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 َوَجَد َمنْ  يْ الَّذِ َما َوَجَدك وَ  ا فَ َقَد َمنْ اذَ مَ . .اهلل بَِقيَّة. .جَّه  اأَلْولَِياءِه يَ تَ وَ ِإلَيْ  يْ الَّذِ  يَا َوْجه اهلل كَسََلٌم َعَليْ 

 !!فَ َقَدك

 . .يْ اتِ نَ ب َ  يْ ائِ نَ ب ْ أَ  يْ اتِ خوَ أَ  يْ تِ وَ خْ م إِ ك  ليْ ٌم عَ ََل سَ 

 

 الشريفة املهدويَّةِ  ُشؤون الغيبةِ  لحاتِ طصن مُ مِ  ُمصطلح  أجواِء ان احلديُث يف يف احللقتني املتقدِّمتني ك
 .احللقة سأتناوُل عنواناً جديداً يف هذه و  (،شاهدةمُ ـال)وهو

ق الكبري بني ما ذكرُه مراجعنا م الفارِ وقد الحظتُ  (،الثةهادة الثَّ الشَّ )ل تقدَّم الكالُم يف العنوان األو  
 أهل البيتِ  فحديثُ  ،ه عليهم أمجعنيوسالمُ  اللِ  صمة صلواتُ ت العِ وعلماؤنا وفقهاؤنا وبني ما جاء عن أهل بي

توقيع   عن آخرِ  أكثر وأكثر حني كان احلديثُ  ضحت الصورةُ واتَّ  ،ب  غرِّ وفُقهائِنا مُ علمائنا ومراجعنا  وكالمُ  ق  شرِّ مُ 
إىل  ،إىل يومنا هذا دور الكتابِ نُذ صُ عُت األمر مُ ب  وقد تت   ،شاهدةمُ ـني كان الكالُم عن السفري  حِ  إىل آخرِ  وصل  

بإمام زماننا  ة  على عالقة  خاصَّ بأنَـُّهم  يدَّعونالَّذين إىل أولئك حَّتَّ وتعد يُت األمر  ،نرتنتواإل عصر الفضائياتِ 
خصوصًا ما جاء يف تفسري إمامنا  تِ بيغرِّبون وحديُث أهل الاجلميع مُ  ورأيتم أنَّ  الديني ة،سة ويعارضون املؤسَّ 
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فما  ،بريم الفارق الك  ر الحظتُ ذِ جال الق  ُف حبسِب قواعِد علم الرِّ ُيضعَّ الَّذي ه عليه وسالمُ  اللِ  صلواتُ  ري  العسك
هلا من أو   الديني ةوغريب  أنَّ املؤسسة  ، أيضاً ب  غرِّ ا وفقهائنا مُ نق  وما عن مراجعنا وعلمائشرِّ مُ  هو عن أهل البيتِ 

  .!!.عن إمام زمانا ا تنوبُ تقول بأنَّ  ا ويف الوقت نفسهِ زمانِ  إمامِ  طاب  خِ  فُ عرِ إىل آخرها ال ت  

ف السكرتري وهو موظَّ  .!!.هُ وال يعرف خطاب   هُ ال يعرُف أحوال   ،ينوُب عن شخص  الَّذي  أليس غريبًا أنَّ 
 ،طريقة اللقاء يعرفُ  ،املواعيد يعرفُ  ،يعرُف كلَّ شؤون مديرِه ومسئولهِ  ،صغري يعرُف كلَّ شؤون من يشتغل عنده

 أليس األحرى أن   !!املسئولينوُب عن الَّذي ب ائِ فكيف بالنَّ  ،ُق بشؤون بيتهِ ما يتعل  حَّتَّ  ،يعرُف التفاصيل
فما بالك مع الكتاب  !؟ينوُب عنهالَّذي من قرارات  ومن بيانات عن  يكون على معرفة  واسعة بكلِّ ما يصدرُ 

 خيالفُ  بشكل  خاطئ   زماننا وإذا بعلمائنا ومراجعنا يفهمونهُ  مِ صدر من إمابيان   آخرُ وهو  والبيان األهم   األهم  
 .ذلك عليكم واضحاً وصرحياً  وقد مرَّ  ،ه عليهم أمجعنيوسالمُ  اللِ  ما جاء يف حديث أهل بيت العصمة صلواتُ 

  ًفي هذه الحلقة سأتناول عنواناً جديدا: 

 (كهيعص)
 عليه يف معىن هذه وسالمهُ  جاء عن إمام زماننا صلواُت اللِ أقُف عند ما س   ،آية  من الكتاِب الكرمي

وهو املصدر األصل هلذه الرِّواية وإالَّ فهي  (كماُل الدين ومتاُم النِّعمة)ُمفصَّلة  يف كتاِب  الرِّوايةُ  ،اآلية الشريفة
نا الصَّدوق رواها يف  اية شيخُ املصدر األصل هلذه الرِّو  ،على سبيل املثال خرى يف البحاِر مثالً تب  أُ مذكورة  يف كُ 
عن س عِد ابِن عبد  املنقولةُ  الرِّوايةُ وهي  ،الرِّوايُة طويلة  ال جمال لقراءهتا بتمامها ،عمة النِّ الدين ومتامُ  كتابِه كمالُ 

رمضان إن  يف شهِر  .شخصية  شيعية  معروفة  مربَّزة  هلا جاللة  وهلا مقام  بني الُقمِّينيوهو  ،يمِّ الل األشعري القُ 
لماء على والعُ  طرحها املراجعُ الَّيت لِّ تفاصيلها وسأحتدَُّث عن اإلشكاالِت تعاىل سأتناوُل هذه الرِّواية بكُ  شاء اللُ 

 هلا إىل آخرها يف برنامجها من أو  قد شرحتُ  ،الفضائيةقناة املوَّدة  يف برامجِ  ،نت سابقاً وإِّنِّ وإن  كُ  ،هذه الرِّواية
يف  سأتناوهلا بشكل  أكثر تفصياًل وشرحاً وبياناً  تعاىل شاء اللُ  ين إن  لكنَّ  (،ه عليهوسالمُ  اللِ  زماننا صلواتُ  إمامُ )

 .بقينا أحياء شهر رمضان إن  
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نا إمامِ  يف حياةِ زمانِنا،  إمامُ  (.كهيعص) :قبل قليل عنوان احللقة ا قُلتُ م  ك    ،ق هبذه احللقةما يتعلَّ 
نا فيزور إمام   ءاامر  ىل س  إ ارة  يز عبد الل األشعري الُقمِّي يذهُب يف عُد ابن س  ته، له قص ة. وقبل شهاد العسكري  
ن مِ  ك  ة ولدي إمامُ ابن عبد الل األشعري إنَّ احُلجَّ يقول لسعِد  العسكري   واإلمامُ  ،ويعرُض عليه أسئلةً  العسكري  

تعاىل  شاء اللُ  إن   اجملال لذكرها كما قلتُ  ال يسعُ  ة  من األسئلةِ جمموع .جيُب على أسئلتكسيُ الَّذي بعدي هو 
ا ي يَ رنِ بِ خْ أَ ت  فَ لْ ق   ) :نازمانِ  عبد الل األشعري يسأُل إمام   عد ابنُ س :من مجلة األسئلة ،ن سأشرحهارمضا يف شهرِ 

تَْأِويَله  ِإالَّ الّله  َوالرَّاِسخ وَن َوَما يَ ْعَلم  )كما يف اآلية والتأويل يعين احلقيقة  -؟كهيعص  يلِ أوِ ن تَ عَ  اهلل ولِ س  رَ  بنَ 
هذا جاءنا من  ،معىًن ثانوي  منه املراد بأن   ،ر عن التأويلصو  هذا الت .هُ ما يعلمون حقيقت  أي  ،(ِفي اْلِعْلمِ 

عن أهل بيت  املنحرفِ  مت بالفكرِ ُخرِ الَّيت  ،رومةخيعية املشِّ رآنية الاؤنا يف وسِط الثقافة القُ الفني وأشاعُه علمخامل
لفكِر املخالِف ة  بالكامل بايعية خمرومالشِّ  القرآنيةُ  قافةُ الثَّ ف ،رآنيةقافة القُ يف ساحة الثَّ  خيانة  كبرية  وهذه  ،العصمة

َهِذه  :قَالَ -؟:نازمانِ  قال إمامُ  ماذا-؟كهيعص  يلِ أوِ ن تَ اهلل عَ  ولِ س  رَ  بنَ ا ي يَ رنِ بِ خْ أَ فَ -ألهل بيت العصمة
نَّ ك أَ لِ ذَ آله وَ وَ  يهِ لَ عَ  ى اهلل  لَّ صَ  د  مَّ حَ لى م  ا عَ هَ صَّ مَّ قَ ث   اريَّ كَ َز بده  ا عَ يهَ لَ عَ  اهلل   عَ لَ طْ أَ  ،أَنْ َباِء الَغْيب الْحر و ف  ِمنْ 

 اً دمَّ حَ م   رَ كَ ا ذَ ا إذَ يَّ رِ كَ ان َز كَ فَ  ااهَ يَّ إِ  ه  مَ لَّ عَ يل ف َ ائِ برَ جَ  يهِ لَ ط عَ بَ هْ أَ فَ  ،ةسَ مْ الخَ  ماءَ سْ أَ  ه  مَ ل  عَ ي    نْ أَ  ه  بَّ ل رَ أَ ا سَ ريَّ كَ َز 
ته  قَ ن َ يَن خَ الح سَ  رَ كَ ا ذَ ه وإذَ رب  ى كَ لَ جَ نْ اَ وَ -هنُه ه  ع   ي  ُسرِ  أو-هم  هَ  نه  ى عَ رَ سَ ين سَ ن والح  سَ الحَ ة وَ مَ اطِ فَ وَ  اً يَّ لِ عَ وَ 

ه م اً عَ ب َ رْ رت  أَ كَ ا ذَ إذَ  يْ الِ ا بَ مَ  هيْ لَ ا إِ يَ  :وميَ  اتَ ذَ  الَ قَ ف َ  ،ةرَ الب  هْ  يهِ لَ ت عَ عَ ق َ وَ وَ  ،ةرَ ب ْ العَ  ن م مِ هِ ئِ امَ سْ أَ بِ  يت  لَّ سَ تَ م ن ْ
اف  الكَ كهيعص فَ   :القَ ه وَ تِ صَّ ن قِ ى عَ الَ عَ ت َ  ه  اهلل  أبَ أن ْ ي فَ تِ رَ ف ْ زَ  ور  ث  ت َ وَ  يْ ينِ ع  عَ مَ دْ ين تَ رت  الح سَ كَ ا ذَ ذَ وإ ،يومِ مَ ه  
 اد  الصَّ وَ  ،هش  طَ عَ  ين  العَ وَ  ،َلمالسَّ  يهِ لَ ين عَ سَ لم الح  اِ و ظَ ه  يد وَ زِ يَ  اء  اليَ وَ  ،ةرَ ت ْ عِ  الك  ََل هَ  اء  الهَ وَ  ،ءََل ربَ سم  كَ اِ 

ى لَ ل عَ بَ ق ْ أَ يه وَ لَ عَ  ولِ خ  ن الد  اس مِ ا النَّ يهَ فِ  عَ نَ مَ ام وَ يَّ ة أَ َلثَ ه  ثَ دَ جِ سْ ق مَ ارِ فَ م ي   ا لَ ريَّ كَ ك َز لِ ع ذَ مِ لمَّا سَ فَ  ،هر  ب ْ صَ 
هي لَ إِ  ،هائِ نَ فِ ة بِ يَّ زِ الرَّ  هِ ذِ وى هَ لْ ب َ  ل  زِ نْ ت   ي أَ هِ لَ إِ  ،هدِ لَ وَ ك بِ قِ لْ خَ  رَ ي ْ ع  خَ جَ فْ ت َ ي أَ هِ لَ إِ  :هت  دب َ ت ن  انَ كَ يب وَ حِ النَّ اء وَ كَ الب  
 مَّ ه  ول اللَّ ق  ي َ  انَ كَ   مَّ ث   ،امَ هِ تِ احَ سَ بِ  ةِ يعَ جِ الفَ  هِ ذِ هَ  ة  ربَ ل  ك  ت حِ هي أَ لَ إِ  ،ةيبَ صِ م  ه الْ ذِ هَ  ابَ يَ ة ثِ مَ اطِ فَ و  َعِليَّاً  س  بِ لْ ت   أَ 
يه نِ تَ ق ْ زَ ا رَ إذَ ين فَ سَ ل الح  حَ ي مَ ن  ه م  لَّ حَ ل مَ عَ اجْ وَ  ْجَعْله  َوارِثًَا َوِصيَّاً  ِبِه َعْيِني َعَلى الِكَبر واتَ َقر  ًا دَ لَ ي وَ نِ قْ ز  رْ اِ 
ى حيَ ل  يَ مْ ان حَ كَ ه وَ بِ  ه  عَ جَّ فَ ى وَ حيَ يَ  اهلل   ه  قَ زَ رَ ف َ  ،هدِ لَ وَ بِ  كَ بيبِ حَ ًا دَ مَّ حَ ا ت فج ع  م  مَ ه كَ ي بِ عنِ ج  فَ  مَّ ه ث  ب  ح  بِ  يْ تن  افْ فَ 
  .(ةيلَ وِ ٌة طَ صَّ قِ  ه  لَ ك وَ لِ ذَ ين كَ سَ ل  الح  مْ حَ ر وَ ه  شْ ة أَ تَّ سِ 
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 ،قاتل احلسنيو ظامل احلسني ياء يزيد  ،هاء هالك العرتة ،كاف كربالء  :(كهيعص)هذه الرموز  إذاً،

 ،(ِذْكر  رَْحَمِة رَب َك َعْبَده  زََكرِيَّا * كهيعص) :رآنإذا نقرُأ يف القُ  .وصاد صرُب احلسني ،وعني عطُش احلسني

ا هذه إّنَّ و هذه احلروف  رُ كذ  يهُ قطعًا ليس املراد أنَّ  ،كرُه كهيعصفكان ذِ  ،ارُه زكريَّ كيذ الَّذي كر هذا كان هو الذِّ 
سني وصاد احلُ  العرتة وياء يزيد وعني عطشُ  وهاء هالكُ  فكاف كربالء ،ضموِن ذكرهِ مل شارة  رمز  وإهي احلروف 
 ،قطعاً هلذه اآلية هناك وجوه  أخرى ،ه عليهوسالمُ  اللِ  زماننا صلواتُ  جاء عن إمامِ الَّذي هذا هو  ،سنيصرُب احلُ 
 ،رآُن له مطالع وجماريهناك وجوه  أخرى هلذه اآلية فالقُ  ،الوجوه أقف عند هذا الوجه وهو أهم   أن   ريدُ ولكنَّين أُ 

هو  وتأويُل اآليةِ  ،هو هذا فسرُي اآليةِ فت ،مطلع  من مطالع هذه اآلية وهو هذا همِّ ريد أن  أقف  عند أين أُ لكنَّ 
ابن عبد الل األشعري الُقمِّي رضوان الل  نا يرويه لنا سعدزمانِ  إمامِ  وهذا هو كالمُ  ،هو هذا ومعىن اآليةِ  ،هذا

 اللِ  لشيخنا الصدوق رمحةُ  ومتام النعمةكمال الدين هو كتاب   ها األصلُ كما قلت مصدرُ   والروايةُ  ،تعاىل عليه
 .عليه

م خيُ صوصًا يف القُ لِّ شيء وخُ كُ   خيالفون أهل البيت يفالَّذين لفني لنذهب إىل كتِب املخا الفون رآن إنَّ
 :رآِن يف كلِّ شيءل البيت يف القُ أه

  (.جامع  البيان للطبري)هذا هو 

 ،لبنان ،بريوت ،اث العريبدار إحياء الرتُ  ،حممود شاكرضبط وتعليق  ،عند القوم م  األُ  وهو من التفاسريِ 
ادس عشر يف اجلزء السَّ  ،رآنحبسِب أجزاِء القُ  ،ادس عشرالسَّ  ،شرس ع  د اخلامِ وهذا هو اجمللَّ  ،الطبعة األوىل

 ،53 ،52 ،51  ،50) كثريًا صفحة  اكالم  (كهيعص)حيُث يذكر الطربي يف معىن  ،وما بعدها 50صفحة 
ا آ ال (،54   :ا قالخذ ّناذج مِّ جمال لقراءة كلِّ ذلك وإّنَّ

  .ري يعين بالكبري من أمساِء اللقال كب ،الكاف من كهيعص: (كهيعص) ذه اآليةي هَ عن ابِن عّباس فِ  -
  .كاف كاف  ال :عن سعيِد قال: يف حديث  آخر -
  .كاف من كريمال: بن ُجبري أيضاً عن سعيد -
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  .هادي -هاد :(الهاء من )كهيعص -
  .الياء من كهيعص يمين :(كهيعص)الياء من  -
  .العين تعني عزيز ،العين من عاِلم ،الياء من حكيم-:رواية أخرى أيضاً  يف -
  .عين عدلال-:عن الضحاك ابن ُمزاحم -
  .صاد صادقال-:عن ابن عباس -
  .سم وهو اِ ليس منها حرٌف إالَّ  (كهيعص) قال-:عن أيب العالية -

ب قارِ أو ما يُ  ،سىنمن األمساء احلُ  ين أخذوا احلروف ووضعوا هلا معان  يع ،الطربيهذا ما جاء يف تفسرِي 
 .األمساء احلسىن كما مر  

  (.يطفي التفسير بالمأثور للسيو   المنثورر  الد  )هذا هو 

الطبعة  ،لبنان ،بريوت ،من طبعة دار إحياء الرتاث العريب د اخلامسوهذا هو اجمللَّ  ،911املتوىف سنة 
  :421نذهب إىل صفحة  ،هجري 1421ميالدي  2001األوىل 

  .قال كبيٌر هاد  أميٌن عزيز صادق (كهيعص) :عن ابن عّباس في قولهِ  -
 .صاٌد من صادقكاٌف من كريم وهاٌء من هاد وياٌء من حكيم وعيٌن من عليم و -:ة أخرىرواييف  -
الكاف  من ال م لك والهاء من اهلل  :الصَّحابة أ ناس  منعن وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود  -

  .والياء والعين من العزيز والصاد  من ال م صّور

هذان  .ذكروها لكنَّها قد ختتلف عنها يف بعِض األلفاظالَّيت وروايات  أخرى ُمشاهبة هلذه الرِّوايات 
 .املنثور ّنوذجان تفسرُي الطربي والتفسري باملأثور الدر  

نا الكبار منهجاً مراجعِ  اعتمدُه بعضُ الَّذي وهذا هو  ،ناتِ ضائيَّ نا وفمنابرِ هو مصدُر و  ،لثوهذا ّنوذج ثا
  :هُ نَّ إ ،يف التفسري

  ِقطب رآن لسّيدَلل الق  في ظ.  
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 ،ءنا األجالَّ ئِ من علما طباء املنابر والكثرييعشقُه خُ الَّذي الكتاُب  ،دار الشروق ،ابعد الرَّ هذا هو اجمللَّ 
ها اخترنا في تفسيرها أنَّ الَّتي ور و تبدأ بها بعض الس  الَّتي عة قال هذه األحرف المتقط   -2301الصفحة 

ف يتألَّ الَّتي فهي نماذج من الحروف -إىل آخر كالمهِ -رآنف  منها هذا الق  يتألَّ الَّتي نماذج من الحروف 
الحروف ويعرفون الكلمات  يملكونالبشر مع أنَّهم  دًا ال يستطيعه  يدًا جقمنها هذا القرآن فيجيء نس

 .رآنعة لهذا الق  درة المبدِ الق   ه  ل ما تصوغثولكنَّهم يعجزون أْن يصوغوا منها م

 :ان املنتشران يف كتِب املخالفنيهذان ها الرأي

 .رآن كما قال سي د قطبتكو ن منها القُ الَّيت هذه احلروف هي احلروف  بأنَّ  :رأي  

أو الكاف من  فالكاف هو الكبري ،جاءمعىًن على أساِس حروف اهل   أنَّ هذه احلروف تعطىب :ورأي  
 .ت األحاديث والرِّواياتومر   ،واهلاء اهلادي ،اد الصادقوالص ،أمساء الل

ا  ،االستقصاءأنا هنا لسُت بصدد ف وهذه ّناذج هذان الرأيان ها الرأيان املنتشران يف كتِب املخالفني وإّنَّ
 ،ة الطربي بشكل واضحمنهجي وسي تعتمدالطُ  الشَّيخُ سها أسَّ الَّيت ة يعي  ة التفسريية الشِّ ربي ألنَّ املدرسجئت بالط

 ،يعيتأثري  واضُح جدًا يف الواقع الشِّ هذا ومنا ي ات وإىلنواخلمسي قطب فذلك تأثريُه منُذ األربعيناتا سي د وأمَّ 
 .يعيةيف التنظيمات السياسية الشِّ  وعلى املستوى السياسي ،على املستوى احلوزوي

  تعالى عليهم ومراجعنا األجَّلء تفاسيِر علمائنا رضوان اهلل نلقي نظرة علىو.!!. 
 لشيخنا الطوسي (بيانر الت  يتفس) هذا هو.  

 -وبيَّنا أنَّ أقوى ما ِقيل فيه -102وهذه الصفحة  ،من منشورات ذوي القرىبابع هذا اجلزء السَّ 
وهو -سم  لسورة مرميكهيعص هو إ  -الس َور  أقوى ما ِقيل فيه أنَّها أسماء  وبيَّنا أنَّ -قطَّعةخبصوص احلروف امل

يتصورون أنَّ املراد من احل س ن هو م ن من الـُمعمَّمني و هناك من اخلُطباء  ،أي احلسُن البصري -قول  الحسن
وأبو  ،على طول الكتاب ينقُل عن احلسن البصرينا احلسن فهو ال ينقُل عن إمامِ  ولكن  الطوسي   ،نا احل س نإمامُ 

ينقلون  ،ألنَّين أمسُع وأقرأُ يف بعِض األحيان اشتباهات ،جعفر املذكور ليس هو الباقر إنَُّه الطربي حُممَّد ابن جرير
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حني  لكن يف األعمِّ  ،بعض األحيانإال  يف  هو ال ينقُل عن الباقر ،ل عن الباقرق  تبيان الطوسي على أنَُّه نـ  ن ع
ما بني الطربي والشَّافعي وسي د قطب يا علماءنا  هنيئًا لكم ،ينقل عن أيب جعفر فأبو جعفر  هذا هو الطربي

وقيل  ،الحسن وجماعة وبيَّنا أنَّ أقوى ما ِقيل فيه أنَّها أسماٌء الس َور وهو قول  -كم!!ن مثلُ م   ،والفخر الرَّازي
والعين من عاِلم والهاء من هاد   رأسماِء اهلل تعالى  فالكاف من كبيسم  من حرٌف من إ منها حرف   إنَّ كلَّ 
نفس الشيء  -َلم وابن عباس وغيرهماعليه السَّ  والياء من حكيم وروي ذلك عن علي   من صادق والصَّاد

 إمامِ وال يوجد شيء  آخر ال من قريب  وال من بعيد مَّا جاء عن  ،غريهاعن عليٍّ وعن ابِن عباس و  وايةُ الرِّ 
 .يف كتِب القوم مر  الَّذي هو بعينه الكالم وهذا  ،نازمانِ 

  (.مجمع  البيان)هذا و  

الفكِر املخالف لذلك  منغايُة األمر أنَُّه أشبعُه أكثر  ،ِق تفسرِي التبيانس  وجممُع البيان هو تفسري  على ن  
 هُ شرف ألنَّ جف األيف النَّ  ةِ نا العلميمسي يف حوزتِ ي أو الرَّ يان هو التفسري املركز ُع الب  م  جم    ،يانبهو املقدَّم على الت

صر يف األزهر ويف إىل علماء مِ  رديد الربوجمُه السيِّ قدَّ الَّذي  التفسريُ  هُ سُ وهو نفبفكر املخالفني، مشبع أكثر 
م تلق   ،التقريب ودفع األموال لطبعهِ مجعية   .!!.دَّت إليهمرُ و بضاعتهم  ل ألنَّهوه بالقبو ومرَّ احلديث عنه وكيف أنَّ

قد بيَّنا في أّول البقرة  -401صفحة  ،سة األعلمي للمطبوعاتمؤسَّ  ،ذا هو جممُع البيان اجلزء السَّادسه
ابن  وحدَّث عطاء ،وشرحنا أقوالهم هناك ،في أوائل السورالَّتي المعجم  اختَلف العلماء في الحروف

وياء من حكيم كاف من كريم وهاء من هاد    إنَّ  :السائب عن َسعيد ابن ج بير عن ابن عّباس أنَّه قال
  .وصاد من صادقوعين من عليم 

صاِدٌق  هتِ ريَّ بم  بعالِ  كاف  لخلقِه هاد  لعبادِه يده  فوق أيديهم  وفي رواية عطا والكلبي عنه إنَّ معناه
هذا ما  -اهلل عز وجل صفة  من صفاتِ يدل على  فو هذا فإنَّ كل واحد  من هذه الحر  وعلى ،في وعده

 حديث  و  املخالفني تِ اروايجنُد فقط  ،ه عليهوسالمُ  اللِ  نا صلواتُ زمانِ  عن إمامِ  أثر  ال و  ،يف جممع البيان
  !!تفاسريناهي هذه و  ،املخالفني
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يف  رآنرون لكم القُ فسِّ يُ الَّذين الء وهؤ  ،متشي على هذه الطريقة ووالِل هذه الكتب من أو هلا إىل آخرها
البيت أساسًا ألنَـُّهم وال يأتونكم بشيء  من حديِث أهل  أو على املنابر يأخذون من هذه الكتب الفضائيات

 .الصورة أكثر وأكثر لكموستتضح  ،ن أين مصادرهو عرفيسبيال وال  وال يعرفونُه وال يهتدون إليهجيهلونُه 

  (.رد عبد اهلل شبّ سيّ تفسير ال)هذا  

يف  ،1412 ،ميالدي 1992 ،الطبعة التاسعة ،رآن الكرميتفسري القُ  ،هذه الطبعة طبعة الدار اإلسالمية
بعض هذا املضمون ورد يف -ادق  الوعدافي الهادي الولي الصَّ أنا الك معناه   يَ وِ ر   (كهيعص) -305صفحة 

تِبهم كُ   ا هو نفس املضمون املذكور يفومضمونُ  ،ايات املخالفنيو لر  شاهبةمُ هذه الروايات  إال  أن   ،الروايات عندنا
 ،.املخالفني رواياتِ  شابهُ ال تُ الَّيت م أمرونا أن  نعمل برواياهتِ  األئمةُ لكن  و ، 

   (.الميزان)كتاب نذهب إلى  

زان للسي د الطباطبائي املي ،من اآلخر ها أسوأُ هذه الكتب أحدُ أن   احلقيقةِ و .!! .زان هو األسوأامليكتاب و 

 تفسيرِ  م فيقد تقدّ  (كهيعص)قوله  تعالى  -4صفحة  ،الكتب اإلسالميةدار  ،وهذا هو الـُمجلَّد الرَّابع عشر

ط بين مضامينها رآنية ال م صدَّرة بالحروف ال م قطَّعة ال تخلو من ارتباس ورة األعراف أنَّ الس ور الق  ل أوّ 
 ذلك ما نجده  من المناسبةِ  ويؤي د مشتركة ة تكشف عن مضامينكر وف المشتوبين تلك الحروف فالحر 

هذا يف البيانات يف  ،وإىل آخر الكالم -في سرد قصص األنبياء وال م جانسة بين هذه الس ورة وسورة ص
 .التفسري

ونقل  -أنَّه  قال في دعائِه َأْسأَل ك يا كهيعص :نقل رواية عن أمري املؤمننيفقد أمَّا يف البحث الروائي 
ُُثَّ -ادق الوعدم الصَّ الكافي الهادي الولي العالِ  انأمعنى ذلك -ادقالصَّ ن الثوري عن اإلمام رواية عن سفيا

فسفيان  ،رواية ُسفيان الثوري عن اإلمام الصَّادق هذه الرواية ومنها ،بعد ذلك ش ر ع  بذكر روايات املخالفني
وهكذا  ،دوقصَّ يخ الب معاِّن األخبار للشَّ يف كتامثالً يف كتبنا  وردت هو من املخالفني أيضاً لكن  روايتهالثوري 

  .رآنالقُ  زان يف تفسريهذا هو املي ،غري ذلك املخالفني وال شيء   رواياتِ السي د يُورِد 
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 ؟..أين حديث إمام زماننا!  

هل أنَّ أقول ! !عيفةرواية ضيقولون الرواية ! ؟ال تذكرونه ملاذا ،أذكروه كما تذكرون روايات املخالفني
ينقلونا عن الَّيت هذه الرِّوايات حَّتَّ  ،أبداً  ؟قوي ة الروايات هذهبنظر املخالفني هل حَّتَّ  هذهِ  ت املخالفنيايارو 

 هذه ويف املصادر فإنَّ  فني يف األسانيدِ حبسِب منهجية املخال املخالفني لو أردنا أن  نُناقش أسانيدها ومصادرها
رآن ويرتكون ويُفسِّرون هبا القُ  تمدون عليهاونا ويعوايات ضعيفة  عند املخالفني يوردر  ،الرِّوايات ضعيفة  عندهم

  !!ه عليهوسالمُ  اللِ  حديث إمام زماننا صلواتُ 

 (.تفسير  الكاشف) هذا هو 

شيخ حممَّد جواد فال ،الل د جواد مغنيه رمحهحممَّ يخ الشَّ تفسري  ،ت واجلرائداجملال   ولنا أن نسم يه بتفسريِ 
ت  على األعمِّ  ُيشكِّك يف أحاديث أهل البيت ،ولكنَُّه ال ينقل عن أهل البيتُمغنيه ينقل عن اجلرائد عن اجملال 

هم عنده  األساسُ  .تِب املخالفنيافقة ِلم ا يف كُ مني املو افهو من املض وإذا نقل شيئًا عن أهل البيت ،األغلب
وفقُه أهل  ،املخالفنيالربوجردي بأنَّ حديث أهل البيت هو حاشية على حديِث د السيِّ مثل ما قال  ،املخالفون

حديث نفهم  أن  فعلينا أو اًل  أهل البيت نَّنا إذا أردنا أن  نفهم حديث  ، وأعلى فقِه املخالفني البيت هو حاشية
 ،املراجع اآلن هذا املبىن يتبنَّاه  وباملناسبة !!راية حلديث أهل البيتون أكثر فهمًا وأكثر دِ وبذلك نك ،املخالفني

  .!!.ون هذا املبىنيتبن  منهم اآلن  األحياءُ  ،اآلنتُقلِّدونم  الَّذيننفس املراجع 

-تقدَّم نظيره  مع التفسير في أّول سورة البقرة يقول: كهعيص  ،196صفحة  ،هذا هو اجمللد اخلامس
وقيل إنَّ هذه الفواتح أسماٌء للسورة وقيل : هذا هو اجلزء األولو  ،يف تفسري الكاشف إىل سورة البقرةنذهب 
عد والفهم أنَّ اهلل سبحانه ب األقوال إلى الواقع رب  قد وقيل غير ذلك وأمَّ حَ م  أسماٌء هلل وقيل بل لِ  بل هي

 ،أو بسورة  واحدة رآن الجاحدين والمعاندين وعجزوا عن اإلتيان بمثلِه أو بعشر سور  مثله ى بالق  تحدّ  أنْ 
ف من جنس هذه ؤلَّ عجز ملكتاب المإلى أنَّ هذا ا ،ونحوها (الم)بعد هذا أشار بذكِر هذه الحروف 

فسير ت فعجزكم إذًا دليٌل قاطع على أنَّ هناك ِسرًَّا وال في متناول األطفال والجهالهي الَّتي الحروف 
شيخ ُمغنيه الهذا ما قاله وال أتوقُع من -ماء ال من صنع األرضرآن من وحي السَّ ق  لهذا السر إالَّ أنَّ هذا ال



 كهيعص(  22لحلقة )ا                                            شيخ الِغّزي  الكتاب الناطق / لل :3الجزء  –والعترة ملّف الكتاب 
 

- 10 - 
 

تفسري من  جد ذلك يفأن  أ من املستحيالتِ كما هو   ،ة فهذا من املستحيالتجَّ احلُ اإلمام  د حديث  يورِ  أن  
ميكن  أن جتد كل شيء  ،اجمللَّد اخلامس عشر داُر الـم الكوهذا هو  ،الل د حسني فضلد حمم  رآن للسيِّ وحي القُ 

وكأن ه تالحظون الكالم هو هو  -عن أمثال هذه الحروف م الحديث  تقدَّ  (كهيعص): زماننا إمامِ  إال  جتد كالم  
بعض األحاديث المأثورة في تأويل هذه دت وقد ور -:يقول إىل أن   ،نقُل عن اآلخري أحدهم استنساخ

 ،ادق الوعدا الكافي الهادي الولي العاِلم الصَّ نأ :هل البيت ما رواه سفيان الثورية أالكلمة عن بعض أئمَّ 
اجتهادًا من ابن  هذا ما كانوربَّ  ،هاد  حكيٌم عليٌم صادق كريمٌ وعن ابن عباس كما في الدر المنثور  

-:يعين ما نقلُه عن اإلمام الص ادق -كما َقد يكون في التفسير األّول-؟:األنكى من هذا ماذا يقولو -عباس
لكن على  ،الروايةال يعتقد بصحَِّة هو أساسًا يعين  -ذلك على تقدير صّحة الرواية شبه  أو ما ي يحاءاً ستا

ادق اإلمام الصَّ  ،موجودة على طول الكتاب هذه الظاهرة !!رآنمن القُ فاإلمام يستوحي  تقدير ِصحَّتها أساس
أنت  ،رآنأنا أستوحي املعاِّن من القُ  ،ال يعرُف احلقائقالَّذي يستوحي هو الَّذي  ؟يستوحيالَّذي من  ،يستوحي
من )هذا التفسري  هذا هو معىن عنوان ،رآنأنت تستوحي من القُ  ،رآنك من وحي القُ يت تفسري  كما مس   تستوحي  
حنُن نستوحي  ،رآنأنَّه يستوحي املعاِّن من القُ وقد صرَّح هو هبذا ب ،ف يستوحيأي أنَّ املؤلِّ  (رآنوحي القُ 

 الصامت  من القرآنِ فكيف يستوحي اإلمامُ  ،رآنرون القُ أفال يتدب  : رهو أحد معاِّن التدب  رآن اء من القُ يحاالستو 
من هؤالء العلماء وهؤالء  واضح  وجهل  .!! .لإلمام املعصوم واضحة   إهانة  هذه ! ؟واإلماُم هو القرآن الناطق

 .!!.املراجع

  (.انهألذرآن إلى اتقريب الق  )هذا هو و 

الطبعة الثَّانية   ،باعة والتوزيعو الط   دار العلوم للتحقيق ،د الثالثاجمللَّ  هوهذا  ،د الشريازيللسيد حمم  
ب ركَّ ي  الَّتي هي  كهيعص أي أنَّ كهيعص :428 صفحةيف اجمللَّد الثَّالث  ،هجري 1432ميالدي  2001

ن  عمَّ ومل يبني  -وقد ورد-:إىل أن  يقول-وأمثالها فو رآن مركبٌّ من هذه الحر فإنَّ الق  رآن منها هذا الق  
وصاد صبرهم فهي   وهاء هَلك  العترة وياء يزيد وعين عطش  اآلل وقد ورد أنَّ كاف اسم  كربَلء-!ورد

وقد ورد أنَّ كاف اسُم كربالء وهاء -لحكمة سواهم ت ختار لمعرفة الطرفين دونالَّتي  ةيلكسكالرموز الَل
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هو مل ينقل هذا الكالم عن رواية سعد ابن عبد الل  ،يزيد وعني عطُش اآلل وصاد صربهمهالُك العرتة وياء 
ا ن ،األشعري عن املصدر األصل هذا هو اجلزء الثامن  ..9صفحة  88اجلزء  قل هذا عن حبار األنواروإّنَّ

والعين عطش   وقيل الكاف كربَلء والهاء هَلك العترة والياء يزيد): 9والثمانون من حبار األنوار صفحة 
وقيل الكاف   .!!. الكالم ضعيفأشارة إىل أنَّ هو  (قيل)هذا املصطلح !! (وِقيل)-الحسين والصَّاد صبره  

-إىل آخِر الكالم-من كاف والهاء من هاد  والياء من حكيم (كهيعص)والكاف في : بعد أن  أورد ،كربالء
وهنا مل ينقل -سين والصَّاد صبره  والعين عطش  الح   ترة والياء يزيدوقيل الكاف كربَلء والهاء هَلك العِ 

وصاد : وقال ،والعين عطش  الح سينهنا:  املوجود بينما- اآللوالعين  عطش  : قالبل  ،النَّص بتمامهِ 
ر إىل أنَّ هذا ها ومل ُيشِ بكاملِ  وايةُ ل الرِّ نق  يف النقل ومل تُ  ة  ال توجد دقَّ  إذاً -والصَّاد صبره  : واملوجود هنا -صبرهم

ولكن  ،نازمانِ  إمامِ  قولُ  أن همع هو القول األصل والفصل  ومل جُيعل هذا القول   انزمانِ  إمامِ  احلديث هو حديثُ 
أوردُه مع أقوال  ،أشار إىل هذا املضمونالَّذي الوحيد هذه التفاسري هو  يفالشريازي السي د هذا فإنَّ  مع كلِّ 
من اجلزء  ،عيفضمن التر فيها هذا القول بنحو  ذُكِ  أقوال   لةِ مج يفنقلُه و  ،مل ينقلُه عن املصدر األصلو أخرى 

  .والثَّمانني من حبار األنوارمن االثَّ 

  ؟ماً بالمصدر األصليس عالِ لو  ماً بالروايةالشيرازي ليس عالِ السّيد هل أنَّ  -
  ؟بكاملها ل الرواية  نقَ لماذا لم ت   -

  (كهيعصــ )ل العميقةُ  الداللةُ  ضحُ املعىن املهم  وتت   ضحُ يت   ،ا عليكمنقرأ الرواية بكاملها كما قرأهتُ  ماحين
 .!!.ُه عليهوسالمُ  اللِ  نا صلواتُ زمانِ  إمامُ   هاكما ذكر  

حَّتَّ و  ،زماننا ضح عن حديِث إمامِ هو االبتعاد بشكل  واو ا نفاسري علمائِ العام يف ت إذًا تالحظون اجلوِّ 
الذي نقل وبالنحو الذي مر  هو الوحيد من هذه اجملموعة من املراجع  .نقل مل ينقل الكالم بشكل  واضحالَّذي 

لكن هي هذه التفاسري نقلت هذا الكالم  بأنَُّه ال ُتوجد تفاسريبنحو  مطلق أنا ال أقول  ،حمم د الشريازيد السيِّ 
 ،ائجة ومن خمتلف االجتاهات واملدارسوهذه التفاسري األخرى الرَّ  (الميزان ،مجمع البيان ،بيانتال) :املهم ة
فضاًل عن تلكم  ،حممد  حسني فضل الل له اجتاههُ و  ،اجتاهه السي د الشريازي لهُ و  ،اجتاهُه اخلاص لهُ  فُمغنية
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 ،جممع البيان للطربسيو  ،لطوسيلالتبيان وهي  ،يعي هي التفاسري املركزية يف الوسط الشِّ تعتربالَّيت التفاسري 
  .!!.إمام زماننا حديث يف غاية الُبعد عنهي أنَّ هذه التفاسري كيف الحظتم  و  ،زان للطباطبائيواملي

م ال يعرفون كالم  من هنا  إمام  ملاذا ال يعرفون كالم   .!!.معىن املشاهدةيف زماننا  إمامِ  يتجلَّى لكم أنَّ
م ؟ه عليهوسالمُ  اللِ  نا صلواتُ زمانِ  م بعيدون عنه ال يعر  إنَّ  ،ال يستأنسون بهو تمازجون معه ال يو فون ذلك ألنَّ
وهذه قضي ة  ،تفاسريهميف هم و كتبِ يف   كر املخاِلفولذلك حشدوا ُكلَّ الفِ  ،يِث املخالفنييستأنسون حبدبل 

 ،احلقائقهي هذه  ،هذا ما هو بافرتاء ،وا من ذلكتراجعوها وتتأكد   تب موجودة ميكنكم أن  هذه الكُ  ،واضحة
  .رآنالقُ  لِّ ث عن كُ أحتدَّ  ن  طيع أال أستو أخذُت مثاالً أنا هنا  ،ال تقف عند هذا املثال والقضيةُ 

مون علِّ ين ويُ يعتربونا هي الدِّ الَّيت الة حكام الصَّ الثة عنوانًا من الفقه ومن أهادة الثَّ الشَّ ين أخذُت فإنَّ  -
هم هكذا يقولون بأنَّ ولكنَّ  ،سنة ابن احل  جَّ الدين هو احلُ  ،الةالدين ما هو الصَّ و  ،الةاس أنَّ الدين هو الصَّ النَّ 

وجدنا أنَّ حديث  ُيصل ونا ويُعلِّمون النَّاس عليهاالَّيت الة الصَّ  هذه أحكامئنا إىل فحني جِ  ،الةالدين هو الصَّ 
  !!افعيأقرب إىل صالة الشَّ هي الة وأنَّ هذه الصَّ  ،فهاالِ أهل البيت خيُ 

وإذا  ،ةصدر عن اإلمام احلجَّ  بيان   أهم  و أهم  كتاب  وهو نا زمانِ  أخذُت مثااًل من حديث إمامِ  ُثَّ  -
إذا كان  !!بعيدةالهة  اجليف و خرى األهة  اجلتتحدُث يف بل  ،هُ ُه وال تعرفُ طواًل وعرضًا ال تفهمُ  الديني ةباملؤسَّسة 

إنَّ املراجع والعلماء ف ،( أي حير ك امللعقة خارج فنجان الشايالستكانا خيوط بصف  )يف األمثلة العراقية  هناك
ا االستكان يف اجلانب الشرقي من احمليط وإّنَّ  ،االستكان ليس خيوطون بصف  م لتوقيع السَّمري هيف فهمِ 

 !!همن نب الغريباوهم خيوطون يف اجل األطلسي

 سني صلواتُ عن احلُ نا مضمونُه زمانِ  من إمامِ  هتفسري و  (كهيعص)اليوم أخذُت عنوانًا من القرآن الكرمي 
ة ة وتفاسرينا األساسي  املركزي  نا تفاسريُ هي هذه ومن جهة  أخرى  ،يعيالشِّ  من عمق الفكرِ وهو ه عليه وسالمُ  اللِ 
سوا سون لو در  رس املدرِّ ومن هنا يدِّ  ،اتاخلطباء والفضائي  لكم ومن هنا ينقُل  ،يعيةالثقافية الشِّ  ساحةِ اليف 
 من األحيان بل يف األحياِن األكثر املنابر احُلسينية ال تؤخُذ من وإالَّ يف كثري   ،وهذا يف أحسِن األحوال ،رآنالقُ 

ا تؤخُذ مباشرًة من التفسري الشَّافعي ومن تفسري سيِّ الشيعي ة،  هذه الكتب  .وستالحظون ذلك !!د قطبوإّنَّ
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 .!!.الق ِذر ُيضعُِّف هذه الرِّوايةألنَّ علم الرِّجال  ؟ملاذا ال يأخذون هبا ؟ما هي ُمشكلة هذه الرِّواية
علم الرجال  ،جال القذر الوسخيف علم الرِّ هي نا قلُت لكم بأنَّ مصيبت   ؟قُلت لكم اذولذلك يف أو ل الربنامج ما

جاء بِه علماؤنا ومراجعنا من الَّذي هذا العلم الق ِذر  ،أهل البيت القذر لعنة الل على من أسَّسه ودمَّر به حديث  
ع أنَّ املرجحَّتَّ  ،هذه هي النتائج ،هذه نتائجهُ  ،أهل البيت أهل البيت وحديث   أهل البيت فدم روا فكر   أعداءِ 
ث عن املصدر األصل يدوال ينقُل احل ، أخرىيف ِعداد أقوال   ينقُل املضمون ال ينقلُه كاماًل وينقُل القول  الَّذي 
 هذا هو أحسُن م نو  !!شيء  وردفهو هكذا  (د  ر  و  )يقول  ،نازمانِ  إمامِ  شري إىل أنَّ هذا الكالم هو كالمُ وال يُ 
ألنَّ علم  ؟ملاذا ؟زمانم جوههم بالكامِل عن حديِث إمامِ و وا باحشفقد أ أمَّا البقيةُ  ،هذا هو األحسن ،فيهم

 !!عفواية بالضَّ على هذه الرِّ  حيكمُ  القذر جالالر  

  ؟!ي كتب الرجالف ءجامرور سريع على ما 
  (.رجال النَّجاشي)هذا هو 

ماذا يقول يف  ،والتقى باإلمام العسكري ءعد ابن عبد الل األشعري زار سامرايف أنَّ س   كُ النجاشي ُيشكِّ 
احلقيقة فهرست النجاشي ولكن هو يف و وهذا هو رجال النجاشي  ،467رقم الرتمجة  ؟ترمجة س عد ابن عبد الل

شر اإلسالمي قم سة النَّ مؤسَّ  !!من فهرست النَّجاشي إىل رجال النَّجاشينا زو روا امسُه فقلبوه ومراجع  نا علماء  
ه البي م حمَّد عليه السََّلم ي ضع فون لقاءَ  بعض أصحابنا ورأيت   :قولي هو ،467رقم الرتمجة  ،املقدسة

كوا هبذا العلماء واملراجع متسَّ  ولكن  ليس متأكِّدًا يعين هو -أعلم ويقولون هذه حكايٌة موضوعة عليه واهلل  
اجمللسي فتمسَّكوا به  الشَّيخشاهدة ذكرُه نا باحتمال  ضعيف  من تفسري معىن الـمُ مراجعُ ك كما متسَّ   ،االحتمال

 ،دةمرَّ هذا الكالم يف معىن املشاه !!قد أمجعت على ذلك يعةأنَّ الشِّ ًة إىل أن  قال بعض العلماِء بوصار قاعد
بأنَّ ع قالوا أيضًا املراج ،على سبيِل االحتمالو يِخ اجمللسي يت الثَّقافة على قول  ركيك  للشَّ يت األقوال وبُنِ بُنِ ف

ثنا عن   ،جاشيألنَّ النَّ  ؟واية ضعيفة ملاذاالرِّ  كتاب النجاشي وحياً من  لنجعل فولكن  ،جاشيكتاب النَّ حنُن حتد 
 م  كيف تعتمدون على كال   ؟من هم هؤالء-ورأيت  بعض أصحابنا :؟قالُه النَّجاشيالَّذي م !!ماءمن السَّ ُمنزَّاًل 

-يعين لقاء س عد ابن عبد الل-ه البي م حمَّدضع فون لقاءَ ورأيت  بعض أصحابنا ي  -!؟غري واضحو معم ى 
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ال ! ؟الء األصحابمن هم هؤ  ؟همما هو مصدرُ  ؟همما دليلُ -أعلم ويقولون هذه حكايٌة موضوعة عليه واهلل  
 جواب!!

يلة ستدرك األخبار الدخومُ يلة خبار الدخيف كتابِه األيقول  ندي اتِهجال من عِ قاموس الرِّ  طبعًا صاحب
 .!!.يل إالَّ ابن الغضائري هذاا الو نيوما جرَّ عل-ناأصحابِ  ورأيت  بعضَ -بن الغضائريجاشي يشري إىل انَّ النَّ بأ

يُقال كتاب ابن  ،مكتابُه ال يُعل    ،ال أدري هل كتب  هذا الكتاب أو ال ،ابن الغضائريشخِص ث عن أنا ال أحتدَّ 
ال  ،كتبهالَّذي   هو ال أدري من ،آخرشخص  حقري  وال ندري هل كت ب ُه هو أم كت ب ُه  ،أحد هُ مل ير  و الغضائري 
 .)القنادر هي األحذية باللهجة العراقي ة( .!!.هل كت ب ُه ابن الغضائري أم كت ب ُه ابن القنادري ،نعرف ذلك

 حديثِ  شيء يف كلِّ ون يف  كُ أنتم تشكِّ  الغريب-ورأيت  بعض أصحابنا ي ضع فون لقاءه ألبي م حمَّد
يعين  (والل أعلم)وحينا وضع عبارة  ،! هو مل يُبني  من هم هؤالء؟القول اذه كون يفلماذا ال تشكِّ فالبيت  أهلِ 

ورأيت  بعض أصحابنا ي ضع فون ، ولكن ه قال: داً ألطلق الكالم هكذالو كان متأكِّ  ،هو ليس متأكِّداً من ذلك
بينما  ،450بالنسبِة للنَّجاشي تويف -واهلل أعلمألبي م حمَّد ويقولون هذه حكايٌة موضوعة عليه  لقاءه  

ألنَّ والد الصَّدوق كان  ،يلسعد ابن عبد الل األشعري القمِّ  اً ر صان معادوق كوالد الصَّ  ،381الصَّدوق تويف 
والصَّدوق  ،ادثة حدثت يف زمان والد الصَّدوقاحل ،دوق يروي عن والدهِ الصَّ  الشَّيخو  ،لإلمام العسكري ُمعاصراً 

ة طويلة وهو من أهل عين بعد فرتة زماني  ي ،450والن جاشي متوىف  ،قم ي وسعد ابن عبد الل األشعري قم ي
فبينا أنا  فقال: يف املقدَّمةالذي بي نه  األساسفه على هذا ألَّ  (كمال الدين ومتام النعمة)دوق كتابه والصَّ  ،بغداد
ة أطوف بمكَّ  فيما خلَّفت  ورائي من أهل  ووِلد  وإخوان ونِعمة إْذ غلبني النَّوم فرأيت  كأن ي ليلة أ فك ر   ذات  

أسَتلمه  وأ قَ ب  ل ه  وأقول أمانتي أّديتها  ابع عند الحجر األسودوط السَّ الشَّ  فينا حول بيت اهلل الحرام وأ
 بابِ بِ اقفًا عليه و  اهللِ  مان صلوات  زَّ ال صاحب موالنا القائمفأرى  ،بالموافاة لي لتشهد وميثاقي تعاهدته  

 م فكر  فَ َعِلم عليه السََّلم ما في نفسي بتفر سه في وجهيغل قلب  وتقس  فأدنوا منه على ش   ،الكعبة
فقلت   ،كهمَّ أ ت كفى ما َقدحتَّى تابًا في الغيبة ف كال تصن   ِلمَ  :ليَلم ثم قال عليه فردَّ علي السَّ  مت  فسلَّ 

كتاب  آخر   ولهُ  ، غيبُة الصَّدوقمسهُ نعم للصَّدوق كتاب  إ-رسول اهلل قد صنَّفت  في الغيبِة أشياء نبيا  :له  
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ث مَّ قال لي ِلَما ال ت صن ف كتابًا في -:أصغر من هذا الكتابهي تلك الكتب  ولكن   ،مسُه املقنع يف الغيبةإ
 :َلمفقال عليه السَّ  ،أشياء في الغيبةِ  بن رسول اهلل قد صنَّفت  فَ ق لت  له  يا  ،ما قد َهمَّك ت كفىحتَّى الغيبة 

مضى  ثمَّ  ،األنبياء فيِه غيباتِ  ف اآلن كتابًا في الغيبة واذك رْ آمر ك أْن ت صن   ،لك السبيلليس على ذَ 
فلمَّا  ،وقِت طلوِع الَفجرإلى الد عاِء والب كاء والبث  والشَّكوى إلى فزعًا  اهلل عليه فانتبهت   صلوات  

هذا أن  يعين  .إىل آخر كالمهِ  ..في تأليف هذا الكتاب ممتثًَل ألمِر ولي  اهلل وح جَّتهِ  تدأت  اب أصبحت  
فقطعًا حني يريد أن  يذكر  ،ألنَّه ألَّفُه على هذا األساس ،مهم   كتاب  هو  يخ الصَّدوق للشَّ  الكتاب بالنسبةِ 

 ،حبسِب عقيدتِه وُمعتقدهِ  زمانِه كما قال هو إمامِ  وهو ميتثُل أمر  ملا يذكرُه ًا مئن  طالبد أن  يكون مفاملطالب 
 فقطعاً سيحاول أن   ،هوسالمُ  اللِ  اتُ صلو  ةِ جَّ احلُ  اإلمامِ  ألمرِ  امتثال   هو هذا الكتابتاليف  أنَّ  معتقدهِ  بحسبِ ف

 ،يعبد الل األشعري القمِّ  عاصر لسعد ابنوأبوه مُ  ،يف نقل املضامني املوجودة يف هذا الكتاب ةً ق  دِ أكثر يكون  
ا  ا ،الصَّدوق أدرك السِّنني األخرية من حياتهِ الشَّيخ حَّتَّ ورّب  الشَّيخ ولكن يقينًا أنَّ  ،وهناك من يقول ذلك ،رّب 

الصَّدوق  والد ،ومجيعهم من قم ،يد ابن عبد الل األشعري القم  وأبوه كان معاصراً لسع ،روى عن أبيه الصَّدوق
أيضاً على هو جاشي يذكر كالماً بينما النَّ  ،نييشيُخ القمِّ وسعد ابن عبد الل األشعري هو  ،الصَّدوق ُقمِّي ،ُقمِّي

 يؤ س ُس عليه!! ساساً أعند القوِم ل ُجعِ فقد ه ولكن مع ذلك ُه من فصلِ أصل  سبيل االحتمال وال يُعرف 

 الطوسي في رجاله. 

عاصره  عليِه -يعين عاصر اإلمام العسكري-ي عاصرهابن عبد اهلل القم  سعد : أيضًا قالالطوسي 
جيهل منهم  ،6429هذا الكتاب فيِه و  ،ف هذه الروايةفهو أيضًا يضع  -أنَّه  روى عنه السََّلم ولم أعَلم

ذاً إ! ؟معلومات صحيحةهي ل وجودة عن هذا العدد القليل من الرِّجاهذه املعلومات املأنَّ بفمن قال  ،6051
عدد املوجودين يف الكتاب  ،له خربة ل م ا كان جيهل هذه األعداد الكثرية تلو كانو  ،بالرِّجال لهُ  ة  الرَّجل ال خرب 

 ،واضحة غري أيضاً  وهذه ،128مذاهب خمتلفة  ،50وجماهيل  ،43عاف والضِّ  ،157وثقهم الَّذين  ،6429
 6051يعين أكثر من  ،ِضعاف 43 ،ثقات 157هو فقط يعرف  ،غري واضحة ،واملذاهب املختلفة ،اجملاهيل

 ،يبأحوال سعد ابن عبد الل األشعري القمِّ  هو جاهلفوال هؤالء ما هو جاهل بأحفمثل ،مهو جاهل بأحواهل
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وقد  ،يافعذنيِه يف فكِر الشَّ إليها بعد أن  عرفنا أنَُّه قد غطس إىل أ ن  ئ  الطوسي ال يُطم  الشَّيخ فضاًل عن أنَّ آراء 
يف  أُ قر  تُ الَّيت تلك  ،أهل البيت كرُ فيها ذِ الَّيت  األدعية  و  ،كُر أهل البيتفيها ذِ الَّيت  ث  يدرأيُتم كيف حذف األحا

س تلك ل  ع  ، ولكن ه يقول بأنَّين سأشرُح الـُمقنعة مسألًة مسألة مع أن ه ،املفيد يف املقنعةالشَّيخ ذكرها الَّيت و الة الصَّ 
أم ا يف كتاِب املبسوط فهو  !!افعيم مع ذوق الشَّ وجاءنا بروايات تتناسب وتتواء   األدعيةاألحاديث وتلك 

ومرَّ هذا الكالم علينا يف احللقات األوىل  ،الةأجزاء الصَّ  لةِ افعي يف مجُ نقل كالم الشَّ  وواضح   بشكل  صريح  و 
أشرُت إليها الَّيت واملصادر تراجعوا احللقات  مُيكنكم أن  و  ،خرىالكالم مرَّة أُ  إلعادةِ  ال جمال  و وجئنا باملصَّادر 

 .فيما تقدَّم

 أمَّا م عّجم  رِجال الحديث للسّيد الخوئي. 

خالصة الكالم يف صفحة  ،ةترمجة طويل ،5058 سعد ابن عبد الل رقم الرتمجة ،د التاسعوهذا هو اجمللَّ 
هو هذا الكالم و -اً جدّ وهذه الر واية ضعيفة  السََّند -حنُن بصددهاالَّيت هي هذه الرِّواية -:واية  وهذه الر   : 82

ا  قد قالوا بأنَّ هذه الرِّواية مل تُرو   أولئكيعين إذا كان -واية  وهذه الر  -أقوى من الكالم السَّابق ، موضوعة أو أن 
ا مرويةحَّتَّ  يعين -وايةوهذه الر  فقول السي د:  قد الباب أن  يعين   -اً جدّ ضعيفة  السََّند -، فهيمع احتمال أنَّ

ألنَّ األشعري وذلك أنَّ هذه الرِّواية موضوعة ب ابحصبعض األألنَّ النجاشي اعتمد على قول  ،بالكامل دَّ سُ 
حني وسي وكذا كالم الطُ  ،قبلينئذ  ميكن أن  تُ ذلك فتكون الرواية ح لو ثبت خالفُ و  ،مل يكن قد زار سامر اء

ولكن   ،أن  تُقبل الر وايةأيضًا ميكن ولو ثبت خالف ذلك  ،اإلمام العسكريإنَّين ال أعلم أنَُّه روى عن  :قال
فإنَّ -ما سبب ضعفها؟ -اً جدّ وهذه الر واية ضعيفة  السََّند  -قالحني الباب من أساسِه  السي د اخلوئي سدَّ 

كتب هي  هذه  !!مشكلتهُ هذه -هم بالغلوّ تَّ الشيباني أحد الر واة لم يوثَّق وهو م د ابن بحر ابن سهلمحمّ 
 والسقوط عن االعتبار؟! لضعفبا وحكمت عليها ،املهم ة وايةدمرت هذه الرِّ الَّيت جال الرِّ 

أنَّ كاف   د  ر  و   ُث يشري إىل أنَّهُ  ،(كهيعص)  يذكر هذه اآليةكاتب  سين  وهو   ،لذا جند كاتباً من الُكتَّاب 

 ،يستهزئ هبذا التفسريذلك بعد  ُثَّ  ،سني والصاد صربهوالعني عطش احلُ  ديزيياء الكربالء واهلاء هالك العرتة و 
والياء  ،والهاء ه راء-ملاذا ال نقول الكاُف كالم ،ملاذا نقول كربالء-ولماذا ال يكون الكاف  كَلم-فيقول
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واية اعتمد على أنَّ هذه الرِّ  ؟يف هذا أساس  اعتمد على أيِّ -وهكذا صفصطائياد ى والعين عيٌّ والصَّ ي روَ 
هو سي دنا  ؟اً نَّ الرواية ضعيفة  جد  صرَّح بأالَّذي من و  ،هم علماء الرِّجال فتحوا الباب لهُ الَّذين يعين  ،ضعيفة
يف السَّند هناك رجل ُمتَّهم و بأنَّ الرِّواية ضعيفة  جد اً ألنَّ يف الطريق قال  ،قبل قليليف ذلك مرَّ الكالم و اخلوئي 

ى ف كَلم والهاء هراء والياء يروَ الكا-هذا الكاتب الُسين هكذا يستهزُئ بكالِم إمام زماننا فيقول !!الغلو  ب
يعين كالم  كثري  فاسد  كما  ،يعين كالم من دوِن معىن اهلُراء معناه واضح،-والعين عيٌّ والصاد صفصطائي

ُث من دوِن ويتحد   مُ يتكل  الَّذي هو  طائيوالصفص ،طق أو اجلهلهو العجز عن الن   والعي   ،يقولون يف كتب اللغة
هاء هالك العرتة إىل و  ،يستهزُئ بكالِم إمام زماننا فُيحوِّل كاف كربالء إىل كالمالَّذي ين ب الس  هذا الكاتِ  ،دليل
إىل عجز أي  هلا إىل عي  سني حيو   عطُش احلُ والعني ،سني إىل يروى يعين كالم  هراء  وياء يزيد ظامُل احلُ  ،ُهراء

 ،ىوالياء ي روَ  ،والهاء ه راء ،ولماذا ال يكون الكاف  كَلم-هلا إىل صفصطائياد صرب احلسني حيو  والصَّ  ،وجهل
وهكذا يعين ومُيكنك أن  تأيت  !آخر كالم  أيِّ  تأيت ب ميكنك أن  و يعين -وهكذا صفصطائياد والصَّ  ،والعين عيٌّ 

ألنَّ  ؟ملاذا ،بكالم  أسخف ما يكون وتضعُه تفسريًا هلذه احلروف ،بكالم  ساقط   ،بكالم  سافل   ،فاحش بكالم  
هذا العلم  ،رذِ لمهم الق  ون بقواعد عِ جالي  الرِّ  واية همفوا الرِّ ضعَّ الَّذين  ؟فهاضعَّ الَّذي من  ،ت ضعيفةمر  الَّيت الرواية 

حني يأيت هذا  ؟ال هذِه قذارة أم ،ذاراتنا هبذه القيتيأالَّذي ألنَُّه هو هكذا لذلك أنا ُأصر على تسميتِه  ،رذِ الق  
والص اد  ،والعني عي   ،والياء يُروى ،يعين كالم اإلمام احُلجَّة ُهراء ،واهلاء ُهراء ،بأنَّ الكاف كالم :الكاتب ويقول

 مُيكن أن  تأيت بأيِّ كلمة  سخيفة  أو ساقطة  أخرى فُتضيفها هنا وهكذا كالُم عيٍّ صفصطائي  ،صفصطائي
هو جر أُه الَّذي  ؟نازمانِ  إمامِ  املخالف كي يستهزئ حبديثِ  ين  أ هذا الكاتب الس  رَّ ج  الَّذي من  ،الكالم قدُ ص  ي  فـ  

نا كالُم السي د اخلوئي وأمثال هؤالء من مراجعِ   ،كالُم الطوسي  ،هذا كالم النَّجاشي ،جال القذرالرِّ  علمُ هذا 
قطعاً اآلن فيكم من سبَّ هذا الكاتب  .نازمانِ  إمامِ  ستهزُئ بكالمِ يالَّذي فتحوا البوابة هلذا الَّذين هم  ،ناوعلمائِ 

 هذا الكاتب ،ين   الكاتب ما هو بسُ  هذا نَّين أقول لكم إنَّ كُه ولسب ه وشتمُ  فيسهلُ  خمالف   ومن لعنُه ألنَُّه ُسين   
قد  ،ما هو بسين   و  شيعي  الكاتب  .!!.كمكم بأنفسِ ريد أن  متتحنوا أنفس  أ سين   أنا قُلت بأنَّ الكاتب ،شيعي  
من الطراز و ة شيعي  ة الئي  مال  نا العُ من رموزِ هو الكاتب  ،اً ي  نال ليس علما .!!.هُ يسُهل شتمُ حَّتَّ  رن أنَُّه علماِّن  تتصو  
والعين  ،والياء ي روى ،والهاء ه راء ،الكاف  كَلم-كمزمانِ  يقول عن كالِم إمامِ الَّذي هذا هو الكاتب  ،األول
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تأيت بأي   يعين مُيكنك أن   ،ألدبة لسيئ  ُـ من مثل هذه الكلمات امل وهكذا-وهكذا صفصطائياد والصَّ  ،عيٌّ 
 السين   ف ،فونيعية اآلن سوف تتوق  موز الشِّ من الر  و ائم م  من الع  هو ب اآلن حني عرفتم بأنَّ الكاتِ و  !!كالم  آخر

كم أم هل هو من أصنامِ  ،من هو ألن كم تريدون أن  تعرفوا ؟فونملاذا تتوق  ولكن   ،أيضاً  ُه والعلماِّن  ل شتمُ يسهُ 
 نحن :ونُم وتقولوننَّه من أصنام اجملموعة الثَّانية ستسب  ُه وعرفتم بأمس  فإذا عرفتم ا .!!.جملموعة الثَّانيةا من أصنامِ 

جزاكم الل  ،لرتقيعة ان بعملي  و كم فستبدأوإذا كان من أصنامِ  ، إلخسابقاً، هؤالء الَسَفَلة األراذل... نعرفهم
هذا  ملنواآلن أقول لكم  ،ح ضِّروا الر قع ،أي ها الـُمرقِّعونو رمحة على والديكم حضِّروا رقـُع كم أي ها الرق اعون  ،خرياً 

  !الكتاب

 (.رآنللق   نحو تفسير  علمي  ) الكتاب  عنوانه 

ة عراقية بعد سقوِط الطبعة طبعهذه  ،ينة النَّجاةهي منشورات دار سف بني يدي  الَّيت  هذه الطبعة 
هناك طبعة لبنانية مؤسسة األعلمي  ،رآن طبعة دار سفينة النجاة طبعة عراقيةتفسري  علمي للقُ  حنو ،النظام

هذه الطبعة طبعة و  ،الطبعة األوىل 1405 ،ميالدي 1985هذه الطبعة سنة  ،لبنان ،بريوت ،للمطبوعات
 (رآنو تفسري  علمي  للقُ حن) ،منشورات دار سفينة النَّجاة ة عراقيةفهذه طبعة مؤسسة األعلمي وهذه طبع ،أخرى

اء ُهراء والياء يُروى والعني يقول بأنَّ الكاف كالم واهلالَّذي هذا هو  ،ة الل عليهمحر أمحد الوائلي الشَّيخ لدكتور ل
 ،27الطبعة العراقية يف صفحة  حبسبهذا الكالم  ،26نقرأ ماذا قال يف صفحة  والصاد صفصطائي. عي  

نفس الطبعة نفس  ،نفس الكالم 27وصفحة  ،26موجود يف صفحة أيضًا وتية ري بونفس الشيء يف الطبعة ال
العناصر واالتجاهات  :الفصُل األول)من ذلك هو وضع عنوانًا -ومن ذلك-26يف صفحة  ،الصفحات

ضوان الل تعاىل نا الوائلي ر شيخِ  حبسِب رأيِ   شاذ  فهذا تفسري (،ة في التفسير واألخطاء المنهجية فيهالشاذّ 
رها بعضهم برواية ومن ذلك تفسير قولِه تعالى كهيعص مطلع سورة مريم فقد فسّ  -26يف صفحة  ،عليه

وهي  ال ي عرف قائلها وأسندها إلى اإلمام الثاني عشر-:مرسلة يعين ضعيفة السند-هاعرف قائل  مرسلة ال ي  
وذكر أنَّ  ،سين والصاد صبره  والياء يزيد والعين عطش  اإلمام الح   إنَّ الكاف كربَلء والهاء هَلك  العترة

ه يستعبر فأنبأسين الح   ركذ إياهم فكان إذا  هاهرين فعلمسماء أهل البيت الطَّ مه أزكريا سأل اهلل أْن يعل  
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معصوم ألمكن ت عن صحّ  ولهذه األقوال و -إىل أن يقول-ذكره من تفسير كهيعص مرّ  عن قصته بما
ا غري صحيحةو -د بهاالتعبّ  ا غرُي صحيحة هو ِعلُم الرِّجال الق ِذر الوسخ قال لهُ الَّذي ! ؟من قال لك بأن   ،بأنَّ

ه فال تلقوه يف بالوعة املراحيض ألنَّ علم  الرجال القذر الوسخ هذا عنكم  تبعدوا  أن  إذا أردمت مينِّ  ونصيحة  
قذارًة وأكثر اتساخاً   جناسًة وأكثرُ جال أكثرُ احبثوا عن مكان بعيد وإالَّ فإنَّ قذارات علم الرِّ  ،رهاقذِّ وي سهاسينج  

يُقذِّر و كم مراحيض   رسيقذِّ  فأنَّهُ  تفعلوا ذلكفحذاري أن  ،ووساخًة من القاذورات املوجودة يف بالوعة املراحيض
د بها إذ لم نجد لها التعب  ت عن معصوم ألمكن حّ ال لو صوهذه األقو -!!البالوعات أكثر ِمَّا هي ق ِذرة

 ،كثريةوهي   أهل البيت لعرفتم الوجوه   يعة وأحاديث  يا علماء الشِّ  لو أنكم قرأمت الرواياتهذا! غريب  -وجهاً 
أو  إىل حلقتنيتحتاج سف ألنَّين إذا شرعُت فيها اآلن انضمة إن شاء الل بالتفصيل يف شهر ر وسأشرُح هذه الرواي

يف حديث  مالهذا الك وجوهُ هي ستعرفون ما أنَّين سأشرحها وحيئنذ  لكنَّين أعدُكم  ،قأكثر ووقت الربنامج ضي  
أنا  ،وذلك-د بها إذ لم نجد لها وجهاً األقوال لو صّحت عن معصوم ألمكن التعب   وهذهِ -ل بيت العصمةأه

هذه  ،ت منكليس وهذه املشكلةُ  ،لتك هي هذهُمشكف ،حبديِث أهل البيت نا الوائلي  ك يا شيخ  جلهلِ  ،أقول
 ،ون من جهل  حبديِث أهل البيتيعان بدورهمهم والذين  ،منهمِعلمك  تأخذ الَّذين  جعِ ار ا من املأخذهت   املشكلةُ 

ل إرسااًل أو ولكنَّها والحالة  هذه ت رسَ -!!أهل البيت ال يعرفون حديث   همهم قد يعرفون أشياء كثرية ولكن  
 فقد ، قبل قليلعلينا   مر  و ذكرُه السي د اخلوئي الَّذي نفس الكالم  ،يرويها جماهيل-فَل ي مكن ،مجاهيليرويها 

ًا فإنَّ محمَّد ابن بحر ابن سهل  وهذه الر واية  ): - 82اخلوئي يف صفحة  اقال سي دن ضعيفة  السَّنِد جدَّ
وماذا يقول  ،نفس الكالمهو -(مجاهيل سنِد الروايةِ  من رجاِل وغيره   هٌم بالغلوّ وهو متّ  قالشيباني لم ي وثَّ 

دنا من سي   ؟أخذ الكالم من أين هو الوائلي-ولكنَّها والحالة  هذه ت رسل إرسااًل أو يرويها مجاهيل-؟هنا
ولكنَّها والحالة  هذه (مجاهيل وغيره  من رجاِل سنِد الروايةِ  وهو متهٌم بالغلوّ  لم ي وّثق)-حني يقول اخلوئي
أو  عليه حقيقةً  بما ال تدل  فَل يمكن الركون إليها ألنَّه  تفسيٌر لأللفاظ  إرسااًل أو يرويها مجاهيل ت رَسل  
هذا النصف الثَّاِّن من و  ،التحك م يعين القول بال دليل-من التحك م قغلَ ي إلى فتِح باب  ال ي  وهو يفض اً مجاز 

املصدر األو ل هو من معجم  ،اآلن كالمُه هذا أخذُه من مصدرين ،الكالم أخذُه من مصدر آخر سنأيت عليه
ولكنَّها والحالة  هذه ت رَسل  إرسااًل أو يرويها )-ومن قذارات علم الرجالتب الرجال من ك ،رجال احلديث



 كهيعص(  22لحلقة )ا                                            شيخ الِغّزي  الكتاب الناطق / لل :3الجزء  –والعترة ملّف الكتاب 
 

- 20 - 
 

ب  ال وهو يفضي إلى فتِح با ،عليه ألنَّه  تفسيٌر لأللفاظ بما ال تدل  )-:ُُثَّ هذا الكالم الثَّاِّن -(مجاهيل
 ،والعين عيٌّ  ،والياء  ي روى ،والهاء ه راء ،ولماذا ال يكون الكاف  كَلم-ويستمر فيقول-(ق من التحك مغلَ ي  

رِه هذه األبواب على دستو  ح أمثال  أن ت فتَ  ى إنساٌن مسلمٌ أفيرضَ -ُث يقول-والصاد صفطصائي وهكذا
 !!ماءه أقدس رسالة  هبطت من السَّ أنَّ  هِ  ويعترف بهِ ويعتقد  ب المعارفَ  وينهل منه   يناً ودِ  اً ينيرتبط  به د  الَّذي 

نا زمانِ  إمامِ  وُيسم ي حديث   ُيسمِّي هذا التفسري  -العبث مثل هذاعن  كتاب  اهلل تعالى  صان ي  أجل يجب أنْ 
علم  وجناسات بقذارات نا نعتقدُ ند وأنَّ فلنفرتض أنَّ الرواية ضعيفة السَّ  !!هذا أي  سوء  يف األدب ،بالعبث
 صلواتُ  يُلقونا على حديث أهل البيتالَّيت  وأنَّنا نقبل ما قالُه ُعلماء الرِّجال يف قذاراهتم وأوساخهم  ،الرجال

عن  صادر  أنَّ هذا احلديث هو  هناك احتمال  ولكن   ،نا نقبل هذه القذارات واألوساخفلنفرتض أنَّ  ،مالل عليه
ال  بهِ  يعملون  الَّذين  نفسُ و  ،هذا على فرِض ق بولهِ  ،اً وليس علمًا قطعي   اً ي  غيب الرجال ليس علماً  لمُ فعِ  ،اإلمام

 ال تتجاوزُ و  القضي ُة ظنيَّةف .!!.النَّاس حقائق   طيع أحد أن  يعرف  ال يستو  ،علم  ظين    الرجالِ  علمُ  ،هتِ يقولون بقطعي  
 املوجودةِ  املعلوماتِ  ل  كُ   ،س ظن  د  س واحل  د  على احل  ة   مبني   القضيةُ  ،احلديث م مل يلتقوا برواةِ خصوصًا وأنَّ  ،الظن  

الَّذين اخلوئي هبؤالء د السيِّ مَّت التقى ف ،ظن  هو ُس د  واحل   سيِّ د  من النوع احل  هي  ،ة  سي  د  ح   الرِّجالِ  علمِ  يف كتبِ 
ال يوجد هناك  !؟سنة ئةبثالمث ماتوا قبلهالَّذين جاشي مَّت التقى بالرواة النَّ حَّتَّ و  ؟سنة ألفماتوا قبل أكثر من 

 لو قبلناحَّتَّ  ،ظِنيَّة ة  سي  ة  حد  قضي  القضي ُة  ،ةجالي   حسِّي يف املعلومات الر هناك أساس   ال يوجدُ و سِّي ارتباط حِ 
يتقيَّأُ الَّيت  األوساخ  هذهِ  اخ علم الرجال وقبلناسو رجال وحكمنا بقذارات علم الرجال وأهذا املستوى من علم ال

مونا على حديث ير الَّيت هذه القاذورات  ،خرىأو خيرجونا من أماكن أُ  أهل البيت جاليون على حديثِ هبا الرِّ 
ا تعطي احتماالً أهل البيت لو قبل الشَّيخ يعين اآلن  ،اً موجود ةِ الصح   ويبقى احتمالُ  ،يف التضعيف ناها فإنَّ

 وال يكونُ  لو يُنقل كالم   ،مههم ويقدسمُ يصن  الَّذين من املراجع  ،عن أحِد املراجع ل لُه كالم  الوائلي لو يُنق  
د حسني كاشف الغطاء يقول حممَّ الشَّيخ ! يا مجاعة ؟األدب إىل ذلك املرجع إىل أن يسيء   هل يبادرُ  ،اً قطعي  

ا خرجت عن الزَّ  ُه يف برنامج  يف وحني انتقدُت كالم   ،والكالم موجود يف كتابهِ  .!!.دابمن حدود اآلهراء بأن 
ا خرجت عن حدودِ ا قال عن الزَّ م  قناة املودَّة وقُلت مثل   كاشف الغطاء الشَّيخ  أقول بأنَّ فإن ين  اآلدابِ  هراء بأن 

 ل  إ ه  جِّ وُ الَّذي  والُسبابُ  الشتائمُ حينها ال تعلمون كم هي  ،اآلداب وليست الز هراء عن حدودِ  خرج  الَّذي هو 
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ا ّبموِّن واهت   ،قالوا ما قالواو  ،اً ال تعلمون كم كان شديد الديني ةِ  سةِ املؤس   ورفضُ  ،نرتنتلِّ مكان على اإلمن كُ 
ا خرجت عن حدود اآلداب الَّذي كاشف الغطاء هو الشَّيخ  و  ،موِّناهت   موجود يف  والكالم يقول عن الزَّهراء بأنَّ

اآلن هذا  ،مل يقبلوا ، تعاىلِه أيضًا يف هذا الربنامج يف احللقات القادمة إن شاء اللكتابِه وسنأيت على ذكر 
أنا مُيكن أن   ،مع أنَّ بنات املراجع مُيكن أن  خيرجن عن حدوِد اآلداب ،أحد املراجع الكالم لو يقال عن بنتِ 

اآلن وأنا  ،والل ال يقبلون ؟لو قيل هذا الكالم يقبلون ،لسنا معصومنيف خرج عن حدوِد اآلداب وأنتم أيضاً أ
  .!!.يف نظرهم د انتقدُت نبيِّاً من األنبياءألنَّين ق الكثري سيسب وِّن أنَّ بالوائلي أعرف الشَّيخ  انتقد كالم  

! !له عبث يُقالُ  ةِ احلج   اإلمامِ  كالمُ -كتاب  اهلل تعالى اهلل عن مثِل هذا الَعَبثي صان   أجل يجب أنْ 
علِم الرِّجال وقذارات الرِّجاليني هذه لو كان على سبيل االحتمال لنفرتض أنَّ هذه الرِّواية حبسب قذارات حَّتَّ 

 ةِ احلج   فمع احتمال الصحة كيف ميكن أن يقال عن كالم اإلمامِ  ،الرِّواية ضعيفة لكن احتمال الص حة موجود
 ! ؟هكذا

وأنت  ع ب ث  احُلجَّةِ  اإلمامِ  كالمُ -أجل يجب أْن ي صان كتاب  اهلل تعالى اهلل عن مثِل هذا الَعَبث
  ؟! أنت من أين جئت بكالمك؟كالمك ما هو بعبث

  .؟!.من هذه القذارات ،نيلرجالي  جئت باجلزء األول من كالمك من كتب ا :أوالً  -
  .؟!.أنت نقلت منهالَّذي املصدر  يت علىالقسم الثاِّن من كالمك سآ :اً يوثان -
والياء ي روى والعين عّي  ،الكاف كَلم والهاء هراء-حني تقول نك  مِ  أدب   هو سوءُ  :والقسم الثَّالث -

   .؟!.والصاد صفصطائي
  .؟!.كتاب  اهلل تعالى اهلل عن مثِل هذا الَعَبث  أجل يجب أْن ي صانَ -فقلتُُثَّ أسأت  األدب كثرياً  -

  .!!.هداء هبذا الوصفد الش  فمرًَّة تصف حديثاً عن سي  

 .!!.عبث ة بأنهُ جَّ حديث اإلمام احلُ  صفُ وأخرى ت  

 !! ..هذاأي  سوء أدب 
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  !؟الباب للشيخ الوائليهذا فتح الَّذي من 

فتح الَّذي السي د اخلوئي هو  ،فتح البابالَّذي السي د اخلوئي هو  ،احلديث رجالِ  معجمُ  ،هذه الكتبُ 
 احلديث د اخلوئي يف قضي ة اجملاهيل ونفسهذا هو كالم السي   أوالً  ،! أبداً ؟تستغربونهل  ،يخ الوائليالباب للشَّ 

 ،الوائلي رمحُة الل عليه جتاريب مع املنربالشَّيخ هذا كتاب  ،140يف صفحة تعالوا معي  :وثانياً  ،ف الروايةوتضعي
وهذا الكتاب كتبُه يف  ؟الوائليالشَّيخ ماذا يقول  ،140يف صفحة  ،تو بري  ،والتوزيع هراء للطباعة والنشردار الزَّ 

مه هديًة خلطباء املنرب قدِّ يُ  ه لكيوكتب ،األخرية كتب هذا الكتاب هِ يف سنيِّ  ،أخريات عمرِه يف أيامِه األخرية
ار المجلس ضَّ وكان من ح   -إىل أن  يقول ،يتحد ث عن جملس  من جمالسهوهو  ،140يف صفحة  ،احلسيين

 فلمَّا َفرغت استدعاني وقال يا شيخ أحمد من أين نقلت هذه ،هس سرّ د  اإلمام الخوئي أبو القاسم ق  
وكان من ح ضَّار -الروايةوا لقراءة كل شيء أنتم ارجعوا واقرأُ  نقل روايًة هو أشار إليها ال جمال-؟الر واية

استدعاني وقال يا شيخ أحمد من أين نقلت  فلمَّا َفرغت   ،الخوئي أبو القاسم ق د س سره المجلس اإلمام  
 ،َلمترجمة اإلمام الهادي عليه السَّ يا موالي نقلتها من بحار األنوار للمجلسي في  :فقلت   ؟هذه الر واية

 ،ال :فقال ،ولكن ي مكنني الرجوع إليه ومعرفة رجال السَّند ،ال :فقلت   ؟وهل بذهنك سند ها :فقال لي
ة يّ س سره في المسألة أنها لم تنهض بالدليلد  ويظهر من رأيه ق   ،سوف أعرف أنا من هم رجال  السَّند

هذا هو تعليم  يعين ،إىل آخرهِ  -إلى أنَّني إذا مررت  برواية   هذه الحادثةني هتلقد نبَّ  ،بها فلذلك لم يأخذْ 
 ،حبيث ذكر روايةً  ،ّنوذجو هذا مثال  ،يءش الوائلي ال يذكر كل  الشَّيخ  ،اضحو  ،يخ الوائليد اخلوئي للشَّ السيِّ 
الشَّيخ ولذلك  ،بأنَّ هذه الرواية ضعيفة ى عليه وقال لهُ فناد   ،لإلمام اهلادي ال أكثر من ذلك مة  فيها كرا روايةً 

كتاب  اهلل تعالى   أجل يجب أْن ي صانَ )-هو ابُن هذه املدرسةو هو ابُن هذا املنهج  ،على هذا املنهجهو الوائلي 
 !!ه عليه بالعبثوسالمُ  اللِ  نا صلواتُ زمانِ  مامِ إ كالم  هو يصُف  ف -(اهلل عن مثِل هذا الَعَبث

 الل عليه نا الوائلي رمحةُ شيخِ  ،نا أيب مسريذن شيخِ هسة  يف أهنا  :ة صغريةظحمال: 

 ،هذا خطأ  إمالئي ولغوي ؟هبا لماذا جئت  فة كلمة  سوقي  هي   (طائيصفص)هذه الكلمة نا شيخ   :أقول
ا  هج  و مت أفكنت   ،هذه كلمة  سوقية   (،صفصطائي)وليست  ننييبالس (سفسطائي)فالكلمة هكذا ُتكتب  اً إىل أنَّ
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االحتماالن موجودان  !!! أم أنَّك جتهل!كهيعص  بتفسريِ  خريةاالستهزاء والسُ  ا ألجلِ هب ة وجئت   سوقي  كلمة  
ا االحتمال الثَّاِّن أقوى ة الوائلي يف بعض األحيان يستعمل األلفاظ السوقي  الشَّيخ ألنَّين وجدُت يف كتابات  ورّب 

 -141يف صفحة  (جتاريب مع املنرب)يف كتابِه  ،141على سبيل املثال يف صفحة  ،عملة بني أهل السوقاملست
 ده اهلل برحمته وخصوصًا بعد أنْ د باقر تغمّ محمَّ د السي  الصَّدر د على مجلس آية اهلل الشهيد نت أتردّ ك  

 ،عامَّة النَّاسبني ُمتداولة يف النَّجف ة هذه كلمة سوقي   املغمغاِّن-همفيها مقبرت   الَّتيانتقل إلى دار المغمغاني 
ة معروفة منهم من عائلة علمي  وهم  ،مقربة أو بيت آل املامقاِّن الصدر هود السيِّ انتقل إليه الَّذي املكان 
فهم  ،قان مدينة  معروفة  يف إيرانام  وم   ،حسن املامقاِّنالشَّيخ  ،شيخ عبد الل املامقاِّنالمن هذه العائلة و  ،املراجع

هم فهم  بني العلماءو  اً يف الكتب علمي  وإال   ،ونم بيت املغمغاِّنولكن عوام الناس يف الن جف يسم   ، املامقاِّنآلُ 
اخلُميين أو  ،رودي الشاروطيهالشاأو  ،اخلوئي اخلوعي مثالً  دمثل ما الن اس يسم ون السيِّ  ،معروفون بآل املامقاِّن

استعمال املغمغاِّن هو استعمال فهذا  ،اسألسنة عوام النَّ  على ة موجودةيف استعماالت سوقي  وذلك  ،ياخلُميل
ا هذه الكلمة صحيح  إ (صفصطائي)فهنا  .املامقاِّن نسبًة إىل مدينة مامقانهي وإالَّ التسمية احلقيقة  سوقي   نَّ

نشأت يف اليونان  ةفلسفي   مدرسةهي املدرسة السفسطائي ة  ،ةيوناني  هذه الكلمة يف أصلها كلمة   ،ليست عربية
منطق أرسطو هو يف املنهج االرسطوئي و  ،املنهج األفالطوِّنو  ،واملنهج السقراطي  ،ةي  قبل املدرسة السقراط
أو  إمَّا س فسطائي   ،ال بالصاد لكن يقال سفسطائي بالسنيو ال شأن ل باحلديث عنها  ،مواجهة هذه املدرسة

تكون موافقة للصَّاد أو أنَُّه   حيتاج إىل كلمة كانالشَّيخ  دو أنَّ لكن يب ،فسطة من الس فسطة أو السِ  ،ِسفسطائي  
 .س فسطائي   :اللفظ األكادميي  و  ةوإالَّ الكلمة األكادميي   ،ةسوقي   كلمةهي  جيهل بأنَّ هذه الكلمة  كان

ىل فاصل إدقائق ونذهب  ،وقُت الربنامج جيري سريعًا وأنا عندي مطالب عديدة ووقُت األذان يقرتب
 .أعود فأكمل احلديث من حيث انتهيت الصالة بعد فاصل األذان ومقدار وقت أداء ذلك وبعد

هو و حقيقًة أو مجازًا  عليه فسيٌر لأللفاظ بما ال تدل  ألنَّه  ت-:الوائليالشَّيخ اجلزء الثاِّن من كالم 
قبل أن  أذهب إىل  ؟ليائالو الشَّيخ هذا الكالم من أين أخذُه -من التحك م  ال ي غلقب  افِضي إلى فتِح بي  

حنو )م هلذا الكتاب يُقد  الَّذي  ،اشرمة النَّ دعوِّن أقرأ لكم ما جاء يف مقدِّ الوائلي الشَّيخ أخذ منه الَّذي املصدر 



 كهيعص(  22لحلقة )ا                                            شيخ الِغّزي  الكتاب الناطق / لل :3الجزء  –والعترة ملّف الكتاب 
 

- 24 - 
 

 قطعاً الوائلي يقول بناء! هو بنظرهِ  ؟هذا أي  بناء -هذا البحث  فيه نقد وفيه بناء -يقول (رآنتفسري  علمي  للقُ 
يرى أنَّ بدوره والوائلي  ،من األنبياء نب  هو لناشر يرى أنَّ الوائلي هذا او  ،اخلوئي يقول :والوائلي يقول ،بذلك

هي هذه  .نازمانِ  إمامِ  لكالمِ  ة الواضحةُ األدبيُ  اإلساءةُ هي  النتيجة ؟والنتيجة ما هي ،من األنبياء نب  هو اخلوئي 
الَّذي  رآنِ القُ  ثون عن تفسريِ وهكذا يتحدَّ  ،وهؤالء خطباؤنا ،نامراجعُ ؤالء وه ،جالالر   تبُ كُ هي   وهذهِ  ،التفاسري

 أن ىألنَّ عمر ابن اخلطاب  .!!.عمر ابن اخلط اب أفضل من هذا املوقف وقفُ ملوالِل  !!ناإمام زمانِ  يصدُر عن
 ةِ احلج   اإلمامِ  ى بكالمِ يؤت   ،اً د  ج ء  سي   موقف   أم ا هذا املوقُف فهو !! اللحسبنا كتابُ  :من البداية فقال ة  القضي  

 اإلمامِ  كالمِ كتاُب الل ُيصاُن من    !!كتاُب الل من الع ب ثوُيصان     ظ  بأنَُّه البُدَّ أن  حُيف   :ُُثَّ يُقال فيستهزأ بهِ 
 !!عاجز والل عن التعبري ماذا أقول! أنا !احُلج ة

  الكتابِ رآنِ الق  يتصل  ب والموضوع  بعد خطير ألنَّه   :-مةنقرأ مقدمة الناشر باعتبار أنَّ الناشر عال  
ومن هنا كانت -:يقول ُث  -هوم شكَلت   ه  فاق  آ مناهجه  وله   التفسير وهو موضوٌع له   ه  إنَّ -إىل أن  يقول-بينالم  

األنظار فيه على هدٌى  رحَ سمعاِلم هذه األفاق والمشكَلت لتنهذه المناهج ورسم  الضرورة لتمحيصِ 
ومن هنا  ،والمنعطفات  ها الّزواياال تحتجن  -؟!التفاهات وهذه اإلساءات األدبيةعلى هدى  ونور هبذه -ونور

الشَّيخ يعين ثقافة -جامعة   من أهلِه اعتصارًا لثقافة  عريضة أيضًا كانت الضرورة ألْن يجيء هذا العمل
بِه احإلى التعريف بصبحاجة  نا اتر  ولقد كان في هذا البحث ولذا الونتاجًا لتجربة  طويلة  صادقة -الوائلي

 الشَّيخُ  وهكذا يُقدِّمُ  ،يعة مع الوائليالشِّ  ذا تتعاملُ كوه ،مههكذا يُقد  -فمن أن ي عرَّ  قبل ذلك أشهر   نَّه  وأل
 !!ومن هؤالء املراجعاخلاطئة من هذه التفاسري نا وهو ينهُل زمانِ  إمامِ  حديثِ  األدب إىل ُه بإساءةِ فكر   الوائلي  

  .هذه هي احلقيقة املرَّة

اعتمدُه شيخنا الَّذي ما هو األساس  ،الوائلي يف فكرتِه هذهالشَّيخ اعتمدُه الَّذي أعود إىل األساس 
 .اعتمد على هذا املصدر ؟رضوان الل تعاىل الوائلي

وقت األذان يقرتب حبسب توقيت مدينة لندن نذهب اآلن إىل فاصل وبعد ذلك يُرفُع األذان وبعد 
 .!!.نتظروِّنا ،مم  دسِ أعود أليكم انتظروِّن احلديُث دسِ  األذان مقدار من الوقت ألداء الصالة ُثَّ 



 كهيعص(  22لحلقة )ا                                            شيخ الِغّزي  الكتاب الناطق / لل :3الجزء  –والعترة ملّف الكتاب 
 

- 25 - 
 

ن اهلل فَ َقد َعَبَد اهلل وإْن َكاَن َمن ِاْسَتَمع إَلى نَاِطق  فَ َقد َعَبَده فَإْن َكاَن النَّاِطق  يَ ْنِطق  عَ )تذكري: 
 (َعَبد الشَّْيطَانالنَّاِطق  يَ ْنِطق  عن الشَّْيطَان فَ َقد 

، واحلكُم األمر إليكم ؟ أم منطق  شيطاِّن  هل هو منطق  رمحاِّن   (كهيعص)حديُث إماِم زماننا يف معىن  -
  .!!.مرتوك  لكم

منطق  هذا إليكم هل  البيت ونقلوهُ  أعداِء أهلِ  وا من ِفكرِ كر ع  الَّذين  نا نا األجالء ومراجعِ تفاسرُي علمائِ  -
  !؟..رمحاِّن أم منطق  شيطاِّن

 !؟..أم منطق  شيطاِّن   منطق  رمحاِّن   ،اخلوئي اسي دن ،الطوسي   ،منطُق الرِّجاليني النَّجاشي   -
  !؟..أم منطق  شيطاِّن   منطق  رمحاِّن   (رآنللقُ  حنو تفسري  علميٍّ )الوائلي يف حبثِه هذا الشَّيخ ما كتبُه  -
هذا  ،سنيصاد صرُب احلُ  ،سنيعني عطُش احلُ  ،ياء يزيد ظامُل احُلسني ،هاء هالُك الِعرتة ،كاف كربالء -

  !؟..أم شيطاِّن   منطق  رمحاِّن  
  !؟..هذا أم منطق  شيطاِّن   منطق  رمحاِّن   ،صاد صفصطائي ،عني عي   ،ء يُروىيا ،هاء هراء ،كاف كالم -
 .!! .أنتم قولوا -
  .!!.أنتم احكمواو  -

 وبالتالا استمعتم إىل هذا املنطق الشيطاِّن ًا فلطاملشيطاني   )حديُث إماِم زمانِنا(إذا كان هذا املنطق
فمنطق احُلجَِّة ابن احلسن  رمحاِّن  هو املنطُق ال (راءالم وهاء هُ كاف ك  )إذا كان هذا املنطُق و  ،عبدمُت الشيطان

! ؟وأي  املنطقني حتكمون عليه بالرِّمحاِّن أو بالشيطاِّن! ؟فأي  املنطقني تريدون ،سيكون هو املنطق الشيطاِّن  
 ،(َما يَ ْلِفظ  ِمن قَ ْول  ِإالَّ َلَدْيِه رَِقيٌب َعِتيدٌ )و، (َوِقف وه ْم ِإن َّه م مَّْسئ ول ونَ )كم صاحُب األمر عند الصِّراط لُ ُيسائِ 

 !!..البُدَّ أن  ُتسألواو كم لون عن عقائدِ سوف  ُتسأ  

فهو يف  (رآنحنو تفسري  علمي  للقُ )أعود إىل كالم شيخنا أيب مسري الوائلي رمحة الل عليه يف حبثِه يف كتابِه 
ف قائلها ال ي عرَ  لةِ م رسَ  فقد فّسرها بعضهم برواية  -نا مع التشكيِك فيهزمانِ  البداية نقل مقطعاً من حديِث إمامِ 
لو صّحت عن معصوم ألمكن التعب د بها إذ لم وهذِه األقوال -ُُثَّ قال-وأسندها إلى اإلمام الثاني عشر
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ولكّنها والحالة  هذه ت رَسل  إرسااًل أو -!البيت أهلِ  ك حبديثِ هلا وجهًا جلهلِ  إنَّك مل جتد  -لها وجهاً  نجدْ 
ألنَّه  تفسيٌر لأللفاظ بما ال تدل  عليِه -هذا كالُم سي دنا اخلوئي-إليها الركون   نيرويها مجاهيل فَل ي مك

! ؟من أين جاء هبذا الكالم شيُخنا الوائلي-حقيقًة أو مجازًا وهو ي فضي إلى فتِح باب  ال ي غلق من التحك م
املعاِّن ال داللة عليها فإنَّ حرف كاف ال يدل  على كربالء وبقي ة  الوائلي أنَّ هذهِ الشَّيخ والفكرة ُكل ها عند 

ا هو حتك م  ،احلروف األخرى ! إنَُّه جاءكم هبذا ؟من أين جاء هبذا الكالم وهبذه الِفكرة ،قول  بال دليلو وإّنَّ
  .بني يدي  الَّذي الكالم من هذا املصدر 

فِس كم بالقامات ولكنَّكم تضربونا من اخلارج ويف نسني أنتم تضربون رؤوس  يا خ د م ة احلُ  هنيئًا لكم
يعية تنهُل من هذا املنابر الشِّ  .!!.مصدر ِفكرُكم يا خ د م ة احلسنيهذا هو  .!!.ا هبذا الفكرش ون  الوقت حُت  

هو يقول لتالمذتِه للقريبني  ؟ماذا يصنع ،أو املنرب الوائلي يف ترتيب اجمللسالشَّيخ يعرفون طريقة الَّذين  ،الكتاب
بأنَّه يعتمد أساسًا على هذا املصدر فيأخذ الفكر األساس من هذا املصدر وبعد ذلك ُيضيف إليها أشياء  :منه

ا آيات  لكن جوهر اجمللس يأخذُه من هذا  ،ل أخرىتفاصيو قصص أو أبيات شعر أو أحاديث أو أخرى ُرّبَّ
الوائلي من اخلُطباء الشَّيخ نون من هتيئة احملاضرات واجملالس بأنفسهم ويعرفون طريقة يتمك  الَّذين  ،املصدر

قطعًا ليس فقط هذا  ،نفس الطريقة فال ُيسافرون إالَّ وهذا الكتاب معهميستعملون خصوصًا خطباء الن جف 
يأخذون  ،ما أحتاجُه يف هذه احللقة جئُت بهِ  ،هذا جزء واحد من األجزاء ،دَّة جُملَّداتاجلِلد هذا الكتاب عِ 

وأمَّا  ،فيأخذون جوهر اجمللس من هذا الكتاب ُُثَّ ُيضيفون إليه ،ُيسافرون معهم أجزاءًا من هذا الكتاب حني
مال يعرفون هذه القضي ة الَّذين   هناك أخطاء كثرية خيِطئُ  ،بأخطائهِ حَّتَّ  الوائلي نصَّاً الشَّيخ ينقلون كالم  فإن 
يف هذه احللقة أخطأت وسأخطئ يف احللقات  ،ئُ أنا أخطِ  ،نتكلَّمالَّذين وُكل نا ُُنطئ حنُن  ،الوائلي الشَّيخُ فيها 

 ،الوائليالشَّيخ  ينقُل خطأ  الَّذي على  ولكنَُّه عيب   ،الوائليالشَّيخ ليس عيبًا على و هذا شيء طبيعي  ،القادمة
القضي ة اآلن صارت  ،م الدوالراتز  ات واملواكب رُ تدفعون هلم يا أصحاب احُلسيني  الَّذين على هؤالء اخلطباء 

 .!!. وأمثالِهدرِ عليكم هذا الِفكر من هذا املصون   ثُ وهم حي   ،م الدوالرات يف هذا العصرز  برُ 

 ؟أي  مصدر  هذا  
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إنَُّه تاُج رؤوسكم يا خ د مة  !!املنرب خطباءِ سائِر وحبيُب  ،احلسيين   املنربِ  عميدِ  إنَّه حبيبُ هذا املصدر  
أيضاً يرجعون إىل هذا و  ،الشعراء والرواديد أيضاً يأخذون من اخلُطباءو  ،ذا الفكرهب فرؤوسكم مشحونة   !!احلسني
م صحيح   ،املصدر يا من  ،سينيةالس احلُ اد اجمليا رو  و سني احلُ  يف رؤوسكم يا خدمة   فما حُيث ى ،ال يعرفونأن 

هو ِمن  ،الوائليالشَّيخ تقل دون الَّذين أنتم أي ها اخلطباء و  ،اتالوائلي ِعرب الفضائي  الشَّيخ تستمعون إىل جمالس 
  ؟تـُر ىأي  مصدر   ،مصدركم هو هذا املصدرُهنا، و 

  ؟ملن هذا ،هذا هو التفسري الكبري

ت يف ر  حُممَّد ابن عليٍّ الباقر ذُكِ  رواياتُ ف ،ال  ك  ؟عليٍّ الباقرلإلمام حمم د ابن هو هذا التفسري الكبري هل 
أال تالحظون أنَّ النَّاطق الرَّمسي باسم  ،تفسري العي اشي والعي اشي تفسري  ضعيف حبسِب قواعِد ِعلم الرِّجال القذر

هذه  ،ِقيلتالَّيت  لقذارات ماذا ُتسم ون هذه ا ،ة يُلقي بقذاراتِه على حديِث اإلمام احُلجَّةاملرجعي ة الشيعي  
يأمرون الن اس بأن  يستمعوا إىل الَّذين ومراجعنا  ،يعيةة الشِّ ي باسم املرجعي  ألقاها الناطق الر مسالَّيت  القذارات 

 الديني ةسة جاء هبا من املؤس  الَّيت  هذه القاذورات  ،لِّ مكانات تعج  حبديثِه يف كُ الوائلي والفضائي  الشَّيخ جمالس 
  ؟من أين جاء هبذه القاذوراتف ،على طوِل اخلط  هي سها فألقاها على حديِث أهل البيت وهذه القضية نف

  .!!الديني ة.سة قطعاً البعض منها من نفس املؤسَّ 

 .!!.والبعض منها من عندهِ 

فهل هذا التفسرُي لإلمام جعفِر ابن  ،من هذا املصدرذه القاذورات جاء هبا هلولكن األساس الفكري 
جعفِر ابِن حُممَّد  الصَّادق يف تفسرِي الُقمِّي وتفسرُي القم ي ضعيف  حبسِب  فإنَّ أحاديث   ،ال  ك  ؟حُممَّد الصَّادق

  .!!.علم الرِّجال القذرقواعِد 

تفسري  موضوع حبسِب قواعِد  فتفسرُي العسكري   ،ال  ك  ؟فهل هذا التفسرُي للحسِن ابن عليٍّ العسكري  
نا عِ على أيدي مراجرآن للقُ  البيتِ  أهلِ  ودم ر تفسري   ،البيت أهلِ  ر ثقافة  دم  الَّذي علم الرِّجال القذر النَّجس 

  !!مالِكرام أعلى الل مقاماهتِ 
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 ،لصاحِب الزَّمان ؟ملن ،فال هو للباقِر وال هو للصَّادِق وال هو للعسكري   ؟إذًا ملن هذا التفسرُي الكبري
البُدَّ أن   -(عن مثِل هذا الَعَبث تعالى الب دَّ أْن ي صان كتاب  اهلل) :فصاحُب الزَّماِن حديثُه كما قال شيخنا

  .!!.ه عليهوسالمُ  اللِ  ُيصان ِكتاُب الل عن عبِث صاحب الزَّمان صلواتُ 

 مصدرُ و  ةِ احلسيني   الثَّقافةِ  مصدرُ هو هذا  ،هذا هو عزيزنا هذا التفسري ؟ملن هذا التفسري ،إذًا ملن هذا
 أقداُمك الشريفةُ  ت  أ  أهاًل ووطِ  ت  ل  حل   ،أشرقت وأنورت ،التفسرُي الكبري أو مفاتيُح الغيبإن ه  ،ةاحلسيني   املنابرِ 
الدين م حمَّد ابن ع مر ابن  بير أو مفاتيح  الغيب لإلمام فخرالتفسير  الك) ؟م ن هو مؤل ُفه ،سهالً  عيينَّ 

  .!!.(الشَّافعيّ  الّرازيّ  البكريّ  الحسين ابن الحسن ابن علّي التميميّ 

  .؟!.ون أنُتمشافعي  

  !؟..اً ِصرت شافعي   كيف    يا جعفري  

 ،التفسري الكبري لفخر الدين الر ازي الشَّافعيلعشرون واجلزء الث اِّن والعشرون هذا هو اجلزء احلادي وا
أنا  ،162صفحة  ،2015الطبعة الثالثة  ،إىل آخر التفاصيل األخرى ،هاِّن احلاج قدَّم لهُ  ،ة التوفيقيةاملكتب

دون هذه يرد   ،مريعُ  واملراجع ومسعت الكثري من اخلُطباء والعلماء خالل سين   تِب العلماءقرأت يف العديد من كُ 
لو كان املقام للحديث عن الفخر الر ازي و  .!!.والِل ما هو بشيعي   ،شيعي  هو ازي الكلمة دائمًا بأنَّ الفخر الر  

اً ة املتعص  ونأيت بتفسريِه هذا وببقية كتبه فإنَّه من أِئمَّة الشَّافعي    شمَّ رائحة  ي عاش شافعياً ومات شافعياً ومل ،بني جد 
موجود  هو بعينهِ  ما يدور برؤوسهم فيجدون أنَّ  ،ونشافعي  هم نا علماء  أنَّ هي املشكلة  ؟املشكلة أين .التشي ع

  .!!.هنا هي املشكلة ،يف تفسري الفخر الر ازي

  .!!.يقولون بأنَّ الش وافع يشبهونناكما أنَّ عامَّة الشيعية 

  .!!.حنُن نشبُه الش وافع ،يا عم ي الش وافع ما يشبهوننا

 ،العراق ويف بالد اخلليج ومناطق أخرىمصدر الثقافة الشيعية يف هو الوائلي الشَّيخ  ،مصدركمهو هذا 
أكثر من أثر يعي يعية وأثرُه على الواقع الشِّ مصدر الثقافة الشِّ هو الوائلي الشَّيخ  ،يف إيران يف املناطق العربيةحَّتَّ و 
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 ، يومك هذاإىل وُخطباء   وُخطباء   وتُفرِّخ ُخطباء  ومدرستُه قائمة  رُ وتُنش   عُ ُه ُتسم  وإىل اليوم جمالسُ  ،الد ين مراجع
ديثِه حبالوائلي بصوتِه أو بنعيِه أو الشَّيخ ة واحلسينيات واملواكب إذا كان اخلطيب يُقلَّد سيني  وإىل اليوم اجملالس احلُ 

من أين تأخذونا  ،الوائليالشَّيخ الوائلي وهذا هو مصدر الشَّيخ وهذا هو منهج  ،عند هم فضَّل  امل فإن ه يكون هو
 -البحُث الثاِّن ،162صفحة  ؟تأخذونا من أين! ؟الشافعي   أم من الوائلي   الشافعي   من الطوسي   ؟أنتم

المذاهب المذكورة في هذه -يف فواتح الس ور كهيعص وبقي ة الفواتح-المذاهب المذكورة في هذه الفواتح
 :قوله  تعالى ما ر وي عن ابن عّباس أنَّ -يعين كهيعص-بهذا الموضع يختص  الَّذي قد تقّدمت لكن  الفواتح

ثناٌء من اهلل على نفسِه فمن الكاف وصفه  بأنَّه  كاف  ومن الهاء هاد  ومن العين عاِلم ومن  (كهيعص)
وال  ليست قويًّة ِلمَّا بيَّنا وهذه األق-إىل أن  يقول ،الفخر الر ازي يف ذِكر روايات أخرىويستمر -الّصاد صادق

كون فَل يمكن الرّ  ،جازبالموال  ِكتابه  ما ال تدل  عليِه اللغة ال بالحقيقةِ   ن اهلل تعالى أْن ي ودِعمِ نَّه ال يجوز أ
ِلمَّا بيَّنا إنَّه ال يجوز من اهلل تعالى أْن ي ودِع  ،بما ال تدل  عليِه حقيقًة أو مجازاً  ألنَّه  تفسيٌر لأللفاظإليها 

نَّ قول من يزعم أ ا إْن جّوزنا ذلك فتحنا عليناألنَّ وال بالمجاز  ِكتابه  ما ال تدل  عليِه اللغة ال بالحقيقةِ 
نا علي ِتحف  ذلك  ألنَّا إْن جّوزنا-ُهم آل حُم مَّد ؟أنَّ لكلِّ ظاهر  باطناً بيزعم الَّذي من هذا -ِلك ل  ظاهر  باطنا

الكاف أولى من داللتها فإنَّه  ليست ِداللة  ال تدل  على ما ذكروه واللغة   م إنَّ ِلك ل  ظاهر  باطناً من يزع   قول  
ء ُهراء قال الكاف كالم واهلا ؟أمَّا الوائلي ماذا قال .!!.مؤدَّبكيف هو الحظوا الفخر الر ازي  -على الكريم

مع حديِث  اً ليس مؤد بفأمَّا الوائلي  ،الفخر الر ازي مؤد ب مع روايات قومهِ  .!!.ذهب إىل كالم غري مؤد بف
على اسم  آخر من أسماِء أو أو الكبير  ف أولى من داللتها على الكريمفإنَّه  ليست ِداللة الكا-إمامهِ 

 على بعضها دون البعض تحك مًا ال تدل  عليه اللغة  أو الجنَِّة أو النَّار فيكون حمله  الر س ول أو المَلئكة 
بعضها دون فيكون حمله  على )ال ي غلق من التحك م -كما يقول الوائلي-أصًَل وهو ي فضي إلى فتِح باب  

ُتالحظون نفس  -(إلى فتِح باب  ال ي غلق من التحك م-كما يقول الوائلي  -ي فضي البعض تحك مًا وهوَ 
رآن يأخذه من هذا عن القُ  ث بهِ لَّ ما يتحدَّ ألنَّ الوائلي كلَّ أحاديثِه وكلَّ جمالسِه وكُ  ،نفس العبارات ،األفكار
 ،أخرص القول خرصاً وال يف القول أنا ال أقوُل هذا هكذا خرصًا  ،أنا تتبعُت ذلك ،عتم ذلكولو تتب   ،الكتاب

 غاية األدب مع حديِث قومهِ  وتالحظون بأنَّ الفخر الرَّازي كان مؤد باً  ،أنا أعطيكم الوثائق واحلقائق بني أيديكم
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الفخر الر ازي ذكر هذه  ،سنلم يكن مؤد باً مع حديث احُلجَِّة ابن احل  فالوائلي الشَّيخ أمَّا  ،مع حديث ابن عب اس
ا األقوال وقال    ؟ماذا جاءنافبالوائلي  الشَّيخُ أم ا  .!!.ئ األدبسِ لكنَُّه مل يُ ضعيفة بأن 

  .لم الرِّجالرات عِ اقذو لم الرِّجال عِ  هاتِ ر  تُـ جاءنا بِ 

  .وجاءنا بفكر الفخر الر ازي من دون أن يتأس ى بأدبه

  .ه عليهوسالمُ  اللِ  احُلجَّة صلواتُ  ُُثَّ ألقى بقاذوراتِه على حديث اإلمام

تصفون الَّذين تسم ون أنفسكم شيعة وأنتم الَّذين هذا هو عميُد منربكم وهذا هو الناطق بامسكم أنتم 
 ،أنا أعلم أنَّ هذا احلديث ال يروُق لكم ،اتاحلسني وأنُتم يا أصحاب اهليئات واحلسيني   أنفسكم بأنَّكم خ د مةُ 

ات ألنَّكم تفتحون أبواب احلسيني  .؟! .تدفعون األموال ضد احُلسنيبل أنتم تدفعون األموال ليس للُحسني 
فهم إمَّا يأخذون  ،هذا الفكرعلى رؤوِسكم كم وهم حيثون جملالسِ  املباشر   واملنابر وتنقلون ِعرب الفضائيات البثَّ 

 الوائلي ِعماُد منابرِه هو هذا الكتاب التفسريُ الشَّيخ و  ،بشكل  مباشر أو ينقلون عن الوائلي  التفسري من هذا 
 ،يف جمالسِه وبني هذا الكتاب بني املوجودِ  ولُيقارن   هُ جمالس   ع  ُيصد قين فليتتب   ومن ال ،الكبري أو مفاتيح الغيب

يف بعض األحيان اجمللس ينقلُه من هنا ُُثَّ ُيضيف إليه  كما قُلت جوهرُ   ،من هنا جوهر أحاديثِه مأخوذ  ليجد  أن  
التفاسري هي مثل  وهذهِ  ،من جممع البيان أو من التِّبيان أو من امليزان ،البعيدة عن أهل البيت من هذه التفاسري

وأخذ ر كثرياً هبذا التفسري صاحُب امليزان تأث  و  ،من املصادر املهم ة لتفسري امليزانهو هذا التفسري ف ،هذا التفسري
  !؟أي  املنطقني ،بني أيديكم فاحكموا عليها املشكلة هذهِ  !!هالكثري من

  !؟أم شيطاِّن   رمحاِّن   منطق  الذي رأيتموه من القوم هل هو هذا 

  !؟أم حتت املنطق الشيطاِّن   حتت املنطق الر محاِّن   هل ُتصنِّفونهانتقادي هلذه الظاهرة و 

إنَّين أعرُف احلقيقة وال أُبال بكلِّ ماذا؟ ولكن أنُتم  ،نيف  ُتصنِّفون كالميأنا ال أُبال حتت أيِّ تص
اً وما أعرفُه والقضي   ،هؤالء والِل ما أبديُت وال  ،يهِ ُه وأُبدِ يتُ أبد  الَّذي أكثر بكثري من هذا هو ة واضحة  عندي جد 
بني  أضعهُ الَّذي ما هذا و  ،إليها يدي وصلت الَّيتها و أعرفُ الَّيت  إالَّ ما هو بنسبة واحد باملائة من احلقائق أُبدي 
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حني أقول ِعلُم الرِّجال القذر و  ،الواقعهو احلقائق وهذا هي هذه  ،أكرب من ذلكالقضية ُ  ، يسري  ام  أيديكم إال  ُلم  
هو ليس فبالل عليكم هذا الكالم أ ،البيت أهل أقصد أنَّ هذا العلم يأيت بالقذارات فيُلقيها على حديثِ 

ولماذا ال يكون الكاف  كَلم والهاء  ه راء والياء  ي روى ) :يُقال حنيالبيت ِ  أهلِ  ى على حديثِ قذارات تُلق  
-(اهلل تعالى عن مثِل هذا الَعَبث أجل يجب أْن ي صان ِكتاب  -إىل أن  يقول-والعين عيٌّ والّصاد  صفصطائي

 !؟ه عليهوسالمُ  اللِ  سن صلواتُ ى على حديِث احُلجَِّة ابن احل  هذه قاذورات تُلق   تأليس

  ؟لماذا الحديث عنهفي ومات الوائلي توفّ الشَّيخ سيقول البعض!  

ل  أنا ال شأن   ،الوائليالشَّيخ عن منهج هو احلديث  ،الوائليالشَّيخ مع  ة ليست شخصيةالقضي  
أنا ال أحتد ث عن  ،مشكلة معيله هو  أنا عندي معه مشكلة والال  ،ما عالقيت بهو الوائلي الشخص الشَّيخ ب

ومن  ،املراجع تفاسريِ  التفاسريِ  الوائلي من هذهِ  الشَّيخُ ُه ذ  أخ   عن منهج   ،أنا أحتد ث عن منهج ،صيةلة  شخمسأ
 وجعل   ،نامراجعِ  تفاسريُ هي  وهذه التفاسريُ  ،نامراجعِ  كتبُ هي   الرجالِ  هذه كتبُ  ،املراجع بِ تُ كُ   هذه الُكُتبِ 

  الذي ينهُل منه!! و املصدرههذا التفسري  الشَّافعيَّ 

 .!!.نا شافعي  تفسريُ إذاً 

  .!!.عي  وفقُهنا شاف

كذلك   ،صاً خالصًا خُمل   من الشَّافعي   أخذ   والطوسي   ،يأخذون من الطوسي  املراجع والُعلماء أن  مثل ما و 
 .!!.هي   ة هي  العملي   ،أيضًا خالصًا خُملصاً  من الشَّافعي   ، والوائلي أخذ  اخلطباء اآلن يأخذون من الوائلي

أخذ من الشَّافعي أيضًا واخلطباء يأخذون  الوائلي  و  ،أخذ من الشَّافعي واملراجع يأخذون من الطوسي   الطوسي  
هم على   أيضاً ُخطباء كربالء  ،جفوهذا األمر ليس موقوفًا على خطباء النَّ  ،الِقصَّة هي الِقصَّة ،من الوائلي  
الوصايا من عندهم وإالَّ خطباء كربالء أيضًا  بعض الشيء من خطباء النَّجف قد يكونون أهون   .!!.هذا النهج

وسيأيت الكالم عن هذا املوضوع يف  حفظاً!!يف ذاكرهِتم حيفظوها أن و  د ُقطبكتب سيِّ   إىلمراجعهم أن  يعودوا 
  .هذا هو الواقع املوجود ، الحقوقت  
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 ،أما آن لكم !!أن  تنتبهوا يا ُشعراء احُلسني أما آن أي ها الرواديدُ  ،ةاملواكب احُلسيني   أما آن يا أصحاب  
 وا املصيبة  طلبوا من اخلُطباء أن  يقرأُ على األقل أُ  ،أنتم تستطيعون التغيري ،التغيري إذا كان اخلطباء ال يستطيعون

 ،أنت كأنا أقول اهلُراء هو قولُ  ،اإلمام ُهراء هو ُيسم ي حديث   ،أن ال حيثوا يف أذهان الن اس هذا اهلُراءو  ،فقط
الَّذين اجُله ال اهلُراء هو قول هؤالء اخلُطباء  ،احُلجَّة اإلمامِ  وليس هو قول   ،الوائليالشَّيخ هو قوُلك أي ها  اهلُراء

  .!!.الظاهرة العامةهي لالسف وهذه  ،ملنابريصعدون على ا

 ؟أن  ُتصحِّحوا هذا اخلطأ لكم أما آن ! 

ُتدافعون عن و تضربون رؤوسكم بالقامات أن كم  صحيح   ،احُلجَّةسة لإلمام أنتم تسريون يف مسرية ُمعاكِ 
  .!!.الفكري ة والعقائدي ة هبذه األوساخو  ة هبذه القاذوراتسكم حمشو  رؤو  لكن  و  ،التطبري

  .!!.وها بالقاماتذورات قبل أن  تضربُ القا كم من هذهلكم أن  ُتطهِّروا رؤوس  أما آن 

  !؟هبذا اخلراب ةو  شما فائدة القامات والرؤوس حم

 !؟م هذا الفكر املخالف ألهل البيتة وهي حتثو عليكما فائدة اجملالس احلسيني  

 البيتِ  أهلِ  األدب حلديثِ  الوائلي أساء  الشَّيخ أنَّ  ؟القضية عند هذا احلدَّ تقُف وهل  ،القضي ُة كبرية  
نستمع إليه وهو يصُف  ،وهذا هو ديدنُه ،أهل البيت على طول اخلط  ُيسيُء األدب حلديثِ الشَّيخ الوائلي  ؟ُهنا

 .؟!.بالة بالز  العصمةِ  بيتِ  أهلِ  حديث  

 الوائلي مقطع مرئي للشَّيخ:  

 ،وها عالشيعةاكو عندهم احلقيقة شكو زبالة يذب   هم اش ،إلنا ؟نم  ـالرأي الثاِّن ال هذا ينسبوه إل]
شايف هذا  ،هذا ظلم ،ليش ،مع األسف ،هلم هاإأحياناً زبالتهم  ،ر أكو زبالةأيش تصو   ،يف كل شيء ،شايف

زين  ،أساً مباشرًة انصب اإلماميعين انصب اإلمام ر  ،فإذا فرغت فان ِصب :يعة يقرون اآلية هكذاالواقع يقول الشِّ 
 يرها أشوف أكو عندنا هيجسرينا أدو  قلت خل ارجع لتفا ،الل يعلم ،نا قرأت الرواية قلت خل ارجع لتفاسريناأ

التبيان  ،عندنا أمهاتل ض  أجيت إىل تفاسرينا تف ،أرد أشوف هالرأي هذا موجود عندنا ،فرِّ راي ولو رأي خم
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مثاًل تفسري الكاشف افرض من  ،الطباطبائي  السي د مثاًل افرض تفسري  جممع البيان للطربسي   ،للشيخ الطوسي  
حلجاية اهلا أبدًا الل وكيلك وال إىل اثرسر عندي من التفاسري يت ّبا تي  مر   رى،االختفاسري  ،ثةحد  ُـ التفاسري امل

 .[!؟منني ما أدري ،باملرة

فَِإَذا ) -ث عن سورة االنشراح أو سورة الش رحعليه وهو يتحدَّ  استمعتم إىل شيخنا الوائلي رمحُة اللِ 

َوِإَلى رَب َك  *َصْب فَِإَذا فَ َرْغَت فَانْ -حبسب روايات أهل البيت على قراءة  -فَاْنِصب أو َصْب فَ َرْغَت فَانْ 

 .(فَاْرَغبْ 

 هناك ُمالحظات أشري إليها:  

 Body)يعرفون لغة اجلسد الـالَّذين  ،الوائلي يتكل م بثقة  عالية جدَّاً الشَّيخ تالحظون أنَّ  -أوالً 
language ) لغة جسدِه فهو  ،ث من خالل لغة اجلسدالوائلي وهو يتحدَّ الشَّيخ  ،ُهناك متخصِّصون س ُلوهم

موسوعة  أن هباعتبار  ،ُمط ِلع أن هباعتبار  ،ويف نفس الوقت مع نوع من الزهو   ،ناملتيق   ،بلغة الواثق املتأكِّديتحد ث 
الَّذين  اجلمهور   ينفع  أن  ،ياملتلق   ولذلك ُيصرِّح هبذه التصاريح يُريد أن  ينفع   ،اط لع على التفاصيل بكاملهاوقد 

 !!فهو يريد أن  ينفعهم كما نفع نفسه ،يستمعون إىل منربهِ 

صاً يف فهو ليس متخص   ،وهذا شيء  منطقي ،هات التفاسري كما قالهو رجع إىل أم   -المَلحظة الثَّانية
ذكر التبيان وجممع البيان وامليزان  ،صني فعاد إىل تفاسرِي مراجعنا الِكرامالبُدَّ أن  يعود إىل املتخص   ،رآنالقُ 

 .؟!.د معُه إىل هذه التفاسريُن سنعو والكاشف وحن

 هذا هو تفسير  التبيان. 

كما قال شيُخنا الوائلي ال   ،373إذا نذهب إىل صفحة  ،منشورات ذوي القرىب ،اجلزُء العاشرهو وهذا 
 ،فالكالم املوجود هنا هو الكالم املنقول عن املخالفني ،وصف ُه بالزُبالةالَّذي أشار إليه و الَّذي ذكر هلذا الكالم 

ألهل  خُمالف   يخ الطوسي ولكنَُّه تفسري  صحيح هو للشَّ  ،مع هذا التفسري الشَّافعي ،ُن مع تفسري التبيانحن
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نا الوائلي وال كما قال شيخُ   ،فلم ُيشر إىل هذا الكالم ،هذا تفسري  شافعي   ،هذا هو تفسرُي الشَّافعي ،البيت
 !!تادة وقال جُماهد وال أثر ِلُمح مَّد  وآل حُم مَّدابُن عباس وقال ق  ه من أو له إىل آخرِه قال لكنَّ  ما جاء   لقراءةِ  جمال  

هذه ما هي بتفاسري  أبداً  ،ةري شيعي  هذه التفاسري تفاسأن  الوائلي يعتقد الشَّيخ و  ،هذا هو تفسرُي التبيان
م ُمشكلة املراجع أيضًا و  .!!.شيعية مة احلعند الطوسي وعند العالذي هو يعتقدون بأنَّ الفقه أن  ل ي وعند ال 

يتصو ر أنَّ تفسري التِّبيان  ،مشكلة الوائلي هي هي ،هو فقُه الشَّافعيوالواقع  .!!.احملقق احلل ي هو فقه أهل البيت
لتبيان فيه حديث ابأنَّ خطأً هو يتصو ر  ،أنا ال ألوم الوائلي ،ما هو حبديث أهل البيتو  ،هو حديُث أهل البيت

وانتهينا وال  ،قال ابن عب اس وقال قُتادة وقال جُماِهد (َصبْ فَِإَذا فَ َرْغَت فَانْ ) -373صفحة  هذه ،أهل البيت
 النابغة الذبياِّن  هو  ،شعراء اجلاهلي ةمن هو شاعر  النَّابغة واحلال أن   ،وقال النَّابغةيقول ُُثَّ  ،يوجد شيء آخر

 .هذا هو التبيان ،الشَّاعر

  للطبرسي مجمع  البيان :التفسير الثَّانيوهذا.  

د عند لذلك هو الـُمعتم   .!!.التبيانيف الِفكر املخالف أكثر من  ك ز  جممُع البيان هو نفس التبيان لكن مُر 
الـُمعتمد اآلن عند مراجعنا الِكرام هو جممع البيان ألنَُّه ُمرك ز أكثر من  ،التبيان ليس هو الـُمعتمد اآلن ،نامراجعِ 
جممع البيان فجاء  ليها أضعاف أضعاف ذلك يف أضاف إاملخالف من الشَّافعي ُُثَّ فهو أخذ آراء الفكر  ،التبيان

 *َصْب فَِإَذا فَ َرْغَت فَانْ ) -391للمطبوعات صفحة  مؤسسة األعلمي ،هو اجلزء العاشرهذا  .جداً  ك زاً مُر 

عن م جاهد وق تادة  ،اءفإذا فرغت من الصََّلة المكتوبة فانصب إلى رب ك في الد ع (َوِإَلى رَب َك فَاْرَغبْ 
 ّبا يوافقُ  عندنا يف بعض الرِّوايات هذا مروي  -عن أبي جعفر والضَّحاك ومقاتل والكلبي وهو المرويّ 

نا الباقر وعن هناك روايات عن إمامِ  ؟هذا تدليسأليس  ؟ما يروونُه أهل البيتكلَّ لكن ملاذا ال تروي   ،املخالفني
ال يعلم أنَّ هذا  الوائلي أنَُّه زُبالة وهوالشَّيخ قال عنُه الَّذي بنفِس هذا املعىن بل  ،نا الصَّادق بغري هذا املعىنإمامِ 

 حبديثِ  لهُ  ال علم  و  ،البيت أهلِ  حديثِ  الوائلي مل يقرأ كتب   ؟لكنَُّه ماذا يفعل  .!!. يف حديِثهماملعىن موجود  
اإلمام  مل ينقل كالم  و  ،عن جُماهد وقُتادة والضَّحاك ومقاتل والكلب ينقلُ هو  ،ضح لكم الصورةوستت   ،البيت أهلِ 

هو الِفكرة أنَّ املنت  نفسهي وهذه  ،ممثل كالمهِ هو والباقر  نقل كالمهم وقال كالم اإلمام الصَّادق ،الصَّادق
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 ،من قبلردي د الربوجالسيِّ  ِفكرةُ  ت هذه الفكرة هيأليس ،حاشيةهو أهل البيت حديُث املخالفني و  حديثُ 
أنت  ،سهانف  ون هذه الِفكرة تُقلِّدونم يتبن  الَّذين اآلن أكرب املراجع  ،نفس الفكرةهي وفكرة املراجع األحياء اآلن 

فإذا فرغت من الصََّلة المكتوبة فاْنَصب إلى رب ك في الد عاء وارغب إليه في -:اآلن حينما تقرأ هكذا
وهو -هؤالء ُكل هم أعداء أهل البيت-والضَّحاك ومقاتل والكلبيوق تادة عن م جاهد  ،المسألة ي عِطك

عن الباقر  ملاذا ال تقول هو املروي   ،كأنَّ هؤالء هم األصلو  ،وينتهي-وأبي عبد اهلل المروي عن أبي جعفر
لباقر ا م وال نذكر قول  املخالفني ونذكر قوهل  ملاذا نبدأ ب !؟الفني فالن وفالنه من املخوالصَّادق وقد وافق  

هو هذا  .على طول التفسريهذه القضي ة موجودة والِل  يا مجاعة ،على طول التفسريهو احلال هذا و ! ؟والصَّادق
 .األشرف يف النجفِ  ةِ للحوزة العلمي   واألساسي   التفسرُي املركزي  وهو جممُع البيان 

  الميزان للسّيد الطباطبائيّ هو هذا و. 

 *َصْب فَِإَذا فَ َرْغَت فَانْ ) :َقوله  تعالى -451صفحة  ،الكتب اإلسالميةار د ،اجلزء العشرينهو هذا 

ِه تعالى عليه بما نّ ومَ من تحميلِه الر سالة والّدعوة  بل  ى ما ب  ي ن قَ لبّي متفر ع عخطاٌب للنَّ  (َوِإَلى رَب َك فَاْرَغبْ 
وعليه فالمعنى إذا كان  ،الي سِر بعد الع سرزر ورفِع الذ كر وكل  ذلك من َمنَّ من شرِح الصَّدر ووضع الوِ 
عليك فأتعب نفسك في اهلل مَّا فرض فيه إلى اهلل ال غير فإذا فرغت مِ  الع سر يأتي بعده  بالي سر واألمر  

أو ل و  ،معن املخالفني رواياهتِ  أمَّا يف البحِث الروائي فذكر   ،السيد هذا ما قالهُ  ،إىل آخِر الكالم-بعبادتِه ود عائهِ 
ُكلِّ الرِّوايات يف   ،نا الصَّادق أو الباقرومل ينقل روايًة عن إمامِ  ،إىل آخرهِ  ،ما بدأ يف الدر  املنثور ُفالن ُفالن كذا

وهو -:قال هو ذكر كالم املخالفني ويف األخريف ،صاحب الـم جمع ُُثَّ نقل كالم   ،عن املخالفني البحِث الروائي  
 !!يف حواشي حواشي حديِث املخالفنيأن ه جعل  حديث  األئم ِة يعين  -وأبي عبد اهلل المروي عن أبي جعفر

هي  يا مجاعة هذه  ،يف البحث التفسرييو يف البحث األصول و  هذا هو املنهج احلاكم اجلاري يف البحث الفقهي  
ذكر التبيان  ؟الوائليالشَّيخ ماذا ذكر  ،هذا هو املصدر الثالث .وا إليهارجعُ  علمائنا اهذه كتبُ  ،كتب مراجعنا

 .امليزان ُُث  ذكرُُثَّ ذكر جممع البيان  ،أو الً 

  الكاشفهو وهذا.  
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 (َصبْ فَِإَذا فَ َرْغَت فَانْ ) -هذا اجللد السَّابع 582صفحة  ،الوائلي أيضاً الشَّيخ هذا الكاشف حُيب ه 

واجتهد نفَسَك تعب الحياة فأَحمَّد من العمِل ألجل التعب والمعنى إذا فرغت يا م   الم راد بالنََّصب ه نا
المعنى إذا فرغت يا و -:!!! ما باهلم هؤالء؟بالِل عليكم هذا كالم يُقال لرسول الل-للحياة من أجِل اآلخرة

!!هذا  ،وال هم حيزنون من عندِه ال يف رواية  هو هذا الكالم  -م َحمَّد  البيتِ  أهلِ  أحاديثُ  هو من جيبه اخلاص 
-ألجل احلياة الدنيوية-المعنى إذا فرغت يا م َحمَّد من العمِل ألجل الحياةو -ئالم السي  ويأتون هبذا الك كُ ُترت  

وتجدر اإلشارة -عليه وآله ى اللُ وكأنَّ الدنيا هلا حصَّة عند حُم مَّد  صل  -فاتعب واجتهد للحياة من أجِل اآلخرة
ة يعة اإلماميّ إلى الش   اإلسَلمية قد نسبَ بين أهل المذاهب إلى أنَّ بعض المأجورين للفتنة وبث  الّنعرات 

 قالُه الوائلي  الَّذي نفُس الكالم هو هذا -نصب عليَّاً للخَلفةلكريمة بإاأن َّه م ي فس رون كلمة فاْنَصب في اآلية 
وتجدر اإلشارة إلى أنَّ بعض المأجورين للفتنة وبث  الّنعرات بين أهل المذاهب -!!ال تالحظون أم

ُبوا إلينا-يعةنسب إلى الش  اإلسَلمية قد  لكريمة اكلمة فاْنَصب في اآلية   أن َّه م ي فس رون-يعين املخالفون ن س 
ما قاله  صاحب  مجمع  البيان وهو من شيوخ ويكفي في الرد  على هذا االفتراء نصب عليًَّا للخَلفة بإ

! تالحظون ؟وم ن يشهُد ّباذا ؟ن يشهُد ملنم  وأقوُل  ،هتفسري  يفيعين ما قالُه -يعة اإلماميةالمفس رين عند الش  
مرَّة ثانية ُلطفاً  ،الوائليالشَّيخ قالُه الَّذي نفس الكالم وهو  ،كالم حُممَّد جواد ُمغنيه يف تفسرِي الكاشفهو  هذا 

 ..الفيديو مرَّة ثانيةالوائلي أعيدوا الشَّيخ الكنرتول نستمع إىل 

 مقطع مرئي للشيخ الوائلي: 

 ،اكو عندهم احلقيقة شكو زبالة يذبوها عالشيعة إلنا هم اش ؟ ال هذا ينسبوه إىل منالرأي الثاِّن]
شايف هذا  ،هذا ظلم ،ليش ،أحيانًا زبالتهم اهلم ها مع األسف ،أيش تصور أكو زبالة ،يف كل شيء ،شايف

زين  ،مباشرًة انصب اإلمامأسًا الواقع يقول الشيعة يقرون اآلية هكذا فإذا فرغت فان ِصب يعين انصب اإلمام ر 
 يسرينا أدورها أشوف أكو عندنا هيجقلت خل ارجع لتفا ،الل يعلم ،نا قرأت الرواية قلت خل ارجع لتفاسريناأ

التبيان  ،عندنا أمهات ضلود عندنا أجيت إىل تفاسرينا تفأرد أشوف هالرأي هذا موج ،راي ولو رأي خمرف
فرض من أمثاًل تفسري الكاشف  ،لطباطبائياالسي د فرض تفسري أ جممع البيان للطربسي مثالً  ،سيللشيخ الطو 
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منني  ،ثر احلجاية باملرةأوكيلك وال إىل مريت ّبا تيسر عندي من التفاسري أبداً الل االخ التفاسري احملدثة تفاسري 
 ...[؟ما أدري

تفسري ال  الكالم املوجود يفالوائلي رمحُة الل عليه هو نفسهُ  الشَّيخُ ذكرُه الَّذي ُتالحظون هذا الكالم 
ا  ،الكاشف وأنا أضيف تفاسري أخرى أيضاً   .؟!.الوائلي ما اطلع عليهاالشَّيخ رّب 

 ن الكريم للسّيد عبد اهلل ش ّبرتفسير القرآ.  

أو فإذا فرغت من الفرائض  ،فإذا فرغت من الصََّلة فاْنَصب فاتعب في الد عاء -597صفحة 
وإلى رب ك خاصًَّة  ،من ِجهاِد أعدائك فانَصب في ِجهاِد نفسكأو ِقياِم الليل أو فانَصب في أعماِل الخير 

 .لو رجعنا إليهمنفس الكالم املذكور يف كتِب املخالفني -ما عنده  من خير الّدارين فارغب تطلب  

  (.رآن إلى األذهانتقريب الق  )نفس الشيء في و 

فإذا فرغت يا رسول  -698صفحة  ،الـُمجلَّد اخلامسهذا هو سي د حمم د الشريازي  ،د الشريازيللسيِّ 
أي أتعب نفسك في  ،من النََّصب بمعنى التَّعباهلل من أمورك الخاصَّة فاْنَصب في الد عاِء والِعبادة 

الَّذي هو  س بحانه فإنَّه  أي اجعل رغبتك فيما ِعند اهلل  ،ده  فارغبحإلى رب ك و االشتغاِل باهلِل س بحانه و 
رمحُة الل  ،رآن إىل األذهانالشريازي يف تقريب القُ  دُ هذا ما قاله السيِّ -يك األمر ويسرَّ الِحمل الثَّقيلسهَّل عل

 .عليه

  رآنهذا من وحي الق  و. 

فإذا فرغت فانصب واجلس  -317تفسري السي د حمم د حسني فضُل الل وهذا اجلزء العشرون صفحة 
ويرتكون  من عندي اهِتم  ذا الكالميأتون  هب-مع اهلل جلسة د عاء  وابتهال  وخشوع وأجهد نفسك في ذلك

تأخذ من حتَّى واجلس مع اهلل جلسة د عاء  وابتهال  وخشوع وأجهد نفسك في ذلك -رواياِت أهِل البيت!!
 في العيِش مع اهلل ك لَّ الق وَِّة وك لَّ الرَّاحة وك لَّ االطمئناِن وك لَّ هذا التعب راحة النَّفس وطمأنينة الر وح ألنَّ 

كان ذلك األمر أمر الّدعوة أو أمر الحياة أو الذات ألنَّ   رب ك فارغب في كل  أموِرك سواءٌ وإلى  ،الر ضا
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يجده  النَّاس عند الَّذي وهو  ،ي رَغب  إليه وال ي رغب  عنهالَّذي اهلل هو ال م هيمن  على األمِر ك ل ه وهو 
هذا هو كالم السي د حمم د -حيمالرَّ  حمن  ليقضي حاجاتهم ويحّل مشكَلتهم وهو الرَّ حاجاتهم ومشاكلِهم 

 .حسني فضل الل

الوائلي كان يبحث الشَّيخ وتالحظون أنَّ  ،شيخنا الوائلي   نا كما نقل  نا ومراجعِ علمائِ  تفاسريُ هي هذه 
أنا أكثر و  .!!.يف هذا املعىن املخالفون ألهل البيت ما ذكره يُؤي دُ  فما وجد رأيًا خُمرِّفاً  ،خُمرِّف ولو عن رأيٍّ حَّتَّ 

نا مراجعِ أكثر ِعلمًا حبديِث أهل البيت من هم املخالفني  ة وُعلماء  الوهابي   من مرَّة قُلت وسأقول بأنَّ ُعلماء  
أليس هذه تفاسري  ،هذا الكالم اعرتضوا ع ل يَّ ولكنَّين سأطرُح األدلَّة بني أيديكم ل مَّا قُلتُ و  ،نانا وخطبائِ وعلمائِ 
فانصب أي وإذا فرغت فانصب إن  معىن يقولون  الذينبأنَّ  يقول وبصراحةأليس هذا تفسري الكاشف  ؟املراجع

من املفس رين  أيضاً  يقولون  والبقي ُة  ، وال صح ة  هلذا الكالم،هم أعداُء أهل البيتالية عليًَّا لإلمامة والوصي ة والو  
 جامعةُ بأن ه باسم املرجعية كما يصفُه املراجع  الناطقُ  ،وكالُم شيخكم الوائلي عميُد املنابر احلسينية ،كذلك

! ؟اذا يصفونُه وأنتم تصفونه هكذكأليس ه ،يعية املتنقلةاملدرسة الشِّ أو  ،يعة املتنقلةإذاعة الشِّ أو  ،املتنقلة يعةِ الشِّ 
أنَّه قد نفع نفسُه ر هو يتصو   ،ب القاتلوهذا هو اجلهُل املرك   ،وهو واثق  من نفسهِ وقول هذا الكالم  هو يتحد ث 

  .ياتحتد ثت عنه الرِّواالَّذي  هذا هو احل م قُ  ،هبا كمّبعلوماتِه ويُريد أن  ينفع  

  :الَحَمق  على نوعينف -
  .فات اليوميةيف التصر   هناك محق   -
  .يف الدين محق  وهناك  -

وجتهل أنَّك  جاهل  هو أن ك   ،تعلم وما أنت بعاملِ  ك  مح  ُق الدين هو أن  تعلم أن   ،ُق الدينـ  مح  هو هذا 
 بأنَّين داويتُ  :قال عنه عيسى املسيحالَّذي هذا هو  ،أنت جاهل بل تعلم أنَّك تعلم وما أنت بعاملِ   ،جتهل
 ،ألنَّ األمحق جيهل وجيهل أنَُّه جيهل ؟ملاذا ،عجزُت عن مداواة األمحق ه واألبرص وأحييُت املوتى لكنَّيناألكم  

ث عن احلمق يف أحتد   ،اليوميةفات عن احلمق يف التصر   أنا ال أحتد ث ،م ُق يف الدِّينوخصوصًا إذا كان احل  
ُه إنَُّه يُ  ،األمحق يف الدِّينهو إيَّاكم واألمحق هذا  ،أنَّ اإلنسان جيهل وجيهل أنَُّه جيهل ،الدين ريد أن  ينفع نفس 
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 لكنَّ الرَُّجل   ،يقولُه عن ِصدق نيَّةهو يقولُه الوائلي الَّذي اآلن هذا الكالم  ،كها ويريد أن  ينفعك فيضر  فيضر  
 ،ما هي بتفاسري أهل البيتو  ،أهل البيت تفاسريُ هي  هو يتصو ر أنَّ هذه التفاسري   ،البيتأهل ِ  جاهل  حبديثِ 

املخالفني ألهل  سريُ اتفهي هذه  ،الشَّافعي تفاسريُ هي هذه  ولكن   ،يعةالشِّ  نا مراجعُ ها مراجعُ كتب  أن ه   صحيح  
 ،الوائلي يتوق ع أنَّه قد نفع نفسُه بعلمهِ الشَّيخ  ،هذا هو املنطق الشَّافعي ،البيت أهلِ  هذا ما هو ّبنطقِ  ،البيت

 هذهِ  ،من تِلك احلماقة شةُ شعِ الـُمع   الثقافةُ هي وهذه  ،مضرَّكأُُثَّ يريد أن  ينفعكم ف ،ضرَّهاأيريد أن ينفع نفس ُه ف
أنا معكم  ،ألهل البيت هبذا اخلصوص أن  يوجد حديث   م يُنكرون  ترون أن  الكتب وهذه املصادر بني أيديكم و 

 ،يلتقص  وأنا جئُت هبذه اجملموعة على سبيِل املثال ال على سبيل ا ،الرئيسة البيتِ  حديِث أهلِ  سأتتبع مصادر  
 ! !لن تكفياليت أمامي املنضدة  لِّ الُكتب فإنَّ هذهِ والل لو أردُت أن آيت بكُ و 

  (.بصائر  الدرجات)ة كتبنا احلديثي  من أقدم  هذا و 

 ،نا احلسن العسكريصحاب إمامِ د ابن احلسن الصف ار القم ي من أمؤلِّفُه أبو جعفر حُممَّ  ؟من مؤلِّفهُ 
 ؟مَّت بدأت الغيبة الُصغرى ،290هذا متوىف سنة و  ،329 سنة الغيبة الصغرى انتهت ،للهجرة 290متوىف سنة 

من  و من األصول  وهو ،اً كتاب قدمي قدمي جدَّ   ،بعد ابتداء الغيبة الُصغرى بثالثني سنة تويف  أن هيعين  ،260
قم  ،د املرعشييِّ بني يدي هي من منشورات مكتبة السالَّيت  هذه الطبعة  ،بصائر الدرجات ،كتب األ ئمَّة

 -(أََلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَركَ ) :ِفي َقوِل اهلل تَ َباَرَك وتَ َعاَلى :عن إمامنا الصَّادق ،72 ،73يف صفحة  ،املقد سة

 :قَال  (أََلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَركَ )-:(َوِإَلى رَب َك فَاْرَغبْ  *َصْب فَِإَذا فَ َرْغَت فَانْ )تقول  حيثُ إىل آخر السورة 

الية عليٍّ مدارها يف و   (أََلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَركَ )سورة  أن  يعين -فَ َقال ِبواَليَة َأِميِر الْمؤ ِمِنين َعِلي  َعَليه السََّلم
 .بصائُر الدرجاتهو هذا  ،ه عليهوسالمُ  اللِ  صلواتُ 

  ق ّميهذا تفسير  الو.  

 الثَّالث نا يف القرنِ من ُعلمائِ والصف ار و هف ،الصَّفارأيضًا من كتبنا القدمية وعصرُه أيضًا قريب  من عصِر 
بعلي  َفَجعلَناه   :قال (أََلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَركَ ) -759الطبعة مؤسَّسة األعلمي صفحة  هذهِ  ،اهلجري
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يَّ لِ ين عَ نِ ؤمِ م  الْ  يرَ مِ انصب أَ اع فَ دَ جَّة الوَ ن حَ مِ  تَ غْ رَ ا ف َ إذَ  :قالَ  (َصبْ فَِإَذا فَ َرْغَت فَانْ )-إىل أن  يقول-َوِصيَّك
راجعوا تفسري  ،عن أئم تنا املعصومني الروايات ذكرها عن اإلمام الصَّادق-(َوِإَلى رَب َك فَاْرَغبْ ) ،ابَن أَبي طَاِلب

 .الُقم ي رضوان الل تعاىل عليه

  هذا تفسير ف رات ابن إبراهيمو. 

تفسري فرات ابن هو هذا و  ،للكليين ويف زمان  قريب منه، ُمعاصر وهو ُمعاصر لعليِّ ابن إبراهيم الُقم ي
َعن أَِبي َعبِد اهلل َعَليِه : وما بعدها 573يف صفحة  ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار الكتاب اإلسالمي ،إبراهيم

في لقراءهتا أنُتم الوقت ما يكو روايات عديدة ال ،وتستمر الرِّوايات-ب َعِليًَّا لِْلواليَةفَِإَذا فَ َرْغت فَاْنص :سََّلمال
هو هذا  ،بنفس هذا املضمونو روايات عديدة وهي  ،575 ،574 ،573 صفحات موجودة على ،راجعوها

الرَُّجل  .!!.بني يديه اآلراء الـُمخرِّفةهي هذه  ؟!الوائلي يبحث عن رأيٍّ خُمرِّفالشَّيخ أليس  ،تفسري فرات الكويف
 أهلِ  وهؤالء ايضًا ال يعرفون حديث   ،البيت أهلِ  يعرُف حديث  ال هو  ،أهل البيت ليس ُمط لعًا على حديثِ 

 !!البيت أهلِ  حديث   هؤالء املراجع ال يعرفون   ،البيت

  الكافيهو هذا و.  

 ،إيران ،وهذه الطبعة طبعة دار األسوة للطباعة والنشر ،اجلزء األو لهو ! هذا ؟الكايف ال تعرفونُه أيضاً 
. إىل أن ،.َعن َعبِد الحميد ابِن أَبي الّديَلم، َعن َصاِدِق العترة) :الص ادقنا والرواية عن إمامِ  326صفحة 

ي خِرج  َله م -ر ُسوُل الل-وال يَ َزال  -:الرِّواية طويلة ،ب  ال يزال النَّ  ،يعين النَّب-وال يَ َزال ي خِرج  ِله م َشْيئاً  :يقول
وال يَ َزال ي خِرج  َله م َشْيئًا ِفي َفضِل -ُسورة االنشراحأي  -نَ َزَلت هذه الس ورةحتَّى َشْيئًا ِفي َفضِل َوِصي ه 

 :فَ َقاَل اهلل  َجلَّ ِذْكر ه ،نَ َزَلت هذه الس ورة فَاْحَتجَّ َعَليِهم ِحين أ ْعِلم ِبَموتِه ون ِعيت ِإلَيِه نَ ْفس هحتَّى َوِصي ه 

إذا فَ َرْغت فَاْنَصب َعَلَمك وَأْعِلن َوِصيَّك فَأعِلمه م  :يقول (َوِإَلى رَب َك فَاْرَغبْ  *َصْب فَِإَذا فَ َرْغَت فَانْ )

 ،َمن َعاَداه ِليٌّ َمواَله اللَّه مَّ َواِل َمن َوااَله وَعادِ َمن ك ْنت  َمواَله فَ عَ  :َفضَله  َعََلنِيًة فَ َقاَل َصلَّى اهلل  َعَليِه وآِله
حني  أمسُع أنا أتعج ب  ،الكايفهو هذا  ،دق كرَّرهارسوُل الل وإمامنا الصَّاقاهلا ثالث مرَّات -ثَلث مرَّات
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 ،يبدو أنَّ الرَّجل مل يقرأ الكتاب ،اتالوائلي كثريًا ما يتهج م على كتاب الكايف ويقول إنَّ فيه إسرائيلي  الشَّيخ 
األو ل يأخذ  ألنَّ اجلزء فيهوعادًة القارئ يتذكر ما  ،اجلزء األو ل هوه يقرأُ وف أو ل جزء سفقطعًا لو قرأ الكتاب 

ما ولكن  ،يف اجلزء األو ل من الكايف هذه الرواية موجودة ،ب من الكتباألكرب من القارئ يف أي  كتا االهتمام  
 ،أما مرَّ علينا ذلك ،وه وال رأوهتفسري اإلمام العسكري ومل يكونوا قد قرأُ  حنُن رأينا املراجع ينفون ،هو بغريب

 !!من نفس املدرسةو  هو تلميذهمكال  ف  ؟الوائليالشَّيخ أفهل نستنكُر ذلك على 

  تفسير  ابن  المازيارهو هذا و.  

يف صورِة  اآلن  هولكن   وهو من الكتب الَّيت  ُعِلست، ،يف األصِل كتابهو  ،هذاتفسرُي ابُن املازيار 
 (فضائل العرتة الطاهرةاآليات الظاهرة كتاِب )يف   االسرتابادي   نقل ها أكثُر رواياته ،من الكتب ُمستخرج   كتاب  

ب وآله رآن الكرمي يف النَّ تأويل ما نزل من القُ وقسم من رواياته يف كتاب ). سنأيت على ذكرها بعد قليلالَّيت و 
مجع هذه األحاديث  وقد-للمهايار البزاز املعروف بابن اجُلحام من أعالم القرن الرابع اهلجري (عليهم صل ى اللُ 

حبسب هذه الُنسخة  ،قني املعاصرين ِمَّن يشتغل يف حقِل التحقيق فارس تربيزيانالـُمحقِّ  أحدُ  ،من الكتب
فإذا َفرغَت  (َصبْ فَِإَذا فَ َرْغَت فَانْ )-أورد الرِّوايات عن إمامنا الصَّادق 320يف صفحة املوجودة عندي 

 ،320العديد من الرِّوايات يف صفحة  عن الـُمفضَّل ابن ُعمر عن إمامنا الصَّادق وأورد -فاْنِصب َعِليَّاً بالواَلية
 .ال جمال لقراءهتا ُكلِّها

  هذا هو مناقب آل أبي طالب للمحد ث المازندرانيو. 

 (َصبْ فَِإَذا فَ َرْغَت فَانْ ) -أورد جمموعًة من الرِّوايات 31صفحة  ،وهذا هو اجلزء الثَّالث داُر األضواء
 هذا الكالم نقلُه عن إمامنا الصَّادق صلواتُ -ْنِصب َله م َعِليًَّا إَمامافإذا َفرغَت ِمن ِإكَماِل الشَّرِيعة فا :قَالَ 
هذه القراءة يرويها صاحب املناقب عن  ،(بْ صِ فَِإَذا فَ َرْغَت فَانْ ) :ويبدو أنَّه يشري إىل القراءة ،ه عليهوسالمُ  اللِ 

 588سنة  آل أيب طالبفاة ابن شهر آشوب املازندراِّن صاحب كتاب مناقب كانت و  ،نا الصَّادقإمامِ 
 .من فرتات زمانية خمتلفةو يعي على طول التأريخ الشِّ تالحظون هذه الروايات  ،للهجرة
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  (.في فضائل العترة الطاهرةتأويل اآليات الظاهرة )هذا هو تأويل اآليات و  

قم   ،ي  هذا هو اجلزء الثَّاِّن من طبعة مدرسة اإلمام املهد ،للمحدِّث السي د شرف الدين االسرتابادي
ة عن إمامنا الصَّادق أورد روايات عن األئمَّ  ،812صفحة  ،وما بعدها 811صفحة  ،811صفحة  ،املقد سة
فَإذا فَ َرَغت ِمن َحج ك فَاْنِصب --فاْنِصب َعِليًَّا بالواَلية (َصبْ فَِإَذا فَ َرْغَت فَانْ ) -ه عليهوسالمُ  اللِ  صلواتُ 

 .(بْ صِ فَِإَذا فَ َرْغَت فَانْ )روايات عديدة واضحة هبذا املعىن وهبذا املضمون أي باملعىن وبالقراءة  -َعِليَّاً للنَّاس

  تفسير  الصَّافي للفيض الكاشانيهذا هو و.  

نفس الكالم وفيه  ،وهذا هو اجلزء اخلامس من تفسريِه الصَّايف ،1091الفيض الكاشاِّن متوىف سنة 
 ،وبقيَّة الرِّوايات األخرى-َوإَلى رَب َك فَاْرَغب ِفي َذِلكفَإذا فَ َرغت ِمن ن  ب  وَِّتك فَاْنِصب َعِليًَّا : نفس الرِّواياتو 

 .هذا يف تفسري الصَّايف

مركز العلوم والثقافة وهذا هو اجلزء الثَّاِّن أيضًا للفيض الكاشاِّن  :له تفسير آخر إسمه  األصفىو 
 .َوإَلى رَب َك فَاْرَغب ِفي َذِلكفَإذا فَ َرغت ِمن ن  ب  وَِّتك فَاْنِصب َعِليَّاً  -1456صفحة  ،اإلسالمية

  هذا هو تفسير البرهانو.  

صاحب الربهان أورد  ،هذا هو اجلزء الثَّامن مؤسَّسة األعلمي ،1107سي د هاشم البحراِّن متوىف سنة 
ًا  ،317 ،316 ،315صفحة  ،روايات  كثرية ميكنكم و املضمون وعن مصادر خمتلفة  نفسبروايات كثرية جد 

 .مراجعتها

  يخ المجلسيّ هذا هو بحار  األنوار للشَّ و.  

 أورد روايات  كثريةً  ،135 ،134صفحة  ،وما بعدها 133يف صفحة  ،هذا اجلزء السَّادس والثالثون
 سنة اجمللسي متوىف  الشَّيخ  ،فانصب عليًَّا وصيَّاً  ،املضمون فانصب عليًَّا إماماً  نفسِ وهي ب ،اجد اً ال جمال لقراءهتِ 

1111. 
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  هذا هو تفسير نور الثقلين للمحد ث الحويزيّ و. 

 -أورد نفس الرِّوايات ،334صفحة  ،سة التأريخ العريبمؤس   ،وهذا هو اجلزء الثَّامن ،1112متوىف سنة 
أورد و -إذا فَ َرغَت ِمن َحجَِّة الَوَداع فَاْنِصب َأِميَر الم ؤمنين َعِليَّ ابَن أَبي طَاِلب :قالَ  (بْ صِ فَِإَذا فَ َرْغَت فَانْ )

 .أكثر من رواية هبذا املضمون

  كتاب  العوالم للمحدث البحرانيّ   هذا هوو.  

 ،وما بعدها 569صفحة  ،قم ،سة اإلمام املهديمؤسَّ  ،وهذا هو اجمللد اخلامس عشر القسُم الثاِّن
ُكل  هذه الرِّوايات يف هذه الصَّفحات   ،كل ها روايات تشري إىل هذا املضمون  ،572 ،571 ،570صفحة 

  . إذا فرغت فانِصب عليَّاً أنَّهُ  ،روايات عديدة كثرية وفرية تشري إىل هذا املضمون

عن اإلمام و  ،الباقرعن اإلمام و  ،عن أمرِي املؤمننيو  ،عن رسوِل اللوهي  ،اآلراء الـُمخرِّفةهي  هذهِ 
  !!يبحُث عنها شيخنا الوائليالَّيت هذه هي اآلراء املخرِّفة  ،الصَّادق

  .بكتاب من كتب املخالفني أيضاً فها أنا آتيكم  كال   ؟القضية تقف عند هذا احلد  هل 

 هذا هو شواهد  التنزيل لقواعِد التفضيل. 

وبعد ذلك يُقال أنَّه  ،من علماء املخالفنيوهو  ،امسمن علماء القرن اخلاملؤل ُف هو هذا  ،اجملل د الث اِّن
 ،احلاكُم احلسكاِّن   .من ِكبار علماء املخالفنيو معروف وهو  ،يف حال عدِم تشي عهِ هو هذا الكتاب و  ،تشي ع

يروي عن اإلمام وهو  525صفحة  ،من طبعة جممع إحياء الثقافة اإلسالمية ،525صفحة  ،شواهُد التنزيل
من  ،526ونفس الكالم يتكرَّر يف صفحة  -ةيَعني ِانصب عليَّاً للواليَ  :قَالَ  (َصبْ فَِإَذا فَ َرْغَت فَانْ ) :الصَّادق

ة يف م هي أعلى درجة علمي  احلاكِ و  ،هو ألحِد ُعلماِء املخالفني بل لكبري  من كبار علمائهمالَّذي هذا الكتاب 
 .احلس كاِّن وكتابُه شواهُد التنزيل لقواعِد التفضيلوهذا هو احلاكم  ،احلديث عند خمالفي أهل البيت علمِ 

  هذا م عجم القراءات القرآنيةو. 
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م من جامعة القاهرة وجامعة كتاب ُمعاصر للدكتور أمحد خُمتار ُعمر والدكتور عبد العال سامِل ُمكرَّ 
د اخلامس من عامل الـُمجلَّ  ،هذا هو الـُمجلَّد اخلامس ،سة األزهرمن مؤسَّ و الكويت ومؤي د من جامع األزهر 

 ة اإلمامةِ يذكر هذه القراءة فانِصب وُيشري يف احلاشية إىل قضي   جند أنَّهُ  ،428إذا نذهب إىل صفحة  ،الكتب
ذكرها أبو حي ان يف البحِر  (فَاْنِصب) :وُأخرى ،(فَاْنَصبْ ) :منهامُجلة القراءات ذكر   ،ةُ وماذا تقول اإلمامي  

 .(فَاْنَصبَّ ألحكام القرآن والزخمشري يف الكشَّاف، وقراءة ثالثة: )احمليط والقرطب يف اجلامع 

نا ومن نا ومن خطبائِ وهذا أدل  دليل على أنَّ املخالِفني هم أكثُر علمًا حبديث أهل البيت من علمائِ 
أتذكرون ماذا قال صاحب  ،صحيح  هم ُيضعُِّفونا ،مصادرهمهي كتب املخالفني وهذه هي  هذه  ،نامراجعِ 

لفتنة وبث إلشارة إلى أنَّ بعض المأجورين لوتجد ر ا) -اكتشف لنا اكتشافًا هائالً الَّذي سري الكشَّاف تف
يعة اإلمامية أنَّهم ي فس رون كلمة فاْنَصب في اآلية النعرات بين أهل المذاهب اإلسَلمية قد نسب إلى الش  

صحيح  ،رجل جاهلإذًا هو ! ؟أي ها املفس ر معها ماذا تفعلُ وهذه الرِّوايات  -(الكريمة بإنصب عليًَّا للخَلفة
م  ى هذه ألقاب مُيكن أن  تُعط   ،املرجع الكذا ،املرجع األعلى ،، آية الل العظمىاأللقابوألمثاله  عطون لهُ يُ أن 

كتب هي  وهذه  ،هذا هو حديُث أهل البيت ليس عليه مجارك!!الكالم كما يقولون  ألن   ،أليِّ أحد
 ،هذا هو القرطب  و  ،هذا هو أبو حي ان ،البيت أهلِ  كثر علمًا حبديثِ أهم علماء املخالفني فنرى أن   ،املخالفني

 ،همهذه كتبُ  ،أساتذة جامعة القاهرة والكويتهم هؤالء و  ،هذا هو احلاكم احلسكاِّن  و  ،هذا هو الزخمشري  و 
  .مري ومن حديثيشكٍّ من أدوا من ذلك إن  ُكنتم يف راجعوها وتأك  

  .على ذلك ! أنتم دل وِّن؟بالل عليكم شيطاِّن  أي هما و  أي  املنطقني منطق  رمحاِّن   إذاً 

 بأنَُّه زُبالة البيتِ  أهلِ  عن حديثِ  وهو يقولالوائلي الشَّيخ فيديو إعرضوا رجاءًا الكنرتول مرةَّ ثالثة 
 ..عرضوه مرَّة ثالثة رجاءاً ا

  َّيخ الوائليمقطع مرئي للش: 
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 ،اكو عندهم احلقيقة شكو زبالة يذبوها عالشيعة اش همَّ  ،إلنا ؟ال هذا ينسبوه إىل منالرأي الثاِّن ]
شايف  ،هذا ظلم ،ليش ،يعينأحيانًا زبالتهم اهلم ها مع األسف  ،أيش تصور أكو زبالة ،يف كل شيء ،شايف

 ، مباشرًة انصب اإلماميعة يقرون اآلية هكذا فإذا فرغت فان ِصب يعين انصب اإلمام رأساً هذا الواقع يقول الشِّ 
أدورها أشوف أكو عندنا قلت خل ارجع لتفاسرينا  ،الل يعلم ،زين انا قرأت الرواية قلت خل ارجع لتفاسرينا

 ،عندنا أمهات ضلأجيت إىل تفاسرينا تف ،أرد أشوف هالرأي هذا موجود عندنا ،راي ولو رأي خمرف يهيج
فرض امثالً تفسري الكاشف  ،لطباطبائياالسي د فرض تفسري أجممع البيان للطربسي مثالً  ،سيالتبيان للشيخ الطو 
 ،ثر احلجاية باملرةأ هاـفاسري أبداً الل وكيلك وال إلمريت ّبا تيسر عندي من التاالخ تفاسري  ،من التفاسري احملدثة

 ..[.منني ما أدري

 ،روايات أهل البيت وهذهِ  ،ديث أهل البيتمصادر ح هذهِ  .!!.تالحظون ذلك جهل  مركَّب  مقرف  
ا كانوا يعرفون فإذ ،مراجعنا الِكرام وهذه كتبهمهم  ، وهؤالءةجهل  ُمقرف عند الن اطق الرَّمسي باسِم املرجعي  ولكن ه 

 االً وإذا كانوا ُجهَّ  ؟شكلتهم مع حديِث أهل البيتما هي مُ  ؟ما هي ُمشكلتهم مع عليٍّ  ؟لماذا ال يذكرونف
م األعلم واألفضلفلماذا يُفر   أليس هذا هو احل م ق بعينِه  ؟ملاذا ،البُدَّ أن  نكون أتباعًا هلمأن نا و  ،ضون علينا بأنَّ

اُء  ،حتدَّث عنه النَّب  عيسىالَّذي وهو  هم  ،يعة هو يف الصنميَّةومح  ُق عامَّة الشِّ  ،ال دواء  لهالَّذي هذا الدَّ
  .؟!.هناهي املشكلة  ،أهل البيت حبديثِ  بأنَّ هؤالء ُجهالءُ  ُيصنِّمون هؤالء وجيهلون

  يتحدَّث على املنرب هو جاهل وجيهل أنَُّه جيهلالَّذي. !!. 
  ثُه جاهلالَّذي يستمع جاهل وجيهل بأنَّ هذا الَّذي و   .!!.حُيدِّ
 ؟..كيف الِعالجف!  
 الـُمشتكى إليك سي دي بقيَّة الل.!!.  
   تقولون بأنَّ هذا من إىل أئم تكم وندعوكم أي ها الشيعة  ،البيتِ  أهلِ  وحني نطرُح حديث

 ! !ةحديُث أهل البيت من املاسوني  أفهل  ،ةاملاسوني  
 ما هو من حديث أهل البيت ،لعرشمن ا ؟أمَّا حديث هؤالء من أين.  
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   ؟أين هو املنطُق الرمحاِّن  
  ؟أين هو املنطق الشيطاِّنو  
 ثُونا   .؟!.تعالوا حدِّ

ما عندي ُمشكلة  ،الوائليالشَّيخ دعين أمشي مع  ،الوائلي هو حُيدُِّثكم عن نفسِه هذا يف كتابهِ الشَّيخ 
ُتصر ون على أن  تُقلِّدوه أنُتم  ،وا الفضائيات حبديثهِ ن على أن  متأللكنَُّكم ُتِصر و  ،الوائليالشَّيخ شخصية مع 

خلُطباء وأنتم أي ها املراجع ُتِصر ون على أنَّ ا ،طرِح منهجهِ  وأنتم أصحاُب احُلسينيات ُتِصر ون على ،اخلطباء
 !!يسريون على نفِس الطريق

ومع ذلك  ،ةدراسة  شافعي   هي أساساً  ةة والدراسة احلوزوي  ِه احلوزوي  الوائلي يتحد ث عن دراستالشَّيخ 
يقول بأنَُّه هو ما  ،البيت افعية املخلوط معها شيء من حديث أهلث عن هذه الدراسة احلوزوية الشَّ يتحدَّ 

ماذا يقول  ،122يف صفحة وهذا يف آخر أيَّام ُعمرِه كتبه  (،جتاريب مع املنرب)هذا كتابُه  ،أكمل هذه الدراسة
يف آخر ُعمرِه  ؟مَّت -وَقد عانَيت  كثيرًا ِممَّا أسعى اآلن-:هو يقول -وقد عانيت  كثيراً ) -؟شيخنا الوائلي
 ،2003سنة  ؟الوائليالشَّيخ مَّت تويف  ،1998هذا الكتاب مطبوع سنة  -اآلنِممَّا أسعى -:هذا الكتاب

 هذا الكتاب الطبعة األوىل ،يعين هذه يف السنني األخرية من ُعمرهِ  ،أنُتم تعرفون ذلك بعد سقوط النِّظام مباشرةً 
وَقد -:2003تويف سنة الوائلي الشَّيخ و  ،1998الطبعة األوىل  ،يعين ليس هناك طبعة سابقة هلذه الطبعة ،هذه

وه و َعدم إكمال دورات كاملة في الفلسفة -؟:ما هو هذا الشيء -عانَيت  كثيرًا ِممَّا أسعى اآلن إلى تَلفيه
فيها شيء من حديث و هي األخرى شافعية الَّيت يعين مل ُيكمل دراستُه احلوزوية  -وأصول الفقه وقواعد الفقه

إكمال دورات كاملة في الفلسفة  ِممَّا أسعى اآلن إلى تَلفيه وه و َعدم  وَقد عانَيت  كثيرًا -:أهل البيت
طابة مع اإليفاء بمتطلبات الخِ -؟:ملاذا -وأصول الفقه وقواعد الفقه وذلك لتعذ ر التوف ر على إكماِلها

ة ما استطعت يقول ألنَّين كنت مشغول باخِلطاب ،إىل آخر الكالم (،خرى ولكن ي أعترف أنَّ هذا خطأٌ كبيراأل  
وألنَّ القضية أخذت منه مأخذًا كبريًا رجع مرَّة ثانية  ،122هذا قالُه يف صفحة  ،أن  ُأكِمل دروسي احلوزوية

قال النوع األول أمور ) -يتحد ث عن أمور ؟145يف صفحة  ماذا قال ،146 ،145كرَّرُه يف صفحة   ،فكرَّرهُ 
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أمور لم أعملها وندمت  على ذلك  :الّنوع  األول-:آخرهِ وإىل  ..وندمت  على ذلك وأمور عملتهالم أعملها 
 :األّول-؟:ن د م على عدِم فعلهِ الَّذي ما هو هذا الشيء  ،ند مُت على ع د م ِفعلهِ الَّذي  -وسأبدأ بالِقسم األّول

وكّل هو أّني لم أ كِمل الدورات الدراسية ال م تعل قة بالعلوم اإلسَلمية الفقه وأصول الفقه والفلسفة 
هذا هو  ،من هنا جتد مثل خطأ صفصطائي ،مل يُكمل دراستُه يف كلِّ مشتقات العربية -م شتقات العربية

هو  :األّول-:لو كان ُمط لعًا على مشتقات اللغة العربية ل م ا وقع يف هذا اخلطأ وجاء هبذا التعبري السوقي   ،سببهُ 
لوم اإلسَلمية الفقه وأصول الفقه والفلسفة وكّل م شتقات أّني لم أ كِمل الدورات الدراسية ال م تعل قة بالع

فَ َقد كان ينبغي عدم  االكتفاء بدورات عادية غير مكثَّفة بل الب دَّ من إحاطة  تامَّة بِتلك -:إىل آخرهِ  ,،العربية
عاب ويستوعب ت عتبر أساساً ضرورياً للمنبر خصوصاً وأنا يومها في دور الص با ومعه  تسه ل الص  الَّتي العلوم 

الرَُّجل هو  ،القضية أخذت منه مأخذًا كبرياً وجادًَّا ذكرها مرَّتني فألنَّ  ،إىل آخِر الكالم ،(ع  الِهمَّةفتالذ هن وتر 
  .ِفكر  شافعي   و ة  عي  دراسة  شافباملناسبة بشكل واضح أنَُّه مل ُيكِمل دراستُه احلوزوية وهي ث يتحدَّ و  مكر راً رِّح ُيصِ 

يَّام استمعوا إىل هذا الفيديو يف آخر أدرس  يف كليَِّة الفقه وهو حيدِّثُكم بنفسِه  ؟يف النَّجف فماذا درس
 ..حيدِّثكم عن دراستِه يف كلِية الفقه يف النَّجِف األشرفوهو الوائلي الشَّيخ حياة 

  َّيخ الوائليمقطع مرئي للش: 

إنشاء مركز أو جممع للتقريب بني ه حنو ه كان هناك لديكم توج  شيخنا خيطرِّن أن   :ماملقد  ]
 ؟واد يف هذا اجملمعهل كنتم من الر   ،املذاهب

ا يف خطوة  دهتُ وقد جس   ،للجمعية بالذات هي االوائلي: احلقيقة الفكرة هي ليست ل وإّن  
ن حنبل وفقه أمحد اب افعي  س فقه أيب حنيفة وفقه الشَّ ا ندرِّ نَّ نا يف كلية الفقه كُ ألنَّ  ،أوىل يف كلية الفقه

قارن ألحد أساتذة مُ ادق على صعيد  سواء يف كتاب الفقه ال  د الصَّ مَّ وفقه مالك وفقه جعفر بن حُم  
 ،ده الل برمحتهسعيد احلكيم تغم  د السيِّ د تقي آل حممَّ الشَّيخ احلوزة أو أحد أساتذة الكلية املرحوم 

أص لت الَّيت ة الالمعني ومن الذهنيات احلاد  ده الل برمحته وهو من تغم   ،تويف يف هذه السنةالَّذي 
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في مجعنا آلراء املذاهب اإلسالمية وأخذ آراء املذاهب اإلسالمية بدون فـ ،وأعطت وأبدعت
ا نستعرضها ومجلة من املسائل الفقهية يف نَّ كُ الَّيت  باإلضافة إىل استعراض مجلة من العقائد  ،حساسية

ه من كتب أخرى للمذاهب ا كنا نقرأطوسي وأمثال اخلالف مَّ يخ الفات فقهائنا كاخلالف للشَّ مؤلَّ 
ل منهجًا عندنا للجمع بني األمزجة املختلفة للمذاهب اإلسالمية يف كل  ذلك كان ُيشكِّ   ،اإلسالمية

 ،ينا وترعرعنا عليهاهذه األجواء ترب   فنحن نشأنا يف هذه األجواء ونكاد نقول أنَّ  ،ةاالجتاهات العلمي  
 .[ا يف الصميم من ذلكىل ذلك بل كن  عندنا توجه أو ميل إ أنَّ فال يُقال 

يف  ،وتالحظون نفس الطريقة.! .ة الفقه يف الصميموكانت كلي   ،قد كان شيخنا الوائلي يف الصميمإذاً ف
هو  الطوسي  الشَّيخ وتالحظون أنَّ .!! .إمامنا الصَّادقُُثَّ بعد ذلك يأيت  ،البداية تعداد ألمساء أ ئِمَّة املخالفني

حتد ثُت عنها الَّيت و  ،هي   هذه املفردات هي  أن  أال تالحظون  .!!.كتاُب اخلالف  يف هذا احلديِث وكتابُه  النَّجم
  .نا الوائلي  شيخُ  نشأ  نرى كيف  هكذا و  ،للحظةمن بداية الربنامج إىل هذه ا

 ،يف اإلسالم أحكام السجونِ  يفوكانت املاجستري  أخذ شهادة   ،يف بغدادة وحني أكمل دراستُه اجلامعي  
قال  :ث فيقولبل قد تراُه يف بعِض األحيان يف رسالتِه املاجستري وهو يتحدَّ  ،بأهل البيت لهُ  شيء ال عالقة  وهو 

ًة هبذه فتأيت كلمة اإلمام سابقة أليب حنيفة وكلمة عليٍّ ال تأيت مسبوق .؟!.اإلمام أبو حنيفة وقال علي  
سبة بالنف ،ولكن حنُن والوائلي   ،أكرب من هذه األلقابهو علي  ف ،ال حيتاج إىل هذا اللقبعلي  نعم  .!!.الكلمة

  .شيء  ُمهمهو للوائلي هذا اللقب 

 ،ُه يف القاهرة يف دار العلوم قسم الشريعة اإلسالميةأكمل دراست   ،ستُه الدكتوارهار دوحني أراد أن  ُيكِمل 
هناك صورتان  ،صورالعرضوا اغرفة الكنرتول،  ،يناقش رسالة الدكتوراه يخ الوائلي وهووهناك صور موجودة للشَّ 

 ..يخ الوائلي وهو يناقش رسالة الدكتوراهللشَّ 
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ما عالقة األجري واستغالل األجري بأهل و  .عن األجري واستغاللِه يف اإلسالمهي ورسالة شيخنا الوائلي 

ثُنا عن مكتبتهِ  ،موضوعات بعيدةهذه  !؟البيت الوائلي يف هذا الشَّيخ نستمع إىل  ،ُُثَّ نستمع إليه وهو حيدِّ
ثُنا عن مكتبتهِ   ..التسجيل الصويت وهو حيدِّ

 مقطع صوتي للشَّيخ الوائلي: 

منها من  باملئة  90د مكتبة كل واحد من اجلالسني يا اخي أنا اآلن عندي مكتبيت وأعتق]
زين أنا ليش أهضم أن كتابك ايطب  ،فرض من كتبناأباملئة 10 وفرد ،زين ،املذاهب األربعة كتب

  نت  إليش  ،به وأباركه م أعتز  ه دليل قي  يوإذا أكو ب ،إمعان وبكل موضوعية وأتصفحه وأقراه بكل  
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الفكر  ،الفكر ما بيه عدوى أبداً  ،هاي مسألة فكر ،ليش شنو املانع ،كلي يه يدخلكتايب ما ختل  
  .[..هقر إو قلت له الزم الكتاب  ه،اقر  نت  إ هقر إو  ،يه يدخلخل  

 ،من كتب املخالفني ،خرىمن كتب املذاهب األمنها هو ئة الوائلي تسعون باملالشَّيخ مسعُتم أنَّ مكتبة 
من البد  أن تكون الكتب  وهو شاعر  وأديب فأكثر هذهِ  ،ة ليس معلومًا من كتبنا هو قال أفرضائوعشرة بامل

رجع إليها فما يت الهذه الكتب  ،ةشيعي  ب وما هيتب الُسني ة ها هي هذه الكُ وما بقي من ،تب األدِب والشعركُ 
آراُء حُم مَّد  وعليٍّ اليت مر ت علينا واليت فيها تشهُد بِه الكتب الَّذي وجد فيها رأيًا خُمرِّفًا كهذا الرأي الـُمخرِّف 

  .ه عليهم أمجعنيوسالمُ  اللِ  صلواتُ  ما األطهارِ مَّد  وعليٍّ وآهلِ وأقواُل حُم مَّد  وعليٍّ وحديُث حُم  

  ؟..هل القضية بحاجة إلى تعليقوأقول!  

 الشَّيخ  تُنِتُج لنا وأنتجت لنا الَّيت  الديني ةيف املؤسَّسة هي املشكلُة  ،الوائليالشَّيخ املشكلة ليست يف 
 ،قد يكون مفخرة من املفاخر يف دراستِه للفكِر املخالف ألهل البيت ،تعتربُه مفخرًة من املفاخرهي الوائلي و 

 يف فكرِ و  ،مع أهل البيت ولكن يف العالقةِ  ،قد يكوُن مفخرًة من املفاخر يف أسلوبِه اخلطايب   ،قد يكون ،نعم
  !.!.كما ترونالفكري ةِ بقذاراتِه ويُلقي وائلي يُلقي الالشَّيخ ف ،يف حديث أهل البيتو أهل البيت 

 .!!.مرَّة يصُف حديث أهل البيت بالزُبالةف -
 ة،طائي  بالسفسو  ،وبالعبث ،راءباهلُ  نا احُلجَّةِ إمامِ  وأخرى يصُف حديث   -

  .!!.وبالعي  

لنفرتض أنَّ كلَّ هذا الكالم مُيكن أن  جند له خترجيات وليس  ،ومرَّ الكالم ُكل ه وأنتم تسمعون وُتشاهدون
الَّيت  ماذا نفعل مع وصي تِه ف ،ففرُض الـُمحال ليس ّبُحال ،ولكن لنفرتض ،هذه قضي ة حقيقية ،من خترجيات لهُ 

يف اإلهداء  ،يُقدِّمها خلطباء املنرب وهم يقتدون بِه وفعاًل يعملون هبذه الوصي ة (جتاريب مع املنرب)كتبها يف كتابِه 
من يوِم  هم في طريق أبي الش هداء الممتدّ فل  تتابَعت قواالَّذين إلى إخوة الّدرب  :اإلهداء -؟ماذا قال
السَّاعة وتوالت خ طاهم في َقطِع مراحل المسيرِة على تفاوت  فيها من حيث و عورة الطريق حتَّى شهادتِه 
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 -هادةفق الشَّ لقد مشوا وه م يحملون الح سين لألجيال مثًَل أعلى في أ   ،لينِه وشدَّته وسهولته ومن حيث  
يف صفحة  ؟ما هو منهجُه وما هي خطواتهُ  (،خطوايت يف املنهج)فماذا يُوصيهم شيُخنا الوائلي يف حبث  عنوانُه 

هذا صفحة  -ويأتي من بعِد أَِئمَّتنا -يريد منهم أن  يتَِّبعوا هذا املنهجو وهو حُيدِّث اخلطباء عن منهجِه  ،123
وَحَملة -:سدنة االسالم2-َسَدنَة  اإلسَلم-:سلُفنا الصَّاحل1 -حويأتي من بعِد أَِئمَّتنا َسَلف نا الصَّال-:123

ليكونوا من ر وَّدانا في طريِق المنبر  -:فقهاء األمة4-وفقهاء األ مَّة-:محلة علوم الشريعة4-علوم الّشريعة
ال على سبيل املثال -المثال ال الحصر لبإحياِء ِذكرى أبي الش هداء كتابًا وشعرًا وممارسًة وعلى سبي

واإلمام أبو حنيفة أي وهكذا  -الّشريف  الرَّضي واإلمام  الشَّافعي واإلمام أحمد  ابن  حنبل وهكذا-!!احلصر
الّشريف   وعلى سبيِل المثال ال الحصر-..إخلي وسي د قطب وأمثال هؤالءواإلمام مالك والفخُر الر از 

وهكذا -فالسلسلة مستمر ة-ابن  حنبل وهكذاواإلمام  الشَّافعي واإلمام أحمد  -هذا رمز لشيعي   -الرَِّضي
! ؟منطق  رمحاِّن أم منطق  شيطاِّنهل هذا -العصور يتسلسل  استعراض  الواقعة من العصور األولى إلى هذهِ 

  ؟هذا أم منطق  شيطاِّن   منطق  رمحاِّن   ،أنُتم أي ها الـُمستمعون إىل هذا الص وت ،أنُتم قولوا ل

 ،وأمثال الوائلي   أنشأوا الوائلي  الذين نا هم مراجعُ  ،ناعند مراجعِ هي الكارثُة ن؟ املشكلة أين؟ والكارثُة أي
يأمرون الن اس نراهم وإىل اليوم  ،تِلميُذ املراجع ووكيل املراجع والنَّاطق بامسهمفهو  ،الوائلي ترىب  عند املراجع

 الديني ة،ستنا مؤسَّ و تنا رجعي  مل نِتاج  شرعي  هو الوائلي و  ،عند املراجعهي الـُمشكلة  ،أحاديثه ّبتابعتِه واستماعِ 
م بعد أن  أنتجوا  م كل  واألنكى من   الوائلي  فهم ُيصرِّون على أن  ُيسوِّقوه!!واألنكى أنَّ حني حَّتَّ ذلك أنَّ

ا يقولون بأنَّ هذا الـُمتكلِّم  ،يسمعون هذه احلقائق يقول عن  الَّذيأمَّا الوائلي .!! .املشروع الصهيوِّن خيدمُ إّن 
يبقى هو الناطق بإسم أهل هذا  ،ُهراء وع ب ثأن ه وعن كالم اإلمام احُلجَّة  ،زُبالةأن ه حديث أهل البيت 

 .!! .البيت

  .!!.يا لِل ويا ألهل البيت

  ؟هبذا تقبلونهل  ؟يا آل حُم مَّد عنكم هؤالء هم الن اطقون

 ؟! ..هؤالءهم عنكم  ينطقون  الَّذين أنَّ  تقبلُ أنت   اللِ  يا بقي ة  
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وأين هو  محاِّن  فأين هو املنطُق الرَّ  :أنا ال أقول أكثر من ذلك ولكنَّين أُعيُد الُكرة إىل ملعبكم كما يُقال
  .!!.ِسكمكونوا صادقني مع أنفُ أجيبوا و  ؟املنطق الشيطاِّن  

 ،سرتون ذلكو  ،من حلقة ىأقو   حلقة   احللقاتُ و  ،تصاعدي  هو برنامج  هذا الربنامج ف ،ستأتينا احلقائق
ُه من أن  يُتابع  عليه يريد أن  ينتفع من هذا الربنامج الَّذي و  ،ُكلَّما تقدَّمنا كلَّما ذهبنا إىل كشف  أعمق للحقيقةف

 .إىل آخِر حلقة حلقة   أو لِ 

  .!!.فُس الربنامج الكتاُب النَّاِطقإنَُّه ن ،موعدنا غداً نفُس املوعد ،أنتظروِّن غداً 

  .!!.كتابنا ينطُق عليكم باحلق  هذا  

 .!!.إنَُّه حديُث حُم مَّد  وآِل حُم مَّد

 ..يهلَ عَ  اهللِ  وات  لَ ر صَ مَ ة القَ ايَ عَ ي رِ م فِ ك  ك  ر تْ أَ 

ى لَ ا عَ ينَ عِ ابِ م تِ ا وَ ينَ دِ اهِ م شَ  وهِ ج  و  ا وَ نَ وهِ جَ و   نْ عَ  ربَ ف الكَ شِ كْ ين إالح سَ  يكَ خِ ِه أَ جْ ن وَ عَ  بِ رْ الكَ  فَ اشِ ا كَ يَ 
 ..ينيَك الح سَ خِ ت ِبحق  أَ رنِ تَ ن ْ اإل

 :ال أقول إالَّ هذه الكلمةو 

 .!!.انمَ األَ . .انب الزَّمَ احِ ا صَ ان يَ مَ األَ ان مَ األَ 

 ..ةيامَ القِ  ومِ يَ  فِ اقِ وَ ان مَ مَ أَ بِر وَ ان القَ مَ أَ يِن وَ د  ان المَ أَ يا وَ نِ ان الد  مَ ك أَ ل  أَ سْ أَ 

 ..ةرَ ان اآلخِ مَ ل ك أَ أَ سْ أَ 

 ..ّية اهللقِ ا بَ ّيدي يَ ود سَ ج  ان الو  مَ ا أَ يَ . .انمَ األَ ان مَ األَ 

 ..رمَ ا قَ اً يَ فَ . ل طْ .رمَ ا قَ ماً يَ ََل سَ 

 ..يدهِ ان الشَّ طشَ اس العَ بَّ لى َعم ك العَ عَ ّية اهلل وَ قِ ا بَ ّيدي يَ سَ  يكَ لَ عَ  اهللِ  وات  لَ صَ 
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 ..ي أماِن اهلل. فِ .أسألكم الدعاء جميعاً 
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