعة الاانية  0311ألىل البيت العبعة األوىل 
9 مل يذكر شيئًا ال من قريب وال من 218ادلوضوع الرابع الصراط ادلستقيم إىل صفحة9  210صفحة9 

ستقيم ىو عليٌّ صلواُت اهلل وسالمُو عليو، كلُّ الذي قالُو9 ىو العريق الواسع بعيد يف أف الصراط ادل
ىذا ىو معٌت الصراط  -والواضح والرئيس ادلنتهي إىل اهلل تعاىل كما عرفناه فإنُو يكوف عندئذ طريقاً واحداً 
 ادلستقيم يف سورة الفاربة يف كتاب تفسَت سورة احلمد للسيد زلمد باقر احلكيم.

 15للسيد العباطبائي وىذا ىو اجلزء األوؿ أيضًا من صفحة9  (تفسَت ادليزاف)لشيء إذا نذىب نفس ا
مل يذكر شيئًا أبدًا عن أىل البيت من أف الصراط  24يبدأ يتحدث عن الصراط ادلستقيم إىل صفحة9 

مل يذكر أي  ادلستقيم ىو عليٌّ صلوات اهلل وسالمُو عليو، مث يبدأ حبث روائي ويف ىذا البحث الروائي
شيء عن أىل البيت، من أف مقصودي مل يذكر أي شيء عن أىل البيت ال أقصد مل يروي رواية ذكر 
روايات عن أىل البيت لكن مل يقصد، مل يذكر رواية عن أىل البيت تقوؿ بأف الصراط ادلستقيم ىو 

يتبعها السيد حينما  يضع حبث روائي ثاين وىذه العريقة 28عليٌّ مع كارة ىذه الروايات، يف صفحة9 
يضع حبث روائي ثاين يعٍت ىذه الروايات يف نظره ليست مهمة، البحث األوؿ الذي شحنُو دبجموعة من 
الروايات، الروايات اليت وردت يف كتبنا ولكنها توافق روايات ادلخالفُت، الروايات اليت وردت يف كتبنا 

خر روائي وىذا ُيشعر البحث الااين يكوف وزبالف روايات ادلخالفُت وضعها يف حبث ثاين، حبٌث آ
أضعف، ىذه طريقتُو يف تفسَت ادليزاف، ويورد بعضًا من ىذه الروايات مث يعلق، يقوؿ بأف الصراط 

من أف الصراط ادلستقيم عليٌّ، األئمة  -ادلستقيم أمَُت ادلؤمنُت يعلق يقوؿ9 ويف ىذه ادلعاين روايات أخر 
ىذا مصعلح وضعُو ادلفسروف الشيعة أنُو إذا وردت روايات عن أىل  -وىذه األخبار من قبيل اجلري  -

البيت تفسر القرآف بأىل البيت يقولوف ال ليس ىو ىذا ادلعٌت احلقيقي ىذا جري ىكذا معابقة جرياً، 
قععًا كل رواية تفسر القرآف يف أىل البيت  -يقوؿ9 وأعلم أف اجلري وكاَتاً ما نستعملُو يف ىذا الكتاب 

ىو اصعالح ىو نعتُو ىو ضلت ىذا  - اصعالح مأخوذ من قوؿ األئمة -ا جري السيد يسميه
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 9االصعالح العلماء ضلتوه السيد العباطبائي نػحتُو، يذكر ىذه الرواية
عن الفضيل بن يسار قاؿ: سألُت أبا جعفر عن ىذه الرواية: ما في القرآف آية وإال ولها ظهٌر 
وبطن، وما فيها حرٌؼ إال ولُو حد ولكل حد مطّلع ػ أو ػ َمطلع، ما يعني بقولو ظهٌر وبطن؟ قاؿ: 

والقمر كلما  ظهرُه تنزيلُو وبطنُو تأويلُو منُو ما مضى ومنُو ما لم يكن بعد يجري كما يجري الشمس
ىل ىناؾ يف ىذه اآلية ادلعٌت الذي أشار إليو السيد العباطبائي وادلفسروف الشيعة؟  .جاء منُو شيٌء وقع

أين استخرجوا ىذا ادلعٌت من  أليس ىذه الرواية تتحدث عن مضامُت القرآف ووجوه القرآف احلقيقية؟ من
أنُو يوجد ىناؾ شيء امسُو اجلري وىو ىذه الروايات اليت جاءت عن األئمة ال تفسر القرآف حبقيقتو وإظلا 

 ىكذا على سبيل ادلعابقة وادلشاهبة، مث يستمر فيقوؿ، ماذا يقوؿ؟
ـ يعبقوف اآلية من القرآف ويف ىذه ادلعٌت روايات أخر وىذه سليقُة أئمة أىل البيت فإهنم عليهم السال
وماذا تصنع أيها السيد  -على ما يقبل أف ينعبق عليو من الػموارد وإف كاف خارجًا عن مورد النزوؿ 

وأيضًا يقوؿ عنها جري، أيضًا ىذه  ،ىكذا واهلل نزلت على مػَُحمَّد 9العباطبائي حُت يُقِسم اإلماـ يقوؿ
أيضًا يسػمونػها جري  ،ىكذا واهلل نزلت على مػَُحمَّد 9قولوفالروايات التػي يقسم عليها األئمة بأنػهم ي

 9- دلاذا؟ ألهنا يف أىل البيت، لكن يف اجلبل يف احلمار يف أي شيء ؽلكن، إىل أف يقوؿ
واهلل قالوا نزؿ القرآف فينا، ثلث القرآف فينا نزؿ يقولوف،  -والروايات يف تعبيق اآليات القرآنية عليهم 

ات تعبيقية، يا مجاعة األئمة يقولوف الباقر والصادؽ يقولوف نزؿ القرآف فينا ويف وىو يقوؿ ىذه رواي
والروايات يف تعبيق اآليات القرآنية  -نا السيد العباطبائي يقوؿ ىذا تعبيق ئنا، ثلث فينا ويف أعدائأعدا

ذي ذكرتُو يف ىذا الكالـ ال -هم أعٍت روايات اجلري كاَتة يف األبواب ادلختلفة ئعليهم أو على أعدا
والروايات يف  -احللقات ادلاضية بأف العلماء يصنعوف مقاييس من جيوهبم مث ػلاكموف أىل البيت هبا 

هم أعٍت روايات اجلري كاَتة يف األبواب ادلختلفة وردبا تبلغ ئتعبيق اآليات القرآنية عليهم أو على أعدا
راح ما يذكر روايات أىل البيت  -ؾ إيراد أكارىا وضلُن بعد ىذا التنبيو العاـ نًت  -يعٍت ادلئات  -ادلئُت 

ما ىو الغرض يف الكتاب؟ تًتؾ روايات أىل  -خلروجها عن الغرض يف الكتاب  -يف األحباث الروائية 
إذا تتذكروف  -إال ما تعلق هبا غرٌض يف البحث  -البيت ىو ىذا الغرض يف الكتاب؟! أيُّ غرض ىذا؟ 

جئت دبااؿ يف احللقات ادلاضية يف تفسَت التُت والزيتوف قاؿ وردت روايات يف أف التُت والزيتوف احلسن 
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واحلسُت وليس من التفسَت يف شيء مال ىذا الكالـ، وىذا الكالـ موجوٌد يف تفسَت ادليزاف يف كل 
ما عندي وقت وإال أيضًا آيت هبذا التفسَت  األجزاء العشرين من اجلزء األوؿ إىل اجلزء العشرين، واحلقيقة

وجلد جلد استخرج ادلواطن اليت خالف فيها أىل البيت بشكل واضح وصريح، وإظلا أربدث عن ادليزاف 
ألنٍت أعتقد بأف ادليزاف ىو أفضُل تفاسَت علماء الشيعة، ليس أفضل تفاسَت أىل البيت، أفضل تفاسَت 

دنا تفسَت ألىل البيت، حىت تفسَت الربىاف للعلم فيو روايات علماء الشيعة، إىل اآلف ضلُن ما عن
للمخالفُت، ردبا تروف دائمًا أنا استشهد بتفسَت الربىاف حىت تفسَت الربىاف فيو روايات للمخالفُت وإف  
كاف السيد ىاشم البحراين يوردىا على سبيل تأييد ادلعاين اليت يذكرىا من الروايات الشيعية لكن تفسَت 

وإالَّ تفسَت  ،ف وتفسَت نور الاقلُت من أكار كتب التفسَت احلدياي اليت مجعت روايات التفسَتالربىا
الربىاف ليس فيو كل الروايات الواردة عن أىل البيت يف تفسَت القرآف، وكذلك ليس كل آية ذكر 

سَت وأضاؼ تفسَتىا عن أىل البيت وإظلا مجع رلموعة من الروايات رلموعة كبَتة ومجعها يف ىذا التف
 نا.ئنا ورائإليها أيضاً روايات من روايات ادلخالفُت ىذه ادلعلومة البد أف تعلموا هبا، ادلخالفوف ورا

إذا  0868لسيدنا اخلوئي من منشورات دار التوحيد للنشر والتوزيع الكويت  (تفسَت البياف)نذىب إىل 
يتحدث عن الصراط  406صفحة9 نذىب إىل الصراط ادلستقيم نفس القضية يبدأ السيد اخلوئي من 

مل يذكر أي شيء يف تفسَت الصراط أنُو عليٌّ صلوات اهلل وسالمو عليو،  412ادلستقيم إىل صفحة9 
والذي نقلُو السيد فضُل اهلل يف اجلزء األوؿ من تفسَته  407التفسَت الذي ذكرُه ىو ىذا يف صفحة9 

لسَت فيو إىل ادلقصود وقد يكوف غَت حسي من وحي القرآف، قاؿ9 الصراط العريق وىو ما يتوصل با
فيقاؿ االحتياط طريُق النجاة وإطاعُة اهلل طريُق اجلنة وإطالقُو على العريق غَت احلسي إما لعمـو ادلعٌت 

والسالـُ عليكم وانتهى الكالـ، ىذا كل ما ذكرُه السيد  -اللغوي وإما من باب التشبيو واالستعارة 
يوجد أيُّ ذكر ال من قريب وال من بعيد عن علّي وآؿ علّي من أف الصراط  اخلوئي يف تفسَت الصراط وال

ىم عليٌّ وآُؿ علّي، السيد اخلوئي عندُه تعليقات يف آخر التفسَت، قلت ردبا كتب تعليقاً، راجعت 
التعليقات ال يوجد أي تعليق بينما ىو ذكر تعليقات حىت غريبة عن ادلوضوعات اليت عّلق عليها، مرًة 

ث عن مػحاورة لُو مع عالػِم من علماء الػمخالفُت حينما كاف يف الػحج وذكر القصة، مرة ذكر يف تػحد
الػحواشي أنُو تػحدث مع أحد أحبار اليهود ودخل معُو يف مناقشو وذكر أشياء كاَتة وذكر الكاَت من 

 ،ت عن أىل البيتروايات الػمخالفُت، تقريب كل التعليقات من روايات الػمخالفُت وذكر بعض الروايا
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لكن الغريب كل الروايات ذكرىا كاملة إال رواية واحدة يف التعليقات بًت ىذه الرواية، ذكر السعر األوؿ 
 والبقية ما ذكرىا لنقرأ الرواية التػي بًتىا السيد الػخوئي9

 ىذا ىو الكايف، الرواية موجودة يف الكايف 350على صفحة9  02التعليقة  440الرواية يف صفحة9 
كنُت عند أبي جعفر الثاني عليو السالـ فأجريُت سناف قاؿ9 بن  نقرأ الرواية، الرواية عن زلمد

يا محمد إف اهلل تبارؾ وتعالى لم يزؿ  -سناف بن  يعٍت زلمد - اختالؼ الشيعة فقاؿ: يا محمد
ألشياء ثم خلق جميع ا ،متفردًا بوحدانيتو ثم خلق ُمَحمَّدًا وعلّيًا وفاطمة فمكثوا ألف دىر

وف ويحرموف ما ؤ فأشهدىم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورىا إليهم فهم يحلوف ما يشا
ىذا التحليل والتحرمي ليس شرعي ىذا تكويٍت وتشريعي، حديث عن تكوين ىنا ال عن  -وف ؤ يشا

ثم خلق ُمَحمَّدًا وعلّيًا وفاطمة فمكثوا  إف اهلل تبارؾ وتعالى لم يزؿ متفردًا بوحدانيتو -تشريعات 
ألف دىر ثم خلق جميع األشياء فأشهدىم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورىا إليهم فهم 

وف ولن يشاؤوا إال أف يشاء اهلل تبارؾ وتعالى ثم قاؿ يا مػَُحمَّد ؤ وف ويحرموف ما يشاؤ يحلوف ما يشا
 .لف عنها ُمحق ومن لزمها لحق خذىا إليك يا مػَُحمَّدىذه الديانة التي من تقدمها مرؽ ومن تخ

ىذه الرواية الوحيدة السيد اخلوئي حينما اقتضت الضرورة أف غلعلها يف التعليقات ما ذكرىا، بقية 
الروايات روايات ادلخالفُت الروايات الشيعية ادلوافقة لروايات ادلخالفُت، يـو أمس ضلُن قرءنا بأف أىل 

الروايات ادلوجودة عندنا يف كتب الشيعة توافق ادلخالفُت أتركوىا ال شأف لكم هبا، الرشاد البيت قالوا لنا 
يف خالفهم، وىذا يف كل باب ال كما ػلصره أساتذة علم األصوؿ يف قضية الًتاجيح والتعادؿ، التعادؿ 

ـ ألىل البيت والًتاجيح، الًتجيح بُت الروايات، ىذا، ىذا سرقة للمنهج وتقعيع للمنهج ىذا منهج عا
يف كل باب يف العقائد يف األخالؽ يف التفسَت ضلُن طلالف أعداء أىل البيت، إذا كاف ىناؾ حق عند 
أعداء أىل البيت يف بعض األمور فهم أخذوه من أىل البيت، ما كاف من حّق يف أيدي الناس كما قالوا 

م يف كل شيء، يف كل ىذه فقد خرج من علّي ولكن األعم األغلب أىُل البيت أمرونا دبخالفته
وروى محمد بن سناف كنُت التعليقات السيد اخلوئي يورد الروايات كاملة إال ىذه الرواية بًتىا قاؿ9 

عند أبي جعفر الثاني عليو السالـ فقاؿ: يا محمد إف اهلل تبارؾ وتعالى لم يزؿ متفردًا بوحدانيتو ثم 
نقاط وذكر ادلصدر وانتهى دلاذا، دلاذا بقية  -.. .خلق ُمػَحمَّدًا وعلّيًا وفاطمة فمكثوا ألف دىر
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كل   455التعليقات وتنتهي بصفحة9  422الروايات ىذه التعليقات يا سيدنا اخلوئي تبدأ من صفحة9 
الروايات اليت ذكرت يف ىذه الصفحات إف كانت شيعية موافقة لكتب القـو أو كانت سلالفة من كتب 

اذلا إال ىذه الرواية الوحيدة والذي ُحذؼ منها ىو ما يتعلق دبنازؿ ادلخالفُت ذُكرت كلها بتمامها وكم
 أىل البيت، السؤاؿ دلاذا؟ دلاذا كل ىذا اإلخفاء؟ دلاذا، دلاذا كل ىذه التخفية؟

نا األعزاء ىذه التفاسَت اليت زبلو ئنا األجالء يا خعبائيا علما دلاذا ضلاوؿ أف طلفي ذكر أىل البيت دلاذا؟
دلستقيم حىت ولو على سبيل االحتماؿ الضعيف يف علّي وآؿ علّي مع أف الروايات ط امن تفسَت الصرا

دلاذا السيد  ،متواترة يف ذلك وكاَتة جداً ومصادرىا كاَتة واألئمة يُقِسموف بأف الصراط ادلستقيم ىو عليٌّ 
يقي، السيد العباطبائي يقوؿ ىذا جري، ىذا ليس تفسَت حقيقي، األئمة يقولوف ىذا ىو التفسَت احلق

وحُت تأيت رواية تتحدث عن  ،العباطبائي يقوؿ ىذا جري والبقية ال يذكروف ال من قريب وال من بعيد
منزلة أىل البيت السيد اخلوئي ال يذكرىا بالكامل فقط البداية ويشَت إىل ادلصدر ويضع نقاط إىل آخره، 
بينما بقية الروايات ادلخالفة ألىل البيت والروايات الشيعية األخرى اليت تتحدث عن معاف سعحية 

ا ال أريد أف أتتبع ما يف تفسَت البياف لو أريد أف أتتبع ما وموافقة للمخالفُت تكوف موجودة دلاذا؟ وأنا ىن
يف تفسَت البياف سأخرج لكم العجب العجاب وقد أشرتُو بكاملو، وليس فقط تفسَت البياف بقية التفاسَت 

نا ياساداتنا يا موالينا أما تقرءوف أنتم يف ئنا يا خعبائأيضاً، أنا أربدث عن منهج أنا أقوؿ يا علما
تكذبوف على أمَت ادلؤمنُت حينما تقرءوف يف زياراتو ال أدري؟ ىل ىذه الزيارات كذب، أنتم ال  الزيارات

 تقرءوف الزيارات ال أدري، نقرأ يف زيارات أمَت ادلؤمنُت ماذا نقرأ؟ 
ـُ َعَلى ُحجَِّة اهلل الَباِلَغة   9235 ىذا مفاتيح اجلناف وىذه زياراتو ادلعلقة، ىذه الزيارة يف صفحة -السَّاَل

ـُ َعَلى أِبي األَِئمة َوَخِليِل النُُبوةاليت أوذلا9  ـُ َعَلى ُحجَِّة اهلل الَباِلَغة نسلم عليو فنقوؿ9  - السَّاَل الساَل
ـُ َعَلى الِصَراِط الَواِضح والَنجِم الالَِئحإىل أف نقوؿ9  -ونِعَمِتِو الَساِبَغة  ىو الصراُط الواضح  - السَّاَل

 وأنا ىنا أذكر ظلاذج ال استقصاء. ىو الصراُط ادلستقيم
من مفاتيح اجلناف الػُمعّرب النسخة ادلكتوبة خبط  242يف زيارة أخرى من زيارات أمَت ادلؤمنُت صفحة9 

ـُ َعَلى ُحجَِّة اهلل الَباِلَغة  9اليد ـُ َعَلى الِصَراِط الَواِضح والَنجِم الالَِئح إىل أف يقوؿ9  -السَّاَل السَّاَل
 َناِصح.واإلَماـِ ال



 81ح   ًهدوي ـف انـهـًـان

34 

 

ـُ َعَلى َمن أنَزَؿ اهلُل ِفيِو  9زيارة ثالاة من الزيارات ادلعلقة ألمَت ادلؤمنُت ـُ َعَلى الَنَبِأ الَعِظيم السَّاَل السَّاَل
ِـّ  ِفي َوِإنَّوُ  ـُ َعَلى ِصَراِط اهلل الُمسَتِقيم  ،َحِكيمٌ  لََعِلي   َلَديَنا الِكَتابِ  ُأ  .248ىذا يف صفحة9  ..السَّاَل
ـُ َعليَك يَا ِديَن اهلل الَقويم وِصَراطَُو  -يف يـو الغدير، زيارة سلصوصة  عليو السالـ ة األمَتزيار  السَّاَل

ـُ َعَليَك أيَها الَنَبُأ الَعظيم أال تقرءوف ىذه الزيارات يا علماء النجف حُت تذىبوف  - الُمسَتِقيم، السَّاَل
 إىل احلضرة العلوية؟!!

َأشَهُد يَا َأميَر الػُمؤِمنين أَف الَشاَؾ فيَك َما آَمنَّ بِالَرُسوِؿ اأَلمين وأفَّ  -يف زيارة يـو الغدير أيضًا 
الَعادَؿ ِبَك َغيَرؾ َعاِنٌد َعن الِدين الَقويم الذي ارَتضاُه لنَّا ربُّ الَعالَػمين وأكَمَلُو ِبَوالَيَِتَك َيوـَ الَغِدير 

 السُُّبلَ  تَػتَِّبُعوا َوالَ  فَاتَِّبُعوهُ  ُمسَتِقيماً  ِصَراِطي َىػَذا عِنيُّ ِبَقوِؿ الَعزِيِز الَرِحيم: َوَأفَّ وأشَهُد أنََّك الػمَ 
َسِبيِلِو، َضلَّ واهلل وأَضلَّ َمن اتَبَع ِسَواؾ َوَعّنَد َعن الػَحقِّ َمن َعاَداؾ، الّلُهمَّ َسِمعَنا  َعن ِبُكم فَػتَػَفرَّؽَ 

فَاىِدنَا رَبَنا َواَل ُتزِّغ قُػُلوبَػَنا بَعَد إذ َىَديتَػَنا  -يعنػي علّيًا  - واتَبعَنا ِصَراَطَك الػُمسَتِقيم أِلَمِرؾ وأطَعَنا
 ىذا يف زيارة األمَت يف يـو الغدير. - إَلى طَاَعِتك

ن أمِرؾ َتهدي إَلى َوَلّم تَػَزؿ َعَلى بَيَنة ِمن رَبك ويَقيَنًا مِ  -وأيضًا الزلنا يف زيارة األمَت يف يـو الغدير 
الزيارة مرًة تعرب عن علّي بأنُو ىو الصراُط ادلستقيم ومرًة تشَت بأنُو يهدي  - الَحّق وإلى ِصَراط ُمسَتقيم

إىل صراط مستقيم فعليٌّ ىو الصراُط ادلستقيم وطريقُو ىو الصراُط ادلستقيم، فهذا العريق وىذا الدين من 
 ليٌّ وىو الصراُط ادلستقيم والدين أَثَػُر علّي، أين ال أين دينُو لوالُه.. آثاره واألثر يتبُع ادلؤثر، ادلؤثر ع

 أين ال أين دينُو لوالهُ  أظهر اهلل دينُو بعلّي     
ـُ َعَلى اسِم اهلل أيضًا يف زيارة يـو ادليالد، يعنػي مولد النبػي الزيارة مػخصوصة لسيد األوصياء9  السَّاَل

ـُ َعَلى اإِلَماـِ التَ الَرضّي َووجِهِو الػُمضّي  قّي الػُمخِلص الَصفّي، وَجنِبِو الَقوّي وِصَراِطِو الَسوّي، السَّاَل
كلمة الصراط الواضح، الصراط الػمستقيم، الصراط السوي، ىذه عناوين خاصة   - َوِصَراِطِو الَسويّ 

 بعلّي صلواُت اهلل وسالمُو عليو.
ـُ َعَليَك أيَها 9زيارة يـو الػمبعث ـُ َعَليَك أيَها الِصَراُط الػُمسَتقيم السَّاَل عليٌّ ىو  - النَبُأ الَعِظيم السَّاَل

 الصراُط الػمستقيم.
يَابَن الِصَراِط الػُمسَتقيم يَابَن النَبأ الَعظيم يابَن َمن  9إذا نذىب إىل دعاء الندبة كيف نػخاطب إمامنا؟
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ـّ الِكَتاِب َلَدى اهلل علي  َحِكيم  ىذا؟ أليس ىو علّي؟! من ىو  ... ىو ِفي أ
أصاًل أقوى  األقـو - وأنُتُم الصِّراُط االقَوـُ  9حُت نذىب إىل الزيارة اجلامعة الكبَتة ماذا نقوؿ؟ طلاطبهم

معًٌت من ادلستقيم، ادلستقيم إذا أردنا أف نععيو صيغة أعلى رتبًة ماذا نقوؿ، صيغة تفضيل، ادلستقيم 
األكار واألكار استقامة،  - أنُتُم الصِّراُط االقَوـُ  -األكار استقامة كيف يقاؿ عنُو بالعريب؟ األقـو 

 خعبهم وكلماهتم، الصراُط ادلستقيم عليٌّ ال وتستمر ادلعاين يف زيارات أىل البيت واضحة وصرػلة ويف
نا؟ دلاذا يا مفسرينا؟ دلاذا يا مراجعنا؟ وىؤالء من مراجعنا الكراـ، دلاذا يا مراجعنا؟ دلاذا ئغَت دلاذا يا علما

نا؟ أنعتب بعد ذلك على الشيخ الوائلي بأف رلالسُو يف بعض األحياف من أوذلا ئنا؟ دلاذا يا خعبائيا علما
 رىا منقولة من كتب ادلخالفُت فقط، أنعتب بعد ذلك ػلقُّ لنا أف نعتب؟!إىل آخ

بقيُة احلديث إف شاء اهلل تعاىل يف يـو غد، تفاصيل أخرى تسمعوهنا إف شاء اهلل يف احللقة القادمة أشياع 
 أغاٍت القائم من آؿ مػَُحمَّد أسألكم الدعاء وأختُم حدياي سيدي يا بقية اهلل ِبَك صلٍت عنك ال تقععٍت

 يا ابن مػَُحمَّد أغاٍت يا ابن رسوؿ اهلل أنت أملي ورجائي يف الدنيا واآلخرة، يف أماف اهلل.
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 وفي الختاـ :
وىػذا المطبػوع ال  ،ال بُّد من التنبيو الى أنّنا حاولنا نقل نصوص البرنػامج كمػا ىػي

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