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 َوَجَد َمنْ  يْ الَّذِ َما وَ َوَجَدك  ا فَ َقَد َمنْ اذَ مَ  ..اهلل . بَِقيَّة.لَِياءِإلَيِه يَ َتوجَّه  اأَلوْ   يْ الَّذِ  يَا َوْجه اهلل كَساَلٌم َ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 اَل سَ 

 

عُض ت ب  قة وبقي  لحل  اد طال  وقُت ق  و   ،(كهيعص)املاضية حتت عنوان  مرَّ الكالُم يف احللقة  
هذا لُت بأنَّ ما تتذكرون قُ ك  ،جلديدا نان  على عنوا ُف القول  عط   أ  ُثَّ  ،سأشرُي إليها بنحٍو سريعالَّيت املالحظات 

  .!!.يعيَّةالشق افة الث فيه  عناوين خمتلفة هي يف ُلبِّ لُ و املقطع من الربنامج سأتنا

 (ثةالِ ة الثَّ ادَ هالشَّ ذت  عنوان )فقد أخ. 
  َّ(شاهدةم   الجت على عنوان )ث مَّ عر. 
  َّكهيعص(ي الحلقة الماضية لهذا العنوان )ضت  فثم تعر.  
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من احللقة   ديثي فيما بقيل حكم   أُ عد أنْ احللقة  عنوانًا جديداً إْن شاء اهلل تعاىل ب   وسأتناوُل يف هذه  
 .املاضية

 ،عليه ُة اهلل  ح  ئلي ر  نا الوا شيخُث فيه  يتحدَّ الَّذي رضُت يف احللقة  املاضية على املشاهدين الفيديو ع  
ل جُ الرَّ ف ،فُه هبذا الوصيت فيصفالب أهل حديثُ  هُ بأنَّ  دُ قطعاً هو ال يعتق ،أهل البيت بالزُّبالة ُف حديث  ويص  

لفي أهل البيت تب خماد يف كُ نَُّه وجأل ،راً ا وجد عيناً وال أثم  ف  نا مراجع   إىل تفاسري   وقد رجع   ،هذا األمر لُ ه  جي
رأى يف  فب تُ هذه الكُ  يف وسط ائماً دفهو  ،نا الوائلي من مكتبته  ح شيخُ ل تسعني باملائة كما صرَّ شكِّ تُ الَّيت و 

َرْغَت فَِإَذا ف َ ) :حنشرا ال  ورة اسيعة يقولون كذا وكذا خبصوص  ما جاء يف م يقولون بأنَّ الشِّ هُ م أن َّ كتبه  
 وإالَّ  ،ية املعروفةغو رتكيبة اللُّ فقًا للو  ،(بْ فَِإَذا فَ َرْغَت فَانصِ )أو على ما جاء يف روايات أهل البيت  (فَانَصبْ 
 وسالمهُ  اهلل   لواتُ ص وللخالفة  لوصيَّة  ليٍّ لعويُراُد م نها نصُب  (ِإَذا فَ َرْغَت فَانَصبْ و ) تكون القراءة ميكن أنْ 

بكثرٍة و الرِّوايات  ود  هذه بور فشيخنا الوائلي ما كان يعلمُ  ،اآلن ال أريد اخلوض يف هذه اجلزئيَّات ،عليه
ياٌت رواوردت فيها همَّة و ال مُ و الرَّئيسة   قد عرضُت لكم العديد والعديد من مصادرنا احلديثية  و  ،متكاثرة

 ،ذا املعىنهن أهل البيت ع نقلت  الَّيتادر املخالفنيكم ببعض  مصجئتُ أّني وحَّتَّ  ،ُمتكاثرة ُتصرُِّح هبذا املعىن
 .ُم يطولوالكال ةآنيي ر ومبُعجم القراءات القُ  ،كاّنالتنزيل للحاكم احلس كم بشواهد  ئتُ حني جوذلك 

صف  حديث أهل ائلي وو نا الو حتدَّث فيه شيخالَّذي اآلن نستمع إىل الشيخ الوائلي وُنشاهد الفيديو 
 ..حنُن والفيديو ،بسبب  جهله  البيت بالزُّبالة 

 مقطع مرئي للشَّيخ أحمد الوائلي: 

 ،يعةوها عالشِّ كو زبالة يذبي أشايكو عندهم احلقيقة أشيإلنا هم ا ؟الرأي الثاّن ال هذا ينسبوه إىل من]
شايف  ،هذا ظلم ،ليش ،هلم ها مع األسفإأحيانًا زبالتهم  ،أيش تصور أكو زبالة ،يف كل شيء ،شايف

فإذا فرغت فاْنص ب يعين انصب اإلمام رأسًا مباشرًة انصب  :يعة يقرون اآلية هكذاقع يقول الشِّ هذا الوا
رها أشوف سرينا أدوي قلت خل ارجع لتفا ،اهلل يعلم ،قلت خل ارجع لتفاسريناالرِّواية زين انا قرأت  ،اإلمام
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 ضلأجيت إىل تفاسرينا تف ،د أشوف هالرأي هذا موجود عندنايأر  ،في ولو رأي خمري أر  هكذاأكو عندنا 
 ،الطباطبائيالسيِّد جممع البيان للطربسي مثاًل افرض تفسري  ،التبيان للشيخ الطوسي ،التفاسري عندنا أمهات

لتفاسري أبداً ر عندي من امريت مبا تيسي  رى،االخ تفاسريوالمثاًل تفسري الكاشف افرض من التفاسري احملدثة 
 .[..؟ ما أدريمنني ،باملرة ايةكثر احلا ااهلل وكيلك وال إهل

ٌ هبذا األمربكلِّ ثقٍة بجيري وهو يعتقُد لوائلي نا اشيخ   فحديثُ   ،أنَّه جيهلبهُل فهو جيهُل وجي ،أنَُّه عاِل 
 ،الفضائيات هُ تبثُّ  وهذا الكالمُ  به!! واملستمعني نيويريد أْن ينفع اجلالس ،العلمهذا من  ر بأنَّه قد انتفعوي صويت

بأنَّ  يضًا تعتقدُ والفضائيات أ ،يعيَّةالشمسعتُه وشاهدتُه م رارًا على الفضائيات  لسُ وهذا اجمل هذا احلديثُ 
ث  أهل البيت وجيهُل جاهٌل حبديهو  ،لةً ه  م ج  علِّ فجاهٌل يُ  ،يعُة كذلكوالشِّ  ،الوائلي هو احلقي الشَّيخ حديث 
أيضاً فوها تٍب مؤلِّ عتمدًا على كُ مُ  ،اس من جهله  النَّ م جيهل أنَّه جيهل ويُعلِّ  ،الطامة الكربى هناو  ،أنَُّه جيهل

م جيهلون ويتصوي  م مراجعجيهلون أَّنَّ م هُ أهل البيت ويتصوي  ديث  جيهلون ح ،رون أَّنَّ وهم  م العلماءُ رون أَّنَّ
أهل  يتحديُث حبديث   ليائالو الشَّيخ بأنَّ  عتقدُ اُس ت  افعي والنَّ كر الشَّ ون يف حبار الف  وهم يغوصُ  ،قوناحملقِّ 

ُث حني أحتدَّ  ،عن املنهج ثُ إنَّين أحتدَّ  ،يل بالشَّخص ال شأن  فالوائلي الشَّيخ ث عن وأنا حني أحتدَّ  ،البيت
ق افة الثعنوان اليوم هو  (الوائليالشَّيخ ) فهذا االسمُ  ،يعيَّةالشق افة الث عن ثُ نيين أحتدَّ عن شيخنا الوائلي إ  

 ،على ذلك وأدلُّ دليلٍ  ،احلسينية هو عنوان اخلطابة   فهذا االسمُ  ،ُث عن املنابر احُلسينيةإنَّين أحتدَّ  ،يعيَّةالش
تجدوا  ل  وادخلوا على مواقع االنرتنت  ،الوائليالشَّيخ لكم  الي وهي تعرضُ ة إ  ما من فضائيَّ ف ،فتحوا الفضائياتا  

كم   ،طباءراقبوا اخلُ  ،اجملالسيف و ودوروا يف البيوت  ،الوائليالشَّيخ  وذكر   وأحاديث   جملالس   اهلائلُ  مُّ كم هو الك  
الَّذي  املقدار  يصعدون املنابر كم هوالَّذين راقبوا  ،الوائلي يف حركاته  وسكناته  الشَّيخ  ن يُقلِّدُ طباء م  من اخلُ 

مسُه ليس عن شخٍص ا ،صه  عن شخهو ئلي ليس إذًا احلديُث عن الشَّيخ  الوا ،من الشَّيخ  الوائلي يقتبسونه
ولكنَّين   .!!.عن منهج ثُ إنَّين أحتدَّ  ،هنا عن شخصٍ  ثُ أنا ال أحتدَّ  ،خصيل بالشَّ  ال شأن  أنا  ،أحدالشَّيخ 

آيت  آيت هبذه الفيديوات وأنْ  أنْ  لذلك أضطري  ،يةوحسي  عمليةٍ  كيف أشرُح لكم هذا املنهج ما ِل آتيكم بأمثلةٍ 
اً للحديث عن ع  مُ  جُ مليس الربنافوإالي  ،ورةالفكرة والصُّ ضح تتي حَّتَّ هبذه الكتب  أنا ما عندي  ،الوائليالشَّيخ دي
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عن فقط هو احلديُث ف ،عالقة بالشَّيخ  الوائلي ُمشكلة شخصية ال مع الشَّيخ  الوائلي وال مع أيِّ شخٍص لهُ 
  .املنهج

السيِّد  ا من جهة  أني وإني  ،ئياخلو  السيِّد عن شخص   ثُ إنَّين ال أحتدَّ فا اخلوئي دنعن سيِّ  ثُ وحني أحتدَّ 
ث عن ين أحتدَّ فإنَّ  ،يعةشِّ لعنواٌن لو  ،ةيي سة الدينللمؤسي و  ،للمرجعية الشِّيعيَّةو  ،اخلوئي هو عنواٌن للحوزة العلمية

من  ذا املنهجناول  هأْن أت ولكنَّين كيف أستطيع ،ُث عن شخٍص بلحمه  ودمه  وشحمهال أحتدَّ و هذه اجلهة 
 ! ؟ةيَّ سِّ دون  أن آتيكم بأمثلٍة ح  

مشكلة  ما عنديو  ،ليهحة اهلل عالوائلي ر الشَّيخ أنا ما عندي مشكلة مع شخص  ،هنا ةُ القضيَّ 
 ذكرُ حني تإنيك   ،يعيَّةالشِّ ق افة الث َّ هو عنوان اليوم الوائلي الشَّيخ ولكن  ،شخصية مع شخص  السيِّد اخلوئي

إىل  فقد اشرت  ة الشِّيعيَّ ة يملالع قول احلوزةُ وحني ت ،الوائليالشَّيخ فقد ذكرت   (الشِّيعيَّة الث َّق افةُ )هذا العنوان 
ن خالل  م ،خلوئيايِّدنا سوعن شخصية   الوائلي ناشيخ   من هنا يأيت احلديث عن شخصية   ،اخلوئيالسيِّد 

  .همم أو مواقف  هم أو كلمات  أحاديث  نقل  

بُكلِّ  ون يقبلون منهستمعمُ  لاسون ل  واجلابُكلِّ ثقٍة، ر بياناته  الوائلي ُيصد  الشَّيخ نَّ م كيف أالحظتُ 
السون واجل !!ُه جيهلُل أنَّ يت وجيهأهل الب فالرُّجل جيهل معارف   ،مهزلٌة يف مهزلةكليها   القضيةُ بينما  ،ثقةٍ 

ًة يقود أمَّ  ُمركَّبٌل اه  فج ون!!م جيهلالبيت وجيهلون أَّنَّ  مبعارف أهل لهُ  لمالوائلي ال ع  الشَّيخ نَّ جيهلون بأ
 ،بداً م أحاهلُ  ح  ل  ء أْن ُيصثل هؤالرجى ملال يف ،معقوهل   ةُ نميَّ الصَّ  وقد أكلت  ُمركَّب  ال باجلهل   ُمصابةً  ةً جاهل

 نَّين عجزتُ ع األمراض لكأنوا  يع  ومج واألبرص   ى وشافيُت األكمه  املوت   ين أحييتُ يب عيسى إنَّ كما قال النَّ وذلك  
  :ُق نوعانم  احل  باملناسبة فو  .األحق عالج  عن 

  .هنا به   يل أن  ال شوهذا  ،ةالدنيويي ر و يف تدبري األمو حلياة اليوميَّة هناك ح  ٌق يف ا -
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ُه إالي الحُ صى رج  يُ  اللذي ا هو الداءُ هذا و  ،ُمركَّب وهو اجلهُل ال وهناك ح  ٌق دييني  -
ل ثوأين جنُد م ،ا اللطفهذتأهُل سيخص إذا كان ذلك الشَّ هذا  ، من اإلمام احُلجَّة  بلطٍف خاصٍّ 

  !؟هؤالء األشخاص

 اجلاهل   هحالة املوجِّ  ثِّلُ ميُ  ،حلالةاه  مُيثُِّل هذه على طول جمالس  و بل لي يف هذا الفيديو ائالو الشَّيخ و 
 افعي فهو خبرٌي هبذاملذهب  الشَّ اعتناق  اإىل  ساالنَّ  الوائلي يُوجِّهلو كان الشَّيُخ و  ،ُه النَّاسهو يوجِّ  ،ُمركَّب ال

 رف  عن معا حلديثُ يكون ا كن حنيل ،يف هذه القضيةُمركَّب أنا ال أقول بأنَّ الشَّيخ  الوائلي جاهٌل  ،األمر
وهذا  ،بةً مركي  جاهلةً  ةً مَّ د أُ يقو ب ُمركَّ فهو جاهٌل  ،كماحلقائُق واضحٌة أمام  و  جاهل، جل جاهلٌ أهل البيت فالرَّ 

ينية رحياً ص البيت أهل   الفُ ا ختقهائنفو  مراجعناشاهدُُت يوم أمس كيف أنَّ تفاسري و  ،هو حال املؤسَّسة الدِّ
هي سألة امل ،و مثالنيواحد أ مثالٍ  ال تقُف عند ةُ والقضيَّ  ،مُيكنكم أْن تراجعواو  ذلك شاهدُتُ  ،ةائة باملومائ

  ملنهج  أهل البيترآن وفقاً القُ  يعرفون ميتصويرون أَّنَّ  ،ُمركَّب هؤالء أيضاً يُعانون من اجلهل  ال ،على طُول  اخل طي 
 يخُ الشَّ ويأيت  ،ونم جيهلن أَّنَّ هلو أهل البيت وجي جيهلون معارف  هم  ،ماهل  م ُجهياٌل يف ذلك وُجهياٌل حبوهُ 

ًا من عاّن أيضهو يُ و خذ منها فيأ ،ُمركَّب هل  المن اجل أصحاهُبا يُعانونالكتب  الوائلي وهو جيهل بأنَّ هذه  
ُمركَّب هو جاهٌل و مسي قها الرَّ ان ناط  سريق ل  طاألُمَّة عن  من مراجع   ركَّبُ امل ُل هذا اجلهلُ ويُنق  ُمركَّب  ال اجلهل  
وتُ ر ى   .ذه األُمَّةوهنيئًا هلب ُمركَّ  لاجلهل ابومصابٍة  جاهلةٍ  ألُمَّةٍ  ُمركَّب يُقدَّمُ فوق جهٍل ُمركَّب وجهٌل  ،أيضاً 

  .ذلك كنال ميُ  ولأني املعطيات املوجودة تقهي  احلقيقةُ ! ؟ هذا الواقعيتغريَّ  كيف ميكن أنْ 

ا هو أداءٌ  ،هذادائمًا أقوُل و إنَّين ال أطمُع يف تغيري الواقع أقول  ؟تتكليم إذاً  ملاذاقد يقول قائل  إنَّ
ا جي  و  ،ام لألجيال القادمةيصل هذا الصوت يف يوٍم من األيَّ  قدوهو أنيه وألمٍل  ،لتكليٍف شرعيٍّ   ،تأثرياً  ُد لهُ رمبي

ا أتصدَّ  ،يف غاية الُبعد اً وإْن كان هذا األمر بعيد ،للقبول اليً م   جيد لهُ و  ى هلذا األمر ومنُذ أكثر من لكنَّين إنَّ
وإْن ُكنَّا  ،إنَّنا تكلَّمنا يا ابن رسول اهلل ،لَّمك  ك قد ت  بيد   من ع  ا  مام زماّن بأنَّ شيعيي إلأقول  أنْ  أُريدُ ثالثني سنة 

فهذه  ،ُمركَّب فوق جهلٍ هٍل ُمركَّب عاّن من جيُ الَّذي  شيئًا من هذا الواقع غريَّ علُم بأنَّنا ال نستطيع أْن نُ ن  
ُمركَّب أخذُه عاّن من جهٍل يُ  اطق الرمسي باسم املرجعية  وهذا هو النَّ ُمركَّب   املراجع  تُعاّن من اجلهل  التفاسريُ 



 أسٌد في كربالء( 32حلقة )ال                                    لشيخ الِغّزي  لالكتاب الناطق /  :3الجزء  –والعترة ملّف الكتاب 
 

- 6 - 
 

حني ويُديل به  ع رب  فضائيَّاٍت هي األخرى تُعاّن من ج هٍل ُمركَّب  ،يعة  من مراجع الشِّ أخذُه  ،ُمركَّب لٍ همن ج
اب تعتقد ا تعتقد ُمركَّب عاّن من جهٍل ت تُ الفضائيياو  ،ح الطريقتوضِّ الَّيت وسائل اإلعالم من  أَّني الشَّيخ أنَّ بألَّنَّ

ات أيضًا تُعاّن من جهٍل سينيي احلُ و  ، مبعارف  أهل البيتربةً خ  ينقُل عنها هي أكثر الَّيت لي وأنَّ املصادر ائالو 
ا هم ينقلون الَّذين ال يعلمون بأنَّ اخلُطباء فهم  ،ُمركَّباملسئولون فيها يعانون من جهٍل و  ،ُمركَّب يأتون هبم إنَّ

وهو ال يعرُف  ،بأنَّ الشَّيخ الوائلي ال يعرُف شيئاً من معارف  أهل البيتوهم ال يعلمون  ،الشَّيخ  الوائلي ف كر  
  إىل أبعد احلدود!!بٌة ركَّ مُ على هذا املنوال وهي والقضية  ،ما هو حاهُلم ينقُل عنُهم ذينالَّ أيضاً بأنَّ املراجع 

 امل ُضاع ف، ُمركَّب   ال اجلهلُ  يف ظلي هذه الظروف اليت يسوُد فيهاالبيت  أهل   ولذا حني أعرُض فكر  
ك ر ع   الَّذيوسُيقال بأنَّ الف كر الصَّحيح هو ف كُر الشَّافعي  ،البيت سرُيفضأهل    أنَّ ف كر  هو الشَّيء الطبيعي ف

وك ر عت مِّنُه  ،اخلطباء اجُلدد والصِّغاروهم ُثَّ ك ر ع فيه تالمذُة خطبائنا  ،ُثَّ ك ر ع  فيه ُخطباؤنا ،نافيه مراجعُ 
 ، من اإلعرابماليً  حينئٍذ لن يكون له ؟أهل البيت فأين سيكون فكرُ  ،يَّاتُنا وك ر عت مِّنُه ُحسينيَّاتُنافضائ

ه عليهم وسالمُ  اهلل   صلواتُ  العصمة   أهل بيت   كاسدة كبضاعة    بضاعةً  الشيعيي  يف السوق  لْن جتد  فإنيكلذلك 
 أحُل بضاعة  وأنا  ما يقُرب من أربعني سنة ،ثالثني سنةمنُذ أكثر من ف ،وإّنِّ أقول ذلك عن خربةٍ  ،أمجعني
 ،دفعوا فيها مثناً الَّذين حَّتَّ و  ،فما وجدُت هلا ُمشرتياً  يعة  سواق  الشِّ لبيت على عاتقي أدوُر فيها يف أأهل ا
م  أعود  هاأبيع   أنْ  تُ در وكنُت كلَّما أُ  ،أنا هااشرتيتُ ف ،اعيتض  يَّ ب  ل  ت ع  عزَّ و  ،هاعتُ خبسًا فما ب  مثنًا  دفعوافإَّني

ا بضاعةُ  ، عنديةٌ فبضاعيت عزيز  .!!.أبيعها لنفسي وأنا أشرتيهاكنُت   ،أشرتيهاف  هذه البضاعةُ  ،فاطمة إَّنَّ
مُت كثرياً على أنَّين مُت وند  وقد ند   ،ةٌ ائيي ر هضاعٌة ز هذه بنعم  (،زهرائيي  واهلوىحنُن ون زهرائيي )ون ها زهرائيي ماركتُ 

ريد ال أُ اآلن أنَّين و  ،وكثرياً لكنَّين ندمُت كثرياً وكثرياً  ،نفسي وأنا اشرتيتهاها لكنُت قد بعتُ   وإنْ  هاأبيع   أنْ  رتُ كَّ ف  
 ؟هُ أحٌد روح  هل يبيُع و  .!!.ها بعد هذا اليومأبيع   ها فإنَّين لنْ أبيع   ا أمَّا أنْ يه  هد  أُ  نعم ميكن أنْ  .!!.هاأبيع   أنْ 
عاقٌل  ُه وهوحيات   يريد أْن يبيع  الذي  هذا ! أيُّ حيٍّ ؟هُ يبيُع عقل  الذي أيُّ عاقٍل هذا  ؟هل يبيُع أحٌد عقلهُ و 

والذي نا عند مراجع   ركَّبُ امل اجلهلُ هي  واملشكلةُ  ،اعٌة كاسدةبض يعة  هذه البضاعُة يف سوق الشِّ  !؟حكيمٌ 
تنا وهي اعند فضائيَّ  ُمركَّبٌ جهٌل و  ،همأحاديث  نا يظهُر يف خطبائ   عند كبار   ُمركَّبٌ جهٌل و  ،يف تفاسريهم يظهرُ 
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ون األبواب وهم يفتح وجهٌل ُمركٌَّب عند املسئولني عن احُلسينيَّات ،للجماهري ُمركَّب تنقل هذا اجلهل ال
 ُمركَّبٍ وشيعٌة تعاّن من جهٍل  ،أهل البيت بًا لشيعة  ركَّ موا جهاًل مُ ن اجلهد كي يقدِّ و لويدفعون األموال ويبذ

 املريرة!! املرية هذه هي احلقيقة ،همعصفت برؤوس   غامشةٍ  ةٍ صنميَّ ومن 

ثنا عن مكتبته  نستمع إىل شيخنا   ..الوائلي وهو حُيدِّ

  للشَّيخ أحمد الوائلي يصوتمقطع: 

منها من   امليةب 90 قد مكتبة كل واحد من اجلالسنيخي أنا اآلن عندي مكتبيت وأعتأيا ]
يطب اش أهضم أن كتابك زين أنا لي ،افرض من كتبنا باملية 10وفرد  ،زين كتب املذاهب األربعة

ليش أنت   ،هوأبارك ز بهه دليل قيم أعتيوإذا أكو ب ،وأتصفحه وأقراه بكل إمعان وبكل موضوعية
الفكر  ،ى أبداً يه عدو الفكر ما ب ،هاي مسألة فكر ،ليش شنو املانعلك كتايب ما ختليه يدخلك 

   ..[واقرأقلت له م الكتاب خليه يدخل وأقرأ انت اقرأ الز 

فرتض أنَّ اجلالسني أيضًا ا واللطيف أنَّهُ  ،تب أعداء أهل البيته  من كُ ة من مكتبتائتسعون بامل
ا يكون  ،تباتم كذلككم كنُت سة و حني ُكنُت يف مدينة ُقمَّ املقدَّ ف ،ألنَّ هذا هو الشَّائعاألمر كما يقول ورمبي

 تب  هو من كُ  هااألغلب في األعمِّ كنُت أرى   ،العلم وأنظر يف مكتباتم طلبة   بيوت  و   العلماء   بيوت    أدخل
أهل  تب أعداء  الواضح أنَّ الكتب املقروءة هي كُ كان   ،هذه الكتبيف  كنُت أدقيقوحني   ،أعداء أهل البيت

ها بوضوح يف بيوت تُ هذه القضية الحظ ،فهي ال تُقر أ غُبارالعليها قد تراكم  ألنَّ الُكتب الشِّيعيَّة  ،البيت
يدور و رارًا وك رارًا أكوُن يف بيٍت ألحدهم وم   ،األغلب األعمِّ يف بة العلم يف مكتباتم ل  العلماء ويف بيوت ط  

من كُتب  ليدات اجملوأمامي  ولكن أمامي املوسوعات ،ذرتعتب أهل البيت فيمنُه كتابًا من كُ حديث فأطلُب 
 عدم القراءة وعدم االطالع منتشرة قضيةُ ف ،وَّناحَّتَّ هذه الكتب ال يقرأُ  مأعتقد أَّنَّ  وإْن ُكنتُ املخالفني، 

الشَّيخ فمكتبة  ،ون ويبحثون ويدرسونيقرأُ الَّذين هم  قليلٌ و  ،واحلوزة العلمية الدينيةسة واسعة يف وسط املؤسي و 
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 ةائأنَّ العشرة بامل  يقول أفرضُثَّ  ،من كتب أعداء  أهل البيت-هو يقول كما  -منهاة ائتسعون بامل الوائلي
ة تكون لألدب ائمن هذه العشرة بامل قطعًا هناك كميية كبريةفشاعٌر وأديب  ومبا أنيه ،من كتبناهو  يالباق

تفاسري الوهي  ،أهل البيت تٌب تنقُل حديث  ا كُ ع أَّنَّ يتوقَّ الَّيت ة تلك الكتب هي تلكم التفاسري وبقيَّ  ،عروللشِّ 
كتبها أنيه  صحيح  ،البيت هل  أل سريٍ ائنا هبا وما هي بتفعلينا يف احللقة املاضية وقد ج  ت أشار إليها ومرَّ الَّيت 

الف آلل ُم مَّد وفقًا للفكر  املخأي  ،للفكر  الشَّافعيو  افعيالشَّ  وقفقًا للذَّ ا و  ة ولكنَّهم كتبوهيعالشِّ  مراجعُ 
فالرُّجل ال ع لم   ،الوائليالشَّيخ لذلك ال ألوم  البيت،وال عالقة  هلا بأهل  ،ُه عليهم أمجعنيوسالمُ  اهلل   صلواتُ 

ها دُ حني أنتق   ،وخصوصًا أنا ،اهرةهذه الظَّ  دُ حني ننتق  أنينا  املشكلة ،ُهناهي املشكلة  ،لُه بفكر  أهل البيت
ا ،مبا يقولون عبأُ وال أ ،ةق كثريًا على هذه القضيي علِّ ريد أْن أُ وال أُ  ،لكان أهون رُت باهلل  ف  لو ك  عند هم فإنَّين   إنَّ

إىل مَّت  .؟!.ون يف الفكر الشَّافعيطي غُ إىل مَّت ت    .؟!.إىل مَّت تبقون على هذا احلال :أهل البيت أقول يا شيعة  
يف الفكر  املخالف ألهل بيت  نا وفضائيَّاتُناطُّ منابرُ غُ وإىل مَّتَّ ت   .؟! .نا الشِّيعيَّة يف الف كر الشَّافعيطُّ حوزتُ غُ ت   

 ؟! ..العصمة

قيقة وال يبحُث عن احل ذيللَّ  ضحةوا صورةً  وأعتقد أنَّ ما أوردتُه يف هذا الربنامج من احلقائق ُيشكِّلُ 
ا هي الدِّ أ علىًا ها دائمثون عنتتحدَّ الَّيت الة وصلت إىل الصَّ  فالقضيةُ  ،اً رَّ مستم زال الربنامجُ   فلقد ،ينَّنَّ

اليت تصليوَّنا، ة الهي الصَّ  هاو  ،الةالصَّ  يعة  الشِّ  ين  د   ملتع  ج   ،اتيي املراجع أو اخلطباء أو الفضائ سواءً  ،جعلُتم
كون تما  أبعدُ و  ،يافعلشَّ اىل صالة إما تكون  أقربُ ، ابقةت يف احللقات السَّ مرَّ الَّيت وبالوثائق الدامغة فهي 

نا جعُ ُهم مراألوىل االدرجة ب ذلك فعل  الَّذي  و  .!!.ُه عليهم أمجعنيوسالمُ  اهلل   صلواتُ  عن صالة آل ُم مَّد
ا هو اجلهُل ال ُمر  ،ال أقول عن سوء  قصٍد وعن سوء نيَّةو  ،وفقهاؤنا الشَّيُخ الطوسي  ،العمياء يَّةُ الصَّنمو كَّب إنَّ

 يأيت وكلَّما ،ك هذاة إىل ي وم  ت القضيَّ تمرَّ ُقوا به  واسفعي ولكنَّ الُعلماء من بعده  وث  رجٌل تشبَّع بالفكر  الشَّا
 يف اً دَّ ٍل ج  تفح  سكٍل مُ ة بشضيَّ صبحت الق أإىل أنْ  إضافاتٍ ُمركَّب  أيضُا وجبهله اليضيُف فهو آخر  مٌ  عال  

 .حنُن فيه اآلن الَّذياحلال 

   ؟!.المختلفة ةِ يَّ ؤاٌل أطرحه  على االتجاهات الشِّيعس.  
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  ِّيد  ب تاحسيني كهناو  ،اتهناك فضائيي  :يستاّنالسِّ السيِّد هُه إىل أتباع سؤال أوج 
 بكالم  و  يستاّنالسِّ د السيِّ د انتقثًا ُمتحدِّ  أو ،خطيباً  أو ،أقول لو أنَّ شخصاً  ،يستاّنالسِّ السيِّد ع أتبا 

  وإنْ  !.!.تفعلوا ذلك  لنواهلل   ؟كمات  ينيي فضائيَّات ُكم أو ُحس هل تفتحون لهُ  ،البيت ي أهل  يُرض   حقٍّ 
 فتحوا لهُ ت لنْ  ،يستاّنالسِّ د السيِّ د انتق جملرَّد أنَّهُ وذلك  ،لبيتا يُرضي أهل    حقي مٍ كان قد تكلَّم بكال

ابعًة ليست ت  لَّيت ات سينياي ة احلُ وبقيي  اتائيي الفض قييةُ ب   ق  ألن تُغل   ون  سع  وت  بل م كُ ات  كم وال حسينيَّ ات  فضائيي 
  !!تُغلقوها يف وجهه تسعون إىل أنْ  ،لكم

  ُئيلسيِّد اخلامنانتقد او مًا لو أنَّ شخصًا قال كال :م أيضًا أتباع السيِّد اخلامنئيوأنت 
وكلَّ األبواب  نيياتيس احلُ ت وُكلَّ ئيَّاون كلَّ الفضاسُتغلق ،البيت رضي أهل  كان ُمقَّاً وكان كالمه يُ   وإنْ 

  !ى ذلك!درُت علقإذا  ،ليست تابعة لكمالَّيت وتسعون ألن تغلقوا بقية األبواب  يف وجهه  
  دى الصيدرييد مقتنتقد ساشخصًا  اآلن لو أنَّ  :مميد الصيدرالسيِّد وأنتم أيضًا أتباع 

يًا ألهل  البيت ت ومجيع ايع الفضائيَّ غلقون مجستكم فإني  وإْن كان صادقًا يف انتقاده  وكان انتقادُه ُمرض 
ابعًة لكم ليس ت ى الَّيتاألخر  ألبوابعلى أْن تُغل ُقوا اات ومجيع األبواب يف وجهه  وإذا تقدرون احلسينيَّ 

  .فستسعون يف ذلك
  ِّهُ له ريازي ووجي شِّ السيِّد التقد شخصاً ان لو أنَّ  :الشريازيالسيِّد ريازيون أتباع وأنتم الش 

م كُ ات  حسينيَّ  أو ضائيَّات كمبواب فحوا أسوف لْن تفت ُمرضيًا ألهل البيت واهلل  و ص اد قًا ومُ قًَّا  انتقاداً 
هكذا بقيية و  ى ذلكدرُت علإذا قأيضًا مجيعاً يف وجهه  وستسعون إلغالق األبواب األخرى ا قوَّنستغل

  .االجتاهات
 أو  د اخلامنئيسيِّ أو ال يستاّنالسِّ السيِّد نتقد كان قد ا  و اًل يف قوله  ا كان ُمبط  أمَّا إذ

ى قضية تعدي يوس ،رشكل آخبسيكون  املوقف  فإني  و السييد الشريازي بانتقاٍد باطلُمقتدى الصَّدر أ
دِّ حإىل و   التصفيةحدِّ  تصل إىلقد و  ،أبعد من ذلكإىل ما هو قضية الل ستتحوي و إغالق األبواب 

  .؟!.حبسب  ما تقدرون عليهاإليذاء وسائل  شَّتي اإليذاء ب
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سواء  لبيت اىل أهل ون إئييس .؟!.ون إىل أهل البيتسيئُ ى أشخاٍص يُ عل األمر هذا جيريُ لماذا ال ف
 يعيلوسط الشَّ هٍج يف امنإىل  لهذه اإلساءة ستتحوي و بالنتيجة هي إساءة  ،بقصٍد ح س نٍ أو  ءٍ كان بقصٍد سيي 

ن تأثروا ّمِّ  يعة  الشِّ  أيت أحدُ وي ،بالةأهل البيت بالزُّ  الوائلي حديث  الشَّيخ صُف فحني ي   ،ثحيدُ الَّذي وهذا هو 
سي ص ف فإنيه أيضًا الة ائلي بالزُّبيُخ الو الشَّ  وقرأ الرِّواية الَّيت وصفها كتاب الكايف  مثالً  يده  هبذا الكالم ووقع يف 

عتمد لي اائالو الشَّيخ و  ،لوائلييخ اشَّ لاقول بالة اعتمادًا على ا زُ بأَّنَّ ادق الصَّ اإلمام يث وهي حد هذه الرِّواية
 :ةجَّ اإلمام احلُ  عن اية  الرِّو -وئياخلالسيِّد تمادًا على اع-مثلما ضعَّف  وذلك  ،على أقوال املراجع اآلخرين

بر  اد صَ صَ ين سَ الح   ش  طَ ن عَ يعَ  ،نيسَ ح  ال ظَاِلم  يد زِ يَ  اءيَ  ،ترةالعِ  ك  اَل اء هَ هَ  ،الءربَ اف كَ كَ   ،كهيعص)
 ُثَّ بعد ،(يوصاد صفصطائ ،وعين عي   ،وياء ي روى ،هراءوهاء  ،كاف كالم) :تحويلت إىلف ،(ينسَ الح  

ن تاُب اهلل  مك   ُيصان  أنْ  ه جيبُ ل بأنَّ وقا ،نا بأنَّه عبثن  زما جاء عن إمام  الَّذي ذلك و ص ف  ُكلَّ هذا الكالم 
 !!ثب  هذا الع  

 اهلل ب  ان كتاب أن ي صأجل يج) :(رآنللقُ  حنو تفسري علميٍّ )كتابه  الصغري يف  ما جاء  هذا هو 
 !!(تعالى عن مثِل هذا العبث

أم  ،راجعامل من ممنهُ وائلي التعلَّم الَّذين يف هذا الكالم ويف كالم العبُث هو أليس  ؟العبُث أين
ذارات ءات وهذه القه اإلساأليس هذ ؟ُث ب  الع  أين هو باهلل  عليكم  !؟زماننا إمام   يف كالم  يا تُرى هو العبُث 

نا خطبائ   أكرب  من  هو طيبٍ خشني يصدر من الكالم املهذا  هي العبث؟ ى على كالم  أهل البيتتُلق  الَّيت 
 .نا الوائليشيخُ وهو 

من  ،آية اهلل الشَّيخ ُممَّد آصف ُمسين ،سيِّدنا اخلوئي من تالمذةوهو وهذا مرجٌع من املراجع 
جمال  ال و مة حديثه  قدِّ ث يف مُ حدَّ تي بعد أنْ  ،(مشرعُة حبار األنوار)هذا كتابُه  ،مراجع الشِّيعة يف أفغانستان

السيِّد هو منهج و  ،ة علم الرجالأمهيَّ  حول  هو ما ذكرُه من حديٍث  ،10 ،9 ،8 ،7ر صفحة ك  لقراءة ما ذ  
إىل أْن يقول  ،املاء أخذُ  يسهل منهُ ذي الَّ املكان هي  املشرعةو  (حبار األنوار مشرعةُ )ُه كتاب  مسيى   هو ،اخلوئي
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الطبعة  ،مؤسسة العارف للمطبوعات ،حبار األنوارهذا هو اجلزء األويل من كتاب مشرعة  ،11يف صفحة 
ة علم أمهيي مات عن قدِّ مُ  ال بعد أن ذكر:-جلهِ وأل :؟ماذا يقول هذا املرجع ،هجري 1426 ،2005 ةالثاني

أهل  العلم  على ِكتابِة هذه التعليقة وبناِء هذه المشرعة حتَّى يعلمَ  قيرالفَ  موألجله أقدَ -الرجال
هو جزٌء من اجلهل  وهذا  !!طنيليس من أهل العلم املتوسي و  ،مرجعو هو خبري أنيه باعتبار -المتوسطين

هو الَّذي هو لُه ع لٌم بعلم  الرِّجال  ،بفكر  أهل البيت ُمركَّب اجلهل ال هذا م صداق من مصاديق ،ال ُمركَّب
 ،كحال  شيخنا الوائلي  ،جيهل أنَّهُ  جاهٌل وجيهلُ ولكنَُّه  ،يل جبهله   فعلمُه هو جهٌل وال شأن   ،جهالٌة يف جهالة

وجمتهٌد وفقيٌه وآيُة اهلل والشَّيخ ُممَّد آصف ُمسين مرجٌع  ،خطيٌب من تالمذة  سيِّدنا اخلوئي نا الوائليشيخُ 
على ِكتابِة هذه التعليقة وبناِء هذه  وألجله أقدم الفقير  -، ونقرأُ يف كتابهسييدنا اخلوئي ة  ذممن تالوهو أيضاً 

ة المجلسي رضوان اهلل عليه مع كونها في بحار العالمّ  أنَّ عة حتَّى يعلم أهل  العلم المتوسطين المشر 
هو قطعًا ال يتحدَّث ع مَّا نقلُه الشَّيُخ اجمللسي -ام م ضرٌَّة لشاربهيجراث-؟ماذا يف هذه البحار-بحار األنوار

ال هو  ،وأقحمُه داخل حبار األنواررآن أو يف باب  العقائد من ف كر املخالفني ُخصوصًا فيما يتعليق بتفسري  القُ 
تفسري  والكثري من  اجمللسي أقحم الكثري الشَّيخ  ،أهل البيت ث عن روايات  هو يتحدَّ  ،ذاهث عن يتحدَّ 

م ومن كالمهم يف العقائد وحَّتَّ من هات  وأقحم الكثري والكثري من تُ ري  ،أعداء  أهل البيت يف كتاب  البحار
 ،البيت أهل   وأحاديث   ث عن روايات  يتحدَّ بل  ،ش يخ آصف ُمسين ال يتحدَّث عن هذه اجل هةالو  ،ياتمروا

 ،تالحظون نفس الطريقة.!! .هو اجلراثيمهذا  ككالميا شيخ  واهلل -بهاجراثيم مضرٌَّة لشار -؟فماذا يقول
انتقدها  ،انتقد ما جاء من روايات يف كتبهممرَّ علينا يوم أمس كيف أنَّ الفخر الريازي حينما و  ،نفس السليقة

عن  ل لهُ يث بسوء أدٍب ال مثبينما شيخنا الوائلي حتدَّ  ،حابةث عن الصَّ كان يتحدَّ   مع أنَّهُ  مؤديبٍ  بأسلوبٍ 
هذه الظاهرة واضحة بني و  ،شيخ ُمميد آصف ُمسينالهذا  الذي يقوله نفسهُ هو وهذا الكالم  ،إمام زمانه  

 ومواد غير صحية ال بد من االجتنابِ جراثيم م ضرٌَّة لشاربها  ة المجلسيبحار العالمّ  أنَّ في: علمائنا
إلى هذه  األنوار فليجئ بحار ومن يشرب من ،عنه ما وأشياء مشكوكة وم شتبهة وجَب التوقُّف  فيها
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ا مناس  الصحيح  :-ٌب لالستسقاءلمشرعة فإنّها مناسِ ا ُن العربية !!بةٌ فإَّنَّ ففي كالمك  ،هو أنت ال حُتس 
 :يقولفذا البيت هب ناث يأتي ،عجمٌة واضحةٌ 

 أس       قيَك م       ن ب       ارد  عل       ى ظم          
 

 تخال         ه  ف         ي الح         الوِة العس         الَ  
ارث هلا للحبيات قان أموهو ألمري املؤمنني هو هذا البيت  ،هلذا البيتمعنوي حتريف هذا واهلل و  

 :اّنداهلم

 ن    ييرَ ي    ا ح    ار هم    دان م    ن يم    ت 
 

 م           ن م           ؤمن  أو من           افق  ق             ب ال 
 :عند حوض  الكوثر ُُياطب احلارث   إىل أن يقول 

 أس       قيَك م       ن ب       ارد  عل       ى ظم          
 

 تخال         ه  ف         ي الح         الوِة العس         اَل  
ل  هؤالء ات أقواقذار  ال يُقال عن قذارات علم  الرِّجال وعنو هذا يُقال عن حديث  أهل البيت  

  !!قذرةوصاف اله األالبيت هبذ أهل   أهل البيت ويصفون حديث   على حديثالُعلماء الَّيت يُلقوَّنا 

تناب ن االجمالبد  جراثيم مضرة لشاربها ومواد غير صحية :؟أهل البيت حديث اذا وصفمبهو 
من العيون  ؟يه ن أينا هبا مجتئنالَّيت هذه الكلمات  ،هو هذا اجلراثيم املضرَّةهذا واهلل  كالمك -اعنه

هي درة ك    وعيونٍ  ،همهم وفكر  ديث  ح عيونُ  ،مصافية هي عيوَّنُ  إىل عيونٍ  املؤمنني العيون قسيمها أمريُ  ،الكدرة
 علم   من عيون   ،نهام أيضًا يعبُّ و هالشيخ وهذا  ،وخطباؤنا ومفسِّرونا ناتلك العيون الَّيت يعبُّ منها مراجعُ 

  !.؟.أهل البيت ذير حديثتقجل  املخالف أل الفكرب منها هبا وجيء   جيء  الَّيت  ردجال القذرة ومن املصاالرِّ 

 -من المشرعةيركبها  فينة الجارية في البحار فالبد أنْ من أراد ركوب السَّ حتَّى  :إىل أن يقول
واهلل -يقول بعد ذلكثي  ،يف العثرة يقعواهلل  أقوُل -َحتَّى ي مَن من العثرة-من هذه املشرعة الضالَّة ال ُمضلَّة

د قَ ف َ -يف الزيارة اجلامعة الكبرية-مك  بِ  مَ صَ تَ عْ ن اِ مَ وَ )ال يعصم إالي من اعتصم بآل  ُم مَّد  اهللأقول إني -العاصم
كالمهم نور يا شيخ آصف    (َكاَلم ك م ن ور)هم أْن نتمسَّك حبديث   ؟وكيف نعتصُم بآل  ُم مَّد (،هللابِ  مَ صَ تَ عْ اِ 

 ،ندضعيفة السَّ العن األحاديث  يتحديث فيقول إنَّهُ  أخرقمعمٌَّم يل  قطعاً سيخرج ،ةرَّ ض  جراثيم مُ  وليسين مس
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حبسب  قذارات ع لم الرِّجال وأوساخ  ع لم  الرِّجال  ؟أنَّ هذه األحاديث ضعيفةصكًَّا ب أعطاهُ الَّذي ومن 
لكن  ،ندالسَّ ه روايات ضعيفة ذ  ه  بأني قولون ت   وجناسات  ع لم الرِّجال الَّيت هي أجنُس من غائط  الك الب

ا صحيحة  أحاديث  صف ي   أنْ على ؤ فكيف جير  ،ذه القذاراتهبلنا لو قب  حَّتَّ و  ،وار دهو احتمال  احتمال أَّنَّ
ا جراثيم ُمضرَّة لشار بأهل البيت  أليس هذا هو منطُق  الذي مري علينا؟ ! أليس هذا املنطُق هو املنطق؟اهبأَّنَّ

أليس هو هذا  !!كتاُب اهلل تعاىل عن مثله    جيب أْن ُيصان  الَّذي  بث ث عن هذا العوهو يتحدَّ  الشَّيخ  الوائلي
 ،هو يقول صفصطائي (،سفسطة)ة ييف اللغة األكادمي هي وإالي صفصطة هو يقول  اهلراء والصفصطة كما

م أنا أسألكم أنتُ  ؟إىل مَّت يبقى هذا الوضع يسري !؟أليس هذا املنطق هو املنطق نفسهُ  ،هذا اهلُراء وهذا العيي 
م كما يقول الشاعرالكبار ميئوٌس منهمف ،بابصوصاً الشَّ خُ  ة  العلميي احلوزة    لبة  يا ط    ..، ألَّني

 ه الخشب  متَ وال يلين  إذا قوّ    ها اعتدلتإذا قّومتَ  صونَ إنَّ الغ  

أما  ؟ملساراسريون يف هذا تىل مَّت إ ؟أنُتم الشَّباب من ط ل بة  احلوزة العلمية إىل مَّت تبقون يف هذا اجلوي 
هناك منطقان  لربنامجلت يف أويل اكما قُ   نَّينلك ،أنا ال أقول اقبلوا كالمي ؟وتُفكِّروا رواتدبي وا وت  فُ ق  ت   م أنْ آن لك

  ؟أين ُتصنِّفون مثل هذا الكالم ،ومنطٌق شيطاّني  منطٌق رحاّني 

  ؟الوائليالشَّيخ الكالم الصَّادر عن 

  ؟ينمس آصفالشَّيخ الكالم الصَّادر عن و 

من ُهنا  .!!.رجال السيِّد اخلوئيو  ، اخلوئيالسيِّدُ هي هذه اآلنية  ،واحدة وكالمها يشربان من آنيةٍ 
هناك منطقان منطٌق  ،راجٌع إليكم مرُ األ ؟الإىل مَّت يبقى هذا احل ،هذه اآلنيةمن  ونشربُ ي ةُ والبقيَّ  ،يشربان
النياس أْن قيِّموا  اطبةُ بأنَّ هذا الطرح وهو خمُ  :يقول ميكن أنْ  ،قد يقول البعض ،ومنطٌق شيطاّني  رحاّني 

لكنَّين ذلك، كن أقول ميُ  ؟ هو هذا منطٌق شيطاّنأو شيطاّني  هل هو رحاّني بقاعدة   رح  والطي  واحلديث   األفكار  
طٌق هناك ناطقان نا قالالَّذي نا اجلواد هو فإمامُ  ،عن إمامنا اجلوادهذا املعىن  فقد أخذتُ حبسب ما أعرف 

ومن استمع إىل الناطق عن إبليس  ،عن  اهلل فإنَُّه يعبد اهلل فمن استمع  إىل النَّاط ق   ،عن اهلل وناطٌق عن إبليس
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 ،ميكن أْن تقولوا ذلك .؟!. شيطاّني منطقٌ هو ا بأنَّ منطق اإلمام اجلواد تقولو  اللهم إالَّ أنْ  ،إبليس فإنَّه يعبدُ 
رَّة حديث   من يصفُ  ،لَّ شيءأنتم تقولون كُ   من يصف حديث   ،أهل البيت باهلُراء وبالع ب ث وباجلراثيم ال ُمض 

 عند شيخ وال ،الوائليالشَّيخ ة ال تقف عند والقضيَّ فإنيه يسُهل عليه كلي شيء!! ذه األوصاف هبأهل البيت 
م خذوا كالمي أنتُ  ،م تابعواأنتُ  ،لِّ شيءأن آتي ُكم بكُ  أنا ال أستطيع .!!.أمثلةجمريد هذه فآصف ُمسين 

 ،اً ويكون منطقي منطقًا شيطانيي  كاذبًا واحكموا على منطقي فلرمبا أكون شيطاناً   ونُ ا أكفلرمبَّ  ،دوا منهتأكي و 
 العادي ميكن أْن يوظِّفهُ  واإلنسانُ  ،عاديي  إنسانٌ أنا هو أّني أدعيه الَّذي  ،ة أبداً إنَّين ال أديعي الرَّحانيي 

يب ،ال أقوُل أكثُر من ذلك ،يطانالشَّ   وقد يكون كالمي كالماً فقد يكوُن كالمي كالماً رحانيا   ،ُأخطُئ وُأص 
فتان م أقول لكُ ين  لكنَّ  ،اً شيطانيي    :بأنَّ املنطق الرَّحاّن فيه  ص 

يوافق  ،ذَّوقوافق الي ،نطقيوافق امل ،يوافق العقل ،أقرب ما يكون إىل العقلهو : الصِّفة  األولى
 .هذه الصِّفة األوىل ،يوافق الوجدان الصَّحيح ،لفطرة السَّليمةا

 .ل البيتما يكون إىل أه أقربُ فهو  ،يقرِّبكم إىل أهل البيت: -والصفة الثانية

منطق و  ،رحننطٌق الُه مإنَّ ف سواء كان منطقي أم منطق غريي وجدُت فيه هاتني الصفتني منطقٍ  أيي 
 ،ىل أهل البيتإب قرِّ يُ و  ،انمع الوجد ،طرةمع الف ،مع الذوق ،قطمع املن ،يتَّف ق مع العقل الرحن منطقٌ 

  .لوب إىل أهل البيتالقُ  ويشدُّ 

بأنَّ هذا املنطق ال  ييشعر املتلقي  ماالعقل وحين فُق معال يتَّ الَّذي  فهو املنطقُ  :طاّنيمَّا املنطق الشَّ أ
فُق ال يتَّ  ،ال يتَّفُق مع العقلفهو منطٌق  ،للتضليلهي لتفاف ة االعمليي و  ،االلتفافبيبدأُ فإنيه يتَّف ُق مع العقل 

ي بأنَّ هذا م املتلقي يف شبكٍة التفافية فيتوهي و ولكن يف بعض األحيان قد يُوضع يف بيٍت عنكبويت  ،وقمع الذَّ 
 يطاّني املنطق الشَّ  ،م عن أهل البيتدكُ عِّ يب    هي أنيه و واضحة  ةولكن الصِّفة الثاني ،قريٌب من املنطقهو الكالم 

وحَّت وصفي  ،على ُكلِّ منطٍق على أساس  هذه الصِّفات كموافاح ،وال يُقرُِّبكم إليهمم عن أهل البيت دكيبعِّ 
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د العقل ويبعِّ  الفُ يطاّن ُيُ أنَّ املنطق الشَّ أفهل صحيٌح ما أقول ب.؟! .وفكيروا فيه ،ا فيهرو أنتم تدبي أيضًا هذا 
 .!!.اً يكون شيطانيي  الكالم أيضاً ميكن أنْ  أم أنَّ هذا ؟عن أهل البيت

ن م وعلى بصريةٍ  ى وضوحٍ وا علتكونحَّتَّ دقِّقوا فيما تأخذون  :بالنَّسبة  للمنطق  الرَّحاّن وكذاك
 ،اتمن الفضائيَّ  ديث  ُهمون أحاأو تسمع يصعدون على املنابرالَّذين تعليموا كيف حتكمون على أولئك  ،كمأمر  

 هق ويسألونإلمام الصيادن إىل ايأتو  الناس كانوا ،َّنروهم أيضاً كم إو إذا َّنر  !؟ة األحكامسلوا املراجع عن أدلَّ 
ه؟ما قيمتهم ؟فمن املراجع ،أدلَّة  األحكام عن اٍر ن ذ رَّة تُر ثِّلو ميُ م ال ! املراجُع بقضِّهم وق ضيض  اٍب عند حافر  ح 
ناٌس أُ هم  ؟ملراجعن ُهم ام .؟!.دٍم من خ د مة جعفر ابن ُممَّدخلا ؟!..بٍد من عبيد  جعفر  ابن ُممَّدلع

من حقِّك و  ،ث أهل البيتديون ح  مرت  بقدر  ما حي حُيرت مون  و  ،ون أهل البيتمُ مون بقدر  ما حيرت  حُيرت   ،ونعاديي 
هاءُ راجُع والُفقامل كان  إذاو  ،يتالب سريُة أهل  هي هذه  ،أيِّ قضيةٍ  عن دليل   أن تسأل   الشِّيعيأنت أيُّها 

 .!!.يتسرية أهل البي ههذه  ،ريتمفعليهم أْن يتأسَّوا هبم وأْن يسريوا بس ،والُعلماُء مُيثِّلون أهل البيت

هكذا   ،مبا عندهُ على سؤال السائل  أو أْن جُييب  ،ال أعلم ّنِّ جاهلٌ إ  يعتذر املرجع ويقولنْ إمَّا أف
 ،يعلُم ُكلَّ شيء ال املرجعولكني  ،هم يعلمون ُكلَّ شيء ،سؤاليبونه عن أيِّ حني يأيت السَّائل جي ،ناتُ كان أئمَّ 

 يُنهر   ال أنْ  ،يعلُم فيه عليه  أْن جُييبالَّذي ويف املوطن  ،يقول إّنِّ ال أعلمأن يف املواطن الَّيت جيهُل فيها فعليه 
 ح  توضَّ  أنْ و  ،فواوعليهم أْن يعر  هم دينُ هو هذا و م َّنُ هذا هو شأ !!شغلكم ليس اذهلُم ه دوا ويقالُ ويُطر   اسُ النَّ 

 اسلو  ،وأئ مَُّتكم يريدون منكم أْن تسألوا ،من حقِّكم أْن تسألوا ،لفصَّ مُ  بشكلٍ أو بشكٍل جُممل  هلم األمورُ 
 س ل عن د ينك حَّتَّ  ،نيعن د ينكم حَّتَّ يُقال عنكم جمان واكم وسلُ ب  ك  ُر أِل يقولوا زاحوا العلماء ب   ،وتعليموا

وإالَّ ستبقون  ،كبائرهادوا من صغائر األمور ومن  تأكَّ و فاحبثوا وحقِّقوا  هذه تعاليُم أهل البيت ،ك جمنونل يُقال  
أنَّ ب ير دائمًا يف أحاديثكري ألجل هذا أُ  .كمزمان   افعي بعيدًا عن إمام  كر الشَّ راكسني ومرتكسني يف هذا الف  

هذه العقول والقلوب الَّيت  ،نانا وبقلوب  حنُن ُمغرِّبون بعقول   ؟اذاحنُن ُمغرِّبون مب ،ُمغرِّبونُن نا ُمشرٌِّق وحن  زمان   إمام  
نت بالف كر املخالف   الشِّيعُة من الشَّيخ  كم تعلَّم   ،ناها هم خطباؤ  ،ناوها هي ناذجُ  ،بيت العصمة ألهل   ُشح 

 توال زال ،الوائليالشَّيخ ون على ف كر يعة يرتبُّ الشِّ وال زال  ؟اخلوئيالسيِّد احلوزات من  كم تعلمَّتو  ؟الوائلي
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ئي بشكٍل مباشر اخلو السيِّد اخلوئي ومن دروس السيِّد اخلوئي ومن منهج السيِّد تب  احلوزات تتعليم من كُ 
 !!نعيُشهالَّذي هذا هو الواقع  ،بشكٍل غري مباشرو 

 .اصل وأعود إليكم كي ُأكم ل حديثينذهب إىل ف

  :ثة السابقةين الثاللعناو بعد ا ابعه احللقة وهو العنوان الرَّ ذ  سأتناولُه يف ه  الَّذي العنوان 

  (.ثةالِ الثَّ  هادة  الشَّ )
  (.شاهدةم   ال)
  (.كهيعص)
 ةالشِّيعيَّ من عناوين ساحة ثقافتنا  أيضا   الرابععنواٌن ال:  

 (أسٌد ِفي َكرَبالءأسٌد في الطفوف،)

نة ر السَّ أواخ أي ،لفائتارَّم هر  مُ بل  ش  ق   :أقول ،أشرع فيه يف هذه احللقة أنْ ريد قبل أْن أشرع  يف ما أُ 
ذه احللقة ألنَّين ه  اآلن يسمعُ د أنَّهُ أعتقو  ،اينريبه يف أملاني ع رب ق  س  د مة احلُ سالة من أحد  خ  وردتين ر   ،املاضية

ما ه فيعلى سؤال  سأجيبنَّينأقد وعدته ف ،أنَّ اجلواب على سؤالك سيكون يف هذه احللقةخرباً ب لهُ  أوصلتُ 
 ،ربنامجال يف هذا الذا السؤ ه على جيب   أُ نْ تأخري اجلواب ألنَّين أردُت أُر عن أعتذيأيت من األييام وإنَّين 

ا  أوالً  ،رأها عليكمأق ريد أنْ ة وال أُ رسالة طويلال وشتائم  ا ُسبابٌ فيه وثالثاً  ،ا ركيكةباراتُ ع وثانياً  ،طويلةألَّني
  .كثرية  وأشياءوفيها كالم وأمساء أشخاص  ولبعض الُعلماء   املراجع   لبعض  

  ِ؟ة  ما هيصَّ الق!  

ن آبائه  موروثٌة عهي يت يقوم هبا لَّ ادمة احلسينية الم وهذه اخل  سني عليه السَّ خادٌم للحُ هو جل هذا الرَّ 
ا من حديثه  ة يف هذه املدينة ويبدو حسينيَّ هناك هيئة و  ،هو من مدينة من مدن الفرات األوسطو  .وأجداده   أَّنَّ

تناقلها يت ياألسد الَّ  ةُ صَّ ق  و  .األسد دور  ي يؤدِّ و  ،ى بالتشابيهسمَّ يف ما يُ وهو يقوم بعملية التمثيل  ،هيئة كبرية
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الوسط ٌة معروفٌة يف صَّ ق  وهي  ،الم يف كربالءسني عليه السَّ احلُ  أنَّ أسدًا جاء حلماية جسدهي  ،يعةلشِّ ا
جُمسَّدة كذلك بصورة   ويأتون ،املواكب من يقومون بتمثيل  هذه الواقعة يفو ات احلسينيي  يفهناك و  ،سييني احلُ 

هذا الرجل كان يقوم هبذه و  ،األشخاص بعض  لاألسد  لد  ج   بأن يُلب سوادون األسد جتسيدًا سِّ جيُ  ،لألسد
جاءهم وذكر بأنيه  ،وجرى حواٌر بيننافون يعرب التلبعد ذلك  حديثينأيضًا و  ،كما ذكر يل يف الرسالة  العملية
ها املعروفة بعدائ  الشِّيعيَّة ياسية هو من خطباء  أحد األحزاب السِّ و  ،نوات املاضية خطيب معروفيف السَّ 

 مينعوا هذا األمر ة أنْ سينيَّ ث مع أصحاب احلُ فاستهزأ كثريًا هبذه العملية وحتدَّ  ،يَّةنسيعائر احلُ ها للشَّ ورفض  
اً فهي  وال ُمشكالت داخل احُلسينييات أنُتم تعرفوَّنا  ،وحدثت ُمشكلة فيما بينهم وقال هلم بأنَّ  ،كثريٌة جدَّ

يقول إنَّين ما ُكنت أتصوير أنَّ  أرسل يل هذه الرسالةالَّذي جل هذا الرَّ  ه.وحُيرِّمونذلك العلماء واملراجع يرفضون 
ُكلي   ،األمساء املعروفة يف النَّجفمن  لِّ املراجعإىل كُ  صدتُ وقجف فذهبت إىل النَّ  الُعلماء يرفضون ذلك

أنَّ هذه القضيية بمن أعضاء  املكاتب أو من أوالدهم  فحصلُت على جوابٍ  ،على مكاتبهم املراجع مررتُ 
اً كنُت جادَّ   مع أّني يب  استهزأواوقد  :يقولو  ،اليست صحيحة وأنَّ املراجع ال يؤمنون هبا وال حُيبِّذون إتياَّن  

طردوّن وِل يُعطوّن جمااًل وقالوا  ولكنيهم ،أْن ألتقي بنفس  املراجع وطلبتُ  ،أتكلَّم وأنا أبكيكنُت و  ،ُمتحمِّساً و 
هذا  وحنُن ننصحك برتك   ،رفضون ذلكهذا الكالم ليس صحيحًا واملراجع يأني و  ،هذه قضايا تافهةبأني 

  !!شيٌء صحيحهو اخلطيب ذلك قالُه الَّذي هذا أني و  ،آخر أمرٍ ب ال شتغواال العمل

 وأهل ،صحيحنيه أتبنيي  المهُ كوهذا اخلطيب   ،هؤالء املراجع يقولون هكذا ،أصحبُت ُمتاراً  :يقول ثي 
هذه  كيف أترك  ُلينن ُيسائ  كايين  ضمريي احُلس ،ضمريي كان يؤن ُِّبين ولكني  ،احُلسينية اقتنعوا بكالم اخلطيب

اً  وظلي  .رِّسالةا يف الث ذكرهأحاديتفاصيل ومنامات و خصوصًا وأني يف القصية   ،الشعرية الَّيت أعتقُد هبا متحريي
تليفونيياً ه ثُت معدَّ حت   بعد ذلكلة و ساه الرِّ ذ  فكتب يل ه   ،ةسألين عن هذه القضيَّ رشدُه أحدهم أْن ي  إىل أْن أ

 .امأليَّ استكون يف قادم   بأنَّ اإلجابة املفصيلة وقلُت لهُ  ،جابة موجزةأجبتُه إ  و 

 مين اجلواب حبسب  قناعيت فإّنِّ ال أعبأُ  إذا كنت تريد أْن تعرف :اإلجابة املوجزة يف وقتها قُلُت لهيف 
 وكذلك ال أعبأُ   ،يل به ال شأن  و  ،وزن نُه بأيي به وال أز   وما قالوا لك من الكالم ال أعبأُ  بكالم  املراجع
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يل بكالم   وال شأن   ،لك والدِّين ال يُؤخُذ من املناماتهي مناماتك  ،رأيت اهبا ومبيل  ال شأن  و تك مبناما
ال هم و يل بكالم   فال شأن   ،قذر لا لعلم الريجايف تضعيف الرِّوايات هو هو  فغايُة ما يعتمدون عليه   ،املراجع  

 ةقصي كربالء هي أسد  ة قصي  !!ثابتةو واقعٌة  حقيقةٌ هي نَّ هذه القضية بأ ين أقول لكك ولكنَّ ت  يل مبناما شأن  
  :إذا أردت  أْن ُُتثِّلها فعليك أْن ُُتثِّلها ض من شرطنيو  !!ثابتة ييةحقيق

نرى  فنحن ،مُل فيهايت تعالَّ  ةة أو اهليئيَّ ي هذا األمر إىل ُتزيق احلسينال يؤدِّ  أنْ  :الشرط األول
نة هناك سلِّ يف كُ  ،ري مستم ر األمييبي االنشطاو  ،يف كلِّ سنة اً تنشطُر انشطارًا أميبيي كيف  اهليئات  احُلسينيات و 

ا  داخل   تقعُ  خلالفاتٍ  ةنشطارات أميبيي ا   األول إذا  الشرطيف  له فقلتُ  ،سييناجلوِّ احلُ  على مسائل تافهة جدَّ
  .د ُم فيهاخت لَّيتاهليئة نية أو اال يكون ذلك سبباً لتقسيم هذه احلسي أنْ فبشرط لها ُتثِّ  أنْ  أردت  

ُص من ا يُنق  مب تيان  اإلأو  ييني سباملشروع احل قصٍ ن   إحلاق   بعيدًا عن داءيكون األ أنْ  :ط الثانيوالشر 
  .هداءالشُ سييد    هيبة  

ها ق  القيامة فأل م  لت يو ئ  ا سُ وإذ ،ك يف العملالشرطني فاعمل وأنا شريكُ  ذينحائزًا هل إذا كان العملُ 
 .ثابتٌة وواضحة ةُ فالقضيَّ مبا أقول ُتاماً وأنا واثٌق  ،يف رقبيت

واآلن  ،ادم  األيَّامىل يف ق تعاإْن شاء اهللاجلواب اجململ أمَّا اجلواب التفصيلي فسيأتيك هو قلُت هذا و 
كون سيأنَّ جوابك بأخربته و ارحة صلُت به ليلة البتي سني هذا وقد اخادم احلُ  لسؤال جعلُت هذه احللقة جواباً 

ذلك ل ،ه القضيَّةقيقة هذحه عن ل  سؤا جواب   كي يعرف    يسمعين اآلنّمين يكون  نْ  أأُتىني و  ،يف حلقة  يوم  غ د
 (.أسٌد في كربالء) :هبذا العنوان يحديث عنونتُ 

ف ت األذان نُوق من وقريبٍ مقاٍم ق وقُت الربنامج جيري وكما مرَّ يف حلقة  يوم أمس إذا أصبحنا يف
 .حلديث طويلاألنَّ  حلديثااحللقة ونذهب إىل فاصل األذان والصَّالة وبعد ذلك أعوُد إليكم كي ُأكم ل 

 ؟من أين أبدأ  
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أن من دون  يعة  لسنة الشِّ على أ  د هكذا ة ترتدَّ نَّ هذه القضيَّ رون بأكثريون يتصوي   ،سأبدأ من الكايف
الكايف لشيخنا اجلزء األويل من كتاب  هذا هو  ،الكايف هو مصدرها األصلكالي ف  ،تربُمع مصدريكون هلا 

نقرأ  ،529صفحة  ،خنا الكليينيالكايف لش ،اجلزء األول ،دار األسوة للطباعة والنشر ،عليه الكليين رحُة اهلل  
 عنوانهالَّذي رجعوا إىل الباب خمتلفة ا  ا الطبعات رمبي  ،1260 حبسب  الطبعة الَّيت بني يدي رقم احلديث ،الرِّواية

عن أبيِه إدريس  ،عن َعبِد اهلل ابن إدريس) :احلديث (،اهلل عليهما صلواتُ سني ابن عليي ولد احلُ باب م  )
ة  ضَّ ت فِ الَ قَ ف َ  ،الَخيل وهئ  وطِ ي   أنْ  وم  القَ  ادَ رَ م أَ اَل السَّ  يهِ لَ عَ  ين  سَ ل الح  مَّا ق تِ لَ  :قَالَ  ،ابن َعبِد اهلل األَوِديْ 

اوهناك من يقول  ،هراءخادمة الزَّ  ف ضَّةُ -بينَ زَ لِ  ُهناك من يقول هذا  ،أيضاً  ابنُة ف ضَّة ا مسها ف ضَّةف ،ابنتها إَّنَّ
 َلمَّا ق ِتل الح َسين  َأرَاَد الَقوم  -ه عليهاوسالمُ  اهلل   صلواتُ هراء ا خادمة الزَّ إَّنَّ  الظياهر من الكالمولكن  ،القول

سفينة هو ا سُم ُغالٍم أو -حرفي البَ  هِ ة ك ِسر بِ ينَ فِ نَّ سَ ي إِ تِ دَ يَّ ا سَ يَ  :فَ َقاَلت ِفضَّة  ِلَزيَنب ،الَخيلأْن ي وِطئ وه 
يَا أبَا  :َفقالَ  ،َفَخَرج ِإلى َجزِيرة  فَإَذا ه و بَِ َسد حرِإنَّ َسِفيَنة ك ِسر ِبِه في البَ -خادٍم كان لرسول اهلل

 يهِ لَ عَ  ى اهلل  لَّ اهلل صَ  ولِ س  ى رَ لَ و مَ ا نَ أَ يَا أبَا الَحاِرث  :َفقالَ - هبا األسدنيٌة كانت العرب تكينِّ ه كذ  ه  -الَحاِرث
-صوت حيوان ،مه ْه م يعين أصدر  صوتًا ليس مفهوماً -يقرِ ى الطَّ لَ ه  عَ فَ ق َ تَّى وَ يه حَ دَ يَ  ينَ بَ  مَ هَ مْ هَ ه ف َ آلِ وَ 

هذا املكان قطعاً ليس قريباً من  -ية  احِ ي نَ فِ  ضٌ ابِ د  رَ سَ األَ وَ  ،يقرِ ى الطَّ لَ ه  عَ فَ ق َ وَ تَّى حَ  فَهَمَهم األَسد  بَين َيَديه
 ،بحرالكانت يف   اجلزيرةُ تلك وإالَّ ف   ،ك األسدل  إىل ذ  باملعجزة تذهب  هنا أنْ تريد ة ضَّ يبدو أنَّ ف  و  ،ربالءك

هذا  نفسُ -ية  احِ ي نَ ض  فِ ابِ د  رَ سَ األَ وَ -اهلل عليها يلة صلواتُ العق لزينبففضة قالت ! ؟وأين كربالُء من البحر
يعين يف يوم احلادي -دا  ون غَ ع  انِ م صَ ا ه  ه مَ م  لِ أ عْ يه وَ لَ ي إِ ضِ مْ أَ  يينِ عِ دَ فَ -:سفينة على الطريقدلَّ  الَّذياألسد 

حَّتَّ تعرفوا ماذا يقول هؤالء الُعلماء  ،قراءة الق صَّة حَّتَّ تكون الصُّورة واضحة دعوّن أعيد عليكم ،عشر
 املنهجُ و  ،ذرعلُم الرجال الق  و  ،ركَّبامل هو اجلهل ألني كلي ما عندهم ،وكيف جيهلون احلقائقواملراجع واخلُطباء 

ألمويون ا هم-َلمَّا ق ِتل الح َسين  َأرَاَد الَقوم-هذا القولمثل ي هبم إىل هذه هي األمور اليت تؤدِّ  ،افعيالشَّ 
-:أن جيعلوه وطيئة للخيل -َأرَاَد الَقوم أْن ي وِطئ وه الَخيل-آل أيب ُسفيان كما مسياُهم سيُِّد الشُّهداء يعةُ ش

يعين يف -ك ِسر ِبِه في الَبحر-وهو ُغالٌم للنَّيب-يَا َسيََّدِتي ِإنَّ َسِفيَنة :ِلَزيَنب-خادمُة الزيهراء-فَ َقاَلت ِفضَّة  
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يَا أبَا الَحاِرث  :َفقالَ -هذا الكالم أيَّام رسول اهلل-َفَخَرج ِإلى َجزِيرة  فَإَذا ه و بَِ َسد-كربالء   عنمكاٍن بعيدٍ 
ه م بني يديه-فَ َهْمَهَم بَيَن َيَديه َحتَّى َوقَ َفه  َعَلى الطَّرِيق اهلل أَنَا َموَلى َرس ولِ  يعين أخذ األسُد ميشي بني  ،مه 

يُريد أْن يُنب ِّه ُه بأنَّه قاصٌد يف حركته  هذه  ،ر صوتًا يُريد أْن يُرشدهُ صد  يُ أي ميشي أمامه ويُ ْهم هم  ،يدي سفينة
َواأَلَسد  -وال زال احلديُث لفضَّة ،إىل أْن أرشد هُ -فَ َهْمَهَم بَيَن َيَديه َحتَّى َوقَ َفه  َعَلى الطَّرِيق-لكي يتبعه

ماذا -ي ِإلَيه َوأ ْعِلم ه َما ه م َصانِع ون َغدا  َفَدِعيِني َأْمضِ -يف مكان من األمكنة جالس-رَاِبض  ِفي نَاِحية  
عت من العقيلة  زينبف ضَّة إمَّا تعرُف ذلك من ع لمها باملالحم وال ؟يريدون أْن يصنعوا ا أو أَّنَّ  وقائع أو مس 

بالنتيجة  ،حاصروا اخليام وفعلوا ما فعلواو جموا على عرفت األمر بشكٍل طبيعي من كالم هؤالء اللعناء حني ه  
-أن يفعلوا شيئًا يف يوم غد القوم قد قريروا أنَّ ب ،قطعًا العقيلة عندها ع لم أيضاً و  ،عند ف ضَّة ع لميوجد 

يتجاوز  ث بلسانٍ تتحدَّ  هي-َوأ ْعِلم ه َما ه م َصانِع ون َغدا  -أمضي إىل هذا األسد-َفَدِعيِني َأْمِضي ِإلَيه
فيه ذلك األسد الَّذي بأيِّ طريقٍة أخرى إىل املكان أو ة طيِّ األرض تريد أْن تذهب بطريقو  ،القدرات العادية

ا فضة ،به  وتأيت  ليس  ،وهذا واضح لكنَّ ف ضَّة ُتتلُك ذلك ميتلك القدرة على طيِّ األرضاألسد ال  .!!.إَّنَّ
َوأ ْعِلم ه َما ه م َصانِع ون َفَدِعيِني َأْمِضي ِإلَيه -:أيضاً  ومن رواياٍت أخرىبل فقط الرِّواية واضحًا من هذه 

ذه هقد يقول قائل بأنَّ  ،ضت إليه مبوافقة العقيلةم  قطعاً -ثارِ ا الحَ بَ ا أَ يَ : تالَ قَ ف َ  يهِ لَ ت إِ ضَ مَ فَ  :تالَ قَ  ،َغدا  
ا عن املعصوم ! إ؟ملعصوماليست عن الرِّواية  ا عن الع  َّنَّ ليس نعم  ،اهلل عليها معصومة صلواتُ  العقيلةُ و  ،قيلةإَّنَّ

-أعطتها اإلذن فالعقيلةُ  ،عصوماملعن  حديثٌ وحديُثها  ،األربعة عشر ولكنَّها معصومة عصمة صافِّ يف م  
َما ي رِيد ون أْن يَ ْعَمَلوا  يرِ دْ تَ ت أَ الَ قَ ه ثمَّ أسَ ع رَ فَ رَ ف َ  ،يَا أَبَا الَحاِرث-فضة تقول لألسد-َفَمَضت ِإلَيِه فَ َقاَلت

-ينسَ الح   دِ سَ ى جَ لَ ِه عَ يِ دَ يَ  عَ ضَ ى وَ تَّ ى حَ شَ مَ فَ  :الَ قَ  ،هرَ هْ ظَ  يلَ وا الخَ وطِّئ  يَ  نْ أَ  ونَ يد  رِ ي   ؟َغَدا  بِ َِبي َعِبِد اهلل
بطريقة طيِّ  انتقل هُ البد أنَّ  ؟كيف-َفَمَشى َحتَّى َوَضَع َيَدِيِه َعَلى َجَسِد الح َسين-تصرةخمُ  ةُ صَّ قطعًا الق  

يكون  أنْ  دَّ البُ  ؟كيف وصل  ،إالَّ أْن نفرتض بأنَّ األسد كان موجودًا قريبًا من كربالء ،األرض بواسطة ف ضَّة
-حلماية اجلسد الشريف-َفَمَشى َحتَّى َوَضَع َيَدِيِه َعَلى َجَسِد الح َسين-الرِّوايةحنن و  ،كاية أخرىلذلك ح  

لعقيلة يف ليلة ف ضَّة أخذت اإلذن من ا ،لياًل ث أنيه ح د  هذا الكالم يبدو  ،اّن  يف اليوم الثَّ -يل  ت الخَ لَ ب َ ق ْ  َ فَ 
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د س  فلمَّا أقبل الصباح يف يوم احلادي عشر أقبلت اخليول كي تطأ ج   ،فجاءت باألسد ،احلادي عشر
ة وقد وضع يديه  بطريقة جلسٍة خاصَّ  ،وجدوا األسد هبذه الطريقة-يهلَ روا إِ ظَ مَّا نَ لَ ف َ  يل  ت الخَ لَ ب َ ق ْ  َ فَ -:سنياحلُ 

م ه  لَ  الَ قَ  فَ َلمَّا َنَظروا ِإلَيه- وحايةيراه يعرف أنَّه يف مقام حراسةٍ الَّذي أني  اً واضحكان   ،سنيسد احلُ على ج  
َنٌة اَل ت ِثير وَهاسَ  ر ابن  مَ ع   ماذا  ،فتنٌة ال تُث ريوهافقال  ،حقيقة األمر يعرف ،شيطانابن سعد -َعد َلَعَنه  اهلل ِفت ْ

ا لو ؟يقصد بفتنٍة ال تُث ريوها م هجموا على لرمبي وستحدث  سيكسر ذلك اجليش فإنَّ األسد األسد أَّنَّ
 ضيٌة واضحٌة وكرامٌة هلذا اجلسدوهي ق ،ستكون هناك مشكلةبالتايل ت يف هذا اجليش الكبري و تساؤال

َنٌة اَل ت ِثير وَها -:الشريف   .(ف واف وا فَْانَصرَ رِ صَ نْ اِ قَاَل َله م ع َمر ابن  َسَعد َلَعَنه  اهلل ِفت ْ

على  كاية ترتدَّدُ حهذه  اءخلطببعض ا مثاًل  ال كما يقول ،ريفة الكايف الشَّ صَّ إذاً هذا هو مصدر الق  
يف  انة هُ صَّ الق   ،اسلنَّ اسأله يعلى املنرب أو حني  أنا مسعت هذا من أكثر من خطيب ،ألسنة عوامِّ الشِّيعة

عقيلة هي الو  ،العقيلة بإشراف كانت  ثةُ واحلاد   ،اجلزُء األولريف وهذا هو ريف مصدرها الكايف الشَّ الكايف الشَّ 
ت ا ح   لم  ا العقيلة مثقامت هب يتلَّ وهذا جزٌء من الوظائف ا ،تأيت باألسد تذهب وأنْ  ة أنْ ضَّ يت أجازت لف  الَّ 

  .!!.سنيحلُ اد س  ت ج  كذلك ح     ،ليه أكثر من مريةلقت بنفسها ع  جاد وأنا السَّ إمام   العقيلةُ 

 ،ّنتظروّن انتظرو ! ان؟ولخلُيا هُ تقولون يعين أنَّ جسد احلسني ِل تطأْ  ؟ن تساؤل يطرأ يف أذهانكماآل
حنُن و  شيئاً ف ملعىن شيئاً اتضح لكم سيو  ،ةالرِّوايكنَّين أنا وهذه ول ،ُة طويلةصَّ الق   ،أتُه اخليولوط  جسُد احلسني 

قول كما ي  ،افعيال ملنهج الشَّ  ،حلن القول وفقًا ملنهج   ة  صَّ والق   نشي مع حديث أهل البيت لفهم الواقعة  
يَ ْعِرَف اللَّْحَن في ْلَحَن َله  في الَقول ف َ ال  َحتَّى ي   َعاقِ ا  يبَ بِ ا  لَ يهَ قِ ا فَ نَ ابِ حَ صْ ن أَ ل مِ ج  الرَّ  دُّ ع   ن َ ا اَل نَّ إِ )اإلمام: 

ا نَ تِ يعَ شِ  لَ ازِ نَ وا مَ ف  رِ عْ اِ )و (،نامِ اَل كَ   يضَ رِ اعَ مَ  فَ رِ عْ ي َ  ىتَّ ا  حَ يهَ قِ م فَ ك  نْ ل مِّ ج  الرَّ  ون  ك   يَ اَل )وأيضاً:  (،الَقول
 ايَعِتنَ ِاْعرِف وا َمَناِزَل شِ -نهممن زينب فزينب يعين ع نَّاع ،عن زينب-ِمن ِروايَِتِهم َعنَّاون ن  سِ حْ ا ي  مَ  رِ دْ قَ ا بِ نَ دَ نْ عِ 

لك وبعد ذ ،ُة زينب أساساً صَّ ا ق  إَّنَّ  ،ضحةاو  ةُ صَّ الق  .!! (.ِبَقْدِر َما ي ْحِسن ون ِمن ِروايَِتِهم َعنَّا وفَ ْهِمِهم ِمنَّا
  .!!.سنيإنَُّه جسُد احلُ  وبعد ذلك مركُز القصية   ،بعد ذلك أسُد كربالءو  ،ةضَّ ف  
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وقعت حتت  ةُ صَّ الق  و  ،يديثحء كما عنونُت الوهذا أسٌد يف كرب ،سنيحول جسد احلُ هي ذاً ُة إصَّ الق  
ا زينبُ  ،نظر عقيلة بين هاشم  .يهااهلل على أبيها وعل زينُة أبيها صلواتُ  إَّنَّ

كانت   نب، وزيحلادي عشرايوم  ة  بيحفعلوا يف صا ي  فعلوا م  ي   نَّ القوم أرادوا أنْ واضحة وهي أ ةُ صَّ فالق  
مر فعل هذا األن أأستطيُع أنَّين إ قالت ،للعقيلة هذا الكالمة ضَّ ف  قالت لذلك  ،ةضَّ ُث ف  على علٍم وهي حُتاد  

بحث الالل من خ   اس بعضهمي لنت أنْ  ميكنناولكن  .؟!.ُن ال نعرفهاحنيف كربالء كثريٌة   سرارٌ هناك أ .نت هلافأذ  
بدأت عقيلة  حيثٌ  ،دي عشرايُل احلل ،يلللَّ قُت االوقُت و   ،اً دَّ واضحٌة ج   الرِّوايةُ  مع قليته.فيما ورد منهم إلينا 

جوعها إىل رُ و  اهلا تها وسؤ  عايور   مرهاأعت اب  ت   ،يالعت الع  مج    ،اقةها الطويلة الشَّ ت  مَّ ه  آل أيب طالب بدأت مُ 
إَّنا تنوُب  ،يلةلَّ لمٍَّد هذه ا عن مُ ا تنوبُ إَّنَّ بعد احلسني، ي أعظم وظيفٍة جت لتؤدِّ ر  خ   ُثَّ  ،ها زين العبادمام  إ  

هداء هذه د الشُ عن سيِّ  وبُ نُ ت   تىب و سن اجملعن احل   وبُ نُ ا فاطمة وت   ه  مِّ عن الكريار وتنوُب عن أُ  وتنوبُ  دٍ مَّ عن ُم  
  .!!.سنحل  ا ابن  جَّة  احلُ  عن وبُ نُ ت   لِّ آل  ُم مَّد و عن كُ  وبُ نُ جاد وت   عن إمامنا السَّ  وبُ نُ وت    ،يلةاللَّ 

ر إىل عثي ت  ت   مت وهي حني تقدَّ  ،عن اجلميع وبُ نُ ت    كانت  عقيلة بين هاشم ليلة احلادي عشر هذه الليلة
اء م  ت ظهره  املبارك ورفعتُه إىل السَّ ريف ووضعت يديها حت  مت إىل حيُث اجلسد الشَّ اهرة تقدَّ ء الطَّ تلك األشال

انتهاٍء باحُلجَّة ابن  و عليه وآله  ى اهللُ هم ابتداًء من ُممٍَّد صلَّ  آل ُممَّد-ن آِل م حمَّدبَّل مِ قَ ت َ  مَّ ه  اللَّ )وقالت: 
ا زينب فوضعت يديها حتت ن  الَّذي  الوحيد  بُ ائ  النَّ  ،هي هنا تنوب عنهم مجيعاً  ،احلسن اب عن اجلميع إَّنَّ

ت ع  هنا وق َّ  !؟وأيُّ قربان (انبَ رْ ا الق  ذَ هَ  اللَّه مَّ تَ َقبَّل ِمن آِل م حمَّد  -:اءم  تُه إىل السَّ عظهره  الشريف ورف
بدأت  ،ينيبوابتدأ املشروع الزَّ  ،هداءد الشُّ ه سيِّ ام ب  ق  الَّذي سيين احلُ  ت عقيلة اهلامشيني املشروع  ض  مْ مت وأ  ت  وخ  

عن آل   يابةً ربان ن  مت القُ سني وقدَّ ت مشروع احلُ ض  مْ ت وأ  م  ت  دت وخ  ه  عت وش  ل شيء وقَّ أوي  ،تهاهمِّ يف مُ  زينبُ 
فعادت إىل اخليمة وكان هذا  ،ةهمَّ مُ  بدأت ال (،انبَ رْ ا الق  ذَ هَ  اللَّه مَّ تَ َقبَّل ِمن آِل م حمَّد) :ُم مٍَّد مجيعاً 

يمة وأخربت فضة بأنَّ عت إىل اخل  ج  ر   .؟!.سنيد احلُ س  ج   العقيلةُ ولكن بأيِّ حال رأت  ،ةضَّ احلديُث مع ف  
ا تُ  ،ة وماذا تستطيع أْن تفعلضَّ عارفٌة حبال ف   والعقيلةُ  ،وم يف صبيحة  يوم غد سيفعلون ما يفعلونالق   فها كلِّ إَّنَّ

قال هلم  ،تلك احلالةتلك اهليئة وب  وجدوا األسد ب  ني أقبل القوم و  وح   ،ك األسدل  ذ  ة ب  ضَّ فجاءت ف   هبذه ال ُمهمَّة
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ريد صحيح حنُن نُ  ،األمرتركوا يقول هلم ا .؟!.فتنٌة ال ت ِثير وها ؟املريدذلك الشَّيطان مر ابن سعد يطاَّنم عُ ش  
ا  ،ريةة خطقضيَّ و ة ناحلادي عشر ولكن هذه فت سني صبيحة يومأ احلُ ط  ن   أنْ   ،انصرفواانصرفوا ثريوها فتنة ال تُ إَّني

  .واحلكاية هذا هو جُممُل الق صَّة   ،فانصرفوا

  ؟وهيفعل كانوا يريدون أنْ الَّذي   إذاً ما  
 ؟وملاذا جاء هذا األسد  
   ؟يف يوم العاشر سني  وا احلُ ئُ هل وط  

ه وسالمُ  اهلل   لواتُ صو حيي وهخبيوهلم ئوا احلسني ط  و   ،احلسني وطأتاخليول  ،سنيئوا احلُ ط  عم و  ن  
 رضِ لى األَ إِ  تَ ويهَ ك ف َ ادِ وَ ن جَ عَ وك س  كَّ ى نَ تَّ حَ )ا: ُد فيهنا جن  فإنَّ زيارة النَّاحية املقدَّسة إذا ذهبنا إىل و  ،عليه

ند زيارة حظة ع  ه اللَّ قف اآلن يف هذأ نا أنْ هريد أنا ال أُ  ، (هارِ افِ وَ حَ بِ  ول  ي  خ  ك الْ ؤ  طَ تَ -حياته  هذا يف -ا  يحَ رِ جَ 
وا ئُ وط   ذا البيان هلهون بعد لتتساءمن الطبيعي س ،جيب على تساؤلكمأُ  أنْ  لكنَّين أردتُ  ،سةاحية املقدَّ النَّ 
أنا وهذه  ولكنَّين ،ةه القضيَّ د إىل هذسأعو  ،حَّتَّ يف حياته  حبوافر اخليل وه ئُ وط   ،وا احلسنيئُ وط  نعم  ؟سنياحلُ 
معكم من  تا على مسارأيت قلَّ ة اصَّ ولكن أنا وهذه الق   ،الةسأعود للتفاصيل بعد فاصل األذان والصَّ  ،ةصَّ الق  

 .كتاب  الكايف

   ريد أ  وأنا اآلن  ،ب اهللكتا  نا علىعرضوا حديثَ قالوا لنا ا ؟البيت ماذا قالوا لنا أهل
  .؟!.على كتاِب اهللالرِّواية أْن أعرض هذه 

 تعالوا نذهب ،رال القذجلرِّ الم وفقًا لقواعد ع   ون يف حديث أهل البيتكُ شكِّ يُ الَّذين  هؤالء جيبٌ ع
ضعت و أّني قد حظون وتال ،كلذل يع املوضوع يف اآليات لكن الوقت ال يكفأتتبَّ  ي أنْ إىل قُرآننا وكان بودِّ 

 سأعرض ، ُمجملوُل باللك سأقلذلكنَّين أرى الوقت جيري سريعًا و  ،اب  الكرميمات يف الكتالنياشني والعال
 . التفاصيلأدخل يف كلِّ  على الكتاب باجململ من دون أنْ الرِّواية 
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  ث اهلل إليه ع  ب    ،كثر شرَّاً بل األ ،اسالنَّ  شرِّ  وقابيل هو من :قتل هابيلالَّذي قابيل
 .يف سورة املائدة رآنيف القُ  ةُ صَّ الق  و  ،اهدُفن أخفجاء الغراب هنا وعلَّمُه كيف ي   ،رابنيالغُ  ةصَّ ق   ،رابنيغُ ب  

  ٌأليس  ؟نيجني اثنزو  لي فينة من كاحليوانات يف السَّ  كيف أصعد    :المعليه السَّ  نوح
  !!ذلك باإلعجاز

 الَّذي هو شرُّ  ع قابيلية ميتحديث عن معجزٍة حيوان رآنالقُ  ،راب مع قابيل وهو من شرِّ الناسالغُ 
نة جسد صيالاألسد يأيت  نا أيضاً هُ  ،ةة هي القضيَّ القضيَّ  ،ألجل  صيانة  جسد  هابيل ؟قطعاً أليِّ شيءٍ  ،النَّاس

ا أيضًا جاء ألسد هنوا ،نهوعلَّم قابيل كيف يصون جسد أخيه هابيل وفعل فدفراب هنا جاء الغُ  ،سنياحلُ 
العقيلة  سني وعلى يد   للحُ يصحُّ  فلماذا ال ؟ هذا يف هابيل وعلى يد  قابيلملاذا يصحُّ  ،سنيجسد احلُ  نة  لصيا

  !؟ملاذا ،ة هذه املرأة الطاهرة خادمة الزهراءضَّ وبواسطة ف  

  َّ؟!..يطانين المنطق الشّ  وأيحمانيّ أين هو المنطق الر 
 دّلوني باهلل عليكم.. !! 

هذه  يقودنا إىل ذيالَّ ر هو اهطَّ رآننا اليقودكم إىل هذه النتيجة أميا قُ الَّذي لُم رجالكم القذر هو ع  
جاء هو لنتيجة با ،كةان من املالئب ك  را الغُ  لو قيل بأنَّ ات وحَّتَّ ناحليوا رغم شرَّه  اهلل قيَّض لهُ فقابيُل  ،النتيجة

  .وقابيل ال يرى إالي حيوانات ،ة حيوانصَّ ق   ةُ صَّ الق  ف ،بصورة حيوان

  !؟..ةستقرَّ فينة وبقيت مُ أصعد احليوانات يف السَّ  يف  وٌح ك  ونُ  -
  !؟..كيف عاش الذئب مع اخلروف -
  !؟..ااعهط ب تنافرُ وكيف عاشت احليوانات املتنافرة فيما بينها الَّيت ت -
  !!..باملعجزة وباإلعجاز أليس -
  .؟!.وانتظمت ودخلت يف السَّفينة كيف انساقت وجاءت يف وقت الطوفان -
 .؟!.التاوفضب أمُر علفها رتَّ كيف ت   -
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 !!..لَّ ذلك باملعجزةكُ  -
  َّهاوفصيلُ  الناقةُ  ؟ت معجزتهُ كانذا  يب ما صاحلٌ الن. 
  َّقاهأل ابتلعُه ثَّ يب واحلوت الَّذي يونس الن.  

 .!!.هذه حيوانات ومعجزات

 ْيَف كَ َربِّ َأرِِني  ) :تهصَّ ق   إبراهيم ،قصَّة طويلة مع احليواناتهي أمَّا قصة آل  إبراهيم ف
التفاصيل و  ةلديك والوزَّ اووس واوالط عامةتقول جاء بالنَّ الرِّوايات  ،فجاء بالطيور ،(ت ْحيِ ي اْلَمْوَتى

  .األخرى املذكورة ال جمال لذكرها
   أو  روفٍ خب ي  د  فُ كيف و ة ذبح إمساعيل صَّ ق   ،بكبٍش من اجل نان ي  ابنُه إمساعيل ُفد

 .بكبٍش من اجل نان
 ريءٌ أنَّه بب لذئبُ ابه إخوة يوسف وكيف نطق  جاءالَّذي مع الذئب  تهُ صَّ وق   يعقوب

  .(براءة الذيئب من دم  ابن يعقوب)ح َّتَّ صار م ث الً  من دم  يوسف
  َّقراٌت انت ب  كن يوسف  سال  عجزًة على ار تفسريها مُ يت ص  رعون املصري الَّ  رؤيا الف  حَّت

 .بقرات ع جافان و مس  
   ة حيَّ ىلى إل إىل أفعيت تتحوَّ اه الَّ ص  ع   ،واناتيُه مع احلتُ صَّ موسى وق. 
   وُل ُسورٍة رآن أطيف القُ  فصَّلةٌ م ةٌ وهي ق صٌَّة طويل ة البقرة ول مَّا ذحبها اإلسرائيليونصَّ وق

  .وتمن امل ب القتيل بذيلها فاحتياُذحبت ُضر   وبعد أنْ  ،رآن إمسها البقرةيف القُ 
   ط راعنة وسلَّ لف  ع على افاد فادع والُقمَّل معروفٌة حني سلَّط الضَّ ة موسى مع الضَّ صَّ وق

صة وق ،ونسة يُ صَّ وق   .يعجاز إ  رتبطت بأنبياء وبنحٍو لك حيوانات ا  ت   لُّ راعنة وكُ الُقمَّل على الف  
  .موسى
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 ها يف ريق  طوجدت  لَّيتاضر وقضيَّة السَّمكة ا إىل اخل  ل مَّا ذهب ،موسى مع يوشع قصة
كانت و  ةً جعت حيَّ ر  ،لبحراهم ودخلت يف يت خرجت من متاع  ة الَّ مكة املشويي السَّ وهي  ،سرباً البحر 

  .ضرفيه اخل   يوجدُ الَّذي عالمًة للمكان 
  هلل  ا لواتُ يٍّ صعل ضر وأخربهم عن علم  جاء إىل موسى واخل  الَّذي وقصة العصفور 

 .ه عليهوسالمُ 
   ملةد ومع النَّ ُسليمان مع اهلُده ةُ صَّ وق. 
   عهمماستيقظ و معهم  تكلَّم معهم ونامالذي لب ع الك  هف م  اب  الك  ح  صْ أ   ةُ صَّ وق 

 .والَّذي سيكون يف اجلنة معهم
   نينلسِّ ٍة من اائعد مرجع حياً بالَّذي ير ز  ير وحار عُ ُعز   ةُ صَّ وق. 
   وبقيت م اهلل فأمات اعونم خوفًا من الطَّ دَّن  وا من مُ فري الَّذين بين إسرائيل  ةُ صَّ وق

 .احلديُث طويلو اتم حيوان لِّ د ذلك أحياء مع كُ رجعوا بعثي  ،هم على الطريق يكنسها املارةظامُ ع  

 ..وأعود بعد ذلك كي أكمل حديثي والصَّالة نذهب إىل فاصل األذان

 ي        ا غائب        ا  ع        ن أهل        ِه أتع        ود  أم
 

 تبق       ى إل       ى ي       وم ال        َمعاِد م غيَّب       ا 
 ي        ا لي        ت غائبن        ا يع        ود  ألهل        هِ  

 
 فنق       ول أه       ال  بالحبي       ِب ومرحب       ا   

  

كان   ،مدينة لندن أذان العشائني حبسب توقيت وقت   اقرتاب   ف عندتوقَّ الَّذي  يأعوُد إىل حديث
خبصوص  حادثة األسد الَّذي  كم من كتاب الكايف الشريفا على مسامع  يت قرأتُ الَّ الرِّواية  يف عرض   الكالمُ 

ة خادمة ضَّ ف  هي ت يت نفذَّ بإشراف زينب والَّ كان   هُ لعلي كما قلُت و  ،المجاء حلراسة جسد  احُلسني  عليه السَّ 
راب وكلِّ القصة كانت ألجل والغُ  قابيل قصَّة الكتاب الكرمي حيث يفالرِّواية ، و ة عليناصَّ ت الق  هراء ومرَّ الزَّ 

األنبياء ومع أُمم األنبياء بنحو ات مع انو يإىل قصص احل ومرَّت اإلشارةُ  ،على جسد  هابيل ألجل دفنه  احلفاظ 
ف وبقاء ة أصحاب الكها يف قصَّ ولرمبَّ  ،ناتاو ياحل هذه   حلياة   الطبيعيي  عن املسار   قة ختتلفُ وبطري اإلعجاز  
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راعيه طًا ذ  اس  لب ب  قاء الك  ب  إىل الكهف و   جلوئهمجسادهم أعين يف وقت  ُظ على أ  الكلب حيرُسهم أيضًا حياف
يرون الكلب ون قريبًا من الكهف ميري الَّذين حَّتَّ حينما كان ميَّتًا فإنَّ  ،حراسة  لل اب الكهفيد  ب  وص  ب  

ن فهو يف حياته  وحَّت يف موته  أو يف نومه كا ،ا حلراسة من يف داخل الكهفالكلب رابٌض هنفيعتقدون إنَّ 
موجودٌة يف  ولياء  للحفاظ  على أجساد  األ يوانات بالنحو اإلعجازيص احلص  إذًا ق   ،حارسًا ألجسادهم

يف  والق صص احليوانية   ،مع أصحاب الكهف ة الكلب  صَّ وهذه ق   ،مع قابيل وهابيل اب  ة الغر صَّ فتلك ق   ،رآنالقُ 
هي ق صٌَّة أيضًا من ق صص احليوان  يف  ُمسخوا إىل ق ردةحيث بت ة أصحاب السَّ صَّ ق  ف   ،الكتاب الكرمي كثرية

 .الكتاب  الكرمي

حليوانات ومن ان حديث مكثري إنَّنا سنجد الكثري والفبيت العصمة  أهل   ىل أحاديث  ا لو رجعنا إأمَّ 
لكثرُي اففيها  حراّنلب  اشم اهد سيِّ لل (مدينة املعاجز)كم ون  دُ و  ،ه عليهم أمجعنيوسالمُ  اهلل   معجزاتم صلواتُ 

ذا ففي ه ،دراّنزنالبن شهر آشوب املا (مناقب آل أيب طالب) دونكمو  ،من هذه الوقائع واألحداث
ومني  حياة املعصيف رِّقةقائع متفوو  ،ٌد لذلكُهناك باٌب ُمنعق   (حبار األنوار)ويف  ،والكثريالكثري  الكتاب 
  .ليطو  ه عليهم أمجعني واحلديثُ وسالمُ  اهلل   صلواتُ 

إىل و زينب لكالم إىل يصل او  مَّدٍ لماذا حني يصل الكالم إىل آل  ُم  ف ،هنا أنَّ كل هذا موجودٌ  الغريبُ 
  ؟ذاملا ،ة تثور الشكوكضيَّ سني وهو األصل يف القإىل جسد احلُ و تهم ة خادم  ضَّ ف  

  .!!.احلديث هذا افعي ال ينسجم معألنَّ منهج الشَّ  -
  .!!.يقبُل بذلكر ال ذ  جال الق  لم الرِّ ع   ألن   -
 ب وعدم معرفته   ُمركَّ  الجهله   كم  حب ُ  ،اخلطيب الُفالّن أو املرجع الفالّن  جناب  ألنَّ  -

  !! ُمركَّبال هلهجل  جألنا عقائد   نرتك  أْن  يرفُض كلَّ ذلك، ولذا علينا ،ديث  آل  ُم مَّدحب

فدع ،ما بقى عقروق يا مجاعة ة صَّ  ق  يف ذكرها يت مري الَّ  وسائر الطيور ،ةال بطي و  ،ال قملةو  ،يعين ض 
الفيل  ،ال فيلو  ،ال وزيةو  ،ال قملةو  ،فال عقروق ،(َكْيَف ت ْحيِ ي اْلَمْوَتى  َربِّ َأرِِني)إبراهيم يف إحياء املوتى 
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ع بد وكيف كلَّم صحاب الفيل صَّة أق   يف اهلل عليه صلواتُ  طلبة سييدنا عبد ال مُ صَّ أيضًا إذا رجعنا إىل ق  
هبذه  مليئةالرِّوايات و  رآنُ القُ  ،بوالطيور األبابيل الَّيت هي من معاجز  سيِّدنا عبد  ال ُمطيل   ال ُمطل ب الف يل ة،

إالي وذُك ر  يف القرآن  ،يرُعز  حار  ،حارال و  ،ال فيلو  ،ا بطةو ل ،ال قملةو  ،قو عقر يبق   كما قلت ِل  ،القصص
هذه  !؟! ما ل ُكم!؟؟حني يصل األمر إىل احُلسني تُثار اإلشكاالت صحيحٌة لكناألمور كلُّ هذه واحلديث،  

ال توجد عالمة على سوء التوفيق  ،جدَّاً عالمة واضحة  ،وء التوفيقعلى سُ و عالمة واضحة على اخلُذالن 
فهذه رواياتنا روايُة األسد يف كربالء كما عنونُت حديثي  ،ة واخُلسران أوضح من هذه العالمةواخلذالن واخليب

 ي أنْ كان بودِّ   ،قصص الكثري يف الكتاب الكرميفهذه رواياتنا وهذا ال ،(أسٌد في كربالء ،أسٌد في الطفوف)
 .الوقت جيري سريعاً واملطالب ُمزدحة واحدة واحدة لكن ماذا أصنع أتناول هذه املطالب وأعلِّق عليها

ا ال ولكنَّن !!لقذرجال الم الرِّ ع قواعد   يضًا حبسبضعيفٌة أوهي  ،قديسةمُ  ال احية  ارة النَّ يز أذهب إىل 
ا إاحية املقدسة زيارة النَّ ف ،تناأئمَّ  هذا هو حديثُ  ،لقذاراتا هبذه عبأُ ن   ت كما ليسو حب األمر ديُث صاحَّنَّ

أ يف زيارة اذا نقر م ،اً ثيي ليس عب هذا احلديثُ  ،صاحب األمر حديثُ هذا  ،صاحبُنا الوائلي من العبثيقول 
 دِّ ى الخَ لَ عَ  م  اَل السَّ  ،يبْ ضِ الخَ  بِ يْ الشَّ ى لَ م  عَ اَل السَّ ): -سنيحني نصل ُنسلَّم على احلُ  ؟سةالناحية املقدَّ 

 جِ دَ ى الوَ لَ عَ  م  اَل السَّ  ،بْ يضِ القَ بِ  وعِ ر  قْ مَ الْ  رِ غْ لث َّ اى لَ عَ  م  اَل السَّ  ،يبْ لِ السَّ  نِ دَ ى البَ لَ عَ  م  اَل السَّ  ،يبْ رِ التَّ 
 اب  ئَ ذِّ ها الش  هَ ن ْ ت َ  واتْ لَ ي الفَ فِ  ةِ يَ ارِ لعَ ا امِ سَ جْ ألَ اى لَ عَ  م  اَل السَّ  ،وعف  رْ المَ  أسِ ى الرَّ لَ عَ  الم  السَّ  ،وعط  قْ مَ الْ 

بارة ع  سة هي احية املقدَّ ارة النَّ ألنَّ زي ،ندهاُف عق  رة ن  هذه العبا ،(الَضارِيَات يَها السَِّباع  الَعاِديَات وَتْخَتِلف  ِإلَ 
ثنا عمَّا جرى يففيها إشارات وهذه اإلشارات حتُ  ،كيزخمتصر مُر  عن مقتلٍ   .الءكرب  دِّ

َهش ها -احلسني جسم هو وأويُل هذه األجسام-الَعارِيَِة ِفي الَفَلواتْ  امِ السَّاَلم  َعَلى اأَلْجسَ  تَ ن ْ
ئَاب  الَعاِديَات كالي   ؟هل احلديث ُهنا عن حيوانات ،الذِّئابق ب ل  من  افرتاسهو عملية  ،النَّهش ،تنهُشها-الذِّ

ئَاب  -عن بشرهو  احلديثُ ف َهش ها الذِّ ريسة فمُه على الف   قُ طب  النهش هو حينما يأيت احليوان فيُ -الَعاِديَاتتَ ن ْ
َهش ها-هذا التعبري واضحو  ،ونيات هنا هم األمويي اد  ئاب الع  الذِّ و  ،ويلتقم من حلمها الَّذين َّنشوا ن م  -تَ ن ْ

م جُ  ،ةم بنو أميَّ إَّنَّ  ؟يف الفلوات ام العاريةاألجس م أولئك  ،بين ساعدة سقيفة   السقيفة   ندُ إَّنَّ كتبوا الَّذين  إَّنَّ
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الصَّادُق إمامنا ج عفر كما يقوُل   (ابتَ الكِ  بَ تِ ك    ومَ يَ  ين  سَ الح   لَ ق تِ ) ..أصحاب الصحيفةم أَّني  ،الكتاب
هو من حلن القول بيت ال هذا التعبري يف حديث أهل  والذئاب العاديات  ،ه عليهوسالمُ  اهلل   ال ُمصدَّق صلواتُ 

ئَاب  الَعاِديَات-واصبالنَّ إىل أعدائهم  يشريُ وهو  َهش ها الذِّ م مثُل -تَ ن ْ   .نهشالة مليي تقوم بع اليتالذئاب إَّني

ن ة ابجَّ نا احلُ مام زمانإعن  أيضا  ادق و مروٌي عن إمامنا الصَّ  وهو ،لذلك حنُن نقرأ يف دعاء الُندبة
 شَ هَ انَ م وَ ه  الَ طَ بْ ل أَ تَ ق َ وَ  برَ العَ  يدَ دِ انَ صَ  يهِ فِ  رَ ت َ وَ  دْ قَ  د األوصياء:ه سيِّ دِّ عن ج   ثُ وهو يتحدَّ  ،سناحل  
 يدَ ادِ نَ صَ  يهِ فِ  رَ ت َ وَ  دْ قَ -تاعاديئاُب الي هذه الذذؤبان العرب ه ،على الُنسختني-(ونَاَوَش ذ ْؤبَانَ ه م) مه  ان َ بَ ؤْ ذ  

ت بَّ  ضَ فَ  نَّ ه  يرَ غَ وَ  ة  يَّ نِ يِ نَ ح  وَ  ة  يَّ رِ بَ يْ خَ وَ  ة  يَّ رِ دْ ا  بَ ادَ قَ حْ م أَ ه  ب َ و ل  ق    عَ دَ و  َ فَ  مه  ان َ بَ ؤْ ذ   شَ هَ انَ م وَ ه  الَ طَ بْ ل أَ تَ ق َ ب وَ رَ العَ 
وأذحبك بغضاً  تلكإّن أقالشمر  ما يقولكسينه  ُهنا تنهش حُ جاءت و  -هتِ ذَ ابَ نَ ى م  لَ عَ  تْ بَّ كَ أَ ه وَ تِ اوَ دَ ى عَ لَ عَ 

ين  ولكنَّ رسول اهللبنت  بن فاطمةاو  إّنِّ أعرُف أنَّك ابُن رسول اهلل ،سنيإّنِّ أعرف أنَّك أنت احلُ  .!!.ألبيك
هي  هذه ،نيسأس احلُ ر أس الشريف يقطُع قطُع الرَّ شمر وهو ي  الكلمات هذه هي   ،كيبضًا ألأذحبك بغ

 (.مه  ان َ بَ ؤْ ذ   شَ اوَ نَ وَ  أو شَ هَ انَ م وَ ه  الَ طَ بْ ل أَ تَ ق َ وَ ) :الذئاب العاديات هي هذه كما يف دعاء الندبة ،ذئابال

 ارِيَِة ِفي الَفَلواتْ العَ  امِ ْجسَ َلى األَ م  عَ السَّاَل ) :وهو تعبري إمام زماننااملقديسة احية يف زيارة النَّ  والتعبري
ئَاب  الَعاِديَات َهش ها الذِّ منفس املعىن  (تَ ن ْ  .ون اه ش  ُذؤباَّن 

رة زياوهي  ،هه عليوسالمُ  اُت اهلل  صلو   إمام زماننا عن اإلمام اهلاديجدِّ  عن ة املروية  يف الزيارة الغديريي 
 ونَ د  عِ ي صْ  ذْ إِ  د  ح  أ   ومَ يَ وَ -ريوافالَّذين حابة الصَّ م هؤالء ه-نْ و  و  لْ  ي َ اَل وَ  ونَ د  عِ ي صْ  ذْ إِ  د  ح  أ   ومَ يَ وَ ): -أمري املؤمنني

-:املؤمنني عليي أمريق  إالي وِل يب ،ونتفال يلت همولكن-مه  ارَ خْ ي أ  م فِ وه  دع  يَ  ول  س  والرَّ َعَلى َأَحد   نْ و  و  لْ  ي َ اَل وَ 
 ئابُ ذِّ هي هذه ال ،واناتيهي احلم ه  لب ُ ا-المَ لشِّ ا اتَ ذَ وَ  ينِ مِ اليَ  اتَ ي ذَ بِ ن النَّ عَ  ينَ كِ ِر شْ م  الْ  مَ ب  هَ  ود  ذ  تَ  تَ نْ أَ وَ 

َّنشوا األجسام الَّذين م ههؤالء  ،ةهيميي نات البه الكائهذ-(َوأَْنَت َتذ ود ب  َهَم اْلم ْشرِِكيَن َعن النَِّبي-:العادية
 .{شها الذئاب العادياتهتنكما يف عبارة }  ،يف الفلوات ةالعاري
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ُب  احلسن خُتاط  مِّ بة أُ  خطيف ،اهلل عليه وعليها صلواتُ  سنخطبة أم احل   ،يقة الطاهرةالصدِّ  ةبيف خط
فَ َنْ َقذَك م  (يتِ الَّ ا و يَّ ت َ اللَّ بعد ) أو يتِ لَّ ا وايَّ ت َ للُّ اعد بَ  د  مَّ حَ م  ى بِ الَ عَ ت َ وَ  كَ ارَ بَ ت َ  م اهلل  ك  ذَ قَ ن ْ  َ فَ ): اجرينهوامل األنصار

م هَ ب   بِ -؟مباذا-يَ نِ م   أنْ  عدَ بَ وَ -ي  ل  عين ابتُ  ي  ين  مُ -يَ نِ م   أنْ  عدَ بَ وَ  تَ يَّا والَِّتيتَ َعاَلى ِبم َحمَّد  بَعد اللَّ اهلل  تَ َباَرَك وَ 
يف دعاء  مرَّ ذي الَّ فس الكالم نو -(برَ عَ ال انِ بَ ؤْ ذ  وَ )-نفس الكالم الَّذي مرَّ يف الزِّيارة الغديرية-الجَ الرِّ 

ال )و  ،ضاً بع عضهُ يشرح ب حديث آل ُممَّد ،منهج حلن القولهو هذا  ،هذا هو حديث آل ُممَّد ،الندبة
موز الرُّ وهي  ،همُض كالمعاريمهذه هي  ،(كالمنا  يكون الرَُّجل منكم فقيهًا يا شيعتنا حَّتَّ يعرف معاريض  

إىل  (باتَ الكِ  لِ هْ أَ  ةِ دَ رَ مَ وَ  ببَاِن الَعرَ َوذ ؤْ  َجالبِب  َهم الرِّ  يَ م نِ  أنْ  عدَ بَ وَ -بعضاً  والشيفرات الَّيت يُفكُِّك بعضها
 .ه عليهاوسالمُ  اهلل   اهرة صلواتُ يقة الطَّ آخر خطبة الصدي 

 يدِ ى جِ لَ عَ  ةِ دَ اَل قِ ال طَّ خَ م مَ آدَ  دِ لْ ى و  لعَ  وت  مَ الْ  طَّ خ  ): هداء يف مكيةد الشُّ يت خطبها سيَّ الَّ  اخلطبةُ و 
-نَّصارىهي مقابُر ال النيواويس-الءِويِس وَكْربَ لنَّوايَن ا بَ واتْ لَ الفَ  ن  اَل ها ع سْ ع  طِّ قَ ت    يالِ وصَ  َ بِ ي نِّ  َ وكَ  ،اةتَ الفَ 

راجعوا   ؟ئبذأيُّ  ،و الذئبهالعاسل و  ،اسلسالن مجٌع لععُ -واتْ لَ الفَ  ن  اَل ها ع سْ ع  طِّ قَ ت   بَِ وَصاِلي  َك نَّي
ع احلركة ريسَّ ال املضطرب الذئبهو  .!!.طبيعيا   والذي ال يكونرب طهو الذئُب املضالعاسل  ،كتب اللغة

بَِ وَصاِلي  يوََك نَّ -:ديةاب العاذه الذئهاإلمام هنا يتحديث عن  ،بصورة غري طبيعية ويهزُُّه رأسهُ  كُ رِّ حيُ الَّذي 
 .(وَكْرَبالءبَيَن النَّواِويِس  واتْ لَ الفَ  ن  اَل ها ع سْ ع  طِّ قَ ت   

ئَاب  الَعاِديَات الَعارِيَِة ِفي الَفَلواتْ  امِ السَّاَلم  َعَلى اأَلْجسَ ) َهش ها الذِّ وَتْخَتِلف  -يقول اإلمام ث-تَ ن ْ
جتيء باحرتام كما  ،إليها جتيءُ  أيختتلف إليها  ،تنهُشهامبعىن ختتلف ليس هنا -(ِإلَيَها السَِّباع  الضَّارِيَات

يختلفون إليه من البلدان -أي ادققال اإلمام الصَّ كما   واملعىن-ةمَ حْ ي رَ أ مَّتِ  ف  اَل تِ خْ اِ )-يبجاء يف حديث النَّ 
 مبودَّةو  جييئون إليه مبحبَّةٍ  ،وهم حباجة إليه جييئون إليه ُيتلفون إىل رسول اهلل ينذهؤالء الَّ -(هممون دينَ يتعلّ و 
تستفسر ها و تطلُب دين   مةً ُمسلِّ  ةً م  مرت   مبًة مطيعةً  جتيء إليه مذعنةً  ،األُمَّة ختتلف إليه (ةمَ حْ ي رَ أ مَّتِ  ف  اَل تِ خْ اِ )
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وَتْخَتِلف  -:جاءت ُمذعنًة ُمس لِّمة ،يِّه  تسأُل عن وصو  هاإمام   ختتلف إليه لتعرف  الرِّوايات ويف  ،هاأمر  عن 
  .(السَِّباع  الضَّارِيَات-تأيت إليها-ِإلَيَها

 يمِّ أ  ي وَ بِ  َ بِ  :ي  لِ عَ  الَ قَ )ألعور: ارث ايرويها احل ،ياراتكامل الزِّ   يف الرواية ؟الرِّوايةماذا نقرُأ يف هذه 
ش حْ اِع الوَ وَ ن ْ أَ  نْ رِه مِ بْ ى ق َ لَ ا عَ هَ اق َ نَ عْ أَ  ادَّة  ش مَ و ح  لو  ى الإِ  ر  ظ  نْ ي أَ نِّ  َ  كَ اهللِ ة وَ وفَ الك   هرِ ظَ ول بِ ت  قْ مَ ين الْ سَ الح  

لت هذه ت  حني ق    ،سنيزوُر احلُ كن من زائٍر يِل ي ذيالَّ  كان هذا يف الوقت-احبَ تَّى الصَّ  حَ اَل  يْ ه لَ ونَ رث  يَ وَ  ه  ونَ ك  بْ ي َ 
ني قتلت ح ،اهلل عليها بض   غ  يتالَّ  ونةعلامل املشؤمةة مَّ حني قتلت هذه األُ  ،وليست املرحومة املشؤمةاألُمَّة 

زوره إالي ال ي قي قربهُ ولكن ب د ذلكبعسني ن احلُ وُدف   ،استُه باخليولد   اريًا بعد أنْ سني وتركتُه هكذا ع  احلُ 
 وشِ ح  ى الو  لَ إِ  ر  ظ  نْ ي أَ نِّ  َ كَ -رة احُلسنيانتفضت لزيا وما فعلتاألُمَّة املخذولة  هذه  الوحوش ل مَّا رأت و  ،القليل

م يَّاك  إِ ك فَ لِ ذَ كَ   انَ ا كَ ذَ إِ فَ  احبَ الصَّ  تَّى حَ اَل  يْ لَ  ه  ونَ ث  ر يَ وَ  ه  ونَ ك  بْ ش ي َ حْ اِع الوَ وَ ن ْ أَ  نْ رِه مِ بْ ى ق َ لَ ا عَ هَ اق َ نَ عْ ادَّة  أَ مَ 
 (.اءفَ والجَ  يَّاكمفإ-زيارةفجاءت لل يف هذه الوحوش ريةالغ   فانتفضتت ف  ألنَّ األمة قد ج  -اءفَ الجَ وَ 

 اع  بَ السِّ  يهِ لَ  إِ َوَتْخَتِلف  ) إليه ختلفجاء األسد فا ،ةة املشئوممَّ هذه األُ  ،نيس  ة احلُ مَّ فت األُ فحينما ج  
اع بس  فيد عبارة )كما تد  من أس هناك أكثر يارة الشريفة أنَّهُ يبدو من خالل  الزي  الَّذيو  ،(اتيَ ارِ الضَّ 

اعتبار أنَّ ب ،عابري العربذا يف تهيكون  ميكن أنْ  ،اً باجملموعهمَّ يُعربي عن الفرد إذا كان مُ  ميكن أنْ و  ،(ارياتض  
أنَّ للفظ ان خالل ميبدو  ولكن ،هذا األسد بالسباع عن عربَّ يُ  فيمكن أنْ  ،هذا األسد أخاف  هذا اجليش

ن أميكن أيضًا  الي أنيهإ ،ربه  قث عن اجتماعهم على تتحدَّ هذه الرِّواية وإْن كانت و  .!!.هناك أكثر من أسد
َبا  ِإلَ َتْخَتِلف  وَ )ولكن حنُن والرِّواية  ،هذه احتماالت ،حاية جسدهعلى اجتمعوا قد  يكونوا ع  يِه السِّ

أميا  .ييةأي بنو أم ياتاب العادئالذِّ م هَّنشوه الَّذين  ،ال تنهشهُ و باع املتوحشة ختتلف إليه السِّ -(ارِيَاتالضَّ 
 ..ناحليوا يعين قياحلقي الذئبهو هذا ف {ذئب إذ عوىب فاستأنسُت بالعوى الذئالبيت الذي يقول }

 إذ ع    وى فاست نس   ت  بال    ذئبِ  ع   وى ال    ذئب  
 

 فك                           دت  أطي                           ر   وص                           ّوت إنس                           انٌ  
  ..من اخلوف ومن الوحشة أطريأي  ،أطري دتُ ك     
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ئَاب  الاَهش ها تَ ن ْ ) هم أبناء اخلالفة الرَّاشدة ،قيفةئاب العادية هم جنُد السَّ الذِّ  هذه  َعاِديَاتلذِّ
 اختلفجاء خمتلفًا  ،جاءت به فضة ذيالَّ سد هذا األاع الضارية كبالسِّ -(السَِّباع  الضَّارِيَات اَوَتْخَتِلف  ِإلَيهِ 

ئَ َلواْت ِة ِفي الفَ لَعارِيَ اِم االسَّالم  َعَلى األْجسَ )ُمبًِّا ُمطيعًا ُمذعنًا ُمسليمًا  إىل احلسني َهش ها الذِّ اب  تَ ن ْ
  (.السَِّباع  الضَّارِيَات اَوَتْخَتِلف  ِإلَيهِ  الَعاِديَات

قة مواف  هي و  ، وجليواضحٌ ة الرِّواييف الكايف ومضمون الرِّواية  ،ورة صارت واضحةعتقد أنَّ الصُّ أ
ل والغراب ل وهابيبيقا ةُ صَّ ق   ،ة قابيلصَّ خاص ق   نات وبشكلٍ اصص احليو ق  ولللكتاب الكرمي بشكل عام 

 نو فلماذا ال يك ،أهل الكهف أجسادأهل الكهف للحفاظ على  كلب  ةصَّ وق   ،للحفاظ على جسد هابيل
 ! ؟ملاذا ،سنيأسٌد هناك للحفاظ  على جسد  احلُ 

  ُودٌة يف الكايف يف أوثٍق ُكتبناموج فالواقعة.  
   الكرمي اً وموافقُة للكتاب  ة جدَّ منطقيَّ  ةُ صَّ والق.  
  ُة تشري إليهاسدَّ احية املقالنَّ  وزيارة.  

هَ ): ذكرتهُ الَّذي فليس من معىن يف هذه العبارات إالَّ هذا املعىن  ئَااش ها تَ ن ْ َوَتْخَتِلف   اتب  الَعاِديَ لذِّ
هم و فة الرَّاشدة أبناُء اخلالو  ،السَّقيفة   ءُ هم أبنائاب فأمَّا الذِّ  ،السِّباع ختتلف إليها ،(السَِّباع  الضَّارِيَات اِإلَيهِ 

 .الناهشة أولئك الذئاب

  ؟جرى في كربالء  فجاء األسدالَّذي ما!  

م وطئوا ج  الَّذي  لنقرأ  ،إىل ذلك ومرَّت اإلشارةُ  ،ياته   يف حسني وهو حيي د احلُ س  جرى يف كربالء أَّنَّ
ى تَّ حَ ) سني:ُياطب احلُ  ،يوم العاشر ع  ماذا حيدثنا إمام زماننا عن وقائ ،سةاحية املقدَّ ماذا تقول زيارة النَّ 

من  الَّذي جرى وجرىبعد  ؟عن جواده هو سُ كيف نكَّ :-ن جوادكعَ  وكَ كَّس  حتَّى نَ أو  كادِ وَ ن جَ عَ  وكَ س  كَ نَ 
هم بعد السَّ  ،ه عليهوسالمُ  اهلل   صلواتُ  يف خاصرته أحدهم فضربُه بكعب  الرَّمح ضربه مهولةجاءُه تفاصيل ال

س وَك َحتَّى َنكَّ -ى خاصرته فوقع اإلمام على األرضضربه علماح والسيوف والسهام واحلجارة، وبعد الرِّ ث املثلَّ 
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اإلمام حلدِّ اآلن ِل -اهَ رِ افِ وَ حَ بِ  ول  ي  الخ   كَ ؤ  طَ تَ -؟جرىالَّذي  ما -فَ َهوَيت إََلى اأَلرِض َجرِيَحا َعن َجَواِدك
 اضِ بَ قِ نْ ت باالِ فَ لَ ت َ خْ اَ وَ -رأس اإلمام موجود-َقد َرَشَح لِْلَموِت َجِبين ك وتَ ْعل وَك الطَُّغاة  بَِبواِترَِها-:يُذبح

حني إذًا اإلمام ال زال على قيد احلياة -(كتِ يْ ب َ وَ  كَ لِ حْ ى رَ لَ ا إِ يَّ فِ ا  خَ فَ رْ طَ  ير  دِ ت   ،كن  يمِ يَ وَ  كَ ال  مَ شِ  اطِ سَ بِ نْ االِ وَ 
هذا هو كالم  !؟أيُّ أهواٍل جرت ،! حنُن ال ندري؟أيُّ شيٍء هذا الَّذي جرى يف كربالء ،لو وه حبوافر اخليوطأ

وسيوف  احلسني حبوافرها خيول تدوس-وتَ ْعل وَك الطَُّغاة  بَِبواِترَِها َتَطؤ َك الخ ي ول  ِبَحَواِفرَِها-اإلمام احُلجَّة
 !!ال زال رأُس اإلمام موجوداً واخليول تدوسُه وهو على قيد احلياة-د َرَشَح لِْلَموِت َجِبين كقَ -:جسد ه طِّعتُ ق  

 ،اتل الطالبينيقمء يف ا جاني أقرأ لكم مل الطالبيي هناك كالم ذكرُه أبو الفرج االصفهاّن يف مقات
ِد لعنه اهلل وأمر ابن زيا :-119 ،118صفحة  ،أحد صقرالسيِّد شرح وحتقيق  ،يض  رَّ لريف امنشورات الشَّ 
خيل  ت اليَ جرِ ف   - حياته  يفذا ه -هه  ووجه  ه وجنب  سين وظهر  الح   يوط  صدر   أنْ -؟اذا أمرمب-وغضب عليه

نبه  سين وظهره وجدر الحوط  صيأمر ابن زياِد لعنه اهلل وغضب عليه أْن و -ثانية ةلكالم مرَّ اأقرأ -عليه
 ؟ووجهه  وجنبهُ هُ وظهر  ا معىنموإالي  ،واإلمام على قيد احلياة أجريت اخليل-عليه ت الخيليَ جرِ    ف ووجهه

 خ ي ول  ِبَحَواِفرَِهاَتَطؤ َك ال ارِيحَ رِض جَ ى األَ فَ َهوَيت إَل) :املوجود يف زيارة النَّاحية املقدَّسةنفس الكالم وهو 
حلياة وِل يُقطع رأسُه اعلى قيد  مامُ واإل ،ة األوىلباحلوافر احلال الوطءذه حالة ه ،(وتَ ْعل وَك الطَُّغاة  بَِبواِترَِها

  .بعد ريفالشَّ 

ا هجموا وسلبوا ما سلبوا وأحرقو بعد  أن و ريف ع رأسُه الشَّ ط  بعد أْن قُ  وذلكثانية  وهناك حالة وطءٍ 
اهلل  يل  يا خ :نادىف  خيمته  مر ابن سعد إىلع عُ ج  ر   ،أكملوا هذا بعد أنْ و  ،األطفالاخل يام وضربوا النِّساء و 

وحني  ،حبوافر اخليول هر  ه  سني وظ  احلُ  رسان فداسوا صدر  فتربيع عشرة من الفُ  ،سنياحلُ  أركيب ودوسي صدر  
ذلك وأمر ب ،سني يف حياتهواحلُ ز ياد أم ر  بذلك  ابن .أمر بذلكهو  ابن زياد إنَّ  :قال ؟ذلكفعلت   سألوه ل  م  

يف  ،على ص در  احُلسني وعلى ظهره   فركضت اخليول ،ريفطع  رأسه  الشَّ زياد بعد ق  عمر ابن سعد وابن أيضًا 
وكانت احلوافر تدخل من  ،ريف إىل جهة الظهر فداسوا الظهرالشَّ  اجلسد   ُثَّ قلبوا ،البداية داسوا الصَّدر

  اً!!ُتزيق الشريف   قوا اجلسد  مزي لقد  ،درإىل الظهر ومن الظهر إىل الصَّ در الصَّ 
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ء إىل ر ابن س عد جاُعم -ضربَهِ ث مَّ جاء إلى مَ  :(اإلرشاد)اب تالشَّيخ املفيد يف اإلرشاد هذا هو ك
يام احُلسني واعتدوا على العائلة طئه  للح سين فيو  ن ينتدبمبِه وناَدى في أصحا-م ضربه  بعد ما أحرقوا خ 

ل ن الطفيكيم ابوح ،مةعلق مرثد ابنحبش ابن واأل ،أسحاق ابن حويّة-فخرج هؤالء أبناء الزواّن-فَ َرسه
 دي وسالم ابنذ العببن منقاورجاء   ياو ديوَعمر ابن صبيح الصّ -اس العبي قطع مينيذي الَّ هذا -بسيالسن  

سيد ابن وأرمي الحض وهاني ابن ث بيت خيثمة الج عفي وصالح ابن وهب الج عفي وواخط ابن غانم
 :أنشدوا ن زيادخلوا على ابدَ مَّا ولَ  ،مالك

 بع   د الظَّه   رِ  َنح   ن رَضض   نا الصَّ   درَ 
 

 ِبك          لِّ يَعب          وب  ش         ديِد األس         رِ  
   

 
 

  ..يعين الفرس القوي ،يعبوب

دة ُسكينة بنت السيَّ  نقلتهاالشريف و  هحنر يت خرجت من بيات الَّ يف األ ءاسييد الشهدُيشرُي إىل هذا 
 :اخلطاب لناو شيعيت يقول  ،احُلسني

 ف    اذكروني م    اء   ش    يعتي مهم    ا ش    ربتم ع    ذبَ 
 ف                                                                                                                                                                                اذكروني

 

 أو س                    معتم بغري                    ب  أو قَتي                    ل  فان                    دبوني 
  

 
   

 
 

  ل    وني ف ن    ا السِّ    بط الَّ    ذي م    ن َغي    ِر ج     رم  قت
 

 بع          د القت          ل عم          دا  س          حقوني وب ج          رد الخي          لِ  
ة كما قالت زيار   فهيحق من السَّ  العملية األوىلأميا  ،ملية الثانيةالعهي وجُبرد اخليل بعد القتل هذه  

َرَشَح  َقد لطَُّغاة  بَِبواِترَِهااوتَ ْعل وَك  اِفرِهَ َحَواَك الخ ي ول  بِ َتطَ    ى اأَلرِض َجرِيَحافَ َهوَيت إل)الناحية املقدسة 
   .ريفةآخر الزيارة الشَّ  إىل (ِمين كَك َويَ َمال  َوَاْختَ َلَفت بااِلْنِقَباِض َوااِلنِْبَساِط شِ  لِْلَموِت َجِبين ك

جبرد اخليل قد تقول ما  ،وجُبرد  اخليل بعد القتل عمداً سحقوّن ،فأنا السِّبُط الَّذي من غري  ُجرٍم قتلوّن
اً  قويةالاخليول هي  رد اخليلجُ  ؟معناها وهي ليست الرباذين و  ،اخليول األصيلة يُقال هلا خيوٌل ُجرد ،جدي

حني يقول وجُبرد  ،لذلك اإلمام ُيشري إىل هذا ،بت بقويةر إذا ضربت حبوافرها ض   رداخليول اجلُ و  ،اخليول الرتكية
يت كالرباذين الَّ   تليسو ة لياخليول األص على أرُجلها وهي عالمةُ  اخليول اجلُرد هي اخليول الَّيت ال شعر   ،اخليل
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وجُبرد  اخليل   ،جمرَّدة من الشعر ،يعين ليس فيها شعر خيٌل وخيول جرد ،لذلك يُقال ،هالر الشعر على أرجيكثُ 
  !؟هذه مَّةٍ أيَُّة أُ ف ،ع رأسُه الشريفيُقط   قبل أنْ  سني وهو حيي ت احلُ اسفاخليول د ،بعد القتل  ع مداً س حقوّن

م مَ ميع األ   في جَ م ي فعل  لين ما سالح  ب لواعَ لقد ف َ : ار الباقية يقولالبريوّن يف كتابه  اآلثهو هذا و 
في َجميع  ل ما لم ي فعسينِ لح  ا بالقد فَ َعلو -ة كما يقول هذا البريوّنيي حقيقة وهي قضيَّ -لقالخَ  ارِ رَ شْ  َ بِ 

عض هذه اخليول بتعلمون بأنَّ أ-يولء الخوالحجارة وإجرا والرمحِ  من القتل بالسيفِ  األ َمم بَِ ْشَراِر الَخلق
ت بعض لفلمَّا وص .!!.كتربُّ صر للت إىل إخواَّنم يف م  أرسلها أعداُء أهل البي ،صدر احُلسنييت داسوا هبا الَّ 

 يت داست صدريول الَّ ن اخلمهي إىل م صر وع ل موا بأنَّ هذه اخليول  تلك اخليول كما يذكر بعض املؤرخني
أخذه  عل ومنا النَّ أخذو  ،لافر اخليو يُلصق على حو  الَّذيوأخذوا النعل  .!!.كون هبايتربَّ إليها ركضوا  احُلسني

عض العراق يف ب ندنا يفعحَّتَّ و الد العربية ة يف بعض البانتشرت هذه الظاهر ومن هنا  ،على باب بيته قهُ علَّ 
صر م  يت حدثت يف الَّ  قعةكم الواإشارة إىل تلوهي ،نعل فرس على بوابة البيت قونيعلي حيُث املناطق الُسنيَّة 

 ةٍ مَّ أُ  ة  ذه وعن أيَّ هيَُّة أمَّة أف ،سنياحلُ  سني وظهر  احلُ  تربُّكًا بنعل  اخلُُيول الَّيت داست صدر   ،وبعد ذلك انتشرت
 !؟ثنتحدَّ حنن 

احلديث بني و  ،الميمنشورات دار الكتاب اإلس ،171روايٌة يف تفسري فرات ابن إبراهيم صفحة 
عن قتل  ثهاحيدِّ -لتَ قْ ي   ف َ  بَ أَ  يَا :تالَ قَ  :موطن احلاجة خذ منهُ حديث طويل آ ،هراءيب وعزيزته  الزَّ النَّ 
 (هدَ عْ  ب َ اَل وَ ) هنا كلمة-هلَ ب ْ ق َ  انَ  كَ دٌ حَ ه  أَ تَ لَ ت ْ ق َ  لَ ا ق تِ مَ وَ  اهتَ نْ ا بِ م يَ عَ ن َ  :الَ قَ  ؟فَ ي  ْقَتل َأبَ  يَا :قَاَلت-:سنياحلُ 

هذا هو  -هدَ عْ  ب َ اَل وَ  هلَ ب ْ ق َ  انَ ٌد كَ حَ ه  أَ تَ لَ ت ْ ق َ  لَ ا ق تِ مَ وَ -هكذا خرىموجودة يف مصادر أالرِّواية ألن هذه مذوفة 
ما الصورة ف يصل كامالً  ا ِلصل إلينذي و الَّ  هذا وحَّتَّ  ؟ قتياًل يُقتل هبذه الطريقةفهل مسعتم أنَّ  ،كالُم النَّيب

 عربي يت تُ الَّ  الُكربى رزيَّةُ الُعظمى وال ةُ هي املصيبتلك -هدَ عْ ب َ  أو هلَ ب ْ ق َ  انَ ٌد كَ حَ ه  أَ تَ لَ ت ْ ق َ  لَ ا ق تِ مَ وَ -ناقصةزالت 
 .ريفةعنها زياراتم الشَّ 
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 لةً ام  ا ك  تذكر أّني تلوتال أية لرِّوااهذه و  هناك رواية، ،سيينأربعني سنة وأنا أرتقي املنرب احلُ ما يقرب من 
 !!م اجلرميةع ظ   كي تعرفواآلن  الكم  هاأقرأُ ا أنو  ،أتذكر يف الثمانيات ذكرتا مرَّة على املنرب ا مرةَّ واحدة،رمبي إالي 

ابن  لنوادر لعلي  ان كتاب عنقولة موهي  ،يف مصادر كثريةلبحار و موجودة يف ا الرِّوايةو  (العواِل)هذا هو كتاب 
قتل   ث عنيتحدَّ هو و ه عليه المُ وس اهلل   لباقر صلواتُ نا ايقول إمامُ  ،ل املعروفةصو أسباط وهو من الكتب األ

لن ا  دون أن يبيِّنواولكنَّهم يري ،ناوب  لُ ِل ق ُ ؤ ا تُ ا أَّنَّ ام زماننا كمم  ؤِل إ  قطعًا تُ مَّد و  مٌة تؤِل آل ُم  ل  ك    ،هداءد الشُ سيِّ 
 نْ أه آلِ يه وَ لَ عَ  ى اهلل  لَّ اهلل صَ  ول  س  ى رَ هَ ن َ َلة  قَ ت ْ  َوَلَقد قَ تَ ل وه-سنياحلُ  اقتلو -وهل  ت َ د ق َ قَ لَ وَ )يقول:  ،احلقائ ق

ث هبذا اإلمام يتحدَّ  ،ةاملصيب هذه وار  تتصوي أنْ  تستطيعونهل  ،ديث اإلمام الباقرهذا ح-باَل ا الكِ هَ ل بِ تَ ي  قْ 
َلة   َوَلَقد قَ تَ ل وه-ينقل إلينا شيئاً من الصورة يريد أنْ  األسلوب َلة  ن َ  َلَقد قَ تَ ل وهوَ -ةل  ث ْ مُ لْ اشري إىل هو يُ -قَ ت ْ َهى قَ ت ْ

نانا: -اننَ سِ وال يفد ق ِتل بِالسَ َوَلقَ  َرس ول  اهلِل أْن ي  ْقَتل ِبَها الِكاَلب  ب أوشَ الخَ بِ ة وَ ارَ جَ الحِ بِ وَ -الرمح لس 
ية القو  ورن الصخموقد تكون كما هي من اخلشب، من احلديد  ا قد تكون العص-اصَ العَ بِ ب وَ الخ ش  

 ه  و    طَ وْ د أَ قَ لَ ا وَ صَ العَ بِ وَ  الَخَشبِ َوبِ  ةِ ارَ َوبِالِحجَ  والسَِّنانِ  َوَلَقد ق ِتل بِالسَّيفِ -الشديدة و يقال هلا عصا
 (.ِلكذَ  دَ عَ ب َ  لَ يوه الخَ    طَ وْ د أَ قَ لَ وَ -احلسني كلُّ هذا جرى على-َذِلك دَ عَ ب َ  يلَ الخَ 

 هذا هو ،اهلل عليهم عنهم صلواتُ  ابن طاووس روايةً السيِّد مؤملة جدًا يذكرها و هناك كلمة مؤذية 
طبعة هذه ال ،59صفحة -في كتاب المصابيح لقد رأيت   :يقول ،د ابن طاووسللسيِّ  (إقبال األعمال)

 :القَ -ادقإىل اإلمام الصَّ -دمَّ حَ م   ناد  إلى جعفر  ابنِ إسْ بِ  المصابيح تابفي كِ  َلَقد رأيت  -مؤسَّسة األعلمي
ي نِ لَ مَ حَ  :الَ قَ ف َ  ،هَحْمِل َيزيد لَ ن ين عَ سَ الح   ّي ابنَ لِ ي عَ بِ أَ  لت   َ سَ - إمامنا الباقريي ل  د ابن ع  مَّ ُم  -يبِ ي أَ لِ  الَ قَ 
وِنسوت نا َخْلِفي -على شيء واضح وعالٍ  ،على رمح-ملَ ى عَ لَ ين عَ سَ الح   أس  رَ اء وَ طَ وِ  يرِ غَ بِ  طلع  يَ  ير  عِ ى بَ لَ عَ 

نا دِ حَ أَ  نْ ت مِ عَ مَ دَ  نْ إِ -انتبهوا إىل هذه الصورة-احمَ الرِّ بِ  ناولَ حَ ا وَ نَ فَ لْ خَ -واجلالوزة اجلنود-ة  طَ ارِ والفَ  َعَلى ِبَغال
َحتَّى إَذا َدَخَلنا ِدَمشق  بِالرُّْمح َأَحِدنا َعيٌن ق رَِع رَأس ه   ِإْن َدَمَعت ِمنْ -خبشبة الرمح-حمْ الرُّ بِ  ه  أس  رَ  عَ يٌن ق رِ عَ 

ام ل الشَّ هْ ا أَ يَ  َحتَّى إَذا َدَخَلنا ِدَمشق َصاَح َصاِئحٌ -املنادي ل مَّا دخلت قافلة السبايانادى -َصاَح َصاِئح
 !!سنياحلُ  وعلى عائلة   سني  ى على احلُ جر الَّذي هو هذا -نْ ع و لْ مَ الْ  يتِ البَ  لِ هْ ا أَ ايَ بَ ء سَ اَل ؤ  هَ 
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 من ال يبقوا أثراً فسني حلُ اسوا دو ي   تهم يف صبيحة اليوم احلادي عشر أنْ كانت نيَّ   :الثةالمرَّة الثَّ 
م يريدون  :هكذا قالت ف ضَّة لألسد ،جسده    ثارت غريةُ ف ،سنيجبسد احلُ  أْن يصنعوا ما يصنعواغدًا إَّنَّ

هلا ال يف أضحاها وال  يها وال باركاهلل ف اركيت ال ب  غابت غريُة هذه األُمَّة امللعونة املشئومة الَّ  احليوانات بعد أنْ 
بن س عد أمر الُكُتب أنَّ ا ب عض  ويف .دهكذا تقول أحاديُث آل  ُم مَّ  أليس ،سنياحلُ  بثأر   ا حَّتَّ يُثأر  يف فطره

 ستبعٍد.س مبُ رة فرسان، وهذا األمر لياجليش بكلِّه أن يدوسوا صدر  احلسني، وليس فقط عش

 .نذهب إىل فاصل ونعود إليكم

م أرادوا أنْ إ    شفهُ نستك ميكن أنْ  الكالم هذاو  ،سني يف صبيحة يوم احلادي عشرال يبقوا أثرًا للحُ  َّنَّ
 :لهُ ىل أن تقول إيارات مل الزي احلديث الطويل املروي يف كا ،جاد مع عقيلة بين هاشمإمامنا السَّ  من حديث  

ى ك ر وِر اللَّيالي وال يَ ْعف و َرْسم ه عله ر  ث َ أَ  س  ر  دْ يَ  ء اَل داهَ د الشُّ يِّ سَ  يكَ بِ أَ َقبِر ا  لمَ لَ عَ  فِّ ا الطَّ ذَ هَ ون لِ ب  صِ نْ ي َ وَ )
بعد دفن  فقطة ليست وهذه القضيَّ -يِسهوِه وَتْطمِ ي َمحْ فِ  ةِ َوَأْشَياِع الضَّاَللَ  رَدنَّ أَِئمَّة  الك فواأليَّام َولََيْجَتهِ 

 يَ ْزَداد  َفاَل  ي َمْحوِه وَتْطِميِسهفِ  لضَّاَلَلةِ ا اع  َأْشيَ وَ  َولََيْجَتِهَدنَّ أَِئمَّة  الك َفرِ -قبل دفن احلسنيحَّتَّ بل سني احلُ 
 ،ا من بعدهمالَّذين جاءو راً وُعتوَّاً من هم أشدُّ ُكف سنيحلُ اوا قتل والَّذين باشر  ،(اوَّ ل  ع   الَّ ه  إِ ر  مْ أَ ا وَ ورَ ه  ظ   اّل إِ  ثَ ر ه  أَ 

من  واجاءُ لَّذين اهي يف  لة كماولكن هذه احلا ،كانوا هم كلَّهم على حدٍّ سواء وأحدهم أسوأ من اآلخر  وإنْ 
من هنا  ،ثرٍ زيلوا كلَّ أي ن أنْ ريدو ي ،سني يف عاشوراء يف كربالءكانت موجودة يف الَّذين ذحبوا احلُ   بعد عاشوراء

 .!!.جاء هذا األسد

يت الَّ الرِّواية ة ثانية نقرأ مرَّ  ،البيانو  ورة واضحة بعد هذا الشرحستجدون الصُّ و الرِّواية اآلن أقرأ لكم 
يَا  :فَ َقاَلت ِفضَّة  ِلَزيَنب ،الَخيلئ وه ِ َأرَاَد الَقوم أْن ي وطِّ  َلمَّا ق ِتل الح َسين  جاءت يف الكايف الشريف: 

يَا أبَا الَحاِرث أَنَا َموَلى  :َفقالَ  ،في الَبحر َفَخَرج ِإلى َجزِيرة  فَإَذا ه و بَِ َسد   َسيََّدِتي ِإنَّ َسِفيَنة ك ِسر بِهِ 
َفَدِعيِني َأْمِضي ِإلَيه  ،ِفي نَاِحية د  رَاِبضٌ َرس وِل اهلل فَ َهْمَهَم بَيَن َيَديه َحتَّى َوقَ َفه  َعَلى الطَّرِيق َواأَلسَ 

اخليل  داسوه حبوافرقد  نيواحلس أحدٌ  ِل يبق   ؟ماذا يريدون أن يصنعوا غداً -َوأ ْعِلم ه َما ه م َصانِع ون َغدا  
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ُثَّ داسوه فاخرتقت احلوافر من صدره  إىل ظهره  ،وهو على قيد  احلياةباب اخليمة ترى ذلك وهي ب والعقيلةُ 
م  ؟فماذا يصنعون بعد ،الرأس الشريف ام وبعد قطع  داسوه بعد ذلك بعد حرق اخلي ،ومن ظهره  إىل صدره   إَّنَّ

 فليس   ،ة وهنا جاء األسدضَّ هنا جاءت ف  و  هنا تدخلت العقيلة ،ال يريدون أْن يُبقوا أثرًا هلذا اجلسد  ال ُممزَّق
ذه العقول الفارغة كيف ولكن ماذا نفعل هل ،ةمن هذه القضيي  ين الغرابُ ل الغراب وأمثلما تدخي  ،من حلٍّ 

يَا  :َفَمَضت ِإلَيِه فَ َقاَلت :قَالَ  ،ِعيِني َأْمِضي ِإلَيه َوأ ْعِلم ه َما ه م َصانِع ون َغدا  َفدَ -:!؟ناقشها وكيف نقنعهان
ي رِيد وَن َأْن َيوطِّئ وا  ؟ثمَّ قَاَلت أََتْدِري َما ي رِيد ون أْن يَ ْعَمَلوا َغَدا  بِ َِبي َعِبِد اهلل فَ َرَفع رَأَسه   ،أَبَا الَحاِرث

بَ َلت الَخيلَفَمَشى َحتَّى َوَضَع َيَدِيِه َعَلى َجسَ  :قَالَ  ،الَخيَل َظْهَره فَ َلمَّا َنَظروا ِإلَيه قَاَل  ِد الح َسين فََ ق ْ
َنٌة اَل ت ِثير وَها ِاْنَصرِف وا فَْانَصَرف وا ولذا  ،كما أعتقد  باتت القصَُّة واضحًة جدَّاً -َله م ع َمر ابن  َسَعد َلَعَنه  اهلل ِفت ْ

يفعل ما  باألسد أنْ  حداالَّذي اس ما  يعرف النَّ تبنيَّ هبذا البيان حَّتَّ  أنْ و  ،أن تُثار والبدي  ،ةٌ مهمَّ  ةُ هذه القضيَّ 
 !؟يفعلوا وماذا كانوا يريدون أنْ  ،فعلوا جبسد احلسني ذاماو   ،ثتد  ح   جرميةٍ   أيية  اسُ النَّ  ليعرف  وذلك  ،فعل

ُق نقصاً  ،ض  وأْن تُعر   تُثار   أنْ وجديرٌة ب هي على غاية  األمهييةة القضيَّ ف ولكن بالشكل املناسب الَّذي ال يُلح 
هميٌة جدَّاً مُ  القضيةُ  ،لى مقامه  الشريفضفي نقصًا عوال يُ  ،هأمر   وال يلحق نقصًا بإحياء   ،باملشروع احُلسيين

ا حتدِّ  تني تني مرَّ مرَّ و  ،ماحرِّ اليول وب  قوه باخلُ مزي فقد  ،كان عليه اجلسد الشريف  الَّذينا عن احلال رب  ثنا وختُ ألَّنَّ
 تبر  ضُ وف تقع على نفس املواضع الَّيت اجل راح كانت على اجل راح وكانت السي أتعرف أنَّ  ،حبوافر اخليل

سني باحلجارة وهو هذه اآلالف املؤلفة رضخت احلُ  ،ارةويف نفس الوقت كانوا يرضخونه باحلج ،بالسيوف
يه من بعيد وهو ينظر إىل وعائلتُه تنظر إل ،وبعد ذلك داسوه حبوافر اخليل ،هو على األرضأيضاً و على فرسه  و 

 .عائلته

  حيل. شو متغريي .ت بيك اخليلسوي شجاد اأبو السَّ 

 ..يلح دالي جاوبين وريَّ . .الغايل حسيين معقولة انته

 .مهجيت ،فؤادي ،قليب يعين ،يل يف اللهجة العراقيةدالي 
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 !!؟الغايل حسيين تهمعقولة ان

يلجا  ..وبين وريِّح دالي

 !! حيل! شو متغريي ؟ت بيك اخليلسوي شيا حسني ا يا ُحسني

 !؟ت بيك اخليل حيل يا أبا عبد اهلل اشسوي شو متغريي 

 .(.ة  بَِبواِترَِهاوَك الطَُّغاتَ ْعل  و  رَِهاَتَطؤ َك الخ ي ول  ِبَحَوافِ  فَ َهوَيت إََلى اأَلرِض َجرِيَحا) 

 أُذِّكُر نفسي ومن أراد أنْ  ،ين أقرُأ ما جاء يف َّنج  البالغة  نتهاء ولكنَّ وقت الربنامج قارب على اال  
يعين -هبِ  يسَ لَ اِلَما  وَ ى عَ مَّ سَ د تَ قَ  ر  وآخَ ابعة والثمانني: ماذا يقول سييد األوصياء يف اخلطبة السَّ  ،ر به  يتذكَّ 

ن مِ  لَ ائِ هَ جَ  سَ بَ تَ اق ْ فَ  َقد َتَسمَّى َعاِلَما  َولَيَس ِبه وآَخر  -هو ُيسميي نفس هو  ،يه عاِل  مي النَّاس ُتس ،وليس بعاِل ٍ 
وآَخر َقد َتَسمَّى َعاِلَما  َولَيَس -ع لم ه من ُهناك يأخذ-لض الَّ  نْ مِ  يلَ الِ ضَ أَ وَ -أهل البيت أعداءُ وهم -الج هَّ 
َتَبَس َجَهاِئل ِمن ج هَّال ِبه ل َوَأَضالِيل ِمنْ  فَاق ْ ما ف-ر  وْ ز   ولِ قَ وَ  ور  ر  ل غ  ائِ بَ ن حَ ا  مِ اكَ رَ شْ أَ  اسِ لنَّ لِ  بَ صَ نَ وَ  ض الَّ

ِل يأخذ اعتمد على نفسه و -هائِ ى آرَ لَ عَ  ابَ تَ ل الكِ مَ حَ  دْ قَ -دمَّ ُم   ٍد وآل  مَّ قول ُم  ب ما هوو  ،هو بقول احلقيقة
 كيف يؤمنُ -مائِ رَ الجَ  بيرَ كَ   ن  وِّ هَ ي   وَ  مئِ اظَ ن العَ اس مِ النَّ  ن  مِ ؤْ ه ي   ائِ وَ هْ ى أَ لَ عَ  قَّ الحَ  فَ طَ عَ وَ -دمَّ ُم   آل   حبديث  

وال  ،الصَّالة هي ال ُمنجيةف ،نَّكم تنجون بصالتكماس إحني يقول للنَّ  ؟اس من العظائم ويُهوِّن كبري اجلرائمالنَّ 
 ،يُنجيهمذي الَّ  م وُيربهم بأنَّ الصيام واحلج هوثهم عن الصياحني حيدِّ  ،والوالية م عن قضية الرباءة  ثهُ حيدِّ 

 :ول  ق  ي َ وَ  ،عقَ ا وَ يهَ فِ ات وَ هَ ب   الشُّ  ندَ ف  عِ قِ أَ  :ول  ق  ي َ -اجلرائم ن كبري  من العظائم ويهوِّ  اس  النَّ  نُ ؤم  يُ الَّذي هذا هو 
يف الكايف الشريف رواية ُعمر الرِّواية -َأِقف  ِعنَد الشُّب  َهات َوِفيَها َوَقع :يَ ق ول  ، عجَ طَ ضْ ا اِ هَ ين َ بَ ع وَ دَ البِ  ل  زِ تِ عْ أَ 

ُعمر ابن حنظلة يقول لإلمام الصَّادق: الرِّواية طويلة ال جمال لذكرها كاملة،  ،ابن حنظلة عن إمامنا الصَّادق
يعين -مك  نْ عَ  ات  قَ ما الث ِّ اه  وَ د رَ قَ -ث املشهورةيدحديثان عن األئمَّة من األحا-انورَ شه  ما مَ نك  ران عَ بَ الخَ )

-:هذه األحاديثأي -ةنَ اب والسُّ تَ ت الكِ قَ اف َ وَ وَ -؟ماذا ُثَّ  ،روتا الثقات ،ةأحاديث مشهورة عن األئمَّ 
 ؟رق بني اخلربيناسأله هل هناك فياإلمام -ليَ مْ ا أَ مَ يهِ لَ إِ -املخالفنيأي -ةِ امَّ وب العَ رين ق  ل  بَ ين الخَ ذَ نَّ هَ كِ لَ وَ 
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خلربين اإىل هذين ُتيُل قُلوُب املخالفني  ،ى حدٍّ سواءلعمها  :قال ،لي  م إليه أمْ قلوهبُ  ذيفاتركوا الَّ إذا كان ذلك 
وافقان الكتاب والسنة ولكن ألنَّ قلوب املخالفني يو قات ا الثَّ مهروا ،ةمَّ مشهوران عن األئ   احلديثانأو واخلربان 

حتَّى تلقى -أترك هذه األحاديثو أترك األمر -ه رجِ ك فَ لِ ذَ  انَ ا كَ إذَ  :القَ -؟ماذا قال اإلمامف ،إليهما ُتيل
ن يٌر مِ ات خَ هَ ب   ند الشُّ عِ  وفَ ق  إنَّ الو  فَ -أْن ترتك حاديث أوأْن تعمل هبذه األ  منهتأخذ اإلذن  ف-كإمامَ 
يف تفسري الفخر هبذا الَّذي يكرُع  باُلك فما ،أهل البيت أحاديث   هذا بالنسبة إىل-(ي الَهَلكات فِ امِ حَ تِ قْ االِ 

شبهات وهي يسمِّي هذه  ،د الشبهاتعن يقول اإلمام قف ،افعياملبسوط للشَّ  الرازي ويف كتاب األمي 
لكن ألنَّ قُلوب أعداء  أهل البيت إليها  ،توافق الكتاب والُسنَّةو مشهورة عنهم هي الثِّقات و  أحاديثهم يرويها

ي اِم فِ حَ تِ قْ ن االِ يٌر مِ ات خَ هَ ب   ند الشُّ عِ  وفَ ق  إنَّ الو  فَ -كإمام   أمر   تعرف   اإلمام يقول إنتظر حَّتَّ فأميل 
ًا وما هو بعاِل  يف نظر اإلمام احُلجَّة-الَهَلكات يَ ق ول  َأِقف  ِعنَد -فهذا العاِل  الَّذي ُيسمييه النَّاس عال م 

 -انْ وَ ي ْ ب  حَ لْ ب  ق َ لْ القَ ان وَ سَ نْ إِ  ة  ورَ ة ص  ورَ الصُّ فَ  َجعالشُّب  َهات َوِفيَها َوَقع َويَ ق ول  َأْعِتِزل  الِبدَع َوبَينَ َها ِاْضطَّ 
من هذه هو عمر ابن سعد و  ،(اتيَ ادِ العَ  اب  ئَ ا الذِّ هَ ش  هَ ن ْ ت َ ف َ )الذِّئاُب العاديات  .!!.اُب العادياتئ  الذِّ 

ثاً وفقيهاً عمر ابن سعد كان يعدُّه النَّ  ،املصاديق هناك يعي ويف الوسط الشِّ  ،هكذا كانوا يعدُّونهُ اس عال ًما ومدِّ
َوانْ -الرِّوايةستأتينا و من هو أسوأ من ذلك  ى دَ اله   ابَ بَ  ف  رِ عْ  ي َ اَل  فَالصُّورَة ص ورَة  ِإْنَسان َوالَقْلب  قَ ْلب  َحي ْ

فهو ال يعرف احلقيقة  ،ث عنهكنَّا نتحدَّ   الَّذيُمركَّب  اجلهل الهو هذا -نهعَ  دَّ ص  يَ ى ف َ مَ العَ  ابَ  بَ اَل ه  وَ عَ بِ تَّ يَ ف َ 
ا يتصوير أنَّهُ  اَل يَ ْعِرف  بَاَب اله َدى فَ َيتَِّبَعه  َواَل بَاَب الَعَمى -الَّذي يبقى حائراً هو فهذا  ،احلقيقة يعرفُ  وإنَّ

ا وراء هذا  من ميشي-اءيَ حْ ت  األَ يِّ مَ  كَ لِ ذَ وَ -؟يهسمِّ اإلمام ماذا يُ -َوَذِلك فَ َيص دَّ َعنه  ،تميشي وراء ميي فإني
 ؟هو هذا امليتمن ف ،ت األحياءرآن وذلك ميي ث عنه القُ حدَّ يت الَّذي هذا امليت

َناه  َوَجَعْلَنا لَه  ) :ةائوالعشرين بعد امل الثانية   إذا ذهبنا إىل سورة األنعام يف اآلية   َأَو َمن َكاَن َمْيتا  فََ ْحيَ ي ْ
َها هذا ميِّت تًا هو يْ ن كان م  م   أو   ،(ن ورا  َيْمِشي ِبِه ِفي النَّاِس َكَمن مَّثَ ل ه  ِفي الظُّل َماِت لَْيَس ِبَخارِج  مِّن ْ

َناه  َوَجَعْلَنا َله  ن ورا  ) ؟كيف حيتييفإذا أراد أْن حيت يي و  ،األحياء جعلنا له معرفًة أي  (َأَو َمن َكاَن َمْيتا  فََ ْحيَ ي ْ
 أحاديث أهل البيت يف تفسري  هذه اآلية يف الكايف الشريف ويف ،لسُت أناو الريوايات هكذا تقول  ،بإمامه  
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َناه  َوَجَعْلَنا َله  ن ورا  أَ ) ،غري الكايف الشريف معرفًة بإمامه   جعلنا لهُ  ،إماماً  نا لهُ جعل (َو َمن َكاَن َمْيتا  فََ ْحيَ ي ْ
َها َيْمِشي ِبِه ِفي النَّاسِ )   .هذا هو م يُِّت األحياءو  (َكَمن مَّثَ ل ه  ِفي الظُّل َماِت لَْيَس ِبَخارِج  مِّن ْ

  ؟ناامِ إمَ  ننال معرفةَ من أين  

ولكن فة،  املعر الطريق إىل كلي ذلك هو  القلُب السليمو الفطرة و العقل و الوجدان و التوفيق أني صحيٌح 
شباب  ايحذاري حذاري  ،لم الرجالبعيداً عن قذارات عولكْن م تُ ازيار و هم حديثُ هي  ؟ة الرئيسة ما هياملادَّ 
فإني ات هبذه النجاس كمقائد  عتم خلطي و  هبا ختمإذا تلطي  .!!.حذاري حذاري ،علم الرِّجال من قذارات   يعة  الشِّ 

 .وال غري ذالنواخلذالن اخلولن تصلوا إىل شيٍء سوى  ئةً سيي ستكون ة العاقب

 ،ننيماابعة والثَّ بة السَّ  اخلطيفَّنج البالغة  إنسان كما قال أمري املؤمنني يف ه صورةُ صورتُ الَّذي هذا 
ثناذا الَّ هياء هو مبيَّت األح عنهُ  عربَّ ذلك الَّذي إنسان وقلبُه قلُب حيوان  ه صورةُ صورتُ  إمامنا  عنهُ  ذي حُيدِّ

سب حب ري الضيعيفا العسكإمامن هذا هو تفسريُ  ،ومراجع التقليد   قهاء  من الفُ  عن هذه اجملموعة   ،الصَّادق
ة يحَ حِ ا الصَّ نَ ومِ ل  ع   ضَ عْ ب َ  نو م  علَّ تَ ي َ ): ؟موتى األحياء ماذا يقول إمامنا الصَّادق عن هؤالء   ،علم الرِّجال القذر

 يبِ اذِ كَ ن األَ ِه مِ افِ عَ ضْ أَ  افَ عَ ضْ أَ وَ  ه  افَ عَ ضْ أَ  هِ يلَ إِ  ونَ يف  ضِ ي  و-؟ث ماذا بعد ذلك-انَ تِ يعَ شِ  ندَ ه عِ بِ  ونَ ه  وجَّ تَ يَ ف َ 
د على َيزِيِمْن َجيِش  ناتِ يعَ اء شِ فَ عَ ى ض  لَ  عَ رُّ ضَ م أَ ه  وَ -؟هؤالء ماذا يقول عنهم-هانْ اٌء مِّ رَ حن  ب   ي نَ تِ ا الَّ ينَ لَ عَ 

لَّذين عن من هؤالء اؤالء أله ،عادياتألعن من هذه الذيئاب الهم هؤالء و -(وأْصَحاِبه الح َسين ابِن َعِلي  
لينا  احلديث عمرَّ و  ،الكالب ل هبات  ن تُقأاهلل  ى رسولُ قتلوه قتلة َّن   :قتلًة كما يقول إمامنا الباقر قتلوا احُلسني

   .!!.هؤالء ألعن من أولئك ،قبل قليل

 ؟ما هي أهم وسائلهم في ذلك  

أسأُل اهلل  ،أهل البيت  حديث  مُ حيطِّ الَّذي هذا هو  ،القذر من أهمِّ الوسائل هو هذا ع لُم الرِّجال
 عاء أنْ وأسأل اهلل التوفيق لكم وأسألكم الدُّ ! !فصو كونوا بعيدين عن هذا الي   أنْ  نانا ومراجع  لُعلمائ   التوفيق  

 !!..جاللم الرِّ خطرية وحذاري حذاري من قذارات ع   ةُ القضيَّ  !!كون بعيداً عن هذا الوصف أنْ ألق أوفي 
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قد  ْن أكون  أ أُتىني و  (ربالءأسٌد في ك)من عنوان حديثي  املرادُ بان  و قد اتضحت ورة الصُّ  أني أعتقد 
أسألُه و ًا شافيًا وكافياضحًا و صار و  واب قديكون اجل أنْ و  ،هذا السؤال يلي إالَّذي وجَّه  احلسني   ُت خادم  بْ أج  
 .عاءالدُّ 

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

 ..د غدا  لقاؤنا يتجدَّ 

  ..الشاشة البرنامج ونفس   الموعد نفس   نفس  

 ..الممّيز يعي  الشِّ  وت  ر الصَّ مَ اشة القَ ها شَ إنَّ 

 .رمَ ا قَ ا  يَ فَ طْ ل  وَ  ..رمَ ا قَ ا  يَ مَ اَل سَ 

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 ِبحقِّ أَ رنِ تَ ن ْ اإل

 ... في أماِن اهلل.أس لكم الدعاء جميعا  
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