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 العشروناحللقة 

 السادس/ اجلزء الوصال 
أشياع القائم من آِل ُمـَحمَّد أولياءُه ُمـحّبيو أنصارُه ُمنتظريو الـُمشتاقوَن إليو َسبلٌَم عليكم، بُت أيديكم 

 الـحلقُة العشرون من الـَمَلفِّ الـَمهَدوّي زُبَدُة الـَمَلّفات.
احلديُث يتواصُل يف العنوان السادس من عناوين صحائف وأوراق ىذا الـَمَلّف عنوان الوصال،  ال زال

الـَمَلفُّ طاَل عليكم بعض الشيء أحاول أن أمجع أطراف حديثي يف العنوان السادس َعلَّي أشرُع يوم غد 
ليو ومن مجلِة من تطرق إليهم يف العنوان السابع، مرَّ الكبلُم يف أجواِء شيخنا الوائلي رضوان اهلل تعاىل ع

احلديث السيد الشهيد حسن الشَتازي رمحة اهلل عليو، إظلا أذكرُه اآلن لسبب، كان يل اتصال تلفوين بعد 
فأخربين بأهنم كانوا  ،احللقة ادلاضية من الربنامج مع أحد إخواين ادلؤمنُت يقطن ىنا يف أحد الدول األوربية

وكان ىناك رلموعة من الشباب َلمَّا  ،فزيون يف حسينية من احلسينياتيتابعون الربنامج على شاشة التل
ويسألون من السيد حسن الشَتازي ِلذا أريد  ؟ََسعوا باسم السيد حسن الشَتازي ما كانوا يعرفون من ىو

 أن أَُعرِّف بِو بشكل سلتصر جواباً لسؤاِل أبناءنا من زليب أىل البيت ومن شبابنا احلسينيُت.
وىو  ،السيد حسن الشَتازي من علماء العراق ومن علماء ادلدرسة الكرببلئية من علماء حوزة كرببلء

شقيق ادلرجع الراحل السيد زلمد الشَتازي رمحة اهلل عليو أنا ذكرتُو يف سياق حديثي عن ادلد اإلخواين أو 
بعبارة أخرى عن ادلد القطيب الذي اخًتق واقعنا الشيعي، وقلُت بأنٍت مل أجد وفعبًل ىذا مل أجد عاِلماً 

د يوجد ىناك الكثَتون قد تنبهوا ذلذا األمر نا شلن قد تنبو إىل ىذا األمر وربدث عنو، ردبا قئمن علما
لذلك قلُت وأقول بأن السيد حسن  ،ولكنهم مل يتحدثوا عن ىذا األمر ومل ؼلطو خطوة يف ىذا اإلذباه

الشَتازي ىو أول من تنبو إىل ىذا ادلد القطيب الذي بدأ ؼلًتُق الساحة الشيعية وبقوة وخصوصاً يف احلوزة 
أ ؼلًتق الساحة النجفية منُذ هناية األربعينات وبداية اخلمسينات بدأ ادلُد القطيب النجفية، وادلد القطيب بد

ضع الشيعي اخًتاقًا كامبًل، وما نسمعُو من ابتعاد الشيخ الوائلي عن فشيئًا حىت اخًتق الو يزحُف شيئًا 
ذا ادلد وهبذا منهج أىل البيت يف أطروحاتو إالَّ ىو مصداق من ادلصاديق الواضحة وذلك بسبب تأثرِه هب
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الفكر، والسيد حسن الشَتازي بسبب تنبهِو ذلذا األمر وقد ربدث عن ىذا ادلوضوع ولو بشكل رلمل 
وربدََّث عن ىذا  (الشعائر احلسينية)وذلك بالنسبِة لزمانِو شيٌء كبَت، ربدََّث عن ىذا األمر يف كتابِو 

، (االقتصاد اإلسبلمي)ىذا األمر من بعيد يف كتابِو ولردبا أيضاً أشار إىل  (كلمة اإلسبلم)األمر يف كتابِو 
من أوائل العلماء الذين اعتقلوا يف العراق أيام قصر النهاية، قصر النهاية ردبا الكثَت من األجيال اجلديدة 
ال تعرف شيئًا عنو ىو قصر الرحاب من القصور ادللكية َلمَّا استوىل البعثيون على احلكم جعلوه مقراً 

وكان ُيشرف عليو اجملرم  ،لتنكيل والتحقيق مع من يريدون القضاء عليهم وَسوه بقصر النهايةللتعذيب وا
الكبَت ادلعروف ناظم كزار وثلة من البعثيُت شلن صاروا بعد ذلك وزراء وقادة، ُعذِّب تعذيبًا شديداً وبعد 

بأن  :د الشَتازي يقولذلك خرج بعد فًتة زمنية قضاىا يف السجن خرج خارج العراق، شقيقُو السيد زلم
سيد حسن حينما كان يف التعذيب ويف قصر النهاية واشتدَّ عليو العذاب واألمل َنَذَر نذرًا عاىد اإلمام 
احلجة صلوات اهلل عليو إذا خرج من ىذا السجن سيكتُب كتابًا عنو، بعد ذلك خرج وخرج إىل لبنان 

الشَتازي بأنو يرى يف عامل الرؤيا اإلمام احلجة  يف ليلة من الليايل كما ينقل السيد حسن ،ونسي األمر
 .صلوات اهلل وسبلمو عليو يُطَالِبُو بالكتاب وكتَب السيد حسن الشَتازي كتابُو )كلمُة اإلمام ادلهدي(

وأعتقد بـحسب رأيي أن أفضل كتب السيد حسن الشَتازي ىو كلمُة اإلمام الـمهدي، أفضل ما كتب 
مـجموعة من الكتب والـمؤلفات بـحسب رأيي إن أفضل ما كتب كتابُو  السيد حسن الشَتازي عندُه 

كلمة اإلمام الـمهدي، ذكرُت السيد حسن الشَتازي ألجل وعيِو وألجل تنبهِو لـهذا الـمد الـخطَت الذي 
 :فـََتَك يف وسطنا الشيعي، ىناك زحفان أمويان يزحفان باتـجاه واقعنا الشيعي

خشن وىناك اذباٌه أموٌي ناعم، االذباُه األموي اخلشن ىم الوىابية وىؤالء  ىناك زحٌف أموٌي واذباٌه أمويٌ 
ال أظن أهنم يؤثرون شيئًا يف واقعنا الشيعي، نعم العمليات اإلرىابية القتل التفجَتات ىذا ىو شأهنم 

اتنا متأثرة هبذا وديدهنم، أمَّا اخلطر الكبَت ىو يف ادلد األموي الناعم وىو يف ادلد اإلخواين، إىل اآلن فضائي
ادلد، حُت أركز الكبلم عن الشيخ الوائلي ال دلشكلة شخصية مع الشيخ الوائلي وال كما يقول البعض 
شلن ال ؽللكون وعيًا وال فهمًا يقولون بأن الشيخ قد تويف ولنًتك الشيخ بعد أن تويف ورحل عن الدنيا، 

السو يف كل الفضائيات، ال زالت رلالسُو يف  نعم لو كان الشيخ من عامة الناس، الشيخ رمز ال زالت رل
شرطة والتسجيبلت، ال زالت رلالسُو يف كل مواقع االنًتنيت، ال زالت رلالسُو يف كل زلبلت بيع اال

البيوت وػلملها ُسواق السيارات يف سياراهتم ويف كل مكان، فضبًل عن أن الشيخ َخلََّف عدداً كبَتاً من 
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ادلدرسة النجفية األعم األغلب منهم يقلدون الشيخ الوائلي حىت يف نربات ىذه اجملالس وكل خطباء 
بل ػلاولون أن يقلدوه حىت يف لباسِو وحىت يف ىندامِو ومظهره، القضية  ،صوتِو ويف حركاتِو وسكناتو

ليست قضية إنسان ماَت ورحَل عن ىذه احلياة ىذه قضية كبَتة وىذا ادلد اإلخواين ال زال ينخر يف 
 .الشيعي، وأنا لسُت راغباً بادلشاكل أو باإلثارات وسطنا

وأنا أواجو ىذا ادلد اإلخواين وقد دفعُت ضريبًة عاليًة من حيايت  1981أنا منُذ ثبلثُت سنة منُذ سنة: 
دفعُت ضريبة كبَتة،  ،ومن حياة إخواين وتبلميذي ومن كل الناس القريبُت مٍت ،وَسعيت ومن حياة عائليت

يبة كبَتة، كما قلت حُت ربدثت عن السيد حسن الشَتازي أنَُّو ُحورَب حىت يف وسطِو دفعنا مجيعًا ضر 
وأنا ُأضَرُب دبختلف أنواع السياط ألن ىذه  1981منُذ سنة: ، الكرببلئي السبب ىي ىذه القضية

تربون القضية قضية َخِطرة والذين يقفوَن يف ىذه الساحة ويُدافعون عن ىذا ادلد ال يقبلون أيَّ نقد ويع
النقد شيء زلرم ال ػلق ألحد أن ينتقد ىذا ادلد الذي دخل يف أوساطنا والتفت حولُو رموز كبَتة رموز  
كبَتة جداً، حَُت صدر كتاب يف ِظبلل القرآن أيَّدُه حىت كبار ادلراجع يف النجف وكبار العلماء يف قم 

ت ترمجوه إىل اللغة الفارسية إىل أن وترمجُو من ترمجو من الشخصيات العلمية ومن مراجعنا يف ىذا الوق
توقف بعض العلماء واستمرَّ اآلخرون ألنو  ،ال تقربوا الصبلة وأنتم ُسكارى :صدر اجلزء الذي فيو اآلية

 ،قد َفسََّر اآلية يف أمَت ادلؤمنُت صلوات اهلل وسبلمو عليو، بالضبط ذكر ىذه الرواية يف أسباب نزول اآلية
سيوطي والرواية موجودة يف أسباب النزول للسيوطي أسباب النزول للواحدي وىذا ىو أسباب النزول لل

من كتب ادلخالفُت، وموجودة يف مصادر حديثية أخرى رواىا أبو داوود والًتمذي والنسائي واحلاكم، 
روى أبو داوود  كَازٍَ{ظُ ًَأََخُى انصَّالَةَ حَقسَبٌُا الَ آيَنٌُا انَّرٍَِّ أَُّّيَا }َّاقولو تعاىل:  -احلاكم النيشابوري 
قال:  -الرواية عن علّي  -واحلاكم عن علّي  -وىذه صحاحهم صحاح القوم  -والًتمذي والنسائي 

عوف طعامًا فدعانا وسقانا من اخلمر فأخذت اخلمُر منا وحضرت الصبلة بن  صنع لنا عبد الرمحن
يف بعض  -لنسخة: فأخذت اخلمُر منا اآلن ىذه ا -يف بعض الُنَسخ: َفَشرِبنا حىت ثَـُملنا  -فقدموين 

أمَت ادلؤمنُت تقدم وىو  -فأخذت اخلمُر منا وحضرت الصبلة فقدموين  -الُنَسخ: َفَشرِبنا حىت ثَـُملنا 
 فقرأت: قل يا أيها الكافرون * ال أعبد ما تعبدون * وضلُن نعبُد ما تعبدون، فأنزل اهلل: -سكران يصلي 

الرواية قرأهتا من أسباب النزول ، حَقٌُنٌٌَُ{ يَا حَعهًٌَُا حَخَََّ ظُكَازٍَ ًَأََخُى انصَّالَةَ حَقسَبٌُا الَ آيَنٌُا انَّرٍَِّ أَُّّيَا }َّا
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للسيوطي وىو ينقلها عن سنن أيب داوود والًتمذي والنسائي واحلاكم النيشابوري، والرواية موجودة يف 
اخلمر حىت َسَكر وصلى وقرأ وىو ما يدري ماذا  مصادر القوم ألن ىذه اآلية نزلت يف علّي حُت شرب

يقرأ، ىناك روايات أخرى يف أشخاص آخرين موجودة أيضًا يف كتب القوم لكن سيد قطب مل ؼلًت إالَّ 
ىذه الرواية، وسيد قطب يف كتابِو ديدنُو ىو ىذا أين ما يستطيع أن ينتقص من أىل البيت فإنو 

يستطيع أن يرفع من شأن أعداء أىل البيت فإنو يرفُع من  سينتقُص منهم بقدر ما يتمكن، وأين ما
 .شأهنم بقدر ما يتمكن

الطامة الكربى أن السيد مـحمد حسُت فضُل اهلل يف الطبعة األوىل لتفسَتِه من وحي القرآن أيضًا حُت 
من وحي وصل إىل ىذه اآلية ذكر ىذه الرواية، يف الطبعة األوىل موجودة، يف الطبعة األوىل من تفسَتِه 

القرآن يف تفسَت ىذه اآلية من سورة النساء وىو يفسر اآلية فذكر يف سبب نزولـها ىذه الرواية، فلمَّا 
بأن عامل الـمطبعة ىو الذي دسَّ ىذه الرواية وأدخلها يف كتابِو، وأنا أستغرُب  :صارت الضجة عليو قال

ذا عذر منطقي ومع ذلك رُفعت الرواية يف ذلك، الكتاب طُِبع وُنِشر ألَـم يُراقب ىذا األمر!! مث ىل ى
تـحدََّث عنو السيد جعفر مرتضى العاملي  ،غَت موجودة ىذه الرواية وىذا الـموضوع ،الطبعات الـموجودة

مـجلدات، يف أحد  6وبالتفصيل يـمكنكم أن تراجعوه يف كتابِو خلفيات كتاب مأساة الزىراء يتألف من 
أجزاء ىذا الكتاب تـحدََّث عن ىذا الـموضوع بشكل ُمسهب عن قضية الرواية التـي تقول بأن عليَّاً 

 .مث قرأ يف صبلتِو وىو ال يعلم ماذا يقرأ ،َشِرَب الـخمر حتـى ثَـُمل
اب سيد حُت صدر ىذا اجلزء من كتاب يف ِظبلل القرآن تراجع بعض العلماء يف النجف عن تأييد كت

قطب والبعض استمروا وإىل اآلن يستمرون يف تأييدِه، من بعد السيد حسن الشَتازي احلقيقة مل أحلظ 
عالِـمًا واحدًا كتب، ردبا ىناك من ُيشخِّص ىذه القضية ويسكت، ِلماذا يسكت ِلماذا ال يتحدث ال 

لكنٍت  ،عنوان ال أدريأدري، ىل ىي ادلصاٌف الشخصية، ىل ىو اخلوف، ىل ىو عدم التأثَت ربت أي 
 .مل أجد أحداً بعد السيد حسن الشَتازي قد أشار إىل ىذه القضية ال من قريب وال من بعيد

نعم يف السنُت ادلتأخرة الشيخ علّي الكوراين كتب مقدمة مكثفة جملموعة زلاضرات، قرر رلموعة من 
خلراساين وكتب الشيخ علّي احملاضرات يف الفكر العقائدي للمرجع ادلعاصر الشيخ حسُت الوحيد ا

الكوراين مقدمة، الكتاب وحدثت ضجة أنا ال أريد ىنا أن أربدث عن الضجة اليت حدثت بسبب ما 
ذكرُه شيخ علّي الكوراين والكتاب كما عرفت ُسِحب من السوق وردبا أعيد طباعتو وادلقدمة ُغَّتت ألن 
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هلل تعاىل عليو وعن تأثره هبذا ادلد األخواين الشيخ علّي الكوراين ربدث فيها عن السيد الصدر رضوان ا
بادلد القطيب، فقط أشَت إىل مقاطع شلا ذكرُه الشيخ علّي الكوراين، الكتاب اَسو )احلق ادلبُت يف معرفة 
ادلعصومُت( ىذه باحلقيقة صورة وليس النسخة األصلية ولكن صورة عن النسخة األصلية للكتاب، 

ميبلدي فقط أشَت إىل سطور شلا ذكرُه الشيخ الكوراين،  2003ىجري  1424الكتاب صدر يف سنة: 
قال: فكان ىذا الكتاب الذي أرجو أن يكون ذخرًا ليوم حشري وأن  10الشيخ الكوراين يف صفحة: 

يكتبٍت اهلل تعاىل بِو يف من دافع عن التشيع األصيل يف عصر كثرت فيو الكتابات عن أنواع من التشيع 
وكبلمُو  -ومنها التحريفي ادلنسوخ  ،ومنها االلتقاط اذلجُت ،ومنها البائُس اذلزيل ،منها األصيُل ادلشرق

دقيُق جدًا يف ىذه القضية، ىذه األنواع من الكتابات موجودة وبكثرة، أمَّا ما قال عنو التشيع األصيل 
: البائس ادلشرق فإين ال أجُد كتبًا تتحدث عن ىذا التشيع، الكتب ادلوجودة كلها من ىذه األنواع

اذلزيل، االلتقاط اذلجُت، التحريف ادلنسوخ، ىذه احلقيقة، أنا أعلم ىذا الكبلم مثلما َمرَّ من عمري 
عقود وأنا أدفُع ضريبتُو فإين أيضًا أعلم بأنٍت سأدفُع ضريبة ىذا الكبلم أيضًا وأنا مستعٌد لدفع الضريبة 

  ىذا البنك..فإين قد وضعُت كل حيايت يف بنك وكل ما أملكو وضعتُو يف
 وبـحثُت عن ُكلّْ بنوك الدنيا..

 أخبرنا الـمصطفى صلى اهلل عليو وآلو وسلم فقال:
 الدنيا سوٌق يربُح فيها قوٌم يـخسر فيها قوٌم والعمر رأُس الـماِل.. 

 يا ابن آدم عمرك رأس مالك..
 الدنيا سوٌق يربُح فيها قوٌم يـخسر فيها قوٌم والعمر رأُس الـماِل..

 عن كل بنوك الدنيا فاخترت بنك األطهار.. فتشتُ 
 فتشُت عن كل بنوك الدنيا كي أودع رأس الـماِل..

 فاخترُت بنك األطهاِر بنك علّي آل علّي عزّْ األبرار..
 وفتحُت حساباً فـي ىذا البنِك أودعُت فيو كل العمِر..

 وكتبُت للبنِك تـخويالً باألرباِح وبأصل الـماِل..
 البنِك كل العمِر لـهذا البنِك..كل العمِر لـهذا 
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وىو كبلٌم يف غاية األىـمية يقول: يف عصر كثرت  10أقرأ مرة ثانية ما ذكرُه الشيخ الكوراين يف صفحة: 
فيو الكتابات عن أنواَع من التشيع عن أنواع من التشيع منها األصيُل الـمشرق ومنها البائُس الـهزيل 

 .10ىذا يف صفحة:  -حريفي الـمنسوخ ومنها االلتقاط الـهجُت ومنها التـ
لكن الذين  -وىو يتحدث عن الذين تأثروا بادلد اإلخواين وبعبارة أدق بادلد القطيب  20أمَّا يف صفحة: 

مراده من االذباه الًتكييب أهنم يركبون أفكارىم  -واصلوا العمل احلركي مثقفون يكثر فيهم االذباه الًتكييب 
عن األئمة شيء يؤخذ من التشيع وشيء يؤخذ من ادلخالفُت ألىل البيت، ىناك اذباه وليس جديداً 

 -زلاولة لتحويل الشيعة إىل شنة أو ردبا إىل سيعة ال أدري، زبفيف ادلذىب الشيعي إىل أقصى ما ؽلكن 
ي مثقفون يكثر فيهم االذباه الًتكييب يف فهم األئمة عليهم السبلم وقد لكن الذين واصلوا العمل احلرك

وىو الشيخ يقول: وكنُت أتأثر هبم يف بعض ادلفاىيم وأناقشهم يف بعضها  -أثروا على بعض احلوزويُت 
ويضرب مثااًل من قضية التعارض بُت الروايات يف تفسَت القرآن وبُت تفسَت سيد قطب الذي يتبناُه  -

 :21 نهج فيقول يف صفحةون من أصحاب ىذا ادلالكثَت 
فقلُت يف نفسي ما أغبانا ركضنا وراء ثقافة اإلخوان  -بعد أن قرأ الرواية يف الكايف  -قرأُت ذلك 

الشيخ  -ادلسلمُت وابتعدنا عن ثقافة أىل البيت الطاىرين عليو السبلم الذين عندىم علُم الكتاب 
 نفسي ما أغبانا ركضنا وراء ثقافة اإلخوان ادلسلمُت وابتعدنا عن الكوراين يقول: قرأُت ذلك فقلُت يف

ثقافة أىل البيت الطاىرين عليو السبلم الذين عندىم علُم الكتاب لقد مضى علينا سنُت وضلُن نأخذ 
إىل آخر الكبلم، خبصوص  ...بقول سيد قطب وأمثالِو ونفسر اآلية يف تدريسنا وزلاضراتنا بأن كذا وكذا 

 بعض اآليات اليت كانوا يفسروهنا اعتماداً على تفسَت سيد قطب.
أنا قلت  -من مفسري الدولة األموية  -ىذا التفسَت  -يقول: وقد أخذه سيد قطب  24يف صفحة: 

يس  ىناك منهجان أمويان يـحدقان بالواقع الشيعي الـمنهج الـخشن وىو الـمنهج الوىايب وىذا ضررُه ل
 كبَتاً، الضرر والـخوف من الـمنهج الناعم والذي نـخَر الفكر الشيعي نـخراً.

ق ادلبُت يف يقول الشيخ الكوراين يف مقدمة ىذا الكتاب الذي أَسو الكتاب ادلبُت يف احل 76صفحة: 
 -طيب ىذا االذباه ادلتأثر بالفكر الق -: من الظواىر البارزة يف أصحاب ىذا االذباه معرفة ادلعصومُت

وىذه قضية واضحة، ولعل من أوضح ادلصاديق شيخنا الوائلي  -ضعف إطبلعهم على مصادر التشيع 
من الظواىر البارزة يف أصحاب ىذا االذباه ضعف إطبلعهم على مصادر  -رضوان اهلل تعاىل عليو 
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نو ُمعِرٌض عن التشيع خاصًة يف الكبلم واحلديث والتفسَت مع أن بعضهم كثَت القراءة ألنواع الكتب لك
والشيخ الكوراين  -دراسة مصادرنا وقراءهتا ومشغوٌف بأجواء ثقافية مشبعة بادلفاىيم الغربية والسنية 

يتحدث عن ذبربة، الشيخ الكوراين صاحب ذبربة طويلة يف العمل اإلسبلمي ويف العمل السياسي ويف 
بل أن يعتزل العمل السياسي يف العمل احلركي وىو قائد من قادة حزب الدعوة اإلسبلمية سابقًا ق

وردبا نتوسع فيو يف وقت آخر ألنٍت يف  ،احلركات اإلسبلمية السياسية، كبلم الشيخ الكوراين دقيق جداً 
احلقيقة بودي أن أقف عند كبلم الشيخ الكوراين وأضيف عليو إضافات وأضيف عليو إيضاحات 

لكن األمر ال يسمح الوقت بذلك وحلقات  ،ةمستفيداً من معلومايت التأرؼلية ومن أحداث وشواىد كثَت 
ادللف َكثُرت وأنا أحاول أن أختصر ادلطلب، أيضًا أضيف قضية أن الشيخ الكوراين َلمَّا كتب ىذه 

 .ادلطالب صارت ضجة حول الشيخ وُكِتبت كتابات ضده
ىذا لئبل يتصور وأنا على إطبلع يعنـي مثبًل ىذا الكتاب من جـملة ما ُكِتب ضد الشيخ الكوراين أقول 

شبهات عقائدية حول اإلمام )البعض بأين لسُت على إطبلع حول ما دار حول ىذه القضية، ىذا مثبًل 
للسيد عمار أبو رغيف، كتاب صغَت لكنو مكثف وال أريد  (الـمرجع الشهيد السيد مـحمد باقر الصدر

ا الـموضوع اآلن ربـما يُثار يف أن أناقش السيد عمار أبو رغيف يف ىذا الـموضوع ال أريد أن أثَت ىذ
لكننـي أضم صويت إىل صوت السيد عمار أبو رغيف، طبعًا السيد عمار أبو رغيف يـحمل  ،وقت آخر

حـملة شعواء على الشيخ الكوراين يرفض كبلم الشيخ الكوراين لكنو يف نفس الوقت يطالب بأن تُفتح 
وأنا أضم صوتـي إىل صوت السيد عمار  ،فكريدراسة عامة للوضع الشيعي وتقييم للوضع العقائدي وال

أبو رغيف وإن كنُت أختلف معُو حول الـمطالب التـي ذكرىا يف ىذا الكتاب، قد أتفق معُو يف بعض 
 .الـمطالب ولكننـي اختلُف معو اختبلفاً كبَتاً يف مطالب أخرى

مل أرى أحداً فما أردُت أن  أنا أوردت ىذا مثال باعتبار احلديث بدأ بالسيد حسن الشَتازي وقلت بأنٍت
أغنب حق الشيخ الكوراين ألنو قد تكلم وكتب ودفع ىو اآلخر ضريبتُو يف ىذا الطريق كما دفع السيد 
حسن الشَتازي ضريبتُو يف ىذا الطريق، السيد حسن الشَتازي الذيَن كانوا يلصقون ادلنشورات كما 

ومن أتباع السيد زلمد باقر الصدر والغريب أن ذكرت يف احللقة ادلاضية ىم من أتباع ادلنهج الصدري 
السيد حسن الشَتازي حُت يُقتل تقتلُو ادلخابرات العراقية أيام بعد استشهاد السيد زلمد باقر الصدر 

رون أين قُِتل؟ كان قد أقام فاربة للسيد زلمد باقر الصدر وىو راجع من رللس الفاربة ىامجو رجال تدّ 
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وت وأمطروه بالرصاص فمزقوه سبزيقا وقُتل واستشهد يف نفس تلك الفًتة أيضاً ادلخابرات العراقية يف بَت 
الشيخ الكوراين تعرض لعملية اغتيال لكنو صلا منها صلا من موت زلقق، يف الوقت الذي كان فيو الشيخ 

 ولكن بعد ذلك صار (الشهيد احليــ )الكوراين مع االذباه الذي يؤيد الفكر القطيب كان يسمى آنذاك ب
، وىذه ىي قصتنا، قصُة الصراع بُت ادلد األموي اإلخواين وبُت من يريد أن يرفع  (ادلعمم ادلنحرف)أَسُو 

 .كلمَة علّي وآل علّي، ىذه القصة تتكرر يف كل زمان ويف كل مكان
ومحاسياً ويف احلقيقة إين ال أريد أن أثَت ىذه ادلطالب ألجل اإلثارة أبداً، باستطاعيت أن أضلو ضلواً عاطفياً 

يف الطرِح ويف العرض وأن آيت بأرقام وأشحن الكبلم بالشعر وباألساليب اخلطابية ألجل اإلثارة لكنٍت ال 
كل شيء متوفر عندنا   ،أريُد ذلك، باستطاعيت أن آيت بصور ووثائق وبتسجيبلت صوتية متوفرة عندنا

، واهلِل ما لـي من نية إالَّ شيء واحد ىو وأن أعرض ىذه األمور على التلفزيون لكنٍت ال أريد اإلثارة أبداً 
تنبيو الشباب الشيعي ألجل أن يعرفوا طريقهم، الكبار أنا ال أمل لـي بـهم، الكبار عندىم قناعاتـهم 
واقتنعوا بـها، أنا حديثي مع ىذه األجيال الـجديدة علَّها تنصر إمام زمانـها وإمام زماننا يـحتاُج إىل أنصار 

وره وال فارق بُت الغيبة والـحضور، إمامنا يـحتاجنا أنصاًر يف غيبتِو ويف حضوره، كل يف غيبتِو ويف حض
ىدفـي أن أوضح الطريق الذي جاء يف كلمات أىل البيت وقد أخطئ يف ذلك، أنا ال أقطُع بأننـي على 

 :صواب يف كل شيء إنـما أبذل جهدي وأنا أقول لكل الذين يتابعون ىذا الربنامج
يف أي مكان يف أي اتـجاه، نـحُن قد  ،خطاً شخصاً كتاباً يربطكم بأىل البيت تـمسكوا بوِ  أينما وجدتـم

نـختلُف يف اآلراء وقد نـختلُف يف الـمواقف السياسية وقد نـختلُف يف قبول رواية أو ردىا ولكننا نبـحُث 
ماننا صلوات اهلل عن جوىر واحد الـجوىر الواحد والية علّي وآل علّي، الـجوىر الواحد ىو إمام ز 

وسبلمو عليو، ومن كان موالياً وشيعياً فإن األمر إذا وصل إىل الـجوىر الذي ينبغي عليو بل الذي يـجُب 
عليِو أن يدوس كل خبلف وكل قيمة دنيوية وكل قيمة شخصية تـحت قدميو، ال أريد أن أطيل الكبلم 

 الوائلي.. أكثر من ىذا وإنـما أعود ألتـم حديثي فيما يتعلق بشيخنا 
ىناك مـجموعة من الـمقاطع نعرضها اليوم كي نكمل الكبلم يف ىذا العنوان يف عنوان الوصال، نستمع 

 ... 27إىل الـمقطع 
 َجاِعُلكَ  ِإينِّ  قَالَ  عليو َفَأسَبَُّهنَّ  ِبَكِلَماتٍ  َربُّوُ  ِإبـْرَاِىيمَ  ابـْتَـَلى َوِإذِ *  الرَّحيم الرَّمَحن اهللِ  ِبسمِ : ]الوائلي صوت
 [. الظَّاِلِمُتَ  َعْهِدي يـََنالُ  الَ  قَالَ  ُذرِّيَّيِت  َوِمن قَالَ  لِلنَّاسِ 
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ىجري مدة  1400اجمللس ىذا موجود يف صوت الشيعة وشبكة البتول عليها السبلم شهر زلرم احلرام 
 59تقريبًا من يعٍت  28ثانية ادلقطع الذي ُعِرض يبدأ من البداية إىل دقيقة و 32دقيقة و  35احملاضرة 

 ًَإِذِ}ثانية وبداية اجمللس ىي ىذه:  28ثانية إىل ما بعد الدقيقة األوىل  59ثانية من الدقيقة األوىل من 

ىذا اجمللس من أولِو إىل آخرِه، أنا ذكرت بأن الشيخ الوائلي عنده  {فَأَحًََّيٍَُّ بِكَهًَِاث زَبُّوُ إِبسَاىِْىَ ابخَهََ
رلالس كثَتة يكون التفسَت فيها من أوذلا إىل آخرىا ليس فيو أي شيء يتعلق بأىل البيت أو من ِقَبل 
أىل البيت وىذا مصداق آخر، مع أن الروايات عن أىل البيت واضحة يف أن ىذه الكلمات ىي أَساء 

وجاء بآراء  ،ُل ُمـَحمَّد ولكن الشيخ الوائلي ما أشار إىل ذلك ال من قريب وال من بعيدُمـَحمَّد وآ
ادلخالفُت وادلعاندين ألىل البيت فضبًل عن أن اآلية اليت ابتدأ هبا قرأىا خطًأ، ىذا ليس إشكال ضلُن كلنا 

ت النظر إىل أنَّ اآلية وكثَت طلطأ يف قراءة اآليات يف قراءة الشعر يف قراءة األحاديث ولكن البُد أن أُلف
ما ؼلطأ الشيخ الوائلي يف قراءة اآليات والروايات وىذا ليس عيبًا موجود ىذا عند اجلميع يقعون يف 

 بِكَهًَِاث زَبُّوُ إِبسَاىِْىَ ابخَهََ ًَإِذِ}اخلطأ لكن أشَت إىل اخلطأ حىت يُلتفت إليِو أضاف كلمة عليِو بعد 

 ... الشيخ الوائلي أضاف كلمة عليو نستمع إىل ادلقطع مرة ثانية {نِهنَّاضِ جَاعِهُكَ ِإَِّ قَالَ فَأَحًََّيٍَُّ
ورلالس الشيخ الوائلي اليت يبدأ من أوذلا إىل آخرىا يشحنها بتفاسَت ادلخالفُت وآراء ادلعاندين ألىل 

ة، إظلا ما رلالس تفسَت اآليات القرآني %100إن مل تكن  %90البيت يعٍت ؽلكن أن أقول أكثر من 
َسعتُو أنا مئة يف ادلئة لكنٍت ال أّدعي بأنٍت َسعُت مجيع رلالس الشيخ الوائلي لكن مجيع اجملالس اليت فسرَّ 
فيها آيات القرآن اليت َسعتها ما َسعتُو من رلالسِو مئة بادلئة بعيد عن أىل البيت ينقل من تفاسَت 

تسعون بادلئة ألن ىناك احتمال رلالس أخرى أنا ما ادلخالفُت وادلعاندين ألىل البيت، لكن أقول نسبة 
 ... 28َسعتها فلردبا نقل فيها شيئاً يف تفسَتىا عن أىل البيت، نستمع إىل ادلقطع 

 احلديث رجال غلمع ىذا ادلذىب، حنفي كان الرجل السبلطُت، من ىذا سبكتكُت،: ] الوائلي صوت
 فد دبجلسو، ػلجو شرعي حكم عنده حديث عنده رواية ىذه شعنده ػلجون احلديث رجال يقعدون

: كاللهم سبكتكُت ابن زلمود التفتلهم صراع صار َلمَّا الشوافع، وبُت األحناف بُت ما صراع صار يوم
 ركعتُت يل تصلي وانتو الشافعي، اإلمام مذىب على ركعتُت يل تصلي يالشافعي انتو عدكم من أريد أنا
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 لبس وضوءه أسبغ حسن وضوء توضأ الشافعي ىذا قام يقول طيب، حنيفة ايب اإلمام مذىب على
 قال وبوقار، وبسكينو هبدوء زلًتمات ركعتُت صلى واألذكار األوراد جاب القبلة، استقبل نظيفة مبلبس

 لنا صلي زين،: لو قال يقبلها، ما ىالصبلة من أقل الشافعي اإلمام بيو يقبل اللي األدىن احلد ىذا: لو
 كلب جلد العفو، كلب جلد أو كبش جلد كبش جلد جاب قام: يقول احلنفي، ادلذىب على ركعتُت
 صيف الوقت وكان بالنبيذ، وتوضأ ولبسو زين، بنجاسة، السامعُت اهلل أجل لوثو الوقت وبنفس دبغو
 دوبلك قرأ الفاربة يقرأ ما وبدل عربية غَت بلغة أكرب اهلل وقرأ القبلة واستقبل ايديو، على يوقع الذبان وقام
 حنيفة، أيب عند ادلقبولة ىاي الصبلة ىاي لو قال ؟ ىذا شنو لو قال حبدث، الصبلة من وخلص سبز
 كتب يل جيبوا قال عنقك، أضرب صدق مو صدق ىذي إذا عنقك اضرب: قال السيف اخًتط يقول

 الفتاوى راووه اآلراء ىاي طلع رأي ىذا لو قال لو طلع لو، جابوا فعبلً  األحناف، كتب يل جيبوا موجود
 حنيفة أبو أوالً  الروايات، موجودة تروى الروايات احلقيقة ىي شوفو، حنيفة أيب االمام فتاوى ىاي: قال
 تقريراتو كتبوا كتاب بيده كتب ما يعٍت عنده ما مدون كتاب حنيفة أبو مدون، كتاب الرجل عنده ما

 ينحصر ؟ وين ينحصر، الزم ىذا الواقع الكبلم من لون ىيج تقريراتو، كتبوا اللي ىم تبلميذه تبلميذه،
 [. العوام مستوى إىل ىالكبلم ينزلون ما مدركو، شنو دليلو شنو ىذا أن يشوف العلماء ابُت

استمعتم إىل كبلم الشيخ الوائلي القضية ىذه أنا نقلتها يف احللقات السابقة، الشيخ الوائلي عرضها 
حنيفة، ىم األحناف يقرون بذلك وموجودة يف   بشكل مقتضب مث تبلحظون دفاعُو ادلستميت عن أيب

وقال بأنو ما عنده  ،كتبهم، مثل ما استمعنا يف مقاطع سابقة حُت ذكر قضية السجود على الَعَذَرة
حساسية اذباه ىذا وردبا الرجل عنده دليل، اآلن أيضًا يدافع عن أيب حنيفة ويقول بأن أبا حنيفة، ال 
أدري ِلماذا يدافع عن أيب حنيفة!! ال أدري ِلماذا رلالسُو بشكل عام تبدي إعجابُو بأيب حنيفة ويُدافع 

القوم وىم ينتقدوهنا واألحناف يقروهنا، ىو يقول دائمًا عن أيب حنيفة، ىذه القضية موجودة يف كتب 
بأن أبا حنيفة ما كان عنده كتاب وىذه تقريرات طبلبو وتقريرات الطبلب ىو نفس كبلم األستاذ 
يكتبونُو على الورق يأخذون الكبلم من عنده فيكتبونو، كتب احلديث كلها ىكذا تقريرات، كتب 

قول بأن ىذا احلديث قد نُِقل عنو؟ نفس الشيء احلديث ػلدث احملدث فالطبلب يكتبون فبل ن
 التقريرات ىو كبلم يقولُو األستاذ يكتبُو الطبلب، ِلماذا ىذا الدفاع عن أيب حنيفة؟!

مث يقول بأن ىذه القضايا البُد أن تبقى بُت العلماء ألن ىذا من السر الذي ال ػلتملو ال نبـٌي مرسل وال 
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ت تبقى بُت العلماء وعامة الناس يُـخدعون ويـَُغشُّون، يعٍت الشيخ َمَلٌك ُمقرَّب، يعٍت ىذه اخلزعببل
الوائلي يصعد على ادلنرب ؽلدح أبا حنيفة وىذه القضايا البُد أن زبفى عن أيب حنيفة، ال أدري ِلماذا ىذا 
 الوَلع دبدح أيب حنيفة ودائمًا التكرار بأن الرجل عندُه أدلة؟! بينما كان إمامنا الصادق صلوات اهلل

ودائماً  ،وسبلمو عليو دائمًا يبكتُو ودائمًا يتربأ منو ودائمًا يقول لو بأنك تقيس وأول ما قاس الشيطان
ولكن ماذا نصنع لشيخنا أيب َسَت  ،يلعن ىؤالء الذين كانوا ُقطاع طرق فيما بُت الناس وبُت أىل البيت

َت إىل أين أو موقع ىذا الكبلم، موجود الوائلي؟ ىو ُمشبع هبذه الثقافة وهبذا الفكر السٍت ادلخالف، أش
دقيقة بداية  44مدة اجمللس  1401يف صوت الشيعة، شبكة البتول عليها السبلم ىذا شهر زلرم احلرام 

إىل آخر اآلية، ادلقطع الذي ُعرض يبدأ من الدقيقة  شَِْعاً{ ًَكَاٌَُا دِّنَيُى فَسَّقٌُا انَّرٍَِّ } إٌَِّاجمللس اآلية: 
 نستمع.. 23ثانية. نذىب إىل ادلقطع  26و  33ية إىل الدقيقة ثان 50و 30

 شيء وادلسلمُت شيء اإلسبلم ادلسلمُت، وبُت اإلسبلم بُت نفرق نكون احنو أوالً : ] الوائلي صوت
 تبطل معناتو مو آدمي خوش مو أنا إذا اإلسبلم، للناس أنقل إنسان أنا اإلسبلم أمثل ما أنا يعنـي آخر،

 النبوية السنة الكرًن، القرآن الدين حده، على الدين الدين، تعامل ال أنا، عاملٍت ، ال الدين، عن
 الدجالُت الـُجهَّال الُدجَّال الدجل وبينو شك ببل احلرامية بينو سبام الدين، مَحَلة أما الدين، ىذا الشريفة
 [. الواقعي ادلتدين وبينو الواقعيُت وبينو موجودين قطعاً  يصطادون الذين
ىذا دائمًا يقولو أنتم اآلن استمعتم إىل كبلمو،  ،الًتكيز على أن الدين ىو القرآن والسنة النبوية ىذا

 ،وىذا خبلف ذوق النيب وذوق أىل البيت، النيب َخلََّف فينا الكتاب والعًتة ،الدين ىو القرآن وسنة النيب
يف غاية األعلية أنا ال أقول بأن الشيخ الوائلي ىو يُنكر ىذا ادلعٌت يُنكر قضية الكتاب  ادلصطلحات

ولكن أقول ألنو ُمشبع بالفكر األموي بالفكر اإلخواين بالفكر ادلخالف ألىل  ،والعًتة أبداً ال أقول هبذا
ة ومل يَرِد ذكر البيت يستعمل ىذه ادلصطلحات، اآلن ىو يتحدث عن أن الدين ىو القرآن وىو السن

يعٍت الفكر  ،دائمًا ىو يتحدث يف ىذا األفق وما يف الـَجنان يظهُر على فلتات اللسان ،ألىل البيت
ادلوجود عند اإلنسان يظهر على لسانو خصوصًا والشيخ الوائلي يتكلم يف رلالسِو على رسلِو من دون 

شيخ ما كان عنده مشكلة حينما يتحدث تقية، ال يقول يل أحد بأن الشيخ كان يستعمل التقية أبدًا ال
على ادلنابر وإىل أن مات، ىذا ادلقطع موجود يف صوت الشيعة، شبكة البتول عليها السبلم، شهر زلرم 
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ثانية، ادلقطع الذي عرضناه يبدأ  32دقيقة و 50، عنوان اجمللس الغيبيات، مدة اجمللس 1399احلرام 
ثانية نُعيد االستماع إىل ىذا ادلقطع لتدققون يف  56و 24ثانية إىل الدقيقة  17و  24من الدقيقة 

 قضية أن الدين ىو القرآن وسنة النيب ال يوجد ذكر للعًتة نستمع..
حىت حينما يريد أن يتحدث عن احلسُت عليو السبلم وىو ادلوضوع ادلركزي بالنسبة لو، ىو خطيب 

بة للشيخ الوائلي قضية جانبية لذلك ىو ال حسيٍت، ضلُن ربدثنا عن اإلمام ادلهدي، اإلمام ادلهدي بالنس
أو حينما ُيسأل عن اإلمام ادلهدي غليب وإال ىل َسعتم الشيخ  ،يذكر اإلمام إالَّ يف مناسبات خاصة

الوائلي مثبًل قرأ يف يوم من األيام قصيدة عن اإلمام احلجة؟ باهلل عليكم!! ىل َسعتم مرة من ادلرات قرأ 
َسعتم مرة من ادلرات دعا بدعاء لئلمام احلجة؟ ىل َسعتم مرة من ادلرات  قصيدة عن اإلمام احلجة؟ ىل

احلسن، األئمة يوصون بأن ىذا الدعاء بن  اللهمَّ ُكن لوليك احلجة :وصى الناس بأن يقرءوا ىذا الدعاء
يقرأُه الشيعي يف زمان الغيبة وىو قائم وىو قاعد وىو راكع وىو ساجد على كل حال من األحوال، ىل 

عتم مرة من ادلرات وصى الناس أو ىو نفسُو قرأ ىذا الدعاء؟ أبداً، ومرَّ علينا أوصانا مرًة بأن نقرأ  َس
ومرة أخرى أن نقرأ ما كتبُو الشيخ الوىايب عبد احملسن العباد، وأنتم  ،للكنجي الشافعي (البيان)كتاب 

عتم كيف يسيء األدب يف َسعتم وقرأت على مسامعكم أيُّ خزعببلت وأيُّ ترىات يف ىذه الكتب وَس
حديثِو عن اإلمام فيسميو مهدي، احنا ما منتظرين واحد اَسو مهدي، مرَّ ىذا الكبلم لكن قضية اإلمام 
احلسُت قضية مركزية فلنقل أن اإلمام ادلهدي بالنسبة للوائلي قضية جانبية لنرى أن الشيخ أمحد الوائلي 

 ... 25سبلمو عليو، نستمع للمقطع ما ىي مصادرُه يف معرفة احلسُت صلوات اهلل و 
 على يركز وكان عاجلو الشهداء، أبو كتابو يف ادلوضوع ىذا عاًف العقاد ادلرحوم: ] الوائلي صوت

 أيضاً، ىاجلانب  على يركز بيها ؽلر من ادلوضوع ذلذا معاجلاتو أغلب أيضاً  حسُت طو الدكتور ىالنقطة،
 على ركَّز الطف واقعة تناول شلن جبلل علي وغَت جبلل علي سبقوه اللي ادلتقدمُت الباحثُت من كثَت

 [. ىالعامل
عباس زلمود العقاد، طو حسُت، علي جبلل وغَتىم، ىذه ىي الرموز وادلصادر اليت ينقل عنها الشيخ 

لو   ،الوائلي ويعرف الناس باحلسُت عن طريق ىذه األَساء، أَساء منحرفة عن أىل البيت كتب منحرفة
كان ىناك رلال ووقت جلئت بكتبهم وقرأت على مسامعكم ماذا كتبوا يف ىذه الكتب البعيدة عن أىل 

ولكن أعتقد  ،البيت ادلقصرة يف حق أىل البيت وادلعادية ألىل البيت صلوات اهلل وسبلمو عليهم أمجعُت
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لك احملاضرة وادلقالة اليت  النماذج السابقة تكفيكم ما مرَّ علينا يف كتاب البيان للكنجي الشافعي وكذ
كتبها الوىايب عبد احملسن العباد وكيف أن الشيخ الوائلي كان ؽلجد هبذين ويأمر الناس باالستفادة من 
ىذين الكتابُت نفس العملية، من ىو عباس زلمود العقاد؟ من ىو طو حسُت؟ من ىو علي جبلل؟ 

كدرة ال عبلقة ذلم بأىل البيت وال ألىل ومن ىم أولئك الذين سبقوىم؟ كلهم من نفس تلك العيون ال
والشيخ الوائلي  ،البيت عبلقة هبم، كل ما يف كتبهم مأخوذ من النهج األموي من كتب التأريخ األموي

يكرع من ىذه الكتب ويصبُو على رؤوس الناس يف رلالسِو، ولذلك لنرى الشيخ الوائلي كيف ػللل قتل 
نب التحليل االجتماعي أو التحليل التأرؼلي أو السياسي، احلسُت عليو السبلم، مقصود ػللل يف جا

الشيخ الوائلي ػللل القضية بنحو يتناسب مع الذوق األموي اإلخواين مع الذوق القطيب ػللل القضية 
، ليس فقط مئة بادلئة، مئة بادلئة يف مئة %100يف  %100بشكل غريب وبعيد عن منهج أىل البيت 

كل مربع أس اثنُت، ادلقطع الذي ذكر فيو العقاد وطو حسُت وعلي جبلل بادلئة، يعٍت مئة بادلئة بش
ثانية  30دقيقة و  40، مدة اجمللس 1401موجود على صوت الشيعة، شبكة البتول نت، شهر زلرم 

.. بيت شعر إىل آخر ما قالو وادلقطع الذي عرضناه يبدأ من يف كل عام لنا بالعشر واعوٌةبداية اجمللس: 
والذي يذكر فيو سبب  26ثانية، نستمع اآلن إىل ادلقطع  50و 3ثانية إىل الدقيقة  22و 3الدقيقة 

 اء، ما ىو سبب قتل سيد الشهداء؟قتل سيد الشهد
 العامل ىو شنو اهلل، شاء إن الليلو اياه لك أشرح اللي شويو ادلهم ىذا عامل أكو:] الوائلي صوت
 زين، شوي تنبهلي ادلسلمُت، تأريخ يف الوحدة مصادر لضرب األجنيب االصبع وجود العامل تنبهلو،
 كلب بنو كلب، بٍت أخوالوِ  عند اترىب يزيد ترىب؟ وين يزيد الرجال األجنيب، العنصر يعٍت اشلون

 أيدي على باألديرة كلها دراستو يدرسونو اللي ىم كانوا النصافرى، بُت ما يزيد عاش زين، مسيحيُت،
 مو سرجون اثنُت منو؟ مالو ادلستشارين ادلعروف، الشاعر األخطل منو؟ وندؽلو معلمو وبعد، النصافرى،
 ىالدولة مال ادلستشارين اثنُت، ذولو تنبهلي، نفروخ وزاغا سرجون ابن منصور ابن وسرجون ىالشكل

 [. اجلو ىذا يف ترىب الرجل شؤونو، يديرون كانوا اللي ادلؤسسة ىاي
سبب قتل احلسُت عليو السبلم أنو أصبع أجنيب يريد أن يضرب مصادر الوحدة بُت ادلسلمُت، من أين 
جاء هبذا الكبلم؟! ىذا ىو ادلد اإلخواين األموي، ىذا ىو االخًتاق يف الفكر العقائدي الشيعي، ىذا 

مدة  1401، شهر زلرم احلرام albatoul.netادلقطع موجود يف صوت الشيعة وشبكة البتول 
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، الدقيقة اليت عرضت تبدأ يف كل عام لنا بالعشر واعوٌةثانية والبداية أيضاً:  30دقيقة و  40احملاضرة 
 ثانية.  31و 22ثانية إىل دقيقة  23و 21ثانية يعٍت من دقيقة  31إىل  22وتنتهي  23إىل  21من 

 نذىب إلى كالم أىل البيت ماذا يقول أئمتنا؟ 
كتاب الكايف، ماذا يقول أئمتنا يف قتل احلسُت صلواُت اهلل وسبلمُو عليو؟ الرواية ىذا اجلزء الثامن من  

عن إمامنا الصادق صلواُت اهلل وسبلمُو عليو وىو يتحدث عن اجتماع أيب بكر وعمر فبلن وفبلن وأيب 
ب بينهم شعبة حيث كتبوا الكتابن  عوف وسامل موىل أيب ُحذيفة وادلغَتةبن  عبيدة اجلرّاح وعبد الرمحن

وتعاىدوا على أن ال ذبتمع النبوة واخلبلفة يف بيت مـَُحمَّد قصة الصحيفة، أنا ال أريد أن أطيل الوقوف 
إن اهلل سبحانو وتعالى أنبأ مـَُحمَّدًا صلى اهلل عليو وآلو  :عند ىذا ادلوضوع ولكن اإلمام ماذا يقول؟

ان مىت؟ حُت كتب الصحابُة الصحيفة، فما يعٍت أن قتل احلسُت ك -إذا ُكِتَب الكتاب قُتل الحسين 
ىذا التحليل البارد الذي جاء بو الشيُخ الوائلي؟ ىذا ىو التحليُل العقائدي الذي قالُو لنا أئمتنا وىذا ىو 
الكايف، ىذا التحليل من أين جاء بو؟ جاء بو من العّقاد ىو جاء بو من ىذه الكتب، ىذا التحليل 

ُت وعلي جبلل وغَت ىؤالء، ىذا التحليل ىو جاء بو من ىذه الكتب، موجود يف كتب العّقاد وطو حس
وىو أضاف عليو إضافات من عنده من بُنات أفكاره، أئمتنا ىكذا يقولون لكٍت متأكد من أن الشيخ 

 -الوائلي ال قرأ ىذه الرواية وال يعلُم هبا أو ردبا حىت لو قرأىا فهو ال يعتقُد هبا لو كان يعتقد هبا لذكرىا 
ولذلك ىذا ادلعٌت كان يعرفُو الناس،  -قُتَل الحسين  -إذا كتب القوم الصحيفة  -ذا ُكِتَب الكتاب إ

يعٍت ىذا مثبًل شاعر القاضي ابن قُريعة وىو مل يكن شّيعّيًا ىذا ابن قُريعة ما كان شيعيًا لكنُو كان عارفاً 
والوائلي تويف يف ىذا  367عة تويف سنة: بالتأريخ وبأسرار التأريخ كان عادلًا مثقفًا يف عصره، ابن قري

 يقول: 367عبد الرمحن القاضي ادلتوىف سنة: بن  العصر ماذا يقول ابن قريعة؟ ابن قريعة ىو أبو بكر
 فـةـيـخــــــعن كل مـعضلة س ائل دائبـاً    ـــــــن ُيســـا مــي

 ـةــفـيـت جـفـــــــــــّشــربـما كـلـف غـطئـاً     ـّن ُمــــــفــــــكشـال ت
 كالطبل من تحت القطيفة  داـــــور بـــتـــــــولـُربَّ مس

 القطيفة العباءة، اإلنسان لـمَّا يأيت بطبل كبَت ويغطيو بالعباءة سيكون واضح ليس ىناك من سًت
 ةــــفـــيـــو خـــيــــفــــي أخــنــنـــكــل اضٌر    ــواب لحــجـــإن ال
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 ةـفـيـلـتها الـخــــــياســــى ســغـأل ة     ـــيـــداُء رعـــتـــوال اعـــــــل
 ةـــــفــــيــــقــــداً نـــــا أبـــنـــاتـــامــــى ا     ـهـداء بــيوُف أعــــــــوس

 ةــــفـــريــالً طــــمـــد جــــمَّ ـــحَ ــمُـ  لنشرُت من أسرار آل     
 ةـــــفـــــيــــنـــــو حــــــٌك وأبــــالـــــم ا رواُه      ـــمِّ ـــُم عـــكـــيــنــغـــت

 ةـقيفـوم الســي يــب فــيــــأص ن    ــيــَـــ سالـحُ  وأريكُم أنَّ 
 ربـما ال يقبل الوائلي بـهذا ألنُو ال يستغنـي عن أيب حنيفة 

الشيعة، وابن قريعة ال يوجد عندنا دليل ىذا وعي موجود عند الـمسلمُت، كان معروف حتـى عند غَت 
على أنُو شيعي، مـجرد أن يقول ىذا الشعر أنُو شيعي؟ أبداً ألن ابن قريعة ما مًتجم يف الكتب الشيعية 

 مًتجم يف كتب الـمخالفُت معدود يف رجاالت الـمخالفُت..
 ةـفـريـــــُة الشــاطمـل فــيـلـالــب  َدت   ــحّْ ــال لُ ــوألي ح

 ها الـمنيفةـي حجرتـعن وط ا حمت شيخيكُم     ولمَ 
 ةـفـيـــــــــا أسـهــتــصــغــت بـاتـم د      ـــمَّ ـــحَ ـــت مُ ـــنـــبــأوه ل
 ةـقيفـــوم الســي يــب فـيـــأص ن    ـيـــسَ الـحُ  ُم أنَّ ـوأريك

حُت ُكتب الكتاب كما يقول اإلمام الصادق قُتل احلسُت صلواُت اهلل وسبلمُو عليو، ىذا ىو ربليُل 
 26األئمة وىذا ىو تفسَُت األئمة دلقتل احلسُت صلواُت اهلل وسبلمُو عليو، نستمع مرة ثانية للمقطع 

 عليو. حيث الشيخ الوائلي يبُت لنا ما ىو السبب يف قتل احلسُت صلواُت اهلل وسبلموُ 
أنت ربلل قضية يزيد يا أبا َسَت؟ معاوية ىؤالء ادلستشارين  معاوية أيضًا كان، معاوية كان مسلم حىت

الذين تتحدث عنهم سرجون وغَت سرجون كانوا يف األصل ىم مستشارين عند معاوية َلمَّا مات معاوية 
صاروا مستشارين عند يزيد ىؤالء ادلستشارون ادلسيحيون كانوا باألصل مستشارون عند معاوية ومعاوية 

لب وكان ؼلرج إىل قبيلة كلب يستأنس ىناك، يزيد ما ىو إال فرع من معاوية ىو الذي تزوج من ك
لكن ىذا التحليل ىو التحليل اإلخواين،  ،ومعاوية ما ىو إال فرع من السقيفة والقضية قضية السقيفة

التحليل األموي اإلخواين كيف ػلللون األحداث؟ ػلللون األحداث هبذه الطريقة بالضبط مثل قضية 
ىذا ربليل إخواين  ،سلسل كيف تُعرض العبلقة بُت احلسنُت وبُت معاوية بُت اذلايميُت واألمويُتاآلن ادل
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ىذا ىو الفهم اإلخواين والتحليل اإلخواين والزيف اإلخواين على نفس ىذه النغمة الشيخ الوائلي وليس 
َت الشيخ الوائلي يف فقط الشيخ الوائلي كثَتون، كثَتون يتكلمون لكن الكثَتين ليس ذلم تأثَت كتأث

لنرى كيف يفسر آية  18الناس، ىذا يف جهة فهمو وربليلو من مصادر ادلخالفُت، لنذىب إىل ادلقطع 
 من آيات الكتاب الكريـم.

 خلقت ِلَما تسجد أن منعك ما إبليس قال ، إبليس إال أمجعون كلهم ادلبلئكة فسجد: ] الوائلي صوت
 العفو، العالُت من كنت أم العادلُت؟ من ادلقصود ما يقول آخرِه، إىل..   من كنت أم استكربت بيدي

 جاي انتو: لو يقول إبليس ؼلاطب عندما وجل عز اهلل يعٍت قطعاً  ، يعٍت ادلتكرب العايل؟ من ادلقصود ما
 ادلقصود ، السماء ألمر سبتثل أن بك األوىل على وكان متعجرف، متكرب نفسك من ذبعل أن رباول
 [. إال ليس ادلتكرب اآلن بالعايل

ثانية،  56دقيقة و 58مصدر ىذا احلديث ىو صوت الشيعة، العنوان سؤال وجواب اجلزء اخلامس ادلدة 
ثانية يفسر العالُت  54و 56ثواين إىل الدقيقة  10و 56ادلقطع الذي ُعرض يبدأ من الدقيقة 

كتب ادلخالفُت، يف احلقيقة ىو   بادلتكربين، ىذا التفسَت من أين جاء بو؟ إما من جيبو وإما أخذُه من
 أخذُه من كتب ادلخالفُت، ضلُن إذا أردنا أن ننظر إىل اآليات، اآليات ىذه وردت يف سورة ص:

 نًَِا حَعجُدَ أٌَ يَنَعَكَ يَا إِبهِْطُ َّا انكَافِسٍَِّ * قَالَ يٍِ ًَكَاٌَ اظخَكبَسَ إِبهِْطَ أَمجَعٌٌَُ * إِنَّا كُهُّيُى ادلَهَائِكَتُ }فَعَجَدَ

كيف نفهم القرآن؟ ىم ىؤالء الذين يتحدثون عن القرآن، انعَانِنيَ{  يٍَِ كُنجَ أَو أَظخَكبَسثَ بَِْدََُّ خَهَقجُ
إما أن نفهم القرآن من طريق أىل البيت وىذا ىو الطريُق السديد، لنرى ماذا قال أىُل البيت يف ىذه 

 .َت القرآن اجلزء السادساآلية: ىذا ىو الربىان، ىذا الربىان يف تفس
ماذا قال أىُل البيت يف تفسَت ىذه اآلية؟ الروايُة يرويها عن الشيخ الصدوق بسنده إىل أيب سعيد 

كّنا جلوسًا عند رسول اهلل إذ أقبل إليو رجل فقال: يا رسول اهلل أخبرني  :اخلدري ينقل ىذه الرواية
من ىم يا رسول اهلل الذين ىم  انعَانِنيَ{ يٍَِ كُنجَ أَو }أَظخَكبَسثَعن قول اهلل عّز وجل إلبليس: 
دلاذا يسأل ىذا السؤال باعتبار أن ادلبلئكة سجدوا فإذا ادلبلئكة  - أعلى من المالئكة المقربين؟

من ىم يا رسول اهلل  -سجدوا من ىم ىؤالء العالون الذين ىم أعلى من ادلبلئكة؟ الكبلم واضح 
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مقربين؟ فقال رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو: أنا وعليّّ وفاطمة الذين ىم أعلى من المالئكة ال
إىل آخر  ...والحسن والحسين كّنا في سرادق العرش نسبُح اهلل فسبحت المالئكة بتسبيحنا 

نحُن العالون في ىذه الكبلم الرواية فيها تفصيل ؽلكنكم أن تراجعوه، رواية عن إمامنا الرضا قال: 
ولكن ضلُن إذا أردنا أن نرجع فنقرأ نفس  ،ضحة أن العالُت ىم مـَُحمَّد وآل مـَُحمَّد، ىذه الرواية وااآلية

إذًا ادلبلئكة كلهم أمجعون  {أَمجَعٌٌَُ كُهُّيُى ادلَهَائِكَتُ فَعَجَدَ}اآلية، اآلية واضحة جدًا انتبهوا لآليات: 

ادلبلئكة ىنا مجع زلّلى باأللف والبلم واجلمع احملّلى باأللف والبلم يعٍت  {ادلَهَائِكَتُ فَعَجَدَ}تبلحظون 

 ادلَهَائِكَتُ فَعَجَدَ}لو قالت اآلية فسجد ادلبلئكُة يعٍت مجيع أنواع ادلبلئكة ولكن جاء التأكيد بعدىا 

ئكة سجدوا يعٍت تأكيد على أن مجيع أنواع ادلبل {أَمجَعٌٌَُ}ىذا تأكيد، مث جاء تأكيد آخر { كُهُّيُى

لو كان ادلبلئكة لوحدىا تكفي مجع زلّلى باأللف  {ادلَهَائِكَتُ فَعَجَدَ}دلن؟ سجدوا آلدم اآلية واضحة 
 .والبلم يعٍت مجيع أفراد ادلبلئكة كل من ينطبق عليو عنوان ادلبلئكة داخل يف ىذا التعبَت

واستعملت نوعُت من التعبَت تعبَت  {أَمجَعٌٌَُ كُهُّيُى ادلَهَائِكَتُ فَعَجَدَ}ولكن اآلية جاءت فأّكدت مرتُت 

يعٍت إبليس استكرب  {اظخَكبَسَ }اآلية ماذا تقول؟ {إِبهِْطَ أَمجَعٌٌَُ * إِنَّا كُهُّيُى}الكلية وتعبَت اجلمعية 
فبل ػلتاج أن اهلل يسألُو بعد ذلك يقول لُو استكربت أم كنت من ادلستكربين، ىو استكرب فبل ؽلكن أن 

 حَعجُدَ أٌَ يَنَعَكَ يَا إِبهِْطُ َّا انكَافِسٍَِّ * قَالَ يٍِ ًَكَاٌَ اظخَكبَسَ إِبهِْطَ إِنَّا} الكبلم سليماً اآلية تقول:يكون 

يعٍت ىل ىذا منطقي  {انعَانِنيَ يٍَِ كُنجَ أَو}وىو وصف للحالة السابقة  {أَظخَكبَسثَ بَِْدََُّ خَهَقجُ نًَِا
يف ببلغة القرآن يف ببلغة كبلم اهلل يقول لُو استكربت أم كنت من ادلستكربين؟! إذًا العالون رلموعة 
أخرى ولذلك يف تفاسَت ادلخالفُت يغضون الطرف عن ىذه الكلمة ال يفسروهنا، أنا راجعت أكثر 

ذا التفسَت، نعم ىذا تفسَت تفاسَت ادلخالفُت خبصوص ىذه الكلمة وجدهتم يغضون الطرف عن ى
اجلبللُت، ىذا تفسَُت اجلبللُت جلبلل الدين احمللي وجبلل الدين السيوطي من تفاسَت ادلخالفُت ادلعروفة 
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 .املتكربون فتكربت عن السجود لكونك منهمماذا قال؟ قال:  انعَانِنيَ{ يٍَِ كُنجَ }أَويف ذيل اآلية 
 - استكربت اآلن عن السجود استفهام توبوخت مل يفسرىا قال: يعٍت لكونك من ادلتكربين، أمَّا استكرب 

ويبدو أن الشيخ الوائلي  - املتكربون فتكربت عن السجود لكونك منهمقال:  انعَانِنيَ{ يٍَِ كُنجَ }أَو
أخذ التفسَت من ىنا، يعٍت من مثل، ليس بالضرورة من ىذا التفسَت نفسو لكن من تفاسَت ادلخالفُت، 

 أَظخَكبَسثَ}ضلُن إذا قرءنا اآليات لوحدىا فبل ؽلكن أن يكون أن العالُت ىم ادلتكربون ألن اآلية تقول: 

استكربت أم كنت من ادلستكربين، من ادلتكربين إذا قرءنا اآليات  ال ؽلكن أن يكون {انعَانِنيَ يٍَِ كُنجَ أَو
واضحة، إذا رجعنا للروايات الرواية واضحة تقول العالون ىم مـَُحمَّد وآل مـَُحمَّد وسياق اآليات واضح، 
 إذا رجعنا نفسر القرآن كما يزعم الشيخ الوائلي بأن القرآن البُد أن يفسَّر بالقرآن ودائمًا يكرر ىذه

وىؤالء أصحاب اخلط األموي اخلط القطيب أيضًا يقولون القرآن يفسر بالقرآن وضلُن ال نعًتض  ،القضية
على ىذا ولكن ضمن ضوابط أىل البيت ال ضمن ضوابط سيد قطب، إذا أردنا أن نرجع إىل القرآن 

 سنجد القضية واضحة لنرى ماذا جاء يف القرآن مثبلً:
 إِنَْوِ }فٌََظٌَضَ :120يف اآلية  {انشَّْطَاٌُ إِنَْوِ فٌََظٌَضَ}إذا أردنا أن نذىب إىل سورة طو: 

ىل أدُلَك على شجرة  {َّبهََ نَّا ًَيُهك اخلُهدِ شَجَسَةِ عَهََ أَدُنُّكَ ىَم آدَوُ َّا قَالَ} -إىل آدم  - انشَّْطَاٌُ{
 الـخلد؟ ىناك شـجرة ىي شجرة الـخلد، وملك ال يبلى؟ ىذا يف سورة طو.

 أًَ يَهَكَنيِ حَكٌََُا أٌَ إِالَّ انشَّجَسَةِ ىَرِهِ عٍَ زَبُّكًَُا ََيَاكًَُا يَا ًَقَالَ}: 20لنذىب إىل سورة األعراف يف اآلية 

وىنا قد  {انعَانِنيَ يٍَِ كُنجَ أَو أَظخَكبَسثَ}من ىم اخلالدون؟ اخلالدون ىم العالون  {اخلَانِدٍَِّ يٍَِ حَكٌََُا

العالون ىم اخلالدون وىم  {أَمجَعٌٌَُ كُهُّيُى ادلَهَائِكَتُ فَعَجَدَ}استخرجوا من ادلبلئكة ألن اآليات تقول: 

شجرة  َّبهََ{ نَّا ًَيُهك اخلُهدِ شَجَسَةِ عَهََ أَدُنُّكَ ىَم آدَوُ َّا انشَّْطَاٌُ قَالَ إِنَْوِ فٌََظٌَضَ}أصحاب شجرة اخللد 
اخللد ىي الشجرة الزيتونة اليت ىي ال شرقية وال غربية يكاُد زيتها يضيء، ىي ىذه شجرُة اخللد ُمثِّلت 
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هبذا التمثيل يف الكتاب الكرًن مـَُحمٌَّد وآُل مـَُحمَّد وىو الـُملك نفسُو الذي جاء يف سورة النساء يف اآلية 
 يُّهكاً ًَآحَْنَاىُى ًَاحلِكًَتَ انكِخَابَ إِبسَاىِْىَ آلَ آحَْنَا فَقَد فَضهِوِ يٍِ انهّوُ آحَاىُىُ يَا عَهََ اننَّاضَ َّحعُدًٌَُ أَو}: 54

وىذا الـُملك العظيم وىم اخلالدون وىم العالون وىم  ،ىذه شجرة اخللد والـُملك الذي ال يبلى {عَظًِْاً
الشجرة الزيتونة اليت يكاد زيتها يضيء، يكاُد زيتها يضيء خللودىا ولو مل سبسسُو نار، إذا أردنا أن نفسر 
القرآن بالقرآن فهو يدلنا على مـَُحمَّد وآل مـَُحمَّد ولكن ضمن ضوابط مـَُحمَّد وآل مـَُحمَّد، إذا أردنا أن 
ننظر لآليات لوحدىا تدبرًا يف ألفاظها فالعالون ىم جنس آخر ال من ادلتكربين وال من ادلبلئكة، إذا 
أردنا أن نذىب إىل روايات أىل البيت الروايات واضحة لكن ادلنهج األموي ىو الذي يعتمدُه الشيخ 

 رون.الوائلي، ىذا ادلنهج القطيب يف تفسَت القرآن والذي يعتمدُه أيضاً مفسرون آخ
 287صفحة:  19مثبًل إذا نذىب إىل السيد فضُل اهلل، ىذا تفسَت من وحي القرآن وىذا ىو اجلزء 

الذون وـملكون هذا العلو فقط ىذه الكلمة كتبها:  ؟{انعَانِنيَ يٍَِ كُنجَ أَو}ماذا فّسر السيد فضُل اهلل: 

باآليات األخرى التـي أشرُت إليها وال إشارة ال إىل عبلقة ىذه اآلية  -فقط  -يف الدرجة بشكل طبوعي 
قبل قليل وال إشارة إىل الروايات الواردة عن النبـي وآل النبـي علمًا أن الرواية التـي اخًتتـها وقرأتـها على 

 مسامعكم مروية عن النبـي مباشرًة رواىا أبو سعيد الـخدري.
 الـميزان دار الكتب اإلسبلمية تفسَتُ  17وىذا تفسَُت الـميزان لسيدنا الطباطبائي، ىذا ىو الـجزء 

، أيضًا تـحدَّث السيد الطباطبائي عن العالُت فما أشار إىل أىل البيت ال من قريب وال 239صفحة: 
من بعيد وحتـى ىذا القول الذي قالو: إن العالُت قوٌم من خلقو تعاىل مستغرقون يف التوجو إىل ربـهم ال 

ىذا التعبَت ىو تعبٌَت صوفـي، الـموجود يف روايات أىل البيت واضح مـَُحمَّد وآل  -يشعرون بغَته تعاىل 
ىو لـم يقل وقيل الـمراد  -وقيل الـمراد بالعالُت مبلئكة السماء  -مـَُحمَّد ولـم يذكر أي شيء آخر 

ا يذىب إىل بالعالُت ىم أىل البيت، ذكر كل االحتماالت الـموجودة يف كتب وتفاسَت الـمخالفُت ولَـمَّ 
لـم يشر إىل ىذه القضية ال من قريب وال من بعيد، ال يف البحث  242البحث الروائي يف صفحة: 

الروائي وال يف قسم البيان البحث التفسَتي، وبقية التفاسَت نفس الشيء ىذه نـماذج أنا ال أستطيع أن 
 آتـي بكل الكتب وأن أتتبع كل االحتماالت. 
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يايت أنا كانت عندي مكتبة لَـمَّا كنت يف إيران وكنت قد استخرجت كل ىذه فيما مر من السنُت من ح
سنة يف كل الكتب الشيعية لكن بعد ذلك كتيب ُصودرت وتغَتت األمور، جار  15ادلواطن يف مدة 

وإالَّ فإنٍت استخرجت مجيع ما كان موجودًا من  ،الزماُن وأبناء الزمان َعَليَّ وعلى كتيب وعلى كل وضعي
ولذلك اآلن أنا ال أتعُب كثَتاً  ،ادلخالفُت يف ادلكتبة الشيعية يف الكتب الفقهية يف الكتب األصوليةفكر 

يف استخراجها ألنٍت قد َمـحصُّت ىذه الكتب ويف دقائق أستطيع أن استخرج ىذه ادلواضع وال أتعُب 
مع الكتب يف استخراج ىذه  طويبًل، ال أصرُف وقتًا طويبًل ردبا البعض يتصور بأنٍت أصرُف وقتًا طويبلً 

 ،ادلطالب أبداً، لكثرة شلارسيت الطويلة وقد استخرجت مجيع مواطن الفكر ادلخالف يف ادلكتبة الشيعية
وكانت أرقام ىائلة يف كتب الفقو يف كتب األصول يف كتب احلديث يف كتب التفسَت يف كتب العقائد 

 مجيع أضلاء الكتب ادلكتبة الشيعية كانت أرقام يف كتب علم الكبلم يف كتب التأريخ يف كتب الفكر يف
أنا بإمكاين أن استخرج مجيع ىذه  ،ىائلة جدًا ولو سنحت يل الفرصة مرة أخرى وتوفرت يل الظروف

ادلواطن اليت ُغزينا هبا وُغزينا يف ُعقر دارنا دخل إلينا الفكر ادلخالف ألىل البيت، واحلبل على اجلرار ومن 
لقضية طويلة وما تنتهي دبقطع أو مقطعُت أو دقيقة أو دقيقتُت، مقطع مر علينا نعيد ىادلال محل مجال، ا

 .. . 11نستمع إىل ادلقطع  ،االستماع إليو لكي تتجلى الصورة أكثر
 من منها% 90 اجلالسُت من واحد كل مكتبة وأعتقد مكتبيت عندي اآلن أنا اخي يا: ] الوائلي صوت
 ايطب كتابك أن اىضم ليش أنا زين كتبنو من افرض% 10 وفرد زين األربعة، ادلذاىب كتب

 ما كتايب أنت ليش وأباركو، بو أعتز قيم دليل بو أكو وإذا موضوعية، وبكل إمعان بكل وأقراه وأتصفحو
 وأقرأ يدخل خليو الفكر ، أبداً  عدوى بيو ما الفكر فكر مسألة ىاي ادلانع، شنو ليش يدخلك زبليو
 [. واقرأ الكتاب الزم اقرأ انت

عندىم غَتة على مذىبهم، نـحُن نركض خلفهم يبصقون يف وجوىنا ونبقى نركض خلفهم، ىذا 
االستخذال ال أدري ما معناه، لـماذا ىذا االستخذال أمام الفكر الـمخالف ألىل البيت؟ ناس عندىم 

أما نـحُن نعيش حالة غَتة على أفكارىم وعلى نصبهم، ىم ينصبون العداء ألىل البيت وعندىم غَتة، 
االستخذال وال أريد أن أعلق أكثر من أن الشيخ الوائلي يقول ىذا، ىذا الفكر ما فيو عدوى، كيف ما 
فيو عدوى وحالتُك أيها الشيخ أال تدل على أن ىذا الفكر فيو عدوى وعدوى وَعدوى إىل مليون مرة، 
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 .. .حة يف الشيخ الوائلي، نسمع.ونرى العدوى واض 24لنستمع إىل الشيخ الوائلي يف الـمقطع 
صوت الوائلي: ] الغريب أنا اللي استغربو مو من ىذا، أنا أستغرب من إنسان الواقع عمبلق 
وىو ابن عريب صاحب الفتوح ادلكية ىذا الطائي ابن عريب الطائي ادلغريب ىذا رجل ىواي 

، ىذا يف نظره أن جليل القدر يعٍت فيلسوف، رجل كبَت الفكر ىذا عنده بعد نظرية أخطر
االعًتاض على اجلائر على الظامل ىذا اعًتاٌض على اهلل، ليش ؟ ألن يقول ىذا واليتو ذبسيد 
إلرادة اهلل، تنبهلي زين ما اكو نظرية السلطان ظل اهلل يف األرض، احلجايو ىاي اللي تبنوىا 

ترك انطباعات على جسم العثمانيُت يوم من األيام، اهلل يلعن تأرؼلهم ذاك التأريخ الوسخ اللي 
األمة اإلسبلمية وبالذات على األمة العربية بالذات، ىذا التأريخ اللي أخًتعوا لو بيو ىاأللقاب 
اخلاقان ابن اخلاقان السلطان ابن السلطان األفخم األعظم اجلناب األكمل األعلى األجل ظل 

نو إنسان منحدر من إرادة اهلل، اهلل يف أرضو األلقاب العريضة الطويلة، يف واقع األمر صوروه بأ
واحلال نظرية اإلسبلم رواية أصرح من ىذا نظرية اإلسبلم أن اخلليفة شلثل للجمهور إذا أحسن 

 وجبت طاعتو وإذا أساء وقفوا يف وجهو.
يوقف ىذا الرجل عمر بن اخلطاب اخلليفة الثاين على ادلنرب يقول ذلم: إذا رأيتم يفَّ اعوجاجاً 

جاي أفرض نفسي عليكم، إذا تشوفون عندي اعوجاج صلحوين اعطوين قوموين، أنا ما 
رايكم قام لو واحد قال لو: لو وجدنا فيك اعوجاج لقومناك بسيوفنا، والصحابة كلهم قاعدين 

 يسمعون، ىذا موقف سليم جداً.
اإلمام علي يصعد على ادلنرب يقول: رأيي يف أمهات األوالد كان ىكذا واآلن رأيي ؼلالف 

االول بدا يل أن أجتهد يف ىاي ادلسألة، قام لو واحد قال لو: ال رأيك مع اجلماعة  الرأي
أحب إلينا من رأيك وحدك، ما جاوبو اإلمام قالو إلك رأيك وأنا أحًتم رأيك بالفعل احًتم 

 رأيو، ألن يعترب نفسو شبح ؽلثل الـمجموع فإذا أحسن تـمثيلهم وجبت طاعتو وإال فبل [.
مدح ابن عريب وأنتم سـمعتم أفكار ابن عريب والشيخ الوائلي ال ىو من الـمدرسة  تـخبط واضح بُت
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العرفانية وال عبلقة لُو بالعرفان ال من قريب وال من بعيد حتـى يـمدح ابن عريب مثبًل لعرفانو، مدح البن 
ثناء الربنامج حينما  عريب وإن انتقد نظرية أو فكرة ىو يعتقد بـها ابن عريب وقد أشرت إليها أنا أيضاً يف أ

كّنا نقرأ يف الفتوحات الـمكية، مـّجد ابن عريب وأشار إىل كتاب قال الفتوح الـمكية ىو الفتوحات 
الـمكية وليس الفتوح الـمكية، الفتوحات الـمكية التـي قرءنا مقاطع منها خبلل الـحلقات الـماضية، ثـم 

نُت وعن اجتهاده وىل كان أمَت الـمؤمنُت مـجتهداً؟ الـخطاب، ثـم تـحدث عن أمَت الـمؤمبن  مـّجد بعمر
أيُّ كبلم ىذا؟! ىذا ىو الفكر الـمنحرف الذي اخًتقنا، عن ىذا الفكر نـحُن نتـحدث وعن ىذا الفكر 

 األموي الذي دخل يف أوساطنا، نستمع مرة ثانية حتـى يتأكد الـمشاىد من الكبلم.
ق أكثر من الذي مر فقط أشَت إىل أن ىذا الـمقطع موجود أعتقد أن الكبلم واضح وال يـحتاج إىل تعلي

دقيقة  39ىجري، الـمجلس  1401على صوت الشيعة وعلى شبكة البتول عليها السبلم، شهر مـحرم 
 وعنوان الـمجلس البداية:

 سلفت وىونت الرزايا اآلتية أنست رزيتكم رزايانا التي     
ثواين، نستمع اآلن إىل مقطع على نفس  10و 22ثانية إىل دقيقة  50و  19الـمقطع يبدأ من دقيقة 

 . ...17ىذا السياق ونفس ىذا اللحن ونفس ىذا الفكر وىو الـمقطع 
 عنو يعرب الثالث اخلليفة وخاصة الراشدين الثبلثة اخللفاء عصر أن نقول أن نستطيع ىل: ] الوائلي صوت
 ادلبدأ ادلبدأ، يهمنو األشخاص يهمنو ما أحنو غَته أو الثالث اخلليفة طبيعي، اإلسبلمي؟ االقتصاد بعصر
 كل يعٍت اإلسبلمي، االقتصاد أساس على تقوم كانت ادلسلمُت معامبلت تصرف كان، ماشي

 ألن ال،! اإلسبلمي اذليكل ككل طبقو قويل انتو لكن شرعية، النصوص دبوجب تقوم كانت تصرفاهتم
 للتطبيق، رلاالت صارت ما لتطبيقو، اتسع ما الراشدين اخللفاء عصر يعٍت تطبيقو، إىل عصرىم اتسع ما

 [. الطويل ادلدى على يطبقوه قدروا ما اخلبلفة عصر غَت العصور أجت دلا ذلك بعد للتطبيق اجملاالت
، سؤال al-waeli.com ،al-waeli.netادلقطع ىذا من رللس موجود يف صوت الشيعة، 

ثانية ادلقطع الذي ُعرض يبدأ من دقيقة  15وجواب يف شهر رمضان اجلزء الثاين ادلدة ساعة ودقيقتُت و
ثانية، الكبلم واضح أن اخللفاء، عثمان بالذات ىو ذكر عثمان  48و  49ثواين إىل دقيقة  5و 49

ا ما كانوا ؼلالفون النصوص، وكان اخلليفة الثالث واخللفاء كلهم كانوا يطبقون التعاليم اإلسبلمية حبذافَتى
عصرىم عصر االقتصاد اإلسبلمي ىذا ىو تقييم الوائلي وىذا التقييم ىو تقييم اخلط القطيب النهج 
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 األموي الذي اخًتق الساحة الشيعية، لنرى كيف يـَُقيِّم أمَت ادلؤمنُت اخلليفة الثالث: 
طبة الثالثة وىي اخلطبة الشقشقية ادلعروفة، اخلطبة ىذا ىو هنُج الببلغة الشريف لنرى أمَت ادلؤمنُت يف اخل

طويلة أنا أذىب فقط إىل عصر اخلليفة الثالث الذي ربدث عنو جاء بو ظلوذج فماذا يقول أمَت 
نافجًا حضنيو احلضن يُقال عنُو ما بُت اإلبط  - إلى أن قَاَم ثَالُث الَقوِم نافجًا ِحضَنيو :ادلؤمنُت؟

إلى أن  -والكشح، يعٍت ىذه ادلنطقة الصدر، ادلتكرب عادًة يرفع صدره إذا أراد أن ؽلشي بتكرب وتغطرس 
 -إلى أن قَاَم ثَالُث القوِم  -ىذا تعبَت كنائي عن التكرب والتغطرس  -قَاَم ثَالُث القوِم نافجًا ِحضَنيو 

النثيل ىو الروث  - بيَن نَِثيلَو وُمعتَـَلِفو -أين يتكرب يف أي مكان؟  -افجًا ِحضَنيو ن -يعٍت عثمان 
روث احليوانات أو يقال على ادلكان الذي تُلقي احليوانات فيو روثها، وادلعتلف ادلكان الذي تأكل 

إلى أن قَاَم  -احليوانات فيو العلف، ادلعتلف ال يقال لئلنسان يقال للحمار يقال للبقرة، للحيوانات 
 -يعٍت الشيخ الوائلي ما يعرف هنج الببلغة؟ ما يعرف اخلطبة الشقشقية؟  -ثَالُث القوِم نافجًا ِحضَنيو 

وين االقتصاد  -إلى أن قَاَم ثَالُث القوِم نافجًا ِحضَنيو بيَن نَِثيلَو وُمعتَـَلِفو وقَاَم َمعُو بنو أبيو 
أين كان االقتصاد  -خَضمون َمال اهلل ِخضَمت اإلبل نبتة الَربيع وقَاَم َمعُو بنو أبّيو يَـ  -اإلسبلمي؟! 

وقَاَم َمعُو بنو أبيو يـَخَضمون َمال  -اإلسبلمي وعثمان يبٍت القصور يف كل مكان، لُو ولزوجتو ولبناتو؟! 
البطنة  -بِو ِبطَنُتو اهلل ِخضَمت اإلبل نبتة الَربيع إَلى أن انَتَكَث َعليِو فَتُلو وأّجَهَز عليِو َعَمُلو وََكَبت 

ىي الشراىة، الشراىة يف األكل، يعٍت الذي قتلتُو شهوتُو وشهوة خسيسة شهوة البطن، ىذا ىو رأيُّ 
بُت  - إلى أن قَاَم ثَالُث القوِم نافجاً ِحضَنيو بيَن نَِثيلوَ  -علّي يف عثمان وَسعتم رأي الوائلي يف عثمان 

 -وقَاَم َمعُو بنو أبيو  -احليوانات، أمَُت ادلؤمنُت ىكذا يشبهُو مكان أكلو كمكان  -وُمعتَـَلِفو  -روثو 
وتشبيو جدًا دقيق  ...يخَضمون َمال اهلل ِخضَمت اإلبل نبتة الَربيع  -يعٍت يشبههم باحليوانات 

خضمت اإلبل نبتة الربيع دلاذا؟ ألن نبتة الربيع تكون خضراء مليئة بادلاء فحينما يأكلها البعَت وؼلضمها 
ا خضم يسيل سائل أخضر ؼلرج على فم البعَت فهو يشَت إىل شراىتهم وإىل هنمهم وإىل شهوهتم ىكذ

 وإىل خستهم وحقارهتم أيضاً، ىذا ىو رأيُّ علّي يف عثمان ويف بٍت أمية الذين كانوا معو.
ىذا الـجزء الثامن من كتاب الكايف الروضة، ماذا  ،أما رأيو بشكل عام يف خبلفة األول والثاين والثالث

 :يقول عليٌّ يف ىذا الكتاب؟ خطبة طويلة أشَت إىل مقاطع من ىذه الـخطبة، ماذا يقول؟
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الوالة قبلو من ىم؟ أبو بكر، عمر، عثمان، يوجد أحد آخر؟ ىم أبو بكر،  - قد َعَمَلت الوالة قَبلي
يعنـي الـخلفاء، الوالة من؟ ىو يتـحدث عن نفسو ىو خليفة  - قد َعَمَلت الوالُة قَبلي -عمر، عثمان 

 -ماذا كانت ىذه األعمال؟  -قد َعَمَلت الوالة قَبلي أعَمااًل  -فالوالة الذين قبلو ىم الـخلفاء 
ولذلك ىو رفض أن يعمل  ... َخالفوا فيَها رسول اهلل ُمتَـَعمدين لـخالفِو نَاِقضيَن لَعهدِه ُمغيريَن لُسَنِتوِ 

بسَتة الشيخُت ألن سَتة الشيخُت مبنية على ىذا األساس ىم كانوا يتعمدون، أبو بكر وعمر يتعمدون 
خبلف النبـي وينقضون عهده، ىذا قول علّي ما ىو بقولـي، أيـهما تأخذون، تأخذون قول الوائلي أم 

فيَها رسول اهلل ُمتَـَعمدين  قَبلي أعَمااًل َخالفوا قد َعَمَلت الوالةُ  :تأخذون قول علّي صلوات اهلل عليو؟
 نستمع إىل نفس الـمقطع وبعد ذلك نكمل الـخطبة. -لـخالفو نَاِقضيَن لَعهده 

 ،ُمتَـَعمدين لخالفو ،قَبلي أعَماالً َخالفوا فيَها رسول اهلل قد َعَمَلت الوالةُ  -فماذا يقول أمَت ادلؤمنُت؟ 
ولو َحـَملُت الناس عَلى ترِكها وَحولتـُها إلى َمواضعها  -يقول ماذا؟  - ُمغيريَن لُسَنِتوِ  ،نَاِقضيَن لَعهده

وإلى ما َكانت في َعهِد رسول اهلل لتَـَفرََّق عني ُجندي حتى أبَقى َوحدي أو قَليٌل ِمن شيَعتي الذيَن 
اىيم َعرُِفوا َفضلي وَفرَض إَماَمتي ِمن ِكتاِب اهلل عزَّ وجل وُسّنة رسول اهلل، أرأيتم لو أمرُت بمقاِم إبرَ 

ورددُت فدك إلى ورَثَِة فَاِطَمة  -ألن عمر غيّـرَُه  - فّرددتُُو إلى الَموضِع الذي وَضّعُو فيِو رُسول اهلل
وأمضيُت َقطَائَع أقطََعَها رُسول اهلل  -ألن عمر وأبا بكر غَّتوه  - ورددُت صاع رسول اهلل كما كان
ورددُت دار  -رسول اهلل أعطى عطايا ومنعوىا أبو بكر وعمر  -ألقوام لم ُتمَضى لهُم ولم تَنُفذ 

َجعَفر إلى ورَثَتِو َوَىَدمتـَُها ِمَن الِمسِجد ألنهم أَخُذوىا غصبًا ورددُت َقضايَا من الَجوِر ُقضيَّ ِبها 
روِج ونـََزعُت ِنساًء تحَت رجال بغير حّق فرددتُهنَّ إلى أزَواِجِهّن واسَتقَبلُت بهنَّ الُحكَم في الفُ 

واهلِل لقد أَمرُت : - وإىل آخر الكبلم اخلطبة طويلة، إىل أن يقول صلواُت اهلل وسبلمُو عليو - واألحَكام
يشَت إىل قضية ىذه البدعة بدعة الًتاويح اليت  - الناَس أن ال يَـجَتِمعوا في شهر رََمضان إالَّ في َفريضة

واهلِل لقد  -ا ؽلر عليهم فيقول بدعة ونعمت البدعة جاء هبا عمر ومذكورة يف البخاري وغَت البخاري لَـمَّ 
أَمرُت الناَس أن ال يَـجَتِمعوا في شهر رََمضان إالَّ في َفريضة وأعَلمُتهم أن اجِتَماَعُهم في الَنوافل 
َتناَدى بَعُض أىل عسكري ممن يُقاتُل َمعي يَا أىًل اإلسالم ُغّيرت سنُة ُعمر ينهانا َعن  بدعة فـَ

َشهِر رَمضان تطوعًا ولَقد ِخفُت أن يَثوروا في ناحيِة َجاِنِب َعسَكرّي، ما َلقيت ِمن ىذِه  الَصالة في
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يسمي أبا بكر وعمر وعثمان أئمة الضبللة  -األُمَّة ِمَن الُفرَقة وطاعِة أئمِة الَضالَلة والُدعاة إلى النار 
ىذا ىو رأيُّ علّي يف أيب بكر وعمر  -وطاعِة أئمِة الَضالَلة والُدعاة إلى النار  -ودعاة إىل النار 

وعثمان، فأين ىو االقتصاُد اإلسبلمي الذي كان يف عهد ىؤالء اخللفاء اجلائرين؟ أحُت اغتصبوا فدك 
من فاطمة وعوايل؟ أحُت منعوا اخلمس عن آل رسول اهلل؟ أحُت طردوا أصحاب رسول اهلل؟ أحُت آووا 

دث عن ربريف القرآن ربريف معاين القرآن ال ربريف ألفاظو، أعداء رسول اهلل؟ أحُت حّرفوا القرآن؟ وأرب
أحُت فعلوا ما فعلوا؟ لذلك أمَت ادلؤمنُت رفض أن يعمل بسَتة الشيخُت ذلذا السبب كما قال إهنم 
خالفوا رسول اهلل يف كل شيء متعمدين خلبلفو وناقضُت لعهده، ىكذا ىو رأيُّ علّي صلواُت اهلل 

 تقف عند ىذا النص أو عند اخلطبة الشقشقية، كل الكتب الشيعية مشحونة وسبلمُو عليو والقضية ال
احلسن، ولكن بن  دبثل ىذه ادلعاين والكلمات ابتداًء من أمَت ادلؤمنُت والزىراء وانتهاًء بإمام زماننا احلجة

يع، وأنا ال ألوم ىذا ىو التفكَت اإلخواين وىذا ىو ادلدُّ القطيب الذي غزانا يف عقر دارنا، يف عقر دار التش
الشيخ الوائلي، الشيخ الوائلي ال ألوم وألقي اللوم عليو وحده لكن ألن الشيخ الوائلي ىو األكثر تأثَت ىو 

 الرمز الواضح يف طرح ىذه ادلطالب وإال القضية أكرب وأوسع من ذلك.
للسيد الشهيد،  (اقتصادنا)يعٍت مثبًل حديث الشيخ الوائلي عن االقتصاد اإلسبلمي ىذا الكتاب كتاب 

السيد مـحمد باقر الصدر رضوان اهلل تعاىل عليو، ىذا كتاب اقتصادنا وىو من الكتب الـمهمة للسيد 
الشهيد، ىذا الكتاب يتألف من جزأين ويدرس فيو السيد الشهيد أواًل الـمذىب الـماركسي من بداية 

متعلقة بالشأن الـماركسي ىذا ال ، قطعًا سيعتمد على الـمصادر التـي تكون 250الكتاب إىل صفحة: 
وىذا ال  292إىل صفحة:  251الـي ويبدأ من صفحة: ثـم يتناول دراسة الـمذىب الرأَس شأن لنا بو،

إىل آخر الكتاب يتـحدث عن االقتصاد اإلسبلمي وماذا  293شأن لنا بو أيضاً، ثـم يبدأ من صفحة: 
عرفية يف جو االقتصاد، مبلمح االقتصاد اإلسبلمي، نريد أن نقول يبنـي النظرية أو الـمشروع لنظرية م

سـمي ما شئت، ىو وضع عنوان: الـهيكل العام لبلقتصاد اإلسبلمي، االقتصاُد اإلسبلمي جزٌء من كل، 
ىو  242اإلطار العام لبلقتصاد اإلسبلمي، االقتصاد اإلسبلمي ليس علماً، إىل آخره، إىل صفحة: 

ىل أن يبدأ يضع الـجانب العملي يف نظرية االقتصاد اإلسبلمي التـي يدخل يف مقدمات فكرية وبـحثية إ
يؤسسها، حُت أسـمع كلمة اقتصادنا ومن َعَلم عيلم مثل السيد الصدر مرجع من مراجعنا، فقيو من 

نا ماذا أفهم من كلمة اقتصادنا؟ أفهم أن ىذا االقتصاد اقتصاد مبنـي على فكر الكتاب والعًتة ىذا ئفقها
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أفهمُو، قد أكوُن مـخطئًا ربـما الـمشاىدون يفهمون شيئًا آخر، بالنسبة لـي حُت أسـمع كلمة الذي 
نا ومرجع من مراجعنا األجبلء، قطعًا أقول بأن ئاقتصادنا وىذه الكلمة عنوان لكتاب كتبُو فقيو من فقها

ة، لكن حُت أذىب ىذا الكتاب يشتمل على نظرية ىذه النظرية تبتنـي على ما جاء يف الكتاب والعًت 
فأقرأ كتاب اقتصادنا أجد بأن السيد الشهيد يعتمد على الكتاب وعلى العًتة وبنفس الـمقدار الذي 

فقو الـمخالفُت، والقضية ال تقف عند صفحة واحدة ًتة يعتمد على حديث الـمخالفُت و يعتمد على الع
التـي نقل فيها السيد الشهيد من   أو صفحتُت أو ثبلثة القضية طويلة وكبَتة، أشَت إىل عدد الصفحات

 كتب الـمخالفُت ومن فتاواىم، من الكتب الفقهية، من الكتب الـحديثية: 
 نقل عن الـماوردي، الـماوردي عن األحكام السلطانية.  443صفحة: 
 نقل عن تاريخ الفتوح اإلسبلمية وكتاب األموال أليب ُعبيد.  445صفحة: 
 أليب ُعبيد ونقل عن صحيح البخاري.  نقل عن كتاب األموال 446صفحة: 
 نقل عن سنن أيب داوود.  449صفحة: 
 وطبعاً ينقل أكثر من مرة، نقل عن سنن أيب داوود.  450صفحة: 
 سنن أيب داوود.  449صفحة: 
 عمر. بن  سنن أيب داوود كتاب األموال أليب ُعبيد وعن عبد اهلل 450صفحة: 

وىذه الصفحة، ثبلث صفحات كتبت أرقام الصفحات التـي ىذه نـماذج ىذه الصفحة وىذه الصفحة 
نقل فيها السيد الشهيد من كتب الـمخالفُت يف حلقة يوم غد سأقرأ عليكم أرقام الصفحات التـي نقل 

 .فيها السيد الشهيد من كتب الـمخالفُت ألن الوقت بات يداىـمنا
، ىذا الـمقطع 22الوائلي وىو الـمقطع آخر شيء يف ىذا الربنامج نستمع إىل آخر مقطع نعرضُو للشيخ 

، ىذا سؤال وجواب يف كلية الـخليج يف مـملكة al-waeli.com ،al-waeli.netموجود يف، 
ثانية  58ثانية إىل  12دقيقة و 56ثانية، الـمقطع الذي ننقلُو يبدأ من  16دقيقة و 58البحرين، الـمدة 

ستمع إىل رأي الشيخ الوائلي يف الشهادة الثالثة، أنا دقيقة ونـحُن نرى فيو رأي الشيخ الوائلي ون 16و
لذلك  ،تركت الكبلم عن كتاب اقتصادنا إىل يوم غد ألنُو عدد الصفحات كثَت ويـحتاج إىل وقت

نستمع إىل رأي الشيخ الوائلي يف الشهادة الثالثة، ماذا يقول  22انتقلت إىل ىذا الـمقطع وىو الـمقطع 
 شيخنا أبو سـمَت الوائلي عن الشهادة الثالثة؟
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 اإلسبلمي، الدين تعاليم يتبعون وشيعة سنة من ادلسلمُت مجيع السائل ىذا يقول: ] الوائلي صوت
 ردة عملية ىاي التفتلي انا الواقع الرسول؟ مستوى نفس يف ويعترب األذان يف علي أسم يذكر فلماذا
 هناية إىل خبلفتهم بداية من األمويُت األمويُت، تأريخ يقرأ أن عنده من أطلب اآلن السائل انت فعل،

 ُيشتم كان منابر وعشرة منرب ألف سبعُت ، منابر وعشرة أالف وعشرة ألف سبعُت أوجدوا خبلفتهم،
 لكل: تقول الفيزيائية العملية نعرف ضلن احلادث، ذلذا الفعل ردة فعملية زين، تنبهلي علي، اإلمام عليها
 نظرك، الفت بس بيها، أكدوا الفعل ردة فعل، ردة ىاي الواقع اذباه، وؼلالفو قوى يساويو فعل رد فعلٍ 

 أذن، ما إذا...  الصبلة أذن ما إذا مستحب ؽلكن يعٍت مستحب، األذان واجب مو ترى األذان
 بردة عليو يؤكدون..  تأكيد أرادوا الشتم إىل علي اإلمام تعرض َلمَّا ىؤالء مستحب كان وإذا مستحب

 تقول األذان أخر يف غَت يف األخرى ادلذاىب ما مثل يعٍت اهلل، ويل عليا أن أشهد: األذان يف فرفعوا فعل
 الوجو صاحب يا اخللق صاحب يا كذا، بك رفع من يا اهلل نيب يا اهلل رسول يا مثبلً  عليك السبلم: مثبلً 

 اهلل، ويل بكر أبا أن أشهد: يقول واحد أن مانع أكو ما إطبلقاً، لؤلذان مسيء يعترب ما وىذا الكذا،
 ُشِتم عليَّاً  بأن أكدوا ىؤالء مانع، أي بيو ما ؼلتل األذان وال أبداً، بأس فيو ما اهلل، ويل عمر أن وأشهد

 ليس فعل ردة عملية مبلحقة، إىل تعرض شتم، إىل غَته تعرض ما شتم إىل تعرض طالب أيب ابن علي
 مستحب، ىو وإظلا واجب مو كلو واألذان األذان، صلب من وال واجبة نعتربىا ما ضلن وإال أخي، يا إالَّ 
 يأخذ أن اهلل من وأأمل ادلتواضع، فهمي حبدود متواضعة ولو صورة قدمت أكون أن أرجو اخلتام يف

 [. وبركاتو اهلل ورمحة عليكم والسبلم توفيقكم فيو دلا بأيديكم
وأنا أيضاً أصفُق لشيخنا الوائلي رمحة اهلل عليو على ىذه الشهادة وعلى ىذا التفسَت للشهادة الثالثة ىذا 
التفسَت الذي ال أدري من أين جاء بو، تفسَت جاء بو من الذوق األموي ادلخالف ألىل البيت وطبق، 

رد الفعل ىذا القانون الفيزيائي الذي استنتج أن الشهادة الثالثة مبنية على قانون نيوتن أنُو قانون الفعل و 
وضعُو إسحاق نيوتن أنُو لكل قوة فعل رد فعل يساويها يف القوة ويعاكسها يف االذباه ىذا ىو دليلنا على 

 الشهادة الثالثة وىذا دليُل جهلو الـُمطبق بروايات أىل البيت الكثَتة جداً يف فضل الشهادة الثالثة. 
للهجرة حُت شرعت  1413والذي صدر يف سنة:  (ادة الثالثة ادلقدسةالشه)حينما شرعُت يف كتايب 

مجعت من الروايات واألحاديث اليت تتحدث عن الشهادة الثالثة من كتب الشيعة ومن كتب ادلخالفُت 
لكنٍت وجدُت أن الناس لن تقرأ ىذا الكتاب هبذا احلجم  ،ما قّدرتُو يف وقتو أن يصل إىل سبع رللدات
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وجعلتها يف كتاب واحد، يف جزء واحد واختصرت الكثَت منها، إذا أحد منكم يراجع  فضغطت الروايات
الكتاب سيجد الكم اذلائل من األحاديث والروايات اليت جاءت يف كتبنا وحىت يف كتب ادلخالفُت 

ا وىم نئ، ولكن ماذا نقول وىؤالء ىم علماأشهُد أنَّ َعلّيًا َوليُّ اهللخبصوص الشهادة الثالثة ادلقدسة: 
نا وحُت نؤشر على ىذه العيوب ُنَسب وُنشَتم إىل ىذه اللحظة ويلومنا الكثَتون، ال أدري ماذا ئخطبا

يريدون، ُيساء إىل أىل البيت، ُيساء إىل فكر أىل البيت وال يريدون من أي أحد أن يشَت إىل ىذا 
ات الفكر األموي ىو الفكر العيب أو إىل ذلك اخلطأ ولقد تغلغل يف وسطنا الفكُر األموي وأخطر واجه

األموي القطيب الذي تسرب إلينا من اإلخوان ادلسلمُت، أنا أحذر شباب الشيعة من التأثر هبذه التيارات 
 وإال واهلل النتيجة والعاقبة ىو أن يقف اإلنسان يف مواجهة أىل البيت ولكن حبسب الظاىر ىو شيعي. 

مل يف ىذه احللقة ولكن ماذا أصنع واحلديث لُو ادلوضوع طويل كان بودي أن أكمل احلديث بالكا
تبعات ولُو تفاصيل إن شاء اهلل تعاىل يف يوم غد ألتقيكم وأكمل احلديث من حيُث انتهيت، أسألكم 

احلسن وىا أنا ذا خادمكم، بن  الدعاء مجيعًا أسبٌت لكم ليلة ىانئة وسعيدة تصبحون على والية احلجة
 أسألكم الدعاء يف أمان اهلل.  
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 وفي الختام :
وىـذا المطبـوع ال  ،ال بُّد من التنبيو الى أنّنا حاولنا نقل نصوص البرنـام  كمـا ىـي

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

 
 
 

 مع التحيات
 الـُمتابَعة
 زىرائيون
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