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َرة  َمَلّف الِكَتاب َوالِعت ْ

 النَّاِطق الِكَتاب   :زء الثَّاِلثالج  

 م20/3/2016 والثَّالث ون  الثَّانية   ة  قَ لَ الحَ 

 (التقصير أو اإلجرام العقائدي بين مراجعنا وعلمائنا)

 (زء الثَّانيالج  )
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 َوَجَد َمنْ  يْ الَّذِ َما َوَجَدك وَ  ا فَ َقَد َمنْ . َماذَ .ة اهللِقيَّ بَ . .اءيِه يَ َتوجَّه  اأَلْولِيَ ِإل يْ الَّذِ  َساَلٌم َعَليك يَا َوْجه اهلل
 !!فَ َقَدك

 . .بَ َناِتيْ  أَبْ َناِئيْ  يْ َأخَواتِ  يْ َوتِ ك م ِإخْ َساَلٌم َعليْ 

 

 (علمائنانا و هائ   مراجعنا وفقنيئدي ب  العقا قصرُي أو اإلجرامالت  ) :املاضية نُذ احللقة  بدأُت عنواناً جديداً مُ 
 احللقة  م من كالٍم يفا تقد  متعرض  ريد أْن أسال أُ  ،نهمقني م  امقام الب وأعلى اهللُ رضوان اهلل تعاىل عليهم 

ا املاضية و   .نتهيتأكمل حديثي من حيُث ا   أنْ سأحاوُل إَّن 
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طبائنا خُ  اء يف أحاديث  جوما  ،المائنمراجعنا وعُ  تب  اء يف كُ ما ج   و لتناأ   حيثجواء ال   لنا يف هذه  ال ز  
 !!ه عليهم أمجعنيمُ وسال اهلل   تُ د صلوام  وآل ُم   دٍ م  ثنا عن تقصرٍي يف حق  ُم  د  ثراٍت كبريٍة تُ فواٍت وع  من ه  
ا و  ،نان مبراجعنا وعلمائ  الظ   سيءُ ين ال أُ أن   املاضية نُت يف احللقة  وقد بي   سبب وب  الـُمرك ب هل سبب اجلب   قولأ  إَّن 
احة وللس   يعي ةالش   ث قافة  الساحة ري ل  هناك اخرتاٌق كب ،صد ذلكن دون ق  لهل البيت م   بالفكر املخالف   ر  التأث  
أدخلها ُهم ُعلماؤنا  وال ذي ،صمةيت الع  ب  لهل  اخرتاٌق كبري من الفكار املعادية ،الش يعي ة ة  يني  الد   ة  لمي  الع  

تت  ذه الجواء و ه مثل  يفاصاًل مر  الكالُم وسيبقى ُمتو  ،ال شأن  ل ُمخالفي أهل البيت بذلكو  ،وم راجعنا
 .مثل  هذه العناوين

  :الكافي وهذا هو الجزء  األوَّل هذا هو ِكتاب   

اً  عُ  ،هناك قضيٌة واضحٌة جد  غفلٍة و ل  أهل البيت ول ديثن ح  عا ابتعد إذا م ،الُ الع  أو  ،قيهُ الف  أو  ،املرج 
وما  .؟!.لوقتا طيلة   هل البيتأ حديث   يهجرُ ال ذي الكم بب فما ،رعث  وي   رُ سيعثـ  فإنّه فت يلت   من دون أنْ 

لصيل من احلديثهم  بقييُ  وال ،تأهل البي أحاديث  به  قُ ز  يُ الر جال ى بعلم ُه املسم  يف  مُل س  ي  ال ذي بالكم ب
 وهلم صلواتُ سب أصوب   ،لبيتف لهل اكر املخال  هي أقرُب إىل الف  فأحاديث من ما يبقى بيده  و  .؟!.باقية

 .ًة منهمكانت صادر   ال نعبأ مبثل هذه الحاديث وإنْ  أنْ بمرونا أ  فهم قد اهلل عليهم 

 ،157فحة وهذه الص   ،إيران ،شرلن  او  ة  دار السوة للطباعل من طبعة   هذا هو كتاب الكايف اجلزء الو  
 ،الوصياءسي د هذه اخلطبة مرويٌة عن و  ،وحيدهم ًة يف الت  ورد خطبًة مُ يُ  ليه بعد أنْ ع   اهلل   ليين رمحةُ الكُ الش يخ 

ليين الكُ الش يخ  ،وحيدمعاين ومضامني الت   على أهم  و  ،وحيدتملت على جوامع الت  اشال يت وهي من اخلُطب 
ة لقد ابتذلها العامَّ حتَّى بِه طَ من مشهورات خ   وهذه الخطبة  -خطبة أمري املؤمنني فيقولق بعد إيراد يعل  

نس ليس فيها واإلِ  الجن   نة  لسِ فلو اجتمع أَ  ،رها وفهم ما فيهاوحيد إذا تدبَّ التَّ  ن طلب علمَ مَ لِ  وهي كافيةٌ 
هبذا الكالم  هُ ر أن  هو يتصو  -أتى به بأبي وأمي ما قدروا عليهوحيد بمثل ما نوا التَّ بي  ي   لساٌن نبيٍّ على أنْ 

 فلو اجتمع أَلِسنة الجن  -إذ يقول ه عليه!!وسالمُ  اهلل   ن أمري املؤمنني صلواتُ ينتقص منما هو يب ،يدح
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 فلو اجتمع أَلِسنة الجن  -! ويستثين منهم النبياء؟الوصياءسي د واإلنس ل ألسنة اجلن   ما قيمةُ -واإِلنس
 !مقارنة سفيهة !قارنة باطلةمُ  !قارنة خائبةمُ  !لةاش  قارنة ف  هذه املقارنة مُ -واإِلنس ليس فيها لساٌن نبيٍّ 

سان عليٍّ وبني املقارنة بني ل  تكون كيف   !كمةأبعد ما تكون عن احل  هي هذه املقارنة  ،ليست صحيحة
 ، من شيعته  إال   وما النبياءُ  ،ياءبن! وفوق ذلك يستثين ألسنة ال!همنس وإن اجتمعوا وما قيمتواإل   ألسنة اجلن  

 ،نايثَ دِ حَ  نَّ إِ )-الكليين التفت إليهاالش يخ  ريفة لو أن  وأحاديثهم الش   ،ه عليهوسالمُ  اهلل   صلواتُ  من شيعة عليٍّ 
-هناك أحاديث تقول ،ال يتمله (،برَّ قَ م   كٌ لَ  مَ َل ل وَ رسَ م   ي  بِ  نَ ه َل ل  مِ حتَ  يَ ب َل صعَ تَ سْ م   بٌ عِ نا صَ مرَ أَ  نَّ إِ 
َل َيحَتِمل ه َل نَِبي  م رَسل َوَل ) :ولكن هناك أحاديث تقول (،بمقرَّ  كٌ لَ ل ومَ رسَ م   ي  بِ نَ  َل َيحَتِمل ه ِإلَّ )

لو -(هل  مِ حتَ نَ  حن  نَ  :يقول إمامنا الصادق ؟هل  مِ حتَ ن يَ مَ فَ  ،انيمَ لِ لِ  ه  لبَ قَ  ن اهلل  حَ تَ مْ اِ  بدٌ عَ  َل وَ  َمَلٌك م َقرَّب
ا قال هذا م  أهل بيت العصمة ل   رت بوضوٍح يف حديث  تكر  ال يت ثل هذه املضامني ليين إىل م  الكُ  شيُخنانظر 
  !خالفةمُ ـالالث قافة هذا القول منشأُه من و  ،القول

من  يف كثريٍ  ويستدل   ،نبياءبني الو د م  يعي املقارنة بني آل ُم  قايف الش  يف الوسط الث   نتشرُ صحيٌح أنّه ت
لكن ال  ،جلدلاب اباجعاً يف نون هذا ا يكرمب   ،ةم  ئ  أحوال ال  إلثبات حوال النبياء بأ الش يعةُ و  الحيان العلماءُ 

عن آل  دورُ ي أي  حديثٍ  !!لفكرةاهبذه  عتتشب   الث قافة الش يعي ةويا لألسف فإن   ،قيقةيف باب احل لهُ  قيمة  
 ،من أتباعهممن شيعتهم و  إال   بياءُ وما الن ،ول والذهان إىل املقارنة مع النبياءقعتذهب ال د مباشرةم  ُم  
  !!قارنة ليست صحيحةبيد مُ والع   ادات  املقارنة بني الس  و 

  دُ ج  يُ ال ذي خطًا منه ذاك  منه وأكثرُ  وأخطأُ  ،ليين رمحة اهلل عليه هنا منطٌق خاطئالكُ الش يخ فمنطق 
 أجدُ  أنا ال ،نا على ألسنة علمائرُ وهذا يتكر   .؟!.الوصياءسي د وادر يف مدح من الن   ادرةً ن   الكليين ويعد هُ  كالم  
ا  ،صغريٍة وكبرية ل  تتبع  كُ وقتًا ل  لُ شك  تُ ال يت من هفوات  مراجعنا وعلمائنا و  بني أيديكم أمثلةً أعرض إَّن 

هناك العديد من كبار  ،الكليينالش يخ  هذه كلمةُ  ،الث قافة الش يعي ةتشكيل يف  ،قواعدو  ،سسأُ و  ،اتديهيّ ب  
الكليين هي  ا كلمةُ بينم ،الوصياءسي د يًا لالكلمة ويعتربوهنا مدحًا دقيقًا ووافدون هذه ج  ن يُ العلماء م   
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 واإلنس وما قيمة اجلن   !واإلنس مقارنًة فيما بني أمري املؤمنني وبني اجلن   إذ نصب   ،الوصياءسي د انتقاٌص من 
 ! هنا؟

الر وايات ويف بعض -(الث ََّقَلين َباَدةل  عِ َتعدِ :وهي ضربة واحدة-قدَ نْ الخَ  ومَ ليٍّ يَ عَ  ة  ربَ ضَ )-يف رواياتنا
 كالم  أين يكون ؟كالمهذا ال أين يكونف ،حنُن داخلون يف الث قلنيأي .؟! (.مه  حن  من ْ نَ وَ )-يقولونة م  ئ  ال  

  .!!.أمجعنيه عليهم وسالمُ  اهلل   صلواتُ  دٍ م  الكليين من كالم  آل ُم  

رجع و يه  رأل ورجع إىلف  ه غ  د أن  ر  جمبُ ليين مبا عنده من خربٍة يف حديث أهل البيت الكُ أّن  :برة هناالعِ 
 ،دم  ُم  آل  يف حديث   هُ هنار  و  هُ يل  ل هذا وهو يعيشُ  ،واببعيدًا عن الص   خر  إنّه ف ،إىل ذوقه فقال هذا الكالم

 !.؟.عيدة جّداً اسعة وبشسافات مد م  آل ُم   فيما بينهم وبني حديث  ال ذين  واملراجع   فما بالك بالعلماء  

 

  :ظه  اهللفِ محّمد السَّند حَ الشَّيخ لمائنا المعاصرين من ع   

 ،وزيعوالت   شروالن   باعة  المرية للط   ،هذا اجلزء الث اين (،اياتغَ قٌه وَ ة فِ سينيَّ الح   ر  عائِ الشَّ )هذا كتابُه 
ُث عن معىن وهو يتحد   ،329يف صفحة  ،هجري 1432 ،ميالدي 2011الطبعة الوىل  ،لبنان ،بريوت

بح وصل كالمُه إىل معىن الذ   إىل أنْ  ،326يف صفحة  !؟بح  يف احلجعن رمزية الذ   ث  هو تد  ! ؟بح العظيمالذ  
طالع على كثرٍي من حديث ع وإب  ت  تابعة وتـ  مُ  ن لهُ الس ند م   الش يخ  مع أن   ،هفوة واضحةوإذا تظهر  ،العظيم

 أو غفلة تأيت اهلفوةُ  هلون هناك ج  ولكن حني يك ،هوماضرات تبه  وأباثه  ودروسه  أهل البيت وهذا واضٌح يف كُ 

َوَفَديْ َناه  ِبِذْبٍح } :داًء إلسماعيل في قوله تعالىفِ سي د الشُّهداء ف يكون يكفَ -ساءلتي ،سريعاً 

فس رمزًا لذبح النَّ  عتبر  ي  سي د الشُّهداء  هِ بِ  يبَ صِ ما أ   أنَّ  :الجواب:جييب على هذا التساؤل-؟{َعِظيمٍ 

 :يكون ويكن أنْ -لة اإللهات في مقابل أصاعرف بأصالة الذَّ بٌح ِلَما ي  ة وذَ يَّ انِ لذبح األنَ مزًا رَ وَ  ،هيميةالبَ 
 يينول وقواعد بناء المجتمع الد  أصالة اإلله من أص ات في مقابلف بأصالة الذَّ وذبحًا ِلَما ي عرَ 
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 قال عن أي  يُ  هذا الكالم يكن أنْ -ات اإلنسانيةالذَّ   حق  له َل اإلِ  و حقُّ كون المحور ه  يَ  دي وأنْ يوحالتَّ 
  !!المسني عليه الس  مع احلُ مطلقاً لكن هذا الكالم ال ينسجم  ،احلني أحٍد من الص  

 ! ؟ميةالبهي فس  الن   هو رمٌز لذبحسي د الش هداء ما جرى على  قال بأن  يُ  كيف يكن أنْ - 

  !؟سي د الش هداء هذا الكالم عن كيف يصح  - 

ذه املعاين! ما ه-!!إِللهصالة ابل أَ ات في مقاعرف بأصالة الذَّ ا ي  مَ هو ذبٌح لِ  لذبح األنانيةهو رمٌز 
هذه  ،يم  ستُ  ا شئت أنْ م م  س   آخر شيءٍ  ل  وكُ  ،هو احلسني و اإلهلية  أصالة اإلله   ،سنيهو احلُ  اإلله   أصالةُ 

ه عليهم المُ وس هلل  ا واتُ صل دٍ م  آل ُم   بسبب الغفلة  عن حديث   فوة الكبرية هياهلفوة الواضحة واهل
 ؟!..أمجعني

 (:تفسير البرهان)إذا ما ذهبنا إلى و  

ثنا عن الفضل ابن  وهو يُ  ح بَ ذْ يَ  يم أنْ اهِ برَ ى إِ العَ ت َ  هلل  ار مَ أَ ا مّ ل  :ولق  ا ي َ ضَ الر   عت  مِ سَ  :القَ -اناذ  ش   د 
 ه  نَّ أَ ه وَ دِ يَ يل بِ اعِ مَ سْ ه إِ نَ ب ْ ح اِ بَ د ذَ ن قَ و ك  يَ  يم أنْ اهِ رَ ب ْ ى إِ نَّ مَ تَ  ،يهلَ عَ  ه  لَ زَ ن ْ أَ ي الَّذِ بش يل الكَ اعِ مَ سْ ه إِ نِ بْ ان اِ كَ مَ 
ه دِ يَ ه بِ دِ لْ عزَّ و  أَ  ح  ذبَ يَ ي لَّذِ اد الِ الوَ  لبِ لى قَ إِ  ع  رجِ ا يَ ه مَ لبِ ى قَ لَ إِ  رجعَ يَ ه لَ انَ كَ بش مَ الكَ  حِ بْ ذَ ر بِ ؤمِ م ي  لَ 
 بّ حَ ن أَ مَ  يماهِ برَ ا إِ يَ  إلَيه لَّ جَ و  زَّ عَ  اهلل   ىوحَ أَ فَ  بائِ لى المصَ واب عَ الثَّ  هلِ أَ  اتِ جَ رَ دَ  عَ رفَ ك أَ لِ ذَ بِ  قّ حِ ستَ يَ ف َ 
  ؟يكلَ ي إِ لقِ خَ 

  .دمَّ حَ م   كَ يببِ ن حَ مِ  يَّ لَ إِ  بَّ حَ أَ  لقاً ت خَ قَ لَ ا خَ مَ  بّ ا رَ يَ  :فَ َقالَ 

  ؟كفس  نَ أو  يكِإلَ   َعزَّ وَجلَّ إَلَيه يَا ِإبَراِهيم فَ ه و َأَحبُّ ى اهلل  أوحَ فَ 

  .يفسِ ن نَ مِ  يَّ لَ إِ  بُّ حَ و أَ ل ه  بَ  :القَ ف َ 

  ؟دكلَ يك أو وَ لَ إِ  بَّ حَ أَ  ده  لَ وَ ف َ  :الَ قَ 
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  .ه  د  لَ ل وَ بَ  :الَ قَ 

  ؟يتِ اعَ ي طَ ك فِ دِ يَ بِ  كدِ لَ بح وَ ذَ  ك أوبِ لْ قَ لِ  ع  وجَ ه أَ ائِ عدَ أَ  دِ ى يَ لَ اً عَ لمَ ظ   هِ دِ لَ وَ  ح  بْ ذَ فَ  :القَ 

  .ِبيَقلْ لِ َأْعَدائِه َأْوَجع   َذبح ه  َعَلى أَْيِديل يَا َربَّ ب :قَالَ 

نا  اوَ عدْ وَ  لماً ظ   عدهِ ن بَ مِ  ه  ابنَ  نيسَ ل الح  قت  تَ سَ د مَّ حَ ة م  مَّ ن أ  نَّها مِ أَ  م  زع  تَ  ةً فَ ائِ طَ  يم إنَّ براهِ ا إِ يَ  :القَ 
َبَل يَ ْبِكيوتوجََّع قَ  كلِ ذَ م لِ يهِ ابر ع إِ زَ جَ فَ  ،يبِ ضَ ك غَ لِ ذَ ون بِ ب  جِ و ستَ يَ بش ف َ ح الكَ ذبَ ما ي  كَ  أْوَحى فَ  ،لب ه  وَأق ْ

ى لَ عَ  كَ عِ زَ جَ ك بِ دِ يَ بِ  حته  بَ و ذَ يل لَ ماعِ سإَ  كَ بنِ اِ ى لَ ك عَ عَ زَ يت  جَ دَ د فَ قَ  مياهِ برَ ا إِ يَ  اهلل  َعزَّ وَجلَّ ِإلَيه
 :لَّ جَ وَ  زَّ ه عَ ول اللِ قَ  كلِ ذَ فَ  ،بائِ المصَ  ىلَ واب عَ الثَّ  هلِ ات أَ جَ رَ ع دَ رفَ أَ  كَ بت لَ وجَ أَ ه وَ تلِ قَ وَ  ينِ سَ الح  

ني س على احلُ عه  جبز  مُ يزي إبراهو جُ ا إَّن  و  ،فداًء إلمساعيل ل يكن احلسنيُ إذاً، -{َوَفَديْ َناه  ِبِذْبٍح َعِظيمٍ }

  .!!.بيده لو كان قد ذبه ه   على ولدجزعه  من بدالً 

 أنْ  ال يكنو  ،عىنهذا امل يقصدون ال ةُ م  ئ  ال   ،ار فداءًا إلمساعيلسني ص  احلُ  أن  هي ة ليست القضي  ف
على  مإبراهيلى جزع بة عتّ املرت  ثارهنا عن اآل احلديث ،وجٍه من الوجوه فداءًا إلمساعيل بأي   يكون احلسنيُ 

زعه على جبازى جيُ  ن أنْ مبداًل  سنيعلى احلُ  زعه  ي إبراهيم جبوز  قد جُ ل  فـ   ،ه عليهوسالمُ  اهلل   صلواتُ  سنياحلُ 

ال يفهمه  دٍ م  ل ُم  وآ دٍ م  آن ُم  وقر  ،{َعِظيمٍ  َوَفَديْ َناه  ِبِذْبحٍ } :من اآلية ملرادا هذا هو ،ل يذبهال ذي ولده 

مؤسسة  ،سدااجلزء الس   ،لربهاناسري هذا هو تف املصدرُ  ،ه عليهم أمجعنيوسالمُ  اهلل   م صلواتُ وال يعرفه إاّل هُ 
جلزء ضا ايون أخبار الر  واية عن كتاب عوقد نقل الر   ،7رقم احلديث  ،441صفحة  ،للمطبوعات العلمي

 .دوق رمحة اهلل عليهل لشيخنا الص  الو  

عائُر الش  )ند يف كتابه  الس  الش يخ واية وبني ما ذكرُه تالحظون الفارق الكبري بني ما جاء يف هذه الر  
 ،هبذا االجتاه هبةً اذند ليست الس  الش يخ  فمنهجية فلة واضحة وإال  ا غ  ؤكد إهن  ين أُ وإن   (،اتفقٌه وغاي احلسينيةُ 

ا غفلٌة وهفوة واضحة البُ  ٍد م  امل يف ُم  ين ال أجهذا املنهج أن   ذتُ ين اتّ صوصًا وأن  خُ  ،من التنبيه عليها د  إهن 
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والكثري وال زالت  ملنهجية كل فتين الكثريا وهذه   .؟!.ال أجامل مع أي  أحدأبدًا  ،مع أيبحَّت  د م  ُم   وآل  
 .تكل فين

 

  :ليههلل عايخنا الوائلي رحمة ميد المنبر الحسيني شَ ع إلى عَ تمسنذهب اآلن لن 

 ،لعرفائنا ،ابائنخلط ،نافك ريمل ،لعلمائنا ،يف هذه احللقة سأستعرض أقوااًل وسأستعرض أراًء ملراجعنا
ثنا عن زيارته للا الوائلي وهو يُ نستمع اآلن إىل شيخن ا و ة ظامًا باليع    يزورُ ُه الأ ن   وكيف  ُحسني د   يزورُ إَّن 

 !!واقفم  

 :مقطع صوتي للشيخ الوائلي )ره( 

 ،رابتقف على م أو نالواقع هذوله اللي يتصورون أحنه عندما نروح إىل كربالء نقف على عظا ]
رخٍة ا على صقف هنأأنا جاي  ،مو جاي أقف على تراب ال ال ،أنا جاي أقف على موقف ،غلطاننيهواي 

ن معلى جمموعة  كف اهنانا وا أ ،مدوية ما احتواها الرتاب ما تزال مرفرفة على هذا املكان تزالدو ت وما 
 ..هاه اليةبعظام  أزور يل ففي واقع المر أنا مو رايح ،جسدها على صعيد الطفالش هداء الـُمُثل أبو 

 أيــــــــــــــا كــــــــــــــربالء يــــــــــــــا عبــــــــــــــري اجلــــــــــــــراح
 

 و الـــــــــــــــــــــــدم العلـــــــــــــــــــــــوي اليبوزهـــــــــــــــــــــــــــ 
ــــــــــــاُه احلســــــــــــني   ويــــــــــــا صــــــــــــرح جمــــــــــــٍد بن

 
 وأبــــــــــــــــــــــدع يف رصــــــــــــــــــــــفه  املعجـــــــــــــــــــــــب   

ـــــــــــــود   ويـــــــــــــا مســـــــــــــًة مـــــــــــــن مســـــــــــــات اخلل
 

 تشــــــــــــــــــــد النــــــــــــــــــــو  إىل الطيــــــــــــــــــــب   
ــــــــــــــىســــــــــــــيبقى احلُ    ســــــــــــــني شــــــــــــــعاراً عل

 
 أصــــــــــــــــــــيلك  والشــــــــــــــــــــفق الـــــــــــــــــــــُمْذه ب   

 هُ لن   ،أبداً  ،العظام الباليةزور يل قطعة من الرتاب أو قطعة من  أنا يف زياريت للحسني ما رايح اإذاً ..  
سني عظام بالية ما خافته عروش أرجوك لو كان احلُ  ،لو كان هكذا ل م ا نشط الظاملون باملنع عن زيارته  

سني ذلك الن مط نعم لو كان احلُ  ،المويني وال عروش املتوكل وأمثال املتوكل وال عروش أذياهلم إىل يومك هذا
أبداً  ،سنييعين تصوروا أن ضرب القرب يضرب احلُ  لكن تصوروا أن   ،عب هؤالءمن العظام البالية لـم ا ر  
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سني مضمون واملضمون ال يقوى احلُ  ،سني مضمون واملضمون ال يوتاحلُ  ،احلسني أكرب من أن ،صدقين
 ...اهلدم على القضاء عليه

ـــــــــــــــــح واإل ـــــــــــــــــى والضريــــــ ـــــــــــــــــوايـانتــــهـــــ  نُ ـــ
 

 والعنفـــــــــــــوانُ مـــــــــــــا  ـــــــــــــاوى الشـــــــــــــمو   
ـــــــــــــا  ـــــــــــــدم احلجـــــــــــــارة واملضـــــــــــــمون   إَّن 

 
 يـــبـقــــــــــــــــى علـــــــــــــــى املــــــــــــــــــدى وُيصـــــــــــــــان 

 
 

ا ف على قرب بيه عظام بالية و گإذا أنا ما وا ..   هلل ال أعطيكموا :ويةعها مدواقف على صرخة أمسإَّن 
 .بيدي إعطاء الذليل وال أفر فرار العبيد [

 ،اً ضمونزور م   يريد أنْ يُ  ،من املواقف اً وقفيزور م   و يريد أنْ اهلل عليه وه استمعتم إىل شيخنا الوائلي رمحةُ 
ائدنا حنُن حني نزور بسب عق ،للمضمونللموقف و هي شيخنا الوائلي أن  الزيارة  د  وال أدري أين وج  

 احلواجز يولُ  سمُع الكالم وال يوجد حاجز منالم وي  الس   يرد  ال ذي سني عن أهل البيت إن نا نزور احلُ  املأخوذة  
ثنا د  أهل البيت يُ  شيئًا يف حديث   نا ال جندُ إن   ،يارات من قريٍب أو من بعيدواء كانت الز  س ،فيما بيننا وبينهُ 
 رُ هناك مضامني نتدبـ  و  ،رهانعم هناك مواقف نتذكّ  ،يارة للمواقف وللمضامنيعندهم أن  الز   يارة  يف ثقافة الز  

سني بأن ه وهذه التعابرُي عن احلُ  .!!.سني بقيقته  للحُ  الزيارةُ  ،يست للمضامني وللمواقفيارة لفيها ولكن  الز  
 ،سوء التعبري ،إيراد هذه العبارات !الوائلي هباالش يخ لو ل يكن يعتقد حَّت   !عظاٌم بالية تعابري ليست مناسبة

 ،هبذه الصيغةسي د الش هداء هبا مع نتحد ث  ديث ليست مناسبة أنْ حلا وبلالدبية يف التعبري ويف أس ساءةُ اإل
ث أمثولة كاملة يتحد  ال ذي ي يرى هذا ي خصوصًا إذا كان املتلقّ أثرها عند املتلقّ  هذه الساليب سترتكُ  لن  

يخ الش  يتعاملون مع الن اس لو كان  ،حيح الص  ال يصدر منها إال  ال يت  اجلهة   يراهُ  ،قدوة ال عيب وال نقص فيها
 ،وصواهبم وفعاًل يراقبون أخطاءهم ،ويصيبون م خيطئونلماء على أهن  لعُ ا معو  ،مائم  يتعاملون مع الع  و  ،الوائلي

قد اصيبوا هبذه الن اس ولكن حينما يكون  ،ريبعمثل هذا التر ف  غتـ  ا قد يُ رمب   ،صون اخلطأ من الصوابيشخ  و 
محة اهلل الوائلي ر  الش يخ  طيل كثرياً لرى أن  أُ  ريد أنْ ال أُ  ،شيء يصل إليهم م يتأثرون بكل  نمية اجلهالء إهن  الص  

ه وسالمُ  اهلل   الوهابية من ثقافة أهل بيت العصمة صلواتُ الث قافة وهي أقرُب إىل الث قافة س هذه كر  عليه يُ 
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 اهلل   رة أمري املؤمنني صلواتُ ث عن زياالوائلي يف هذا املقطع وهو يتحد  الش يخ نستمع إىل  ،عليهم أمجعني
 .ه عليهوسالمُ 

 :مقطع صوتي للشيخ الوائلي )ره( 

 مسيالب ما أقدر أن أيب طاب ليّ عاحلقيقة  ،إرادة على أن هُ  ،يف هذا القرب ؟أرادة لبعث التشكيك وين] 
يب علي  ابن أ ىقف علأ ندماعيعين أنا  ،مو فد كيان ينظم بالقرب أبداً  علي ابن أيب طالب لنْ  ،عنده قرب

عظام  ،امعظ سألةمانت لن إذا ك ؟على عظام يل فأوگ ما الواقع ليش ،ال ،ف يل على عظامگطالب ما او 
 ف على معالأوگ أناالب بن طا ف على مكان يرتبط بعليّ گو إذًا أنا عندما أ ،اآلدميني منتشرة شرقًا وغرباً 

يل عظام  راي أدوّ جمو  ،ويأثر يرتبط بكيان معن هُ ف على مكان خيصه لن  أوگ ،ويةنمعتشدين إىل شخصية 
قف أعندما  طالب ابن أيب قع عليّ الوا أنا ،ال أبداً  ،ال ،ال ،هاه ،ر يل قربوال جاي أدوّ عظام الوين مدفونة 

 .. [.عليه ما أمسيه مدفون يف قرب أبداً 

جعتم ر حلديث إذا ما هذا ا ،يبطلقُ جتاه اطباء اال  سها خُ يكر  الث قافة ال يت تالحظون نفس الكالم ونفس 
 بشكلٍ  سُ كر  حلديث يذا اهدون  أحاديثه ستجتم إىلمعأو است اهلل د حسني فضلُ م  م دإىل كتابات السي  

  .واضح

 :تراب ه  أنَّ هلل بة ثالثة لنستمع إليه وهو يصف  رسول انذهب إلى شيخنا الوائلي مرَّ  

تعترب اللي يوقف  ،شركيب مُ يوقف على قرب الن   ] تعترب ان اللي-)ره(الوائلي للشيخ  يصوتمقطع 
وأنا هم أقول  !؟راب صار اشعندك واقف على الرتابه تد كل  وروح ومم   ،يب كافر أو أبعد عنهعلى قرب الن  

 ،أنا شسوي باجلسد ،اجلسد تراب صار تراب ،ي للجسدشسوّ  اا انچ ،جا أنا مو واقف على اجلسد ،تراب
هذا  ،يل زين هتنبّ  ،هذا مقرّ  ،دأنا ما واقف على اجلسد واقف على مضمون مم   ،اجلسد راح صار تراب

أنا  ،اللي بيه روح النيب مرفرفة ،يبهذا املكان اللي عاش بيه رسول اهلل اللي بيه ظ الل الن   ،يباملكان اللي بيه الن  
 :مي يقول لهها مو الشاعر اإلسال ،ما واقف على ترابات واقف على مضمون واقف على موقف
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 وعف ـــــرت خـــــدي يف ثـــــرًى مـــــس  عفــــــرهُ 
 

 جلربيـــــــل مـــــــن جنحيـــــــه ريـــــــٌش مز غ ـــــــبُ  
 

 
ــــــــــــــــــــــــدٍ   وفيــــــــــــــــــــــــه ماريــــــــــــــــــــــــٌب آلل ُم م 

 
 هبـــــــــــــــن ضـــــــــــــــراعاٌت إىل اهلل تنصـــــــــــــــبُ  

 وآثـــــــــــــــار أقـــــــــــــــداٍم صـــــــــــــــغاٍر ومهجـــــــــــــــعٌ  
 

 ســــــــــــــــنني الــــــــــــــــزاكيني وملعــــــــــــــــبُ إىل احلُ  
 قو ـــــا وصـــــوت رحـــــى الز هـــــراء تطحـــــنُ  

 
 إىل جلد كبٍش حيث جتلس زينبُ  

 
 

 رؤًى ســو  يبقــى الــدهر يــروي جالهلــا
 

 وتبقــــــى علــــــى رغــــــم البســــــاطة تأشــــــبُ  
ى واقف عل ،يبن  عطر ال  بيهيبواقف على مكان بيه نفح الن   ،إذاً أنا واقف على مكان بيه ذكريات...  

يب لن  جسد ا ن  أي أقول اي أججأنا ما  ،م بيه رسول اهلل مو أكثريعين رمز أكر   ،ه الوحييمكان كان يهبط ب
أنا ما  ،همينوظ ما يو مفمشنو هو تت بعده مفوظ أو  ،أبداً  ،صار تراب أو ما صار تراب ما يهمين هذا

 .يب [الن   منكر   نا أن عز وجل أمر يب واهللم الن  د أكر  م  واقف أتبع الرتاب واقف أتبع روح مُ 

ن تالحظون أ ،ةه القضي  وص هذخبص ،كثرياً يد أْن أطيل الكالم  كرة صارت واضحة وال أرُ أعتقد أن  الف  
ها ول أي  مثل ما تق ولُ ين أقن  إ :قولفهو صريًا ي ،لتعابريا س هذهكر  س هذه الفكرة ويُ كر  لي يُ ائالو الش يخ 

 نزور ما يقول النا كإن   !؟باً ترال م وسه آل  و  عليه   اهللُ صل ى فهل صار رسول اهلل  ،الوهايب إن  رسول اهلل صار تراباً 
 ،يف املدينة اباً حني نقفتر  زورُ ال نو جف عظاماً حني نقُف يف الن   ال نزورُ و  ،ظاماً بالية حني نقُف يف كربالءع  

  !!ومعىن اً ضمونمواقف وم   إن نا نزورُ 

ني س  احلُ  نا نزورُ ن  م إا مكل  ا إىل إذا رجعنحننُ  ،ادقالص   دٍ م  جعفر ابن ُم   تعرفُه ثقافةُ  هذا ما الو 
هذه املعاين -(ناَر الح َسيزَ و َمن لح َسين أاَمن زَاَر قَبَر )-قالت الر واياتُ  ،قرب احلسني زورُ نا ن  إن   ،هبشخص  

 ال   مراتب  اخت بسب  هي  الزيارةو  ،تلفةوقطعًا الزائرون مراتبهم خم ،ريفةالش   الر واياتُ نتها وهذه املضامني بيّ 
  .؟!.سنيوهناك من يزور احلُ  نيسفهناك من يزور قرب احلُ  ،معارفهم
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ي والكثري من الوائل يخناشسُه كر  ين عرضُت بني أيديكم ما يُ ريد اخلوض يف هذه القضية لكن  ال أُ 
صمة يت الع  لهل ب هج خمالفهذا املنهج منو  ،ه  ريون على منهجسيال ذين اء املنرب من تالمذته  ومن بطخ

 .!!.ه عليهم أمجعنيوسالمُ  اهلل   صلواتُ 

 :(اهلل ت رحمةبهجالشَّيخ ظمى العارف في مدرسة آية اهلل الع  )هذا كتاٌب عنوانه و  

 2007 ،هانيلطبعة الثا ،لبنان ،بريوت ،دار الوسط ،هبجتالش يخ ترمجة ونشر آثار إعداد جلنة 
هبجت خ الش ي وإجابات يانات وفتاوىصريات وأقوال وب  يف هذا الكتاب مُجعت ت   ،هجري 1428 ،ميالدي

أسألكم ليكم و ع أنا سأقرأُ  ،كافيةهبجت عن أدىن املعرفة الالش يخ ثنا د  يُ  ،159يف صفحة  ،رمحة اهلل عليه
  !؟إمام زماننا هل هذه املعرفة كافية يف معرفة  

 مامً إ ه  د فقط أنَّ نعتق هي أنْ و العتقاد به و الكافية في معرفة اإلمام  لمعرفةِ ن أدنى اإَّ -يقول
ية أو حارب معاو لَّذي اهو ه  أنَّ  نعرف مثالً  سمه أو لبي ولو لم نكن نعرف اِ النَّ  ووصيُّ فترض الطاعة م  

 ع أول هو الرَّابه إلماما اهذ وأنَّ :ةأي ترتيب الئم  -معرفة ترتيبهم وكذا ل يجب   ،مروان أو طلحة
  .كه  يدون منَّا تر ير ما  لتركتيانه و ا إنسأل  اهلل التوفيَق للتيان بما يريدون منَّ  ،مثالً  الخامس

أمساء أعدائه   ترتيبه وال نعر ُ  نا ال نعر  إمسه وال نعر ُ بيث أن   !؟هل هذه معرفٌة كافية :سؤالي هنا
يكون هناك  ؟! يكن أنْ ..ه عليهوسالمُ  اهلل   هل هذه معرفٌة كافيٌة إلمام زماننا صلواتُ  ،وال نعر  وال نعر 

ويكن لسباب أخرى  نويك ،قليلة درة اإلدراك عندهُ ويكن أن  هذا اإلنسان قُ  ،رو الظ   ر لهُ نسان ل تتوف  إ  
تكون  املعرفة  فيكون معذورًا ال أن   ،صل إىل هذا احلدّ ولظروٍ  صارمة ولظروٍ  قاسية أن  معرفة اإلنسان ت  

 ،واللطف املهدويّ  محة  ناقصة ولكن  اإلنسان رمبا يكون معذورًا وهنا يدخل يف دائرة الر  فهي معرفةً  ،كافية
ا تكون هذه الظرو   ،أحاطت بهال يت طف باعتبار الظرو  القاسية والل   محة  يكون معذورًا من جهة الر  و  ورمب 

ا بها لنفسه إم  سب  ال ذي ة هو ة واحلاد  كانت هذه الظرو  القاسية والصارم  إذا ،بها لنفسهسب  ال ذي هو  القاسية
فيكون  ، يتبعهم أو أو لسباب أخرىأنْ  هُ ال جيوز ل باعه  لناسً باتّ أو  بو اصي والذنللمع بماقته أوبارتكابه
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ل هذا و  نقا أنْ أم   !طفيشمله الل  و محة لكن تشمله الر   !يكون هو املأثوم !يكون هو املسئول !هو الـُمذنب
  .، فهذا غري صحيحستوى كاٍ  يف معرفة إمام زمانناعرفة هو مى من املاملستو 

َفَمْن } ،م خائبذا كالههي أّن عقيديت  ،ن هذا الكالملو يقبا ال شأن يل باآلخرين رمب   :دتييعق

ي  ْؤِمن بِالّلِه فَ َقِد طَّاغ وِت وَ  بِالف رْ َفَمْن َيكْ :!؟اغوت وأنا ال أعرفهط  كيف أكفر بال-َيْكف ْر بِالطَّاغ وتِ 

تقول   ماحين ،ذا املستوىهبهي  فيتر عمبالعروة الوثقى و  ف استمسكُ يك-{اْسَتْمَسَك بِاْلع ْرَوِة اْلو ثْ َقىَ 

َلًة َلم) :كلما م ن املعرفة عن مستوًى م هل احلديث-(ةيَّ لِ اهِ جَ  ةً تَ يْ مِ  اتَ مَ  هِ انِ مَ زَ  امَ مَ ا إِ يهَ فِ  فْ رِ عْ ي َ  َمْن بَاَت لَي ْ
 هُ ولكن ُه وصف   دىن حدّ ل هذا أنعم قا ،من املعرفةحّد قال هذا هو أدىن  هُ إن   :قد يقول قائل ؟هبذا احلدّ 
ا يُ  ،لةومعرفٌة باط قصةنا عرفةٌ هذه م ،مةربئاً للذ  زئاً وليس مُ ليس كافياً وليس جمُ  هذا احلدّ  !بالكفاية  رُ ذعلكن رمب 

 .فيةعرفة كافة م هذه املعر ة وال يعين أن  ر هقا به ا كانت الظرو  احمليطةاإلنسان بسببها إذ

ا إديهيات ذه البوه ،فتعلةاملفردات مبجموعها وهذه البديهيات بديهيات مُ حينما تكون هذه  تكون َّن 
 هو ل وقطعاً  ،ملضمونار هذا كر  ي يُ الوائلالش يخ  كما مر  علينا قبل قليل كيف أن    ،تكرارها بديهيات لكثرة  

 أنْ شيء و  كل    ث  نبُ  نْ تطيع أسحنن ال ن ،ت إليكمث  بُـ ال يت الت يسجتر املضمون فقط يف هذه اليكن قد كر  
هو احلال  كما  ،اذجة وَّن بأمثليتنأا إَّن   ،الوقت مدود ،الربنامج مدود ،وب ُكل  التسجيالت الشرطة   نأيت بكل  

ا إَّن  د يف غريها ب أو ور الكت هذه يف ورد شيءٍ  أعرض بني أيديكم كل   ين ال أستطيع أنْ إن   ،بمع هذه الكت
 .م الفكرةقطات من هنا ومن هناك كي أقر ب لكهي أمثلة وصور ول

 

د حمَّ م   سي دالظمى  الع  آية اهللمراجعنا المعاصرين  ألحدِ  (ول العقيدةأص)كتاٌب آخر عنوانه   
  :سعيد الحكيم دام ظله  الشريف
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 ،هجري 1428 ،ميالدي 2007 انيةالطبعة الث   ،قافة اإلسالميةكمة للث  سة احل  مؤس   ،أصول العقيدة
من  في حق   اهقاد بالعت يجب  و وإْن كانت حقًَّا فهي  أمَّا العصمة  -احلكيم السي ديقول  ،211يف صفحة 

ًا ويجب إْن كانت حقَّ فهي و  صمة  أمَّا الع:هذا مرادهُ  امن التفت إليها من كان عارفًا بأمهيته-التفت إليها
  !!ينأ صوِل الد   إلَّ أنَّها ليست من العتقاد بها في حق  من التفت إليها

  ؟ما المراد من اصول الدين 

 ،تيث أهل البال بدياهلل و  هلا بكتاب لة  ال ص  ال يت املراد من أصول الدين هذه الصول اخلمسة هل 
 ث عن أصولحد  حدة تتاو  ايةً ولن جتدوا رو  ،اخلمسة دينث عن أصول الواحدة تتحد   جتدوا آيةً  إن كم لنْ 

  .الدين اخلمسة

 يفو  قادهمتلم اعوا يف عوكتب ،صول الدين ثالثة هكذا هم استنتجوا هذا المر أبأن   :قالوا الشاعرةُ 
 .(المعاد ،ةالنبوَّ  ،ديالتَّوح) :هي أصول الدينأّن علم الكالم 

و اًل رابعًا وهأص زلةُ ملعتافأضا   ،يف قضية العدل اإلهلي ،تلفوا معهم يف قضية العدلاخ املعتزلةُ و 
شا حيد بنيو يف معاين الت   وحيد لكن لالختال   جزء من الت  هو بينما هو العدل  ،العدل لذا  ،لةز عرة واملعتال 

  .رابعاً  أصالً العدل املعتزلة وضعوا 

ري الكالم الشع تب علمكُ من   لفأخذوا هذه اُلصو  ش يُخ الطوسي وال ذين  من بعده  ال ،جاء علماؤناو 
 .هو اإلمامةو الً خامساً إليها أص وأضافوا ،واملعتزيل

على حَّت  و  ،يالصطالحاعىن ذا املهالدين هو  ولأص هل املراد من-ها ليست من أصول الدينإلَّ أنَّ 
  ،هي العصمة مةُ واإلما ةإلماماالعصمة هي  ،العصمة تعين من أصول الدين واإلمامةُ هي  إلمامةُ هذا املعىن فا

 .اإلمامة عصمة هي الن  ر العصمة فإوحينما أتصو   !؟العصمةمامة من دون ر اإلأتصو   كيف أستطيع أنْ 
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إلَّ :ةنُنكر العصم حني-نهًا عول َيكون ِإنكار ها خروج:العصمة-إلَّ أنَّها ليست من أصول الدين
ائرة د يعين خارج ،هبغ ا بلّ عض ميف ب أو خطأه  -غ بهفي بعض ما بلّ  بي أو خطأهِ يب النَّ ذإلى تك أْن يرجع

فرًا كما فيكون ك   غ بهما بلّ  بعض في إلى تكذيب النَّبي أو خطأهِ  إلَّ أْن يرجع:التبليغ الكالم يكون أهون
  .هو ظاهر

لدين إاّل ًا عن اوجها خر وال يكون إنكار  ،ينصول الد   العصمة ليست من أأن  هو  :خالصة الكالم
  .ل موسه آل  و  ليه  ع اهللُ صل ى غ به ا بل  م يف بعض   يب أو خطأه  أن يرجع ذلك إىل تكذيب الن  

لُه سأتناو ال ذي  ل البيتنطق أهموعن  واب  هو بعيد عن الص  إذ  ،ليمن  هذا الكالم كالٌم س   أال أعتقدُ 
  .الكبرية ة  اجلامع حني َّنر  على الزيارة  اين من الربنامج يف اجلزء الث  

 جلن  السنة ليٍّ وأ  لسان ع   ن بنيقار   حني :ليينالكُ الش يخ مر  علينا سواء ما ذكرُه ال ذي هذا املنطق - 
  .ألسنة النبياء ىنث! واست؟واإلنس ومن هم اجلن   ،واإلنس

لذبح  يف ذلك رمزيةٌ و مساعيل اٌء إلدف  ه سني وأن  قتل احلُ  ند يف تصوير أن  الس  الش يخ  إليه أو ما ذهب- 
  .ولذبح النانية البهيمي ة  

موقف ل  ا إَّن  ٍم بالية و رة لعظاكن زياتل  أن  زيارة احلسني   : جمالسه  لي يفائشيخنا الو  أو ما أشار إليه- 
ا لعظام و   تكن زيارةً كذاك زيارتُه لمري املؤمنني ل  و  ،ومضمون   تكن لرتابٍ ل اهلل لوزيارته لرسو  ،كبري  ملعىنإَّن 

  .ما يعتقُد هو وصر ح بذلكرسول اهلل ك ل إليهتو  

العار   احلملرجع الر  إليها ا أشارل يت اتلك  ،ما هي مبعرفةال يت  ،الكافية فة  عر ىن املوكذا ما جاء يف أد- 
  .هبجتالش يخ 

 ينالعصمة ليست من أصول الد   أن   د سعيد احلكيمم  مُ  السي ديف كالم مرجعنا املعاصر  جاء أو ما- 
  .ذكرهُ  ر  مال ذي إىل آخر كالمه  ،وإن  إنكارها ال ُيث ل ُخروجاً عن الد ين



 للشيخ الِغّزي / الكتاب الناطق :3 الجزء –ملّف الكتاب والعترة 
 2 ا جبين مراجعنا وعلمائن صير أو اإلجرام العقائديّ التق( 23الحلقة )                                                                  

 

- 15 - 
 

ا ُعر   ل  كُ  رضوا كالمهم عالم ع  ل  ا ءهؤال لو أن   ،الكبرية اجلامعة   يارة  ضت على الز  هذه املطالب لو أهن 
بن امني يا ل  عَ )-؟مام اهلاديخعي لإلالن   ماذا قال ،هي القول البليغ الكاملال يت برية كال اجلامعة   يارة  على الز  

 ،البليغ الكاملالقول  اهلادي ذلك انفعل مه إمام ،(قوًل أقوله  بَليغًا كاماًل إذا ز رت  واحدًا ِمْنك مول اهلل س  رَ 
 بشكلٍ ا الهلُ وبان ض هاطأُ ن بطالهنا وبان خطالب على ذلك الدستور البليغ الكامل لبارضت هذه امللو عُ 
 .اً جد   ريحٍ  وصواضحٍ 

 ،دري حفظُه اهللال احليم  ك    دالسي   ،أعرض اآلن بني أيديكم فيديو ملرجع أيضًا من مراجعنا املعاصرين
املكية كما  لفتوحاتوعن ا احلديث عن ابن عريب وقد مر   ،ةعلينا من كتاب الفتوحات املكي   وهو يقرأُ 

 ،هنصبه  وزندقتو فاهاته  وس ه  هاتمن تر   ،هذا الكتاب لكم مقاطع من ابقة وقرأتُ تتذكرون يف احللقات الس  
وينتقُص من  ،نناالق إمام زماا عن أخثند  وي ،نا شيئاً يف معرفة إمام زماننايدري يُعل ماحل السي دمرجعنا املعاصر 
الفتوحات هو و لفزيون الت اشةشعلى  بيده  يظهرُ الذي واملصدر الكتاب  ،ه عليهوسالمُ  اهلل   أخالقه  صلواتُ 

 .احليدري السي دمع إىل تسن ،املكية

 :مقطع مرئي للسيد كمال الحيدري 

اخلُلق  وينزل عنه يف (اءاخل بفتح) ه  لقرسول اهلل يف خ   يشبهُ  ،بني الركن واملقام ] التفتوا جيدًا يبايع

من  هذه ،{يم ٍق ع ظ  ى ُخلُ وإن ك ل ع ل  } رسول اهلل يف أخالقه  مثللنه ال يكون أحدٌ  ( اخلاءم  بض  )

 .[كذلك   هو ،يف املرتبة ؟من اختصاصات ولذا هو دونُه ماذا ؟اختصاصات من

 :مونث في نفس المضالحيدري يتحدَّ سي د ونذهب أيضاً إلى فيديو ثاني لل 
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عم ال يكن ن !نه يف اخلُلقع لُ نز  وي   لق  يف اخل   شبه رسول اهلل  املسلمون بني الركن واملقام ي عهُ يقول يباي] 

ى ل  ع  ل   كوإن  }ه أحد يُداني ك اللنه ذا ،لقأن يكون ماذا هاه مبستوى خامت النبياء واملرسلني ماذا يف اخلُ 

 ..نعم [ ،نعم ،نعم ويُنز ُل عنُه يف اخلُْلق { يمظ  ع   قٍ لُ خُ 

 هلل صل ى اهللُ رسول ا ن أخالقدو فإن  أخالق إمام زماننا هي  (،.!!.نعم ،نعم) :يؤكُد املرجع احليدري
أعوُد إليها ذه املسألة سه ،ملكيةوحات ااصيب ابن عريب يف الفتهو ذلك الن   واملصدر املعريفُ  ،ه وسل موآل   عليه  

ربنا خييث أهل البيت حد :قولأين لكن   ،لن أعل ق طوياًل عليها  تعاىل لذلكيف احللقات القادمة إْن شاء اهللُ 
شدوداً حينما يكون م احليدري السي دى ديهيٌة تفى علب  وهذه  .؟!.اخلُلقيف و  لق  سول اهلل يف اخل  ر  بأن ه شبيه 

ر كر  حها ويُ ر مدها ويكر  ًا لمر يدش  عجبًا هبا ومُ مُ  وحينما يكون !وحات املكيةتاصبة أمثال الفإىل املصادر الن  
النَّاس  ه  رز إليهم أشبأنَّه  بَ )-كربيف عليٍّ الهداء سي د الش  هذه كلمة  !عتماد عليهاواال   !جوع إليهاالر  

 عليهِ  اهلل  صلَّى ول اهلل لرس ذا اشتقناإنَّا ك  نا  ومنطقًا وإنَّ  قاً وخ ل   لقاً ه خَ وآلِ  عليهِ  اهلل  صلَّى د مَّ حَ برسولك م  
 فما ،داءسي د الش هن مالتصريح و  ،اهلل برسول   الن اس عن عليٍّ الكرب أشبه  هو هذا احلديث -(نظرنا إليه وآِله

 عليه   اهللُ ى صل  رسول اهلل كحلسني،  اأي و ه :ةٌ ح  اض  ريٌة و  ة ص  م  ئ  وأحاديث ال   ،نامان  ز   مام  الك باحلديث عن إ  ب
الكبرية ل م ا  اجلامعة   يارة   الز  حليدري إىلا السي دلو رجع و  !طينٌة واحدةو  !هم نوٌر واحد !لق  واخلُلقه يف اخل  وآل  

من  دمة  ت  القا احللقايفسأعود إىل هذه القضية يف وقٍت الحق و  ، واضحب  طموهو  ،وقع يف هذا املطبّ 
 .هذا الربنامج

 

ة قم علمية يف مدينال وزة   احليفأساتذة العرفان  يف هنج البالغة لبرز   (اإلنساُن الكامل) :هذا كتابو  
  :اآلمليحسن حسن زادة الش يخ  ،سةاملقد  



 للشيخ الِغّزي / الكتاب الناطق :3 الجزء –ملّف الكتاب والعترة 
 2 ا جبين مراجعنا وعلمائن صير أو اإلجرام العقائديّ التق( 23الحلقة )                                                                  

 

- 17 - 
 

 فريقين أنَّ عن ال لمرويةاوايات لر  ا وجه   م يتضح  من التحقيق المتقد  -؟ماذا يقول ،84صفحة 
بي عيسى النَّ  نَّ ين يديه مع أبَ د اهِ جوي دمَّ حَ م   ة القائم من آلِ جَّ الح   فَ لي خَ صل  ى ابن مريم ي  بي عيسالنَّ 

وقد  ةلنبوَّ ضل افليس له  مهديّ مام الا اإلمَّ أ ،فضل النبوَّة بي له  النَّ  نَّ ألذلك ياء أولي العزم و هو من األنب
لكن  شيخنا  ،اهلل عليه محةُ ليين ر نا الكشيخ فيه وقعال ذي  املطبّ  نفسُ -خ ِتمت بخاَتم األنبياء فال نبيَّ بعده

ا أمَّ  :لعرفانيةا جلهة  امن  ،أخرى جهةٍ وقع من فإنّه حسن حسن زادة آملي الش يخ وأم ا  ،الكليين وقع من جهةٍ 
-جاءت بفضلهما إَّن  بيت هل الات النبياء يف حديث أأساسًا نبوّ -ةاإلمام المهدي فليس له فضل النبوَّ 

يٍّ لِ عَ  ةِ يَ َل وَ بِ ا وَ نَ ي   بِ ة نَ وَّ نب   ث بِ د ب عِ قَ لَّ وَ ث إِ عِ ب   يٍّ بِ ن نَ ا مِ مَ  ،نبياءر األَ م إلى آخِ ن آدَ مَ ن زَ مِ  ثعِ ب   يٍّ بِ ن نَ ا مِ مَ )
 .مه عليهوسالمُ  اهلل   تُ ثنا كلمات أهل بيت العصمة صلواد  هكذا تُ -(هدِ لْ ن و  ة مِ مَّ ئِ األَ وَ 

ى عليه ن لعيسهما كامَ  ه  المذكور هو أنَّ  لِ ثَ مَ  رض من الالغَ -يقول 85يف صفحة  الكالم مضطرب
ل  ولكن مع ذلك ماللسَّ اليه ع ليس للمهديّ  امة وهو ضل النبوَّ التشريعية فَ  سب الوليةِ الم حَ السَّ 
ف التصا والمرتبة في لمكانةلو اع   أْن يكون للمهديّ  ،هوآلِ  عليهِ  صلَّى اهلل   يكون للمهديّ  ة أنْ امناف

يكون  نْ ن أيسى ومعمن  ة أفضليوينسب الولية التكحبتحقق األسماء اإللهية إلى حدٍّ بحيث يكون 
ث عن تد  لكالم و اد يف اعهو -الشريعةي العزم وأصحاب من أولحتَّى ومتبوعًا  من هذه الجهة قدوةً 

 إمام بني املقايسة   ديث يفهذا احلولكن هذه الطريقة وهذا السلوب يف الفهم و  ،ته  يلإمام زماننا وأفض فضيلة  
 كبريًا مع تالفاً وخيتلف اخ ،هاعلي مر  سنيت ال  اجلامعة و  يارة  اختالفًا كبريًا مع ذوق الز   زماننا وبني عيسى خيتلفُ 

 ل ه َل نَبي  م رَسلمِ تَ حْ  يَ ب َل عَ صْ تَ سْ م   بٌ عِ صَ ا نَ رَ مْ أَ  نَّ إ ،نايثَ دِ إنَّ حَ )-أشرُت إىل بعٍض منهاال يت الحاديث 
 .الدراسةو لتفكري لبحث وااهذه الحاديث تعارض مئة باملئة هذا اللون من -(َوَل َمَلٌك م َقرَّب

 

 :ريطهَّ مرتضى م  الشَّيخ  ،إذا ذهبنا إلى عارٍف آخرو  
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 ،ميالدي 1997الثة الث   الطبعة ،لبنان ،بريوت ،الدار اإلسالمية (،العدل اإلهلي) وهذا كتابهُ 
 :لروفة تقو مع اية  و هناك ر -مرتضى مطهريالش يخ نقرأ ماذا كتب  ،381صفحة  ،هجري 1417

 إنَّ  :نقول للدليل األوَّ ا على جوابِ ولل (،ةئي  ها سِ عَ مَ  رُّ ضَ ل تَ  نة  سَ الب حَ ابن أبي طَ  عليّ  بُّ ح  )
بل من قِ  ع له  ضِ و  لَّذي اعملي ج اليعي بالبرنامالش   زم  لتَ ظهر عندما يَ يَ  يعي وغيرهِ ش  الفرق بين ال

 نيالى غيره في الدُّ عمًا تقد  ي م  يعلش  اصبح حينئٍذ ي   ينيالد   يعي أيضًا ببرنامجهِ الش   ويلتزم غير   ،هعمائِ ز  
س في الجانب بي وليإليجافي الجانب ا فالفرق بينه ما لب دَّ أْن نبحث عنه   ،اآلخرة معاً في و 

 ل  يضع ك   الَّذيالوقت  يره فيعي وغييوجد اختالٌف بين الش   أنْ  دَّ لب   :نقول ول ينبغي أنْ  ،لبيالسَّ 
يعي ين الش  بًا إذ لفرقما اختالف فَ اِ وإذا لم يكن بينهما  ،منهما منهاجه الديني تحت أقدامه

عليٍّ  مر  أواب يكن عاماًل  لإنْ  عليٍّ ه لب  يعي ب ُ الش   أن   :يقول يريد أنْ  ؟يقول هو ماذا يريد أنْ -وغيرهِ 
جد هناك يُو  يقول ال ،ي اً بغُض علويُ ًا ب علي  يُ  ال ال ذياصيب ال فرق بينه وبني ذلك الن  فعليه  اهلل   صلواتُ 
 العمل.الفارق يف وإَّّنا  ،فارق

  !؟ي  كالٍم هذاأ- 

  !؟أي  منطق هذاو - 

عالقة له هبذا  وهذا املثال ال ،ثالويأيت هبذا امل ،اتية حلب  عليٍّ ذ  لا هو يسلب اخلصائص
حاذق  هب أحدهما إلى طبيبٍ ذان طبيين وقد ّ يضجع مر رابما إذا  وهذه الحالة شبيهة  :املوضوع

ما أوامر الطبيب فيه لم ي نف ذ أي  منه واءدستلما العندما اِ هما غير حاذق ولكنَّ  واآلخر إلى طبيبٍ 
وعندئٍذ  ،زدد سوءاً ذا لم ياله إ منهما على حبقاء كلّ  ومن المتيقن حينئذٍ  ،ظهورهما بل تركاه خلف

أنا لماذا أبقى  ؟قغير الحاذِ َب بيالط بيني وبين من راجعيض  األوَّل قائاًل ما هو الفرق يحتجُّ المر 
وهذا   ! ؟ما بقي هو على مرضَه مع أنَّي راجعت  طبيبًا حاذقًا وراجع هو طبيبًا غير حاذقكمريضًا  
  !غاية التفاهة كالم يف
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  !عليٍّ له تأثري يف طينة اإلنسانحب  - 

  ! تأثري يف عاقبة اإلنسانحب  عليٍّ لهُ - 

  !نسانتأثري يف تكوين اإلله يٍّ لعحب  - 

بباً ساليتهم ستكون و د أن  عة ووجاجلام يارة  ض هذه املفاهيم على الز  ر  ري ع  املطهّ الش يخ  لو أن  و 
يف هو هب إليه ذ  ال ذي   أن  لعر  ،ننسااإل لق  نب التكويين من خ  ايف اجل وللنزاهة   هارة  والط   ةتكوينياً للطيب  
 .؟!.وابالبعد عن الص  و  والضاللة   غاية املتاهة  

ن لعاليمه فسوف عمل بتنلم  نا لونجعل الفرق بين عليٍّ وغيره في أنَّ  أنْ  حيحِ وليس من الصَّ 
إىل -اأم لم يعملو  مقدوته نصائحبعذابًا ون كرًا َعَملوا فإنهم سوف يلقون  ونأمَّا اآلخر  ،انرى سوءً 

ب الِ طَ بي لي  ابن أبُّ عح  " واية  ر وأمَّا  :الش يعةمراجع  أحد   شري إىل كالم  بعد ذلك يُ ُُث   ،آخر الكالم
سَّرها نبحَث عن تفسيرها الحقيقي وقد ف فالب دَّ أنْ  :383هذا يف صفحة -ةئَ ي  ا سِ هَ عَ مَ  ضرُّ ل تَ  ةٌ نَ سَ حَ 

الوحيد  وي قال أنَّه  :،املعاصرة ية  الصول سة  ر دس املمؤس  -البهبهاني ديه الوحبار ويقال أنَّ اء الكِ مَ لَ الع   أحد  
ِم علّي قيقيًا للماًا حت م ِحبَّ أنَّك إذا ك نمعنى هذا الحديث  نَّ إ : خاص يقول فيهبشكلٍ  البهبهاني

 ملالكا يةإلنسانموذج اأن لي  عِ ل كب  نت صادقًا في ح  أي إذا ك   ،يبك بأذىصِ لن ت   فإنَّ الذنوب
ذلك  إنَّ فَ نفاق  ء ولبإخالص دون ريا هِ نهجِ على م ةً ر وعبوديتك وأخالق ك سائ وكانت طاعت ك

تحميه من  اعةً مننسان اإلب كسي  الَّذي قاح ثل اللَّ مِ  ،بو بينك وبين ارتكاب الجرائم والذن سيحول
ه المثلة ال وهذ !اءلطبالمراض وحول مراجعة ا أمثلته حول   ل  ال أدري كُ -اض الملقح ضدهااألمر 
  .املوضوعب هلا عالقة  

  !!ما هو بصحيحبل  ،فال كالم الوحيد البهبهاين يف غاية الدقة  

  !!باو من الص   اهلل عليهما بقريبٍ  رمحةُ وال كالم الش يخ مرتضى املطهري   
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ا و اتية ية ذصصو يس له خعليٍّ ل ب  حُ  أن  ب :ري يريد أن يقولمرتضى مطهّ الش يخ خالصة كالم  إَّن 
هذا  كن  ول ،رك الثذل ليٍّ عإذا ع ملت حينئٍذ يكون حُلب  و  ،فإذا أحببتُه عليك أْن تعمل ،هو عاطفة

  !!الكالم ليس صحيحاً 

ب وهو املطلو  لعمل هوالعاطفي من دون ا بأن  حب  عليٍّ يف اجلانب نقول حنن ال نريد أنْ 
 يٍّ لهُ لع ب  إن  حُ  :قولين ألكن   ،دم  وآل ُم   دٍ م  ذوق ُم   ر ُ ويع  يفهمُ هذا الكالم ال يقول به أحدٌ  ،اهلد 

 !احلص   ان بأي  عملٍ اإلنس قم ذلكيلو ل حَّت  نسان تأثري يف اإل   عليٍّ لهُ  ب  إن  حُ  ،آثار خصوصية ولهُ 
 ب  حُ  ةُ وتبقى خصوصي !رثك الذل يٍّ عل ب  يبقى حل ُ ولكن أساء العمل  هُ ل يعمل أصاًل أو أن   هُ لنفرتض أن  

ز هبا مي   يتيتتية ال  اائص الذواخلصات هنالك امليز و  !التشريعيوهنالك التأثري  !ويينهنالك التأثري التكف !علي  
  .!!.ه عليهوسالمُ  اهلل   ن غريه  صلواتُ حب  عليٍّ ع

 

 :ث عن نفس الموضوعالحيدري أيضاً وهو يتحدَّ  السي دنستمع إلى  

 ،حسنةٌ  ؟وهشن ،وهنشيٍّ لع صري أهل الوالية حب   ،احنا اآلن ثقافتنا قائمة على هذه هُ . لن  .]
 ،عها سيئة تضر مال سنةٌ علي ح أعزائي حب  يل إذًا التفتوا  ،جي د ،وانتهت ،سهله ،خلصت ،بلي ،وهشن

م أنا أحنا مو ذاً موالإ ،يةخلصت القضو  أسهل ما يكون ،انتهت القضية هللا اعليٍّ سيئٌة خالص ي وخمالفةُ  هن 
 ،نايشي موالو يبه خله جب هفد صك غفران هاقد ؟وهشن ل واحد مسوي لهكصكوك غفران  ُمصد رين النا 

 .[ ..خلصت ،وهذا للنار وهذا للجنة ،وهذا للنار وهذا للنار

 

 :(ة الوثقىبحوث في شرح العرو )بين يدي هو الَّذي الكتاب  
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لوىل الطبعة ا ،ة قمبعة شريعاملط ،د باقر الص در رمحة اهلل عليهممّ  يدالشهسي د لل ،الثاجلزء الث  
إنكار  ث عنهو يتحد  و  ؟د باقر الص درمم   السي دماذا يقول  ،396يف صفحة  ،هجري قمري 1429
كان هو   إنْ :تل البيلف لهااملخ-؟نكره المخالف ما هوي  الَّذي روري المراد بالضَّ  أنَّ -الضروري

ولو  ،رورةجة الضَّ لى در إحها و وضهذه القضية لم تبلغ في  إمامة أهل البيت فمن الجلي أنَّ  نفس  
ة بتلك المثاب وضوحها تمرار في عدم اسشكَّ  الف:ينيف البداية يع-حدوثًا تلك الدرجةم بلوغها ل  س  
ل وسل م ه ل   وآعليه   اهللُ  ل ىصيب أن  الن   ينيع ؟هذا الكالم ماذا يعين-لغموضامل اا اكتنفها من عو مَ لِ 

لغت بمة أهل البيت إما !؟رورةكيف ل تكن إمامة أهل البيت قد بلغت درجة الض    !ةسالغ الر  يكن قد بل  
قيفة من ت الس  علقيفة وما ف  ف الس  ما موقو  ،هوآل   عليه   اهللُ صل ى يب يب وبعد الن  رورة يف زمان الن  درجة الض  

وما  ،عد ذلكب المويون هُ فعل وما ،تر اد ة مت  قتلها لعليٍّ ع  والمة ومن عدائها لعليٍّ ومن مااط  ف  تلها ل  ق  
بل أكثر من  ةر و ر لضاىل حد  إمامتهم كانت واضحة إهذا يشري إىل أن   ل  كُ   ،لكبعد ذ فعله العباسيون

  .؟!.ذلك

د م  مُ  السي دمع  كرياته  ذ ث عن الكوراين وهو يتحد  الش يخ رون ما نقله ستغربًا إذا تتذكّ لذا ليس مُ 
 ،لبيتاة أهل فًا بواليل  مكطب ليس قسي د إن  :فيقول ؟قطبسي د يسأله عن  انكباقر الص در حينما  

  .!!.جابباحل ةً فمكل   هي ليستفتعيش يف قرية من قرى كندا ال يت ثاالً كتلك البنت م   ويضرب لهُ 

 ،فقط بيتلالفة ليس حلديث أهل اهذه الفكرة خمُ و  ،يستند إىل هذه الفكرة هُ إن   ،والكالم هو ه
 ،رتك حديث أهل البيتلنرتك الكتاب الكرمي ون   ،واقعللكتاب الكرمي وخمالفة للحَّّت رة خمالفة كهذه الف
ستمر ا  ُُث   !؟الثالفة الث  ة الول إىل خالفاملستمر من خ   اءإذًا ملاذا هذا العد ،يالفة للواقع التأرخيخمُ هي 

 تمر  واس الوصياءسي د ل ت  قُ ُُث   ،هرواناجلمل وصفني والن   .؟!. املؤمننيريمام خالفة أيف أي  حَّت  العداء 
ماذا نقرأ يف  وحينما غاب اإلمام .؟!.زمان العباسيني لو وعلى ط.؟! .ال  على طول زمن الموينياخل

بيت اإلمام العسكري وهو رارًا وكرارًا يهامجون م   !؟..عنهم تأريخ العباسيني ماذا ُتربنا الر وايات والخبار
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اإلمام  كان فيها بيتُ ال يت   ى هذه احملل ةسم  أليس تُ  ،سكرداخل الع  و اء ابعة هلم داخل سامر  من البيوت الت  
وكانوا يهامجون  مع املراقبة ،داخل املعسكر العباسي ،ر العباسيكسا املعإهن   ،العسكربي احلسن العسكر 

 .!! .وا ما فعلوالوفع ءوا النسالواعتق ،تالبي

 ،ىل يومك هذاوإ ،اً د  ج لبعيدا إمامة أهل البيت كانت واضحة إىل احلد   يشري إىل أن   هذا كل
ة القضية واضح ،هالت  ون دالوهم يعرف ،إىل هذا اليوم ،ة اثين عشرث عن أئم  ص حاحهم إىل اليوم تتحد  

 ةالقضي   لكن  و  ،قائقاحل حظة لطمسصحيح هناك جرت ماوالت على طول التأريخ وإىل هذه الل   ،نةوبي  
اضحة فهي قضية و  ،سيالعبا انمز  وبعد ال ،مان العباسيرب الز  ع  و  ،يو مان المرب الز  ع   ت واضحةً ر  استم
  .يدة الوضوحوشد

وحينما  ،هي هذه نتائجالتكون  ،عة بالفكر املخالف لهل البيتشب  ولكن حينما تكون العقول مُ 
رية واعد الفكاد القمن إجي د  قطب إذًا البُ سي د قطب وأفكار سي د عجاب يف أعلى درجاته  بيكون اإل

البيت  أهل ار  وأفك ار  من آث ةي  يعالش  احة الثقافية ما هو موجود يف الس   بنيجام سننع عملية املوائمة ولصُ 
 !!عنيليه أمجه عسالمُ و  اهلل   من خمالفي أهل البيت صلواتُ وردتنا ال يت كار وبني اآلثار والف

 

  :ريهَّ للشيخ مرتضى مط (الح سينية ملحمة  ال)هي وهذه  

يف صفحة  ،للهجرة 1430 ،الطبعة الثالثة ،املطبعة سليمان زادة ،عة النورالناشر طلي ،الطبعةهذه 
ق عل  يُ  ،لألغا الدربنديسي د الش هداء سرار الشهادة مقتٌل كبري لأو  ،على صاحب أسرار الشهادة و يردّ وه ،21

 :طهرييخ املش  لذا يقول اكه-الكتاب اذوكما ورد في نفِس ه-ةاحب أسرار الشهادكره ص  على كالٍم ذ  
يضع -!!ئة ألف شخص بيده فقطقد قتل ثالثم وكما ورد في نفِس هذا الكتاب فإنَّ اإلمام الح سين

وكما ورد في نفِس هذا  :هادة ذكر هذا القول نقاًل عن بعضهموصاحب أسرار الش   ،بعالمتني تعج  
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في :يضع عالمتني تعجب-!!فقط ئة ألف شخص بيدهقتل ثالثمقد  الكتاب فإنَّ اإلمام الح سين
دار الوقت الالزم لقتل مق من طرفِ  وقد حسبت   ،فاً لأعدد قتلى القنبلة الذرية ستين  يما كانهيروش

 ل  كان يحصد في ك    سيفه   يف وأنَّ رب بالسَّ شيء سوى الضَّ  اإلمام لم يكن يعمل أيَّ  فلو أنَّ  ،هذا العدد
ساعة وعشرين  ثالث وثمانينيحتاج إلى س كان  لكبيرقتل هذا العدد ا ثانية أحد األشخاص فإنَّ 

املقارنة بني قنبلة  !؟سي د الش هداءيف احلديث عن  مناسبٌ  ل هذا الكالم كالمٌ هف ،إىل آخر الكالم-دقيقة
سوء غاية بالنسبة يل أعتربه يف  ؟عرون منه الدبشتهل هذا الكالم تس ،اءهدالشُ سي د هريوشيما وبني 

لن   ،سي د الش هداءكالم يف غاية سوء الدب يف احلديث عن هذا ال ،قد تتلفون معي أنتم أحرار !الدب
ك ال بأن   ،ك ضعيف العقلتقول بأن   يكن أنْ  ،يكن أْن ترد  عليه ،هذه الر واية نقلها صاحب أسرار الش هادة

للمقارنة بني احُلسني وبني قنبلة تذهب  مباشرةً  ملاذا ،وايةل الر  اقن ىترد عل يكن أنْ  ،ساب  احل  ر عت
  .؟!.حالة مرضية موجودة يف هذا اجلوهذا يكشف عن  !؟هريوشيما

م مب ون قبلثريون ال ي  الم وككذا الأنت ال تقبل ه ،رة يذهبون إىل اإلمام املعصوماشأال تالحظون أهن 
نة فيما بني للمقار  مباشرةً  ملاذا تذهب ،اً كالمك ليس صحيح  أن  بل قُ  ،هذا الكالمأنت أرفض  ،هذا الكالم
 ؟!..ه عليهوسالمُ  اهلل   اإلمام صلواتُ  شيما وبنيبلة هريو قن ،هريوشيما

بدرجة وحجم  ةً رت مرَّ لقد فكَّ -مطهري يقولالش يخ هو  ،95من ذلك ما جاء يف صفحة أغرب 
ب كِ قد ارت   واللؤم ذالةِ الرَّ واحدًا وعشرين نوعًا من أنواع  أنَّ  فرأيت   ،رتكبة في عاشوراءم   ال الجريمةِ 

نيا ي مكن لهاول أعتقد   ،ه الواقعةأدنى في هذ حدٍّ كَ  وازي مثل هذه ت   أنْ   أنَّ هناك واقعًة أخرى في الدُّ
ن يلم يترك فيها األوربيالَّتي بالطبع يوجد هناك في تأريخنا الحروب الصليبية  ،ة في حجِم تنوعهاالواقع

في  دت  قد تردَّ  نت  وإذا ك ،ادث التأريخ اإلجراميب عندما ي نظر إلى سواها من حو مجاًل للتعجُّ 
 حجم الجريمةِ يعود لإنَّما بب حجم الجريمة فالسَّ  اء بعدم وجود شبيه لحادثة كربالء من ناحيةِ ّدعاأل

جرى يف  ال ذي  ل يعترب أن  ه !مرتد د يعين الش يخ املطه ري-في المعارك الصَّليبيةارتكبها الغربيون الَّتي 
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وإذا كنت  قد  :ليبيون يف حروهبمص  بسبب ما ارتكبه ال ؟ملاذا ،ال مبالء هو أكرب جرية يف التأريخ أكر 
الش يخ  ملاذا تردد- حجم الجريمةفي األّدعاء بعدم وجود شبيه لحادثة كربالء من ناحيةِ  تردَّدت  
وكذلك  ،الَّتي ارتكبها الغربيون في المعارك الصَّليبية لحجم الجريمةِ  فالسَّبب إنَّما يعود ؟:املطهري

يعين ما جرى -دلس اإلسالمية وهي عجيبة للغايةبها هؤلء األوربيون أنفسهم في األنارتكالَّتي الجرائم 
هي أكرب  الءجعل الش يخ املطه ري يرتد د يف أْن يعتقد بأن  كربة يليبيف الندلس وما جرى يف احلرب الص

  !جرية

ت يف وردال يت مني باملضا ات واليار وردت يف الز  ال يت هذا يدل على أن  الرجل ال يفكر ال باملضامني 
 ثت عن قضيةد  ينما تحابقة يب يف احللقات السات الن  ت علينا بعض كلممر   ،تييث أهل البداروايات وأح

م وطئوا صدر ا كم من تفسري لنقلتها  يتل  واية االر   ،سني وظهرُه بوافر اخليولحلُ السد وواقعة السد وقضية أهن 
ل أحد ل قبله  تق  ما  تل قتلةقسي   ه  نَّ من أ ،ث فاطمةد  ه وهو يُ وآل   عليه   اهللُ صل ى يب رات ابن إبراهيم عن الن  فُ 

يارة لز  ثت فيه اتد   وراء وماعاش ر فقط يف زيارةلو فك   ،بيتلهذا هو منطق حديث أهل ا .؟!.ول بعده  مثلها
 نا وأن  علماء دو أن  بيلكن ال ذي  ،ملسألةاري يف هذه املطه  الش يخ د ظمى ل م ا ترد  زية الكربى والعُ عن هذه الر  

 بديث أهل ءةً يست ملو لو  ةً دودأذهاهنم ليست مشفإّن فكرون يمراجعنا الكرام حني  ء وأن  جال  نا الاءخطب
ب إىل وتسر   ،العصمة هل بيتلعاند كر املخالف واملئت بكثري وكثري من مفردات الف  ل  ا مُ لهن   ؟ملاذا ،البيت

 .داته املفر من طريق  هذ رونم يفكّ إهن  فرون فحني يفكّ  ،ري والكثري من ذلكثكعقوهلم ال

 

إسمه  مهدي  ى شخصٍ اج  إلبأنَّنا ل نحت وهو يقول عليه نستمع إلى شيخنا الوائلي رحمة اهلل 
 .؟!.يأتي كي يحلَّ مشاكلنا

معاجله املسألة بالكتاب والتشيع  ىل اآلن ماكو توقيت وكيف وترى اناا مَّت يظهر وكيف إأم   ..]
يعين ال يتصور البعض من عندنه ان احنا نقعد  ،ذاكر اجيابيا ا وسلبيا ا تفصيالً  ،معاجلها معاجلة كاملة
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تقاد ما عندنا هيج اع ،اللي يعتقد هيج اعتقاد سخيف ،ل مشاكلنا أبداً ننتظر أكو واحد امسه مهدي جيي ي
رو  وننهى عن نأمر مبع فكرة املهدي ما متنعنا أن نسوي مصنع وال متنعنا ان ،االسالم ما ينعنا ،اطالقاً 
 ،أكثر من سلبيا ا جمرد فكرة اجيابيا ا ،أبداً  وال متنعنا جناهد دون أوطاننا وال متنعنا نقتل دون مبادئنا ،املنكر

 .؟!.[ ..يعين عبارة عن رفع مبدأ أو عبارة عن رفع مثل أعلى للعدالة ليس إال  

ُث ني يتحد  ح ؟يطايننطٌق شمهذا املنطق منطٌق رمحاين أم  :ق كثريًا ولكن أسألكم أنتمأنا ال أعل  
هذه  ،هديّ مأحدًا إمسه   ننتظرُ نا ال! فإن  !هجةسيين شيخنا الوائلي عن إمام زماننا هبذه الل  عميد منربنا احلُ 

ة ج  زماننا احلُ  عن إمام ديث  ا يف احلأوالدنو سوة وقدوة لشبابنا يُقد م أُ  مناسبًا لنْ  يغة وهذا التعبري جتدونهالص  
منطٌق  هذا :ال عليكمر السؤ كر  ين أُ ق أكثر من ذلك ولكن  عل  ال أُ  !؟ه عليهوسالمُ  اهلل   ن صلواتُ ابن احلس

  !!أنتم أحكموا بأنفسكم ؟اين أم منطق شيطاينرمح

 

ب الغيبة عن ن سردانا عثحد  ل آخر إلى شيخنا الوائلي وهو ي  نذهب اآلن إلى أيضًا إلى تسجي 
ه من على ليفنًا وأْن يز ددفنه   ينْ أقترح ويتمنى ي ه عليه وهووسالم   اهللِ  سرداب غيبة إمام زماننا صلوات  

 :الوائليالشَّيخ نستمع إلى  ،وجه األرض

والسرداب  ،مورها اال تنقية على أية حال احنا هم شوية ما أكو عدنه فذ مركز يعين يتوىل الواقع. .]
 ،ي مقّدسعدنا ش ما ،وهاي شنو عليمن هاهلوسه هاي وجوده وعدم وجوده شنه ،أسّدة اشيلة أطّمة تراب

 ان يكعد بيهاكالدار   يها ورض كان يشي علعدنا سرداب أو دار و ال ،عدنا اإلمام سالم اهلل عليه عدنا
ال  هم وللشبه وإال للتجد جمليش أُو  ،! ال مو ها الشكل؟يعين احنا نلزم نقّدس الدار كلها او االرض كلها

 [....حقةية املالقه غاهاي الشبهه مثل ما ذكرت لك مو أكثر من هذا كان مراقب والدار مراقبة ومالح
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دفن  ى قضيةِ ة علضيَّ صر على نفس هذه القالوائلي وهو ي  يخ للشَّ ٍل آخر ينستمع إلى تسج 
 .الشريف سرداب الغيبةِ 

حارة  الدنيه العراق املكان اللي كان بدار اإلمام العسكري كانت تعر  يفالس رداب هذا  ..]
ن ناه أ مو معإال  و  هيسوون سرداب يسكنون بي  ،بالصيف كانوا يسوون سرداب املكان يصري يب سرداب

م محل تراب جن اجيب يدي اوأنا أكثر من مرة على املنرب كايل واهلل لو ب ،اإلمام طب اهناك ال مو هجي
 ..[ ..منه مو هالشكلالن اس وأسده وأريح 

 

 .ريفشَّ الاب الس ردث  عن ونعود مرة ثالثة أيضاً إلى شيخنا الوائلي وهو يتحدَّ  

دار بكان اب  سرد ،يههذا اللي صارت اهلرجة عل معرو  إذا أكو سرداب الزمان أواًل صاحب. .] 
ف يطون ء بالصيرامسا أغلب دوردنيا حارة  ،سرداب بدار اإلمام العسكري يف سامراء ،اإلمام العسكري

ة أتطر يف ا أكثر من مر  َّت  أنح ،داً أب عالقة باملوضوع لها م ،احلر يتقي به احلر انً يبيها سرداب مثل الن جف ع
يقول  نهيج أبدًا م ،ايدة لنه فد مشاكل جايتنا طويلة بال ف ،جنيب تراب نطمه وخنلص منهالعراق دعوت 

 .هاي وحدة.. [ ،اإلمام غاب بالس رداب شنو معىن الس رداب

ليه ه عوسالمُ  هلل  ا لواتُ صا اننرداب إمام زمائلي ونسعى يف دفن س  قرتاح شيخنا الو  ال ندري هل نقبل ا  
هم وردت عن لطقوسري من االكثيد و العدهناك  ،ندناوجودة ع  م  الر وايات ادق و إمامنا الص  تمع إىل سن   أو أنْ 

يف داخل و الس رداب بة اند بوّ ري عجي أنْ  د  ذلك البُ  ل  واستئذان وكُ  اهلل عليهم يف زياراٍت وأدعيةٍ  صلواتُ 
ليه عه وسالمُ  هلل  ا اتُ لو صم زماننا مات عنهم إلدر و ال يت وردت عنهم والزيارات ال يت فهذه الطقوس  ،ابدر الس  

  !؟ريفلش  االس رداب ة ودفن لطشيخنا الوائلي كانت بيده  الس   لو أن   هباماذا نصنع 

  !؟..فأي  املنطقني منطُق حقٍّ أو منطُق باطل -
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  !؟..شيطاين منطٌق رمحاين أم منطقٌ هل منطُق الش يخ  الوائلي  -

اَن النَّاِطق  َده فَإْن كَ َد َعبَ ٍق فَ قَ ِإَلى نَاطِ  ىغَ صْ ن أَ مَ ) :ويعجبكم هذا القولتصغون إليه ال ذين أنتم 
 (.اهلل بدَ د عَ قَ ف َ ن اهلل عَ  ق  طِ نْ ي َ  ق  اطِ ان النَّ كَ   نْ ان وإِ يطَ الشَّ  دَ بَ د عَ قَ ف َ  يَ ْنِطق  َعن الشَّْيطَان

  ؟شيطاين ٌق رمحاين أم منطقٌ طلي منائالو الش يخ فهل منطق - 

كذا و وس والزيارات الطق نال ب ويرسمرادس  م هذا الاحرت على ا   دُ يؤك  ال ذي إمامنا الص ادق وهل منطق - 
  ؟شيطاين أم رمحاين ة هل منطقهمم  ئ  سائر ال  

هذا و يب يارة الن  بل ز  وجود ق  ذان املئهذا االست ،مفاتيح اجلنانكتاب فتحوا  ، ابذلك ليئةٌ كتب املزارات مو 
هذه -اهَ ت َ رْ هَّ ٌة طَ عَ قْ ه ب   ذِ هَ  نَّ إِ  مَّ ه  اللَّ -؟فماذا تقولالس رداب حني تزور  ،ريفرداب الش  اسًا للس  س  ذان أ  ستئاال  

 رتَ هَ ظْ أَ  يث  ا حَ هَ ت َ يْ كَّ َز  م  الِ عَ مَ ها وَ تَ ف ْ رَّ شَ  ةٌ وَ قْ عَ وَ  اللَّه مَّ ِإنَّ َهِذه ب  ْقَعٌة َطهَّْرتَ َها:ر ا قد طه  أنت يا ريّب  بقعة أنت  
ظَام َوَاْختَ ْرتَ ه م ر َؤَساء الن   ظِ فْ حِ ًا لِ وكَ ل  م م  ه  ت َ يفَ طَ صْ اِ الَّذين  ،يدجِ مَ الْ  شِ رْ العَ  احَ بَ شْ أَ يد وَ وحِ ة التَّ لَّ دِ ا أَ يهَ فِ 

قيمة هذا  حنن ال نعر ُ  ،الس ردابعند بوابة  هذا الكالم حنن نقولهُ  ،ىل آخر الكالمإ-ِلَجِميِع األَنَام
ْيتَ َها  ب  ْقَعٌة َطهَّْرتَ َها اللَّه مَّ ِإنَّ َهِذهِ  :قيمة آثار إمام زماننا ال نعر ُ و  !!الس رداب َتها َوَمَعاِلم  زَكَّ َوَعْقَوٌة َشرَّف ْ

َحيث  َأْظَهرَت ِفيَها َأِدلَّة التَّوِحيد َوَأْشَباَح الَعْرِش :ل  يف هذه الرض يف هذه املعا-َحيث  َأْظَهرَت ِفيَها
احلديث هنا عن أبواب -َوف قَنا لِلسَِّعي ِإَلى أَبْ َواِبِهم الَعاِمَرة:ريفن الش  اذستئارات االبع   إىل آخر  -اْلَمِجيد
ين إىل يوم الد   ةتبقى عامر  هذه البواب البد أنْ -َوف قَنا لِلسَِّعي ِإَلى أَبْ َواِبِهم الَعاِمَرة ِإَلى َيوِم الد ْين:الس رداب

لو حَّت  و  ،وا الدعية وال التزموا بآداب أهل البيتيارات وال قرأوا الز  ولكن هؤالء ال قرأ !!ابدفن بالرت  تُ  أنْ  ال
  َل َل أَ  :يارة عبادةر الز  من دون تفك  - ِفي ِقَراَءٍة لَيَس ِفيَها َتَدبُّريرَ  خَ  َل َل أَ )-رون من دون تدبّ م يقرأإهن  فوا قرأ
 ةرَ امِ م العَ هِ ابِ وَ ب ْ ى أَ لَ ي إِ عِ لسَّ ا لِ قنَ ف  وَ :-(َتَدبُّرِفي ِقَراءٍة لَيِس ِفيَها  يرَ  خَ  َل َل ر أَ كُّ فَ ا ت َ يهَ يس فِ لَ  ةٍ ادَ بَ ي عِ فِ  يرَ خَ 

أرض يشي عليها  لّ ليس كُ  يقول ليائالو الش يخ و -ئ َأْقَداِمِهموطِ ى مَ لَ إِ  نُّ ِإَلى َيوِم الد ين وَاْجَعل َأْرَواَحَنا َتحِ 
 :هذا منطُق أهل البيت ،فيه يكون البيت ُكل ه مقد س بيت يسكن وليس كلّ  ،سةمقد   ا  مام تكون أرضاإل
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ا نَ ن َّ أَ كَ حتَّى   النََّظر إَلى َمَجاِلِسِهم وَعَرَصاِتِهمى هوَ ا تَ نَ وسَ نف  وَ  وَاْجَعل َأْرَواَحَنا َتِحنُّ ِإَلى َموِطئ َأْقَداِمِهم
َكأَن ََّنا ن َخاِطب  ه م ِفي حتَّى  :همفهم هذا الف  يالس رداب دفن يال ذي هل -مهِ اصِ شخَ أَ  ورِ ضَ ي ح  م فِ ه  ب   اطِ خَ ن  

  .وهذا هو منطق أهل البيت ،البيتأهل  معار ُ  وهذه   تيهذه ثقافة أهل الب-ح َضوِر َأشَخاِصِهم

 و منطقٌ هل ه ،جّ نطق معو مهذا  !؟املاذ ،تقبلون ال لي هلذا املنطق املعوجّ ائالو الش يخ ملاذا حني أنتقد 
لس رداب ايدفن  ريد أنْ ي هُ ن  إ ؟احلدّ  الوائلي عند هذاالش يخ تقُف عند  ةُ وهل القضي   ؟أم منطٌق شيطاينرمحاين 

نستمع إىل هذا  !!الص حابةام  أقد اب  ر تُ  سُ قد  لكن ه يُ  ،ها اإلمامداس   أرضٍ  ل  س كُ قد  يُ  ريد أنْ ريف وال يُ الش  
 .التسجيل لشيخنا الوائلي

 :الوائلي )ره(مقطع صوتي للشيخ  

لوا محال ذين وفياء رار الالب ،حابة الطاهرون هاالص   ل تراب القدام اللي يسحقهُ اآلن إذا حنص  . .]
حنا لو فات أذه الص  وصو  هبامل ةحابمط من الص  ت قلوهبم باإليان هذا الن  امتألال ذين نة و الكتاب والس  
 .[ ..هيك بنتربّ  تراب أقدامه حنص ل على

حابة الص   تقد بأن  نعُن حن ،نةتاب والس  ث عن صحابة طاهرين يملون الك  الوائلي يتحد  لش يخ ا
نة يريد تاب والس  لك  اريد من كان يُ   لوحَّت  و .؟! .نةال يملون الكتاب والس  و يملون الكتاب والعرتة  الطاهرين

 ،بو ذرأ ،مثال سلمانلعرتة أاب وامحلوا الكتال ذين ف ،عيدفرتضنا هذا وهذا شيء بلو ا   ،منها الكتاب والعرتة
 باوتر  ،لهُ  ال قيمةلش يخ ا نظر يفاننا ! فرتاب إمام زم؟..نابإمام زمان   إذا ما قيسوا فهؤالء ما قيمتهم ،املقداد
 ؟!..ننام زمامايسوا بإقالء إذا ما ما قيمة هؤ ف ،ارلو كانوا من أمثال سلمان وعم  حَّت  حابة الص  

 

 :انيالمع د فيه هذهآخر أيضاً يؤك   ونستمع إلى تسجيلٍ  
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ء بث هذا من ورا بة يعينعدالة الص حافموضوع عدالة الص حابة احنا ما نريد من وراء  ،زين ..]
 لص حابةتراب يطؤه ا ا وجدناآلن إذأن نا ا امععلم الس   ييعين جيب أنْ  ،حابةننقص من قيمة الص   أنْ املوضوع 

 .[. .حنن نقدسه

اً أقطع احلديث عند هذهالة ص  وقُت الذان والص   عاىل بعد تشاء اهلل  إنْ  كملهُ سأطة و قالن   ار قريبًا جد 
 .آلن إىل فاصل الذان  والص الةالة نذهب اوالص   اصل الذان  ف  

 .؟!.ينْ سَ الح   نَ يْ أَ  ن  سَ الحَ  نَ يْ أَ 

 .؟!.قادِ صَ  دَ عَ ٌق ب َ ادِ صَ ح وَ الِ صَ  دَ عَ ٌح ب َ الِ صَ . .ينْ سَ الح   اء  نَ ب ْ أَ  نَ يْ أَ 

 .؟!.يلبِ السَّ  دَ عَ يل  ب َ بِ السَّ  نَ يْ أَ 

 !؟..يةادِ الهَ  ةِ ترَ العِ  نْ مِ  ل وخ تَ َل  يْ الَّتِ ة اهلل يَّ قِ بَ  نَ يْ أَ 

 .!!.انمَ الزَّ وَ  رِ مْ األَ  بَ حِ اا صَ يَ  ديْ ي  سَ  يكَ لَ ٌم عَ اَل سَ 

نا قاله شيخُ  امان  والص الة عرضُت بني أيديكم بل فاصل الذم من هذه احللقة ق  يف هناية اجلزء املتقد  
ث عن الحظتم الفارق يف كالمه  حينما تد  و  (،بأقدامهم حابة  الصَّ  راباً وطأه  ي قد س  ت  ) ،اهلل عليه محةُ الوائلي ر  

 لُ فض  يُ  هُ الوائلي فأقول بأن  الش يخ م ال أ ّ ا قطعاً أن ،ريفةامه  الش  إمام زماننا بأقد   هُ اس  راٍب د  وعن تُ  يبة  رداب الغ  س  
م أنا ال أ ّ  .؟!.الوائلي ال يقول بذلكالش يخ  أن    سبحانه وتعاىلم باهللقس  ين أُ إن   ،حابة على إمام زمانناالص  

 ،حيُطر  ال ذي كر املشكلة يف الف   ؟لكن املشكلة أين ،ةج  حابة أكثر من اإلمام احلُ س الص  قد  يُ  هُ الوائلي أن  الش يخ 
ا نئعلى الكثري من مراجعنا وعلى خطبايطر س  الـُمرك ب ال ذي ويف اجلهل  ،عليها علماؤنا يتيف الغفلة ال  و 

 ،اق الفكريات وهذا االخرت وملة واملصطلحات واملعلعيات املفتديهدات والبر ملفيف هذه ا املشكلةُ  ،ثيناومتحد  
كر املخالف لكثرة اه الف  باجت   هنهُ فيذهب ذ   ،الوائليالش يخ غري  الوائلي أوالش يخ تصيب  ،صيبهمتُ ال يت والغفلة 

هذه كتبهم هذه أحاديثهم و  ،علينا ثارنا تدل  وتلك آ ،هبا رؤوسهم اشو ح  ال يت و علومات املخالفة لهل البيت امل
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أهل  ات  ر ايق أهل البيت وبز شيت بديث أهل البيت ومبنطك الرؤوس قد حُ  لو كانت تلوإال   ،على ذلك تدل  
ال ذي ُيكتب ولكان ال ذي  انيصدر ولكال ذي رآن لكان أهل البيت للقُ  وبتفسري  وبأدعية  أهل البيت البيت 

  .همت هبا رؤوسُ ي  ُحش  ال يت من سنخ تلك املواد  ث به  حد  ت  يُـ 

 ل إن  يقو  ،الطريق هُ لخيتصر  ؟ملاذا ،لالر جاذ العلم من أفواه ين خُ بُ  :نصُح ولدُه فيقولي  ال ذي أليس هذا 
 ،جيدون ون أحسن مارت شم يهن  الكتب فإ إذا ذهبوا إىل سوقالر جال  إن   ،لماءإىل العُ الر جال يشري ب ،الر جال

م هن  فإالر جال ه فوان أ  معلم ذ الخُ  ،سب نظره قطعاً ة يشرتي أحسن الكتب بحينما يدخل اإلنسان إىل املكتب
مون قد  يُ ف ،شرتونيسن ما ون أحم بعد ذلك يقرأوإهن   ،الكتب يشرتون أحسن ما جيدونإذا ذهبوا إىل سوق 

 أحسن ما ظونفم يإهن  و  ،ونون أحسن ما يشرت م يقرأوإهن   ،سناً راءة على القل حُ الكتاب الحسن يف الق  
تها علومات لمهي  هذه امل ظ أو أن  سواء يتعّمدون احلف ،سيحفظوهناال يت رة هي أحسن الشياء املؤث   ،ونأر يق

م يفظون أحسن ما يقرأ ،تبقى مركوزة يف ذاكر م م يذكرون  !ونوإهن  فظوا حوحَّت  لو  !نا يفظو حسن مأوإهن 
م ماذا فإهن   ،تبن الكخصوصًا حني يتحدثون على املنابر أو يكتبو  ،نو ثم حني يتحد  فإهن   معلومات
  .أحسن ما يفظون سيذكرون   ؟سيذكرون

صدر على اللسنة هو شيء قريب من يُ ال ذي لئت بثقافة أهل البيت لكان مُ فلو كانت هذه العقول 
 البيتم بفكر أهل  ر اكوأذهاهنم وحافظتهم وذلو كان أصحاب هذه العقول ُملئت عقلوهم  ،أهل البيت

ما يصدر منهم  ل  كُ ملاذا يصدر  ومن اجلهة الخرى  ،هو شيء قريب إىل أهل البيت يصدر أوالً ال ذي لكان 
املعلومات ف ،الوعاء ينضح مبا فيه لن   !؟ملاذا ،سواء كتبوا أو تكلموا تبيلعن أهل ا عدوهو يف غاية البُ 

ية وعِ وب أَ ل  الق   نَّ إِ  :أمري املؤمنني يقول-يلمَ اك  يَ )-معلومات خمالفة لهل البيتهي وعية املوجودة يف هذه ال
وييط مبعلومات  ويفظ يتفظال ذي وهو  ،أكربهاأوسعها و خريها أي  ،أوعاهاخريها  (،ااهَ عَ وْ ا أَ هَ ير  خَ وَ 

 اإلمام الباقر صلواتُ  ،علمكم هذا عم ن تأخذونه أنظروا إىل ،هذه املعلومات عم ن أخذهاويالحظ  !أكثر



 للشيخ الِغّزي / الكتاب الناطق :3 الجزء –ملّف الكتاب والعترة 
 2 ا جبين مراجعنا وعلمائن صير أو اإلجرام العقائديّ التق( 23الحلقة )                                                                  

 

- 31 - 
 

نَسان  ِإَلى طََعاِمهِ }-ذه اآليةهه عليه يف معىن وسالمُ  اهلل   ن انظروا إىل علمكم هذا عم   :قال ،{فَ ْلَينظ ِر اإْلِ

  .تأخذونه

 قٌ اوِ سَ يت م  بَ لا هلِ ا أَ يقنَ رِ طَ  يرِ ن غَ مِ  فِ ارِ المعَ  ب  لَ طَ )-رج هذه الكلمةت  التليفزيوين يف بداية الربنامج 
اللحوم  هل هذه ،مبا يُدخل إىل جوفه من طعام ن يعبأُ تديّ ملاإلنسان ا ماذا نفهم من هذا احلديث؟ (،انَ ارِ كَ نْ إِل 

عة صن  هل هذه املواد امل ؟جنسة أو ال ؟هل هذه املواد الغذائية مغصوبة أو ال ؟ذبت بطريٍق صحيح أو ال
سيرتكها  يتوال   ،الوعة املراحيضب مصريها إىلال يت يعبأ هبذه المور  ؟ول أو غري ذلكزجت معها الكحمُ 

 وعلى ،سأل عنهسيُ  يهو هذا ال ذ يف عقله   ضعهولكن ما سي ،وتاب حينما يهذا الرت   اإلنسان يف أجزاء  
يٍء خمالٍف متأل العقول والقلوب بكل  شالن اس  ،د عاقبتهحد  سيُ ال ذي هذا يضعه يف عقله وقلبه هو  ما أساس

ويقول للن اس البضاعة الفالنية شخص  أيّ  ،اآلن حينما يأيت شخص ،دونلهل البيت وال يذهبون يتأكّ 
 ،ا كالميلو ال تقب !؟تبحثونال ملاذا  ،ملاذا حني نقول لكم هذه الفكار مشبوهة ،اجلميع يفحصون ،مشبوهة
ما هي بأفكار أهل و أفكار مشبوهة  ارقائل هذه الفك لكم ملاذا حني يقول ،دوا من هذا الكالمتأكّ و أبثوا 

هذه الفتاوى ما هي  !بيتهذا الفكر ما هو بفكر أهل ال !بديث أهل البيت ما هو هذا احلديث !بيتلا
دقيقة مئة  ال إىل نتيجة ،حاولوا أْن ت صلوا إىل نتيجة ولو نتيجة قريبة ،أبثوا عنها تأكدوا !بفتاوى أهل البيت

د من المور الواضحة يف ذا جت   ل   ،ة هي هذهي  نيالد   سة  يف املؤس   املوجودةُ  املشكلةُ  ،ة مستقربةيجيف املائة إىل نت
تدور ال يت ة م  ئ  شكيك بأحاديث وروايات ال  يف الوسط املرجعي ظاهرة الت  و العلمي  يف الوسطو  ةحوزتنا العلمي

 واجملتهد قيه والعال  قوم املرجع والف  ل ما ي  وكُ  ،اهرة واضحة جّداً هذه الظ   ،ائبدار املص  مدار املناقب أو م  
ة هو زاتنا العلميق عندنا يف حو حق  مُ ـال .؟!.قق  مُ  إليه يف حوزتنا العلمية بأن ه اربالتشكيك أكثر كل ما ُيش

وى س   وكل ما ك ثُرت ا شكاالتُه ال يت ال أساس  هلا ،هُ يككل ما ازداد تشك  !!بيتالكثر تشكيكًا بديث أهل ال
كان يف   إنْ  ،بيتلأهل ا يملون أمراض يف داخلهم فيثريون اإلشكاالت والتشكيكات يف حديث   ،أمراض
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 مصابني ،هم مرضى نفسياً  نال ذي و كنيشك  مُ ـقال عن هؤالء اليُ  ،ماهلل عليه أو يف مصائبهم صلواتُ مناقبهم 
 !!..نو قُ روحية يقال عن هؤالء مق   اضنفسية وأمر بأمراض 

 لعلمية ويسمعيناحلوزُة  ااآلن تسمعين ،يف غرفٍة ُمظلمة وأكذُب عليكم ثأنا ال أتد   :ظاهرة أخرى
ويت إىل يصل ص سو  لنْ و لن اس امن  عةٍ ث يف زاوية جملمو أتد   أنا ال ،العلمية ب احلوزة  ال  طُ  العلماء ويسمعين

وعرب  ناعيةار الص   القمربشر ع  باث بشكٍل مُ أنا أتد   ،يعرفون ماذا جيري على أرض الواقعال ذين اآلخرين 
لى وتنتشر ع عكل مقاطع بشوتُقط   ،وتُعاد وُتسج ل وتُبث على االنرتنت االنرتنت وهذه الربامج تُعاد

ذي ال  ما  ،لواقعالى أرض ع هُ وال وجود ل ال أصل لهُ  ث بشيءٍ أتد   ال يكن أنْ  ،وناتيفيالت والتلاملوبا
ُثكم من الُكتب واملصادر مثلما أُ  ؟فع منهتنسأ يف  ض  أُ   الجدمت أين  صادر لو ب واملولو رجعتم إىل هذه الكتحد 

ى أرض جودة عليا مو هناك قضا ،صادرأقرأ الكالم كما هو يف هذه الكتب وامل ،حذ  كلمةكلمة وال أ  
ه بني رضعأحَّت  صويت  و تسجيلأديو ا فيال يوجد هل هذه القضايا ،مثل هذه القضايا ال يت أتد ُث عنها الواقع

ديث ت على حاإلشكاالهذه الظاهرة ظاهرة التشكيك و  ،عنهام كين أحدثلكن   ،وال توجد كتب ،أيديكم
اً يف حديث اس تشكيكن  ال أكثر! !راجعاً بني كبار املد  نتشرة ج  لمية ومُ بيت ظاهرة منتشرة يف حوزتنا الع  لأهل ا
ما ل  إشكاهلم كُ و شكيكهم تر ثُ ك  ما  ل  وكُ يثريون اإلشكاالت ويُثريون التشكيك  !!بيت هم كبار مراجعناأهل ال
 رضٍ من جهالة وعن ع نم  كال ت  شكيك وكثرة اإلشتكثرة ال  !!! وهذه طامٌة كربى!ا بالعلمية والعلميةو فُوص  

لمور جتري باملقلوب وا رتفكّ يت ال  ة ي  نيستنا الد  يف مؤس   هُ كن  ل.؟! .فكر أهل البيتب بك  مُر  نفسي وعن جهلٍ 
 ال يتتشكيكات الت والشكاتنقلب اإل !اإلبليسية صارت عمامة رسول اهلل فيها بالعكس فالع مامة الطابقية

  .ورمعار  وهكذا تسري الموأمراض نفسية تنقلب إىل تقيق و وشبهات  تالهي جها

حديث أهل  ون أبعادكم عنه هوياول أكثر شيءٍ  تالحظون بأن  املبتدئون أال  ا أنتم الطلبةُ أم  
هاب الذ   ،بيتهاب باجتاه حديث أهل الريدون الذ  ملاذا حني تُ  ؟املبتدئون لطلبةُ أنا أسألكم أنتم ا !؟..البيت

حون بعدم نص  وتُ ! ؟وا كتبًا أخرىيُقرت ُح عليكم أْن تقرأو  ،تُعطون كتبًا أخرى باجتاه كتب حديث أهل البيت
  !؟ملاذا ،أهل البيت ث  كتب حدي  قراءة  
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  !؟يف قراءة حديث أهل البيت ررُ ما هو الض  - 

  !؟طالع على حديث أهل البيتيف اال   ما هي املشكلةُ - 

  !؟ا كتباً أخرىو أ تقر نصحون بأنْ ملاذا تُ - 

  !؟بيتلال بأشخاص أهل ا ء  اطون بأشخاص العلمرب  ملاذا تُ - 

  !؟ا سألتم أنفسكمم  أ  - 

ٍء فاوج الطهرين لطيبنياأجداده و إمام زماننا وآبائه عن  اسعو  دٍ  كبري وابتعاا على احنرا ٍ هذ أال يدلّ 
 ينلكن   ،ن ذلكمم أكثر ث كريد أْن ُأحد  أنا ال أُ  ،وسطها يف هذه حقائق أنتم تعيشون تأليس ،شديٍد معهم

عنها  ثتُ تد  ال يت لة ه املشكي نفس هذه اتدثو ال ذين وا أو بتك  وقع فيها هؤالء الذين يتال   املشكلةُ بأّن  أقول
 أن  تناع باالقىل إ ا العر  ساقتهمُُث   !يث أهل البيتدحن التواصل مع ُمن عوا عمن البداية فهم  ،اآلن
ريد أن  أُ ال ،ي هذهجة هيلنتافكانت  !ققّ احملالعال  يكون هول على حديث أهل البيت شك  مُ ـك والشك  مُ ـال

ض ر عين ألكن   !ذهقة هي هحلقيا ،ديث فيها معكمال فائدة من احل هُ ة لن  هذه القضي   أطيل احلديث أكثر يف
راجعنا ملعقائدي بني رام اجري أو اإلالتقص)ا هنعنوا فاحللقةُ  ،فوا حقائق المور يعر يريدون أنْ ال ذين بني يدي 

 (.نهمملباقني فظ اهلل اوح   مرضوان اهلل تعاىل عليه ريناك  ومفا نئانا وعلموفقهائ

 باسم اطق الرمسيّ الن   أقول لنّه ؟ليائشيخنا الو  ملاذا إىلقد تقول  ،هب إىل شيخنا الوائلي أيضاً نذ
لو   ،الوائليالش يخ  ما يقولهُ  ل  ولذلك املرجعية راضية عن كُ  ،الش يعية الدينية   باسم املؤس سة   ،الش يعي ة املرجعية 
 أو فقيهٍ  أو مرجعٍ  ن من عال ٍ ل أمسع حلد  اآل .؟!.الوائليالش يخ  ها يقولم  ها ل  ت رفض  ي نبراضية لغري كانت 

صرار على كل  ال ذي أعرفُه أن  مراجعنا يُوصون الفضائيات باإل  .؟!.الوائليالش يخ اضًا على شيء قاله رت اع
 ،هذا املسلك نفس   عليهم أن يسلكوا اخلطباء ون على أن  صر  مراجعنا يُ  أن  و  !ليائالو الش يخ نشر فكر 

 أعرفه عن مراجعنا سواءً ال ذي هذا هو  !الوائليالش يخ دون بج  ويُ  !الوائليالش يخ ة دحون دائمًا منهجيّ وي
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الوائلي الش يخ  ،دوهنم أنتمتقلّ ال ذين  أو اآلن املعاصرون الحياء ،وكان الش يُخ الوائلي معاصرًا هلم واوفّ تُ ال ذين 
اللحظة  ة من اخلمسينات إىل هذهيعي  ش  الالث قافة يثل ال ذي وهو  يةنالدي سة  مسي باسم املؤس  اطق الر  هو الن  
الش يخ د ه يؤيّ ل  احلسيين كُ  اجلوّ و  ،يينسمن اجلو احلُ  وبتأييدٍ  ةمن احلوزة العلميّ  ا وبتأييدٍ ية العلمن املرجعيّ  بتأييدٍ 
سي د الش هداء م د   ثنا عن جناسة وهو يد  نأخذ مثاالً  ،قول وهناك ما هو النكىوأنتم مسعتم ما ي ،الوائلي
 ه عليه!وسالمُ  اهلل   صلواتُ 

 :مقطع صوتي للشيخ الوائلي )ره(- 

 الش يعةلون كثر جاي ينقسنة ش 1340هذه  ،زين ،سنة تقريباً  1340انقتل اله سني احلُ اإلمام . .]
ما تفهمين  ؟ا خيلصكد مهال ؟يط الطلسي يعينسني شنو هو احملما تقول يل دم احلُ  ،رب يصلون عليهاتُ 

 ُُث   ،غريب ،يب واهللغر  ؟لهيجي يجي بأذنه لو يجي بعق واحد يتكلم منهالذهنية يعين  ،أنتو هالعقلية
ه شيء يُلطخ احد عندو كن ما م ،زين ،أن الدم جنس !بعدين هذه كتبنا بني أيديكم كلها تقول برمة الدم

سني م احلُ دن بيها الشكل بأهما عندنا  ،ال ،ا دمأن بيهانتوا ل م ا جتون تقولون  ،زين ،بدم ويسجد عليه
 .. [.اطالقاً ما مي هاملعىن

اً  أعتقد أن    ظر  لن  ا غض  ب  و  ،لكالماذا هيٌب غر و   ،سٌم جن  د  يف رأي ه احلسني  مُ د  ف   ،الكالم واضح وجلي جد 
 هذهو  ،اهردٌم طهو يد هُم الش  د ،هداءسي د الش  هو سنُي احلُ و م الش هيد د   ،عن دم  اإلنسان وهو يف حال احلياة

  .!!.ره طاهمُ د   هللسبيل  ا يفملعركة يُقتل يف اال ذي هيد وهو الش  ف ،يعيقه الش  ات الف  من بديهيّ هي ملسألة ا

  !؟هيداً أم ل يكنش   سنيُ هل كان احلُ ف - 

  !؟يف املعركة أم ل يُقتل سنيُ احلُ  قُتلهل  - 

  !؟اخليول أم ل يدث ذلك حوافرُ  داستهُ  - 

  !؟الش هداءكبقية    على القلّ وهو دُم شهيدٍ  ،جنساً  احلسني   فكيف يكون دمُ  - 
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من كتب هي أكثر من ذلك ئة و بامل 90بنسبة  مكتبته بأن   الوائلي كما يقولالش يخ  الغريب أن  
فهو ة قتل يف املعركيُ ل ذي ا ن  يف كتب املخالفني أيضًا الرأي املشهور عند فقهائهم وعلمائهم أ ،املخالفني
 .لالشهيد ال يُغس  شهيد و 

 (:هاية المقتصدبداية المجتهد ونِ )هذا هو و  

هجري  1431 ،ميالدي 2010 ،الطبعة الوىل ،ناشرون ،سالةسة الر  مؤس   ،شدبداية اجملتهد البن رُ 
 قتله  ذي الَّ عني هيد أفأما الشَّ -ماذا يقول ابن رشد نقاًل عن مجهور علماء السنة ،219يف صفحة  ،قمري

 ،وير  ا مَ لِ سله غَ  ركى تَ ر علالجمهو  فإنَّ :يعين أكثر فقهاء السنة-الجمهور في المعترك المشركون فإنَّ 
 ؟اه ملاذسلُ ك غرت  فيُ -ليهمع صلَّ يولم  مبهحد فدفنوا بثياأمر بقتلى أ  وسلَّم  هِ علي اهلل  صلَّى اهلل  لو  رسأنَّ 
هيد طاهرة عند ش  ماء الد   ،اهرط   هُ لن   ؟لغس  ملاذا ل يُ  ،دماء ؟على ثيابهو  ذي هو على بدنهما ال   ، طاهرهُ ن  ل

هو  م دم املعصو  ن  أ فرتاضعلى ا هذا ،ال أدري !؟احلسني دٌم جنس فلماذا دمُ  ،الش يعةاملخالفني وعند فقهاء 
ا فحينم ،دمائناكملعصوم  ا دم ن  أ هذا على افرتاض ،كدمنا مجيعاً و لي ائالو الش يخ كدمي وكدم   ،كبقية الدماء

 ! ؟اذاساً مليكون جن سنيدم احلُ  تكون طاهرة ولكن  الن اس ملاذا دماء اآلخرين من عامة تشهد ُيس

 لي وإال  هذه الوائن الش يخ  فلة مهي غ ،أعتقدهُ ال ذي هذا  ،ليائالو الش يخ هي غفلة من  :أنا أقول
 ،كار املخالفنيشحون بأفمالعقل  ،تمر  ال يت  لنفس السباب ؟هذه الغفلة لكن ملاذا ،ة معروفةالقضي ة فقهيّ 

 اإلنسان ،جودةت املو اعلومبسبب امل !!من أهل البيت بقدر ما يكننتقاص والعقل مشحون بالة ماولة اال  
 املختزنة يف علوماتحيان املويف كثري من ال ، طبقة الالشعورالشعور ومعلومات يفات يف طبقة عنده معلوم
الفة خمنه  معلومات ة يف ذهلـُمختزناملعلومات ا .؟!.ال يشعرك اإلنسان من حيث ر  تُ ال يت شعور هي طبقة الال

 ،ةمعروفو يعة ش  قهاء الفعند  قضية بديهية فقهية  هذه القضيةوإال   ،لذلك هذه النتائج ترج ،لهل البيت
ا ل و س  غ  ال يُـ  هيدالش  ّن أ ،عركةيقتل يف املال ذي  أن  بسائل العملية أي رسالة عملية ستجدون راجعوا الر   يدفن إَّن 

  .ملقتصداتهد وهناية اية اجملدن بمليكم الكالم ع وقرأتُ  ونفس الشيء عند مجهور فقهاء السنة ،وبدمائه   بثيابه  
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ه تشرب من هذ ؟شربت أين لي هذه منائالو الش يخ ث هبا تد   يتهذه القضية ال   ،ةلكن هذه القضي
  اإلساءة إىلص أو إىلالنتقاار إىل يث ال يشعحيدفعه من ال ذي املتكاثر من الفكر املخالف و  هذا اجملموع
ه آل   ليه  ع اهللُ صل ى  ول اهللل إليه رستو  ال ذي وعن الرتاب البالية  املعظايف احلديث عن  كما مر    ،أهل البيت

ه يطأُ ي ال ذاب لرت  تقديس ا وعدم كما مر  يف قضية تقديس تراب الص حابة  .؟!.ملك من الكالم املتقد  وغري ذ
 ابتلي به   ا املرضذهو  ،ُكل  هذا يكشف عن هذه احلقيقة  .؟!.ه عليهوسالمُ  اهلل   صلواتُ  صاحب المر

ن من و يّ يالكادو  نفو ه املثق  ب بتُليوا ،اتناوابتليت به حسينيّ  ،نااتوابتليت به فضائيّ  ،طباؤنامراجعنا وعلماؤنا وخ
رب الق احلديثُ  طرحُ يُ  وحينما !رفضيُ  احلق  فإّن بيت أهل ال حديثُ  فحينما يُطرحُ  ،الش يعةبه  بتليتوا ،الش يعة

 ،سينياتستوى احلمعلى و  ،معلى مستوى اإلعاليعي اقع الش  و هذا هو ال !قبليُ فهو إىل أعداء أهل البيت 
 ُث احلق  ح احلدي يُطر حني ،على مجيع املستوياتو  ،على مستوى املرجعيةو  ،على مستوى احلوزة العلميةو 

 رح حديثُ ما يُطولكن حين !ة عند اجلميعب إشكاالت نفسيّ هذا احلديث يسب  ف ،أهل البيت حديثُ 
  ؟ملاذا ،تستأنس بذلك يعي ةالش  فوس الن   أن  حينها ظون أال تالح ،سنياحلُ ه قال شعراً يف افعي وكيف أن  الش  

عليها  ثارُ تُ و  ،اتالزيار  ردت يف كاملو ال يت الر وايات ب الش يعي ةملاذا ال تستأنس النفوس  -
  ؟ملاذا وملاذا وملاذا! ؟اإلشكاالت

وس  تستأنس النفسنياحلُ  عن ةالُفالنيّ  قال الكلمةأنّه عن العالـ م الُسين الفالين  ملاذا حني ينقل -
  !؟بذلك ملاذا

  .؟!.هناك مرضنعم،  ، ّمارضٌ أليس هناك م   -

شخص من شيعتكم ال  :ه عليهالمُ سو  اهلل   يقول لإلمام صلواتُ ال ذي هذا  ،الر واياتهذه نفس 
صحيح الش راء من  ،الـُمخالف فيشرتي منهالقّصاب يذهب إىل ذلك  ،يعيلش  اصاب الق   يذهب إىل

إذا كان و  ،يعيابح الش  يف حال عدم وجود الذ  هذا لكن  ،إذا كان ذبُه صحيحًا جيوز الـُمخالف لهل البيت
هذا يف  ،(يف نفسه مرض هذا) :قال ؟اإلمام ماذا قال ،اب إىل املخالفهوز الذ  ال جيف اً يعي موجودابح الش  الذ  

هذا الطعام ويرتك يعي ابح الش  الذ  عن  يُعر ضال ذي هذا  ،شيعة أهل البيتوجتاه املؤمنني  جتاه نفسه  مرض
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كما رض  هذا يف نفسه  مف ،ستثنائيةب إىل مكان مشبوه جيوز يف احلاالت االهذبح احلالل ويهذا الذ   ،الطيب
  .يقول اإلمام

نَسان  ِإَلى طَ } حديث أهل البيت ،القضي ُة هي هي يف  لباقراا قال اإلمام ماذ {َعاِمهِ فَ ْلَينظ ِر اإْلِ

 !؟س منهو فالن ا تشمئزيت ملاذحينما يكون احلديث حديث  أهل الب ،ن يأخذهعم   هم  لإىل عقال  ؟معىن اآلية
لوا لسؤال أنتم ساهذا  !؟س كم! سلوا أنفُ ؟ملاذا ،فوس لهالن   بُ يخالفني تستطامل ثوحينما يكون احلديث حدي

ائلي ا الو شيخن مُ كال  ،مكستجدون اجلواب يف دواخل   ،وابثوا عن اجلواب طرحوه على انُفسكما! ؟أنفسكم
هنه  من الكثري يف ذ وذا احلشىل هإُه هذا الكالم صحيح مردّ  ،ه عليهوسالمُ  اهلل   ني صلواتُ سدم احلُ  عن جناسة  

يف رج و اث اخلابويف أ ،علميةوزتنا اليف ح وحٌ ما هو مطر  باب هذا الكالمولكن أيضًا من أس ،فكر املخالفني
 :م مبثالأنا آتيك ،فتاوى املراجع

 (:العروة الوثقى)هذا هو كتاب  

 ،ةبطني العامليسة الس  ؤس  مطبعة طبعة هذه ال ،وة الوثقىر رأ لكم هذه املسألة من مسائل العدعوين أق
 ،ألبيضا م  الدَّ -ن جناسة الدمعابقة احلديث يف املسائل الس   ،3مسألة  ،90اين يف صفحة هذا هو اجلزء الث  

  .ماً نجسه دَ لم بكونِ ض العِ رِ ض إذا ف  بياألَ  م  الدَّ 

  ؟قد تسأل هل هناك دٌم أبيض -

من معلومايت العامة و ة ام  ة ولكن من ثقافيت الع  صاً هبذه القضي  أنا لست متخص   ،كنسبة يل ولك يُ بالن  
ميات  يف الدم وزادت كواحنسرت نسبة اهليموجلوبنياد زيادًة كبرية يض إذا ز  عدد الكريات الب   بأن   أعلمُ  ينإن

م يكون الد   اس يكن أنْ سبة للن  بالن   ،سبة يل ولكبالن   فهو موجودٌ  ،ل إىل أبيضو  الدهون فإن  لون الدم سيتح
 ،ءلت ازدياد كثري لكريات الدم البيضاكما قُ   ،حالة مرضية اهولكن   ،نًا باللون البيضحيان ملوّ يف بعض ال
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ل إىل لون يتحو  و  رالدم المح فيتغرّي  ،دهونسبة عالية من الن   وكذلك هناك ،احنسار يف نسبة اهليموجلوبنيو 
 .ضأبي

 صلوات   العسكريّ  صدِ فَ بر ي خَ ا فمكَ :الكالم هنا-ماً نجسه دَ لم بكونِ ض العِ رِ بيض إذا ف  األَ  م  الدَّ 
 ،منا جنسدمي ودمك فد ة  قضي  نا بلن ال شأ-اضإلى البي عليه دواء غيَّر لونه   بَّ وكذا إذا ص   ،اهلل عليه

كما :)احلديث هنا نلك ،دم هُ أن   ون المحر أو باللون البيض إذا ثبتبالل  كان بسب الحكام الشرعية سواء  
ح لبعض ر كون ج  ي   ،صدف   وهناك ،هناك حجامة ،مهو عملية إخراج الد   ،صدالف  -(في خبر فصد العسكري

من وهي  ،امةية احلجبيهة بعملفصد شالعملية  ،هذه اجلروحد ضم  بعد ذلك تُ ُُث  ج منها الدم ر  العروق خيُ 
  .يستعملوهنا آنذاك ساكان الن  ال يت  ة الوسائل الطبي

  !؟ديكاظم اليز   السي دماذا يريد أن يقول 

 ذيهو هذا ال   ،نه أبيضو لكان   سواء كان لونه أمحر أو !س دم املعصوم جنبأن   :يقوله ريد أنْ يال ذي 
بر خكما في    نجسماً ه دَ كونِ بلم ض العِ رِ بيض إذا ف  األَ  م  الدَّ -خالصة الكالم هي هذه ، يقولهيريد أنْ 

  .فصد العسكريّ 

 ؟ما هو المراد من خبر فصد العسكري 

ل من هذا اجلزء الو   ،لذا هو اجلزء الو  ه   ،ريفرب فصد العسكري ما جاء يف الكايف الش  املراد من خ  
رأ احلديث  أقأنْ  ريدال أُ  أنا ،24رقم احلديث  ،585شر صفحة سوة للطباعة والن  دار الُ  ،ريفالكايف الش  

عض ن بَ عَ -خربكم عن احلديثباجلملة أُ  ينلكن   ،ما عندي وقت أقرأ احلديث عليكم أنتم راجعوه ،هبكل  
-يصَّادِ عض فَ ن بَ عَ -إلمام العسكريّ ا كان فيه بيتال ذي  ان للمك سمٌ هو إ ،العسكر-ركَ سْ ي العَ ادِ صَّ فَ 

اد وهناك الفص   ،جامةيقوم بعملية احل  ال ذي هو  ،ج اماحل   ،يقوم بعملية الفصد مثل احلج امال ذي هو  ،الفّصاد
ا يسبب م   م الفاسد من بعض العروقإخراج الد   ،م من بعض العروقيقوم بعملية الفصد وهو إخراج الد  ال ذي 
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هو  ،د اإلمامصف  فـ   ،فصدهُ ي   ه عليه أمرُه أنْ وسالمُ  اهلل   اد اإلمام صلواتُ هذا الفص   ،زوال الل لبعض المراض
وعملية  ،بعملية فصد قام هباعتبار  ادص  كن الف  ل ،دم هُ ليس معلومًا أن  -لحمِ الْ  ه  أنَّ ض كَ يَ ب ْ ٌم أَ دَ  جَ رَ خَ فَ :يقول

ٌم دَ  جَ رَ خَ فَ :يف هذه احلالة يقول ،من هذه العروق خيرج دٌم أمحر وعادةً  ،عروق فتحو  الفصد هي عملية قطع
هو الفص اد يقول بعد ذلك أنا عرفت من أهل  ،ويلة ال جمال لقراء االرواية تستمر ط-لحمِ ه الْ أنَّ ض كَ يَ ب ْ أَ 

المر صدر من عيسى  كان هذا-ه المسيح في دهرِه مرةلَ عَ ف َ  رمهذا األ أنَّ -صارىلماء الن  من عُ  اخلربة
 ،طبيعية غري ث عن حالةٍ واية تتحد  الر   ،ث عن حالٍة طبيعيةواية ال تتحد  هذه الر   ،وايةهذه الر   ،املسيح

 .؟!.ٍد أحدم  س بآل ُم  ال يُقاإذ  ،الن اسليست كبقية  ،ة حاالت ليست طبيعيةم  ئ  ال   فحاالتُ 

 :األنوارأيضاً هناك رواية في بحار  

نقلها عن  ،260فحة صريب الرتاث الع دار إحياء طبعة ،اراخلمسون من بار النو  دل  هذا هو اجمل 
 ،لطبيب املتوك-تيشوعخيذ بلمتِ  نت  ك  -ٍب بالريأيضًا عن متطبّ  ،ث الكراجكيحد  للمُ  ،اخلرايج واجلرايح

إلى  ليبالحَ  بنِ اللَّ  ل  ثرج مِ خَ فَ :يقول ،بأمٍر منه ريّ عسكلإلمام الجرت ال يت ويذكر قصة عن عملية الفصد 
ن جسم اإلمام سائٌل  موخرج  ،262 ،261 ،260طويلة موجودة على صفحة  ةُ ص  الق  و -ستالطَ  ألامت أنْ 

يفعله  مهذا األمر لَ  أنَّ  :ووه ةص  وأيضًا بعد ذلك يف آخر الق   ،ب عند هذا الرجلثار التعج  أًا ما كثري جدّ 
 .سأل علماء النصارى هو نصراين لذا هُ لن  - المسيحلَّ م إِ في العالَ 

  .ه كان أبيض كامللحنخرج مال ذي  بحسب رواية الكايف أن  ف -
 ان كلون اللنبك  خلمسنيزء اي ال يت نقلها اجمللسي يف اجلكسب رواية اخلرايج واجلرايح للكراجوب -

  .أخرىذلك يف حالة و  يكون هذا يف حالة كن أنْ ويُ  ،احلليب

م سل  فلنُ  ،يء غريبش   ؟فلماذا جُيري عليها احلكم ،ةيعحاالت ليست طبي ،إعجازية إذًا هذه حاالت
هم  ؟ملاذا يقولون هكذا ،هذه مشكلة الفقهاءو  هم يقولون جنس ،م املعصوم جنس وما هو بنجسد   أن  
ن أهل البيت وإال  لو ال يت تنتقُص م ملعاينماً ييلون إىل ائداهم ف ،بالفكر املخالف لهل البيت تشب عوا ،عواتشبّ 
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هذه و  ،ماسة الد  ث عن جن  روايات تتحد   إن نا عندنا :سيقولون ،تشب عوا بفكر  أهل البيت ل م ا قالوا هذا الكالم
 يبُ الن   ،شهديب حني استُ لوا الن  س  مثلما غ   ،نةاب إجراء الس  ب منهي  واياتهذه الر   ،يميةلعتإَّّنا هي الر وايات 

  رسول اهلل بعد وفاته لو أن ين مثالً  يعين أن   ؟لغس  أل يُ ه وآل   عليه   اهللُ صل ى ًا مد مسمو شه  تُ حني اسو تويف حني 
جسدُه  فهل أنّ  .؟!.امليت سل مس  أغتسل غُ  ي  أنْ ل  ع   بُ جي   فهل ،ريفسمُه الش  سُت ج  س  نت حاضرًا وم  ك

 س  سل م  ل غُ س  غت   يعليه فعليه أنْ  أحد ل ومس هغس  يُ  أنْ  له كجسدي حني أموت وقبوآل   عليه   اهللُ صل ى 
بل  ؟!أي  تفكرٍي هذا !ول ال يت تُفك ر هبذه الطريقةالعق تلكاهلل  قّبح  واهلل   !؟..اهلل ؟! هكذا هو رسولُ ..تاملي  
 ،ر الوجودطه  يُ وسل م ه وآل   عليه   اهللُ صل ى جسد رسول اهلل  ،ه رسأتطفإيّن سده ج   أمس  سًا و جن    نتُ كلو   إينّ 
 ،نيمع بقية املعصوم كالموكذا ال ،من إجراء السنة وهو عمٌل تعليميّ  د  كن البُ لو  ، تطهريليس باجٍة إىلو 

مثل  ،نةمن باب إجراء الس  و عليم هذه أحاديث من باب الت   ،تافما جاء يف هذه الحاديث يف باب الطهار 
 ،وضيح المورباب ت منو  ،من باب التعليم هذه ،هويف قضية الس  أمس  ميو الحاديث ال يت تد ثُت عنها 

بنجاسة دم   القول  ريد اآلن يف هذه اللحظة أْن أناقش الفقهاء يف  أُ ال ،اسعملي للن   من باب تطبيقها بشكلٍ و 
 لى احلالة  ة عيداذا جيري احلكم يف احلاالت العامل ،إعجازية أم ا هذا الد م هذه قضية !!املعصوم المحر

هو ال  !يضغط على الفقيه من حيث ال يشعرال ذي هو  الداخلي هذا املرضأّن أال تالحظون  !؟ازيةاإلعج
 ،ته  هذهليس يف ني   ،نتقص من املعصوم يالفقيه هنا يريد أنْ  أقول بأن  ال ا أن ، ينتقص من املعصوميريد أنْ 

ال يت ان هي ذهى السيطرت علال يت افعي الش   ةُ منهجي   ،كهر  يٌ ال ذي هو و ولكن هناك ما هو ثابٌت يف ذهنه  
لو   ،ة لهل البيتدّ تكون نتائجها أيضًا مضاس ؟ئجهاماذا تكون نتاف ،لبيتة خمالفة لهل امنهجيّ  ،كترّ 

ا لكن ه ،آخر ل باجتاهٍ و لذهبت هذه العق ،اجلامعة مبنطق الزيارة   ،ُمشبعة مبنطق  أهل البيت كانت هذه العقول
  .!!.خمالف لهل البيت ُمشبعة بكل  ما هو

مثل ما هو علم  ،تيلبعاٍد لهل انافٍر ومُ عهم باجتاٍه مُ ه املعطيات من حيث ال يشعرون تدففهذ
م جاءوا به  من أعداء   ؟ملاذا ،شيء يقود إىل أهل البيت لّ لغي كُ يُ هي أنّه  نتائجهُ  ؟ما هي نتائجهفالر جال  لهن 

 ،ال يكن ذلك !؟بيتلبنا إىل أهل اقر  تُ أعداء  أهل البيت ُيكن أْن تُعطينا نتائج  بضاعةُ هل  ،أهل البيت
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نافرة النتائج تكون دائمًا مُ ف ،جاءتنا من أعداء أهل البيت ؟ووسائل اإلفتاء من أين جاءت املوجودةُ  البضاعةُ 
 .لهل البيت

عجازي ملاذا إل  البيض ا مُ د  ال ،قومشي الانا َّنُ ولكن  وما هو بنجس  ،دم جنس هُ لنا بأن  م المحر ق الد  وإال  
َكري َصَلوات  َفصِد الَعسْ  ي َخبرِ ما فكَ  الِعلم بكونِه َدمًا ِنجس رضاألبيض إذا ف   م  الدَّ  !؟فتون بنجاسته  تُ 

 ،من املراجع العشراتو  شراتلعشرات والعا ق عليهعل   ىة الوثقهذا الكتاب هذا الكتاب العرو -اهلِل عليه
هذا  عليقة موجودة يفتإحدى وأربعون  ،تعليقة 41هذه فيها  ؟تعليقة فيها هل تدرون كموهذه الطبعة 

ربعني من حد وأاو لات يقعلتية هناك من مجع شاي ويف احلدكاظم اليز   السي دنت رأي مليعين يف ا ،الكتاب
  :يف البداية ،همعليكم أمساء   أقرأُ  ،الكبار الش يعةمراجع 

تالية لالكبار ا راجعالم ؟كرت تعليقاتهم في هذا الكتابوا تعليقات وذ  بتكالَّذين  من هم  
 :أسماؤهم

  .علي الجواهريالشَّيخ - 

  .وزاباديمحمد الفير السي د- 

  .أستاذ السي د اخلوئي ،الميرزا محمد حسين النائيني- 

 .ة يف قميمس احلوزة العلمؤس   ،عبد الكريم الحائريالشَّيخ - 

 .أستاذ السي د اخلوئي ،الشَّيخ ضياء الد ين العراقي- 

 ،رو عاملرجع امل ،يأبو الحسن الصفهان السي د- 

  .توقيع إمسه ن الكتابة إاّل يعر  م ه الو أن   املرجع ال ذي مر  احلديث عنهُ  ،لسي د أغا حسين الق م يا- 
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آل ياسني  مرتضىيخ الش  و وأخ خال السي د مم د باقر الص در ،اسينمحمد رضا آل يالشَّيخ - 
 .رئيس مجاعة العلماء يف الن جف

 .الكبار يف قم من املراجع ،السي د محمَّد تقي الخوانساري- 

  .لكهكمريامحمد  السي د- 

 .ص درلاد باقر د مم  والد سي د موسى الص در وعّم السي   ،درصدر الدين الصَّ  السي د- 

  .محمد حسين كاشف الغطاءالشَّيخ - 

 الساً ال ذي كان ج د مجال سّيد ممّ والد السي د ال ذي مر  ذكرهُ  ،يبكانيلجمال الدين الك السي د- 
ال ذي  و  ،ءضايلبا كيم كذبتهُ حلا السي دعلى  طالب الرفاعي السي دكذب مسن احلكيم حينما   السي دجبانب 

املرجعية  لك صارتذ بعد من بعده ولكن لهُ  السي د أبو احلسن االصفهاين أن تكون املرجعية كان يرغب
 .مسن احلكيمسي د لل

  .إبراهيم الحسيني الصطهبناتي السي د- 

 .عرو ملا املرجع ،ديالسي د حسين الطباطبائي البروجر - 

 .ازيانصادق الشري والد السي د مّمد والسي د  ،الشيرازي ديّ هم السي د- 

  .طبائي الحكيماحسن الطبم   السي د- 

 .املرجع املعرو  ،السي د عبد الهادي الشيرازي- 

  .محمود الشاهرودي السي د- 

  .فيعيرَّ أو ال ،فيعيأبو الحسن الحسيني الرُّ  السي د- 
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 . املرجع امليالين املعرو  ،محمَّد هادي الحسيني الميالني السي د- 

  .البوجونردي حسن السي د- 

  .السي د أحمد الخوانساري- 

 .ان مشهدمن مراجع خراس ،يعبد اهلل الشيراز  السي د- 

  .مداريتالسي د كاظم الشريع- 

  .السي د علي  الفاني الصفهاني- 

  .الخميني روح الموسوي السي د- 

  .شهاب الدين المرعشي النجفي السي د- 

  .الموسوي الخوئيي د أبو القاسم الس- 

  .الميرزا هاشم اآلملي- 

  .السي د محمَّد رضا الكليبكاني- 

 .هناو فء معروفة تعر اال أستطيع أْن أقف عند كل  أحد وهذه أمس

  .د عبد األعلى الموسوي السبزواريالسي  - 

  .لّي األراكيالشَّيخ محّمد ع- 

 .اإلخباريةمن كبار علماء  ،الدينمحمَّد أمين زين الشَّيخ - 

 .دالسي د الشريازي سي د مم   ،السي د محمَّد الح سيني الشيرازي- 
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  .يم  الق   السي د حسن الطباطبائي- 

  .يم  طائي الق  اتقي الطب السي د- 

  .الروحانيالسي د محمَّد صادق الحسيني - 

  .يعةمحمَّد الموسوي مفتي الش   السي د- 

  .السيستانيسي د علي  الح سيني ال- 

  .الشَّيخ محمَّد فاضل اللنكراني- 

لكتاب احول  ،ةملسألا يكتبون تعليقا م حول هذه يعةلش  ا واحد وأربعني مرجع من كبار مراجع
  ؟الفواخال ذين من و  ؟وافقواال ذين من و  ؟قوا على هذه القضيةعل  ال ذين لنرى من  ،بشكل عام

ا ط واحدة هلفق ،كريمام العسع اإلمبوضو  ااثنتان منها ال عالقة هل :بت ثالثةتك  الَّتي  التعليقات 
 ليس فقط هؤالء قطعاً  ،ن صاحب العروةو واحد يوافق 38 ،41من جمموع  ،41 يعين من جمموع ،عالقة
 ،درد باقر الص  مم  سي دالثل م ،مثل السي د صادق الشريازي ،أنا راجعت تعليقا م آلخرونا املراجعحَّت  
اسة ى جنكم علفقون احلُ يوا ،كاظم اليزدي  السي دمع  ،نفس الشيء هم يوافقون مع صاحب املنت ،نوآخرو 

  .عجازيةيف حالة إ هُ خرج من جسم اإلمام العسكري مع أن  ال ذي الدم البيض 

  :الثَّالثة الَّذين علَّقوا  

ا إَّن  و  املوضوعبقة هلا  عالال ،كانت للسي د املرعشي السي د شهاب الدين املرعشي  :التعليقة األولى
 .ام العسكريّ وع اإلمن موضعظر الن   غض  م البيض هو دم بيعين إذا كان الد   ،ةضي  ق على أصل القعل  
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 ال ،لدم البيضس عن اجنيقول  ال لفضل أنْ ا :قال ،يخ علي اجلواهريكانت للش    :الثَّانية والتعليقة
ا و  ،عالقة للموضوع باإلمام العسكريّ   :يقولف ،محرم الد  لاكباعتبار ليس   ،الة فيهال جتوز الص   :يقول أنْ إَّن 

  .انيةوىل والث  لتعليقة الا هذه ،بأن ُه ال جتوز الص الة فيه

ذي ال  بيض م الاسة الد  ليزدي على جناكاظم   السي دهناك أربعون مرجع يوافق  41  من جمموعينيع
ئلي من او ال يخالش  ى وتُر  ؟إذاً  ليالوائ خيملاذا نلوم الش   ،العسكري بنحٍو إعجازير وخرج من جسم اإلمام ه  ظ  

  !؟أين يأيت بالكالم

د اإلمام خرب فص صصو دي خبز كاظم الي  السي دضت على ما جاء يف كالم رت اعال يت ليقة الوحيدة عالت
 ،يضاً أ  هو ل ينف  يعين-يملتعظق باوفَ ألاى و لَ وْ األَ  كانَ -قال ؟فماذا قال :العسكري تعليقة االصطهبانايت

يعين -ناه ض له  لتعرُّ عدم ا:أدباً -كاَن اأَلْوَلى واألوَفق بالتعظيم:ولكن يقول ،أيضاً جاسة هو قائل بالن  
 .عنها الن ظر يغضّ وأن هذه القضية  ذكرال يُ  الفضل أنْ 

 ،نحٍو إعجازيبلعسكري مام اادر من جسم اإلم البيض الص  اجلميع موافقون على جناسة الد  أن ّ يعين 
ضية أن  أم ا ق ؟ي ةذه القضهق على ! ملاذا هذا االتفا؟ثري التساؤلأال يُ  هذا االتفاق !؟عجيب ما هذا االتفاق

م كما إلمام املعصو سة دم اابنج :اللي قائالو الش يخ  ن  بل إ ،فق عليهاقضية متّ الدم املعصوم المحر جنس هذه 
ىل  إ واستمعتم ،سهاده  جناستش دماء الش هداء طاهرة ولكن دم احُلسني حَّت  بعد ،بعد استشهاده   مر حَّت  
وأنا  ،طاهر هيددم الش    أن  لتفت إىلحد الإليها أ   ههُ ا لو نب  رمب   ،الوائلي يخغفلة من الش   لت هيوأنا قُ  ،كالمه  

 ذهن ويف هن الوائليدة يف ذملوجو املعلومات ا بأن   إشكايل أردت أْن أُبني   ،إشكايل ليس على هذه القضي ة
ضية واضحة هذه القو  ،لبيتالذلك تأخذهم باجتاه منافر لذوق أهل  ،مأخوذة من طريٍق أعوجهؤالء العلماء 

قرأت أمساءهم  41مع  يدكاظم اليز سي د   ،مرجع 42اآلن يف هذا الكتاب يف هذا الكتاب  ،أمامكم
لى هذه عفقون تّ إذا هبم يو يعة لش  ا كبار مراجع  ،مسعتم المساء الش يعةكبار مراجع   ،مرجع 42 ،عليكم
 ذا دم إعجازيه! ؟اذامل ،جازيم اإلعالد  حَّت  يتفقون على جناسة دم املعصوم ويتفقون على جناسة  ،القضية
   .م ى الد مأصالً خيرج عن ُمسوهو 
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  !؟..هذه اجلفوةو  لماذا هذه القسوةف- 

 ! .؟.اذا التفكري هبذه الطريقةملو - 

اهنم هذلو كانت أو  ،ل البيتت أهياراوا على ز  م مر  ولو أهن   ،بيتم مر وا على أحاديث أهل اللو أهن  
 .شبعة بفكر أهل البيت ملا قالوا ذلكمُ 

  :الث واألربعون من بحار األنوارهذا الجزء الثَّ  

ن عَ -هوآل   ليه  ع اهللُ ى صل  يب ن  عمة ال-بلِ المطَّ  بدِ عَ  نتِ ة بِ يَّ فِ ن صَ عَ -16رقم احلديث  ،243صفحة 
 يفك  ،هم  رج الطفل من بطن أُ حينما خي  -هم  أ   نِ طبَ  نْ مِ  ين  سَ لح  ا طقَ ا سَ مَّ لَ  :تالَ قَ ب لِ المطَّ  بدِ عَ  تِ نْ ة بِ يَّ فِ صَ 

ط َلمَّا َسقَ ؟:ا ليه أوسماء وعدالط فل وعليه   خيرجأال   ؟أمهاتناكيف خرجنا من بطون ،الطفل العادي ؟خيرج
 ،ينِ ابْ  يَّ لَ ي إِ م  ل  ة هَ مَّ ا عَ يَ  :بيالنَّ  لَ اقَ :مرهات أل  تو ال يت يعين كانت هي -اهَ ت   يلَّ وَ  نت  وك   ِمن َبطِن أ م ه الح َسين  

ية بنت أنت صحيح صف ؟من أنت  -؟هنَ يفِ ظ  نَ  ت   ة أنتِ مَّ عَ ا يَ  :القَ ف َ  ،دعَ ب َ  ه  فْ ظ  نَ ن    ما لَ نَّ ول اهلل إِ س  ا رَ يَ  :لت  ق  ف َ 
 ه  فَ ظَّ د نَ قَ  تَ َعاَلى و كَ ارَ بَ ت َ   اهللنَّ إِ  !؟هيَا َعمَّة أنِت ت  َنظ ِفينَ -؟تنظيفنه ولكن من أنت حَّت   ،عبد املطلب

َعمَّة أنِت  يَا-بالكامل ورلت المبد  واية لتذه الر  هب روالو تبصّ  ،هذه قضية فيما بينهم وبني اهلل-هرَ هَّ طَ وَ 
 ماء املعصومد   ن  قولون بأنتم تأ؟! ..نتمأمن ف ،سون دماء املعصوماملراجع أنتم تنج   وأنا أقول هلؤالء-؟ت  َنظ ِفيَنه  
نه من نت  تُنظ فيته  أقول لعم  ي يب العظمالن   .؟!.املعصوم ءاتنجسون دمحَّت   من أنتم !؟..من أنتم ،جنسة
من -؟يَنه  نِت ت  َنظ فِ مَّة أا عَ يَ -فنظ  تُ  ريد أنْ وصفية هنا تُ  ،سونأنتم تنجّ  ،أنُتم قضي ُتكم أخطر ،أنت  
 .ِإنَّ اهلل تَ َباَرَك وتَ َعاَلى َقد َنظََّفه  َوَطهََّره:!!أنت

ه معروفة يف  ذ  واية ه  والر   ،116صفحة  ،إذا ذهبنا إىل اجلزء اخلامس والعشرين أيضًا من بار النوار
يف عيون أخبار رواها كذلك و  ،صالرواها يف اخل ،الصدوق يف معاين الخبارلش يخ اكتب احلديث رواها 

 الَ قَ  ،ه عليهوسالم   اهللِ  لوات  نا الّرضا صَ امِ مَ ن إِ عَ  ،بيهن أَ عَ  ،الفضَّ  نِ بان سَ الحَ  ابنِ  لي  ن عَ عَ -الرضا
 عَ جَ شْ أَ وَ النَّاس م لَ حْ أَ وَ  اسى النَّ قَ ت ْ أَ و  اسالنَّ  مَ حكَ أَ وَ  ساالنَّ  مَ علَ ون أَ ك  يَ ؟:ما هي عالماته-تامَ اَل ام عَ مَ لِ ل
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نفس الكالم  ،ر من مجيع جهاتهطه  مُ -راً هَّ طَ ون م  ك  يَ ًا وَ ونَ ت  خْ مَ  د  لَ و يَ وَ النَّاس  دَ بَ عْ أَ وَ النَّاس ى خَ سْ أَ و  اسلنَّ ا
 .طلببنت عبد امل ةُ روته لنا صفيّ ال ذي ث يداحل واملضمون يف

عن إمامنا  ،اهلل بدِ ي عَ بِ ن أعَ  يلعِ اسمَ ن إِ عَ -عشر أيضاً من بار النوارابع إذا ما ذهبنا إىل اجلزء الس  
ابق كان لرواية وجاءت ند الس  الس  -ةبيَ ضَ  وأب القَ وَ :يورد رواية يقولُُث  -المما السَّ يه  لَ يه عَ بِ ن أَ عَ  ،ادقالصَّ 

يف  جتمعال ذي الدم -همَ دَ  بت  رِ شَ ًا وَ رَ انَ يي دِ انِ طَ عْ أَ ول اهلل وَ س  رَ  مت  جَ حَ  :ةوقَاَل أب و َضبيَ :رواية بعدها
 :هوآلِ  عليهِ  اهلل  ى صلَّ ول اهلل س  رَ  الَ قَ ف َ  ،هَحَجمت  َرس ول اهلل َوَأْعطَاِني ِديَنارًَا َوَشرِبت  َدمَ :احملجمة

اً من َأَخذَت أَمانَ  :قَالَ  ،هتَ بَ رَّك  بِ أَ  :لت  ق   ؟كلِ ى ذَ لَ ك عَ لَ مَ ا حَ مَ وَ  :الَ قَ  ،معَ ن َ  :لت  ق  :أشربت الدم-؟بترِ شَ أَ 
 َأَخذتَ :!!؟ كدمي وكدم الوائليهذا دمٌ هل ف-اً دبَ أَ  ارك النَّ مسُّ ا تَ اهلِل مَ ة وَ اقَ والفَ  قرِ الفَ اِم وَ قَ سْ واألَ  األوَجاعِ 

يف بدن  اسدجد دٌم فال يو سًا أساهو  ،تسميه دم فاسدالن اس و دٌم يف احملجمة و بسب الظاهر وه-أَمانَاً 
ار النَّ  كَ ة َواهلِل َما َتمسُّ قر والَفاقَ  َوالفَ َقامِ َأَخذَت أَمانَاً من األوَجاِع واأَلسْ -تعليمية ولكن هذه أمورٌ  ،املعصوم

  .أََبدا

 ؟ هافي ماذا نقرأ ،بيرةالك الجامعةِ  يارةِ ا ما ذهبنا إلى الز  إذ 

 ،ة املؤمننيم  ئ  ل   عة  ام  اجل   يارة  الكبرية دعوين أقرأ لكم ما جاء يف الز   اجلامعة   يارة  نذهب إىل الز   وقبل أنْ 
اهلل -اهَ ت َ اضَ يَ رِ  ى اهلل  لَّ وَ ت َ ي الَّتِ  وب  ل  م الق  ك  لَ ى وَ أنَّ -؟فيها ماذا خناطبهم ،يارات اجلامعةمن الز   أخرىارة يز هي و 

 هذا توىّل هو الذي ياهلل  ،رهوطه   فهُ ظ  اهلل قد ن   !؟فينهنظ  تُ  أنت   :صفية ته  ما قال رسول اهلل لعم  ك  ، رياضتهايتوىّل 
املؤمنني  ة  م  يارة اجلامعة لئ  رجعوا إىل الز  ا ،مفاتيح اجلنان املوجود يف بيوتكمهو  يّ دبني يال ذي  الكتابُ  المر.

 رِ كْ لشُّ لِ  ةً يَ عِ وْ ا أَ هَ لَ عَ جَ اء وَ جَ الرَّ وَ  وفِ خَ الْ بِ  أنَّى َوَلك م الق ل وب  الَِّتي تَ َولَّى اهلل  رِيَاَضتَ َها :ملفاتيحا آخر يف
 السي د لو أن   ،وآَمنها ِمن َعواِرِض الَغفلة-ةرِ تْ الفَ  وءِ ن س  ا مِ اهَ فَّ صَ ة وَ لَ فْ الغَ  ضِ رِ اوَ ن عَ ا مِ هَ ن َ آمَ اء وَ نَ الث َّ وَ 
لو أن السي د  ،حلائريا لو أن  السي د كاظم ، حلقة يوم أمسيف رهمكذ  مر  ال ذين ابقني ي واملراجع الس  ئو اخل

 لو أن   ،تسرتيد تقي الم  مالش يخ  و أن  ل ،اخلوئي السي د لو أن   ،درد الص  مم   السي د لو أن   ،مم د باقر احلكيم
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ال يت القوال  ل  كُ   ا قالوام  ل   ،روا يف هذه الزيارةلقة السابقة تبص   ذكرهم يف احلين مر  لذفالن من او فالن و فالن 
 ةً يَ عِ وْ ا أَ هَ لَ عَ جَ اء وَ جَ الرَّ وَ  وفِ خَ الْ بِ  أنَّى َوَلك م الق ل وب  الَِّتي تَ َولَّى اهلل  رِيَاَضتَ َها :يف احللقة املاضية قيلت

 :تقول وأنت تاطبهم إىل أنْ -ةرِ تْ الفَ  شواغلِ ن ا مِ اهَ فَّ صَ ة وَ لَ فْ الغَ  ضِ ارِ وَ ن عَ ا مِ هَ ن َ آمَ اء وَ نَ الث َّ وَ  رِ كْ لشُّ لِ 
ر هَ ا ظَ ِش مَ احِ وَ ن الفَ م مِ ك  رَ هَّ د طَ قَ -؟من أي شيء-مك  رَ هَّ د طَ اهلل قَ  أنَّ ٌم بَ  ِ العَ :ائر يقولالز   يعين أنّ -مٌ  الِ عَ 
كانت لو  و  ،تتاج إىل شرح الو العبارات واضحة -ةاسَ جَ رَ وَ  ةٍ يَّ نِ دَ ة وَ اسَ جَ نَ ٍة وَ يبَ رِ  ل  ن ك  مِ وَ  ،نطَ ا بَ مَ ا وَ نهَ م  

ِمن  مك  رَ هَّ د طَ ٌم بَأنَّ اهلل قَ  ِ العَ -الباطلة لاقو لك الت ل  كُ   ا قال أصحاهُبا م  ى هبذا الغذاء ل  العقول تتغذّ 
 .يُبع ُد عن اهلل شيء لّ من كُ -َوِمن ك ل  رِيَبٍة َوَنَجاَسة َوَدنِيٍَّة َورََجاَسة ،الَفَواِحِش َما َظَهر م نَها َوَما َبَطن

 ل  كُ   على جيبُ ل ذي ال لو  يعي اإىل الدستور العقائدي الش   ،يارة اجلامعة الكبريةالز   نذهب اآلن إىل
يل برنامٌج  ،ال أهل البيتقسب ما لها بياصعوا على تفل  ط   تإذا أردمت أنْ و  ،عليه لع  يط   ه وأنْ يعرف   أنْ  شيعيٍّ 

 يكنكم أنْ  وقع زهرائيونمجود على مو هو و  (،الكبرية اجلامعةُ  الزيارةُ )عنوانُه  ة الفضائيةمته يف قناة املود  قد  
يأيت يف  ماذا ،همحديث  و م قوهل  بها حتُ شر فقد  ،بسب ما قالوا هم يارة  رح الز  ش   لعوا على تفاصيل  عوه وتطّ راج  تُ 
س نَ الدَّ  نْ م مِ ك  رَ هَّ طَ وَ  نتَ الفِ  نْ مِ  مك  نَ آمَ ل وَ لَ ن الزَّ مِ  م اهلل  ك  مَ صَ عَ -بهمطاهكذا خن ؟الكبرية اجلامعة   زيارة  ال
أو  جاسة  ع الن  ا و من أن لنوعٍ حًة مسارات لعبااهل تبقي هذه ف-اً يرَ هِ طْ م تَ ك  رَ هَّ طَ س وَ جْ م الر  ك  نْ عَ  بَ هَ ذْ أَ وَ 
ن م مِ ك  رَ هَّ طَ ن وَ تَ ن الفِ م مِ ك  نَ آمَ ل وَ لَ ن الزَّ مِ  م اهلل  ك  مَ صَ عَ -!؟م كيف تكمونما لك ،ق هبمتتعلّ  جاسة  الر  

  .اً يرَ هِ طْ م تَ ك  رَ هَّ طَ س وَ جْ م الر  ك  نْ عَ  بَ هَ ذْ أَ س وَ نَ الدَّ 

 ه  ل  هْ م أَ ت  ن ْ أَ م وَ يك  لَ إِ م وَ ك  نْ مِ وَ م يك  فِ م وَ ك  عَ مَ  قُّ الحَ وَ -؟الكبرية اجلامعة   يف الزيارة  أيضًا ماذا نقرأ و 
هي  جاسةُ الن  و  !؟درجة من درجات الباطل لي   ،جمااًل للباطل حينئذٍ هنا ر نتصو   هل يكن أنْ ف-هن  عدِ مَ وَ 

-على أي حال ،ثت عنه الر واياتوهذا املعىن تد   ،صقمظهٌر من مظاهر الن  و  ،مظهٌر من مظاهر الباطل
 ه  ور  ن  وَ  :حني نقرأ ،قصينفذ إليهم الن   ال يكن أنْ -هن  عدِ مَ وَ  ه  ل  هْ م أَ ت  ن ْ أَ م وَ يك  لَ إِ م وَ ك  نْ مِ م وَ يك  فِ م وَ ك  عَ مَ  قُّ الحَ وَ 
يف موطٍن فيه درجة من و هذا النور يف موضٍع  يل   أنْ  نكهل ي ،نور اهلل الصل ،نوره-مك  دَ نْ عَ  ه  ان  هَ رْ ب   وَ 
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ا يف مكاٍن ليس طاهرًا فقط و  ل   يأنْ  د  نور اهلل البُ  .؟!.جاسة هل يكن ذلكدرجات الن    ل  ر كُ طه  يُ هو إَّن 
 هل نستطيع أنْ -ى اهللالَ د وَ قَ م ف َ ك  الَ وَ  نْ م مَ يك  لَ إِ  ه  ر  مْ أَ وَ  مك  دَ نْ عَ  ه  ان  هَ رْ ب   وَ  ه  ور  ن  وَ  :طه رٌر ومُ اه  طهو  ،شيء
ولكن  ،هلل نقول مواالة املؤمن مواالة يكن أنْ  ،وايل اهلل نواليهمنفكما ! ؟ب إىل اهللنس  تُ  جناسةً  ر أن  نتصو  

ى ادَ د عَ قَ م ف َ اك  ادَ ن عَ مَ وَ  اهللى الَ د وَ قَ م ف َ ك  الَ وَ  نْ مَ  :ةي  قضية حقيقفهي ا هنا أم   ،هذه القضية قضية تقريبية
ال -اهللبِ  مَ صَ تَ عْ د اِ قَ م ف َ ك  بِ  مَ صَ تَ عْ ن اِ مَ اهلل وَ  ضَ غَ ب ْ د أَ قَ ف َ  مك  ضَ غَ ب ْ ن أَ مَ اهلل وَ  بَّ حَ د أَ قَ م ف َ ك  بَّ حَ ن أَ مَ اهلل وَ 

حنُن نتعامل مع اهلل  .؟!.يُنسُب إىل اهلل شكٍل من الشكال بأي   جاسة   الن  معاين ر معىًن مننتصو   نستطيع أنْ 
ماذا -ورَك م َوِطيَنَتك م َواِحَدة طَاَبت َوَطه َرتن  م وَ ك  حَ اوَ  َأر وأنَّ  :طهار مهي طهارة اهلل  ،معهم حني نتعامل
 قيفةافعي وفايروس الس  فايروس الش  ب  إذا كانت العقول مصابةإال   م  هُ الل   !!حًا وبياناً و ضًة أكثر و تريدون أدل  
وأنَّ َأرَواَحك م َون ورَك م َوِطيَنَتك م َواِحَدة  :حينئٍذ الكالم يكون بشكٍل آخر ،ذارات علم الر جالوفايروس وق

متظهرت هبذه  ارلنو ا وهذه ؟اسةهل لألنوار من جن  -اً ارَ وَ ن ْ أَ  م اهلل  ك  قَ لَ خَ  ضعبَ  نْ ا مِ هَ ض  عْ ب َ  طَاَبت َوَطه َرت
 ييطون فهل هؤالء ال ذين ،بالعرشطون ييُ -ينقِ دِ حْ ه م  رشِ عَ م بِ ك  لَ عَ جَ فَ  اً ارَ وَ ن ْ  أَ م اهلل  ك  قَ لَ خَ  :اهرةالكيانات الط  

علينا  أنوارًا فمن  كما كنتم   ،من علينا بكم كما كنتمحَّت  -مك  ا بِ ينَ لَ عَ  نَّ مَ تَّى حَ -!؟يملون جناسةً  بالعرش
 نَّ تَّى مَ حَ  ينقِ دِ حْ ه م  رشِ عَ م بِ ك  لَ عَ جَ فَ  اً ارَ وَ ن ْ  أَ م اهلل  ك  قَ لَ خَ -ل الطهارة بقيتم أصل الطهارةصأ منتكما ك  ،بكم

ه نا بِ صَّ ا خَ مَ م وَ يك  لَ ا عَ نَ ت َ اَل ل صَ عَ جَ ه وَ م  سْ ا اِ يهَ ر فِ كَ ذْ ي  ع وَ فَ رْ ت    أنْ  ن اهلل  ذِ أَ  وتٍ ي  ي ب   م فِ ك  لَ عَ جَ فَ  مك  ا بِ ينَ لَ عَ 
ا مَ م وَ يك  لَ ا عَ نَ ت َ اَل ل صَ عَ جَ وَ -الشيء ال يعطيه فاقدوإاّل ف ،رنا بشئونا محنُن تطه  -انَ قِ لْ خَ ًا لِ يبَ م طِ ك  تِ يَ َل ن وِ مِ 
ب  عليٍّ حُ  بأن   :قال ،املطهريالش يخ روا ماذا قال كتذ  ،طيبًا خللقنا-انَ قِ لْ خَ ًا لِ يبَ م طِ ك  تِ يَ َل ن وِ ه مِ نا بِ صَّ خَ 

اً يبَ م طِ ك  تِ يَ َل ن وِ ه مِ نا بِ صَّ ا خَ مَ م وَ يك  لَ ا عَ نَ ت َ اَل ل صَ عَ جَ وَ -ةثار الذاتيّ اآلهي  وها ،ثار ذاتيةمن آ ليست لهُ 
 البد أن  ! ؟الكبرية وماذا أترك  اجلامعةُ من الزيارةُ  ماذا أقرأُ -انَ وبِ ذن  لِ  ةً ارَ فَّ كَ ا وَ نَ لَ  ةً يَ زكِ تَ وَ ا نَ سِ ف  ن ْ أِلَ  ةً ارَ هَ طَ وَ  انَ قِ لْ خَ لِ 

 !يعةلش  ا يا مراجعهبذه احلقائق   ُ تصر وهل ا إىل آخرها الز يارة من أ ،عليكم ولكن الوقت ال يكفيُكل ها أقرأها  
  .هذا هو منطُق أهل البيت ،بنا ال عالقة لهُ الذي تقولونه المكم ك  !الش يعة يا خطباءو 
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 َل  تَّىحَ  :جلامعةالزيارة اا تقول امسع ماذتعال و  :ها الكليينأقول أي   .؟!.استثىن النبياءقد الكليين و 
 نٌ مِ ؤْ  م  َل ل وَ اضِ  فَ َل وَ  ي  نِ دَ ل ل و اهِ  جَ َل وَ  مٌ الِ  عَ َل يد وَ هِ  شَ َل وَ  يقٌ دِ  ص  َل ل وَ سَ رْ م   ي  بِ  نَ َل ب وَ رَّ قَ م   كٌ لَ ى مَ بقَ يَ 

ماذج هذه الن   كل  -يدهِ شَ  كَ لِ ذَ  ينَ ا بَ يمَ فِ  قٌ لْ  خَ َل د وَ يرِ مَ  انٌ يطَ شَ  َل يد وَ نِ اٌر عَ بَّ  جَ َل ح وَ الِ طَ  رٌ اجِ  فَ َل ح وَ الِ صَ 
 : يوم القيامةيف ؟مَّت-فَ ه مَعرَّ  لَّ إِ  :ئةاحلسنة والسينا  والنبياء املرسلني إىل باقي الصبني ملقر  امن املالئكة 

م ال يعرفوهنم ؟ملاذا- َأمرِِكمةَ لَ اَل جَ  ِإلَّ َعرَّفَ ه م  يوم القيامة حيث ترتقي يف ،م يعرفوهنالنبياء  الحَّت   ،لهن 
ًا من يعرفوا شأن نْ أبون ر  املق ن واملالئكةو لنبياء املرسمع ذلك ال يستطيع الو  ،جبزال احلُ حيث تُ و العقول 
ء املرسلني وللمالئكة ؤالء النبياهل ،درةم القُ هو ال ذي يُعطيه-ِإلَّ َعرَّفَ ه م :حينئٍذ يتدخل اهلل بنفسه   ،مشؤوهن  

يف يوم القيامة  حَّت  ملرسلون نبياء اال يعين ،درة على املعرفةعطيهم القُ املقر بني ولسائر املخلوقات كل  بسبه ي
ث يارة تتحد  لز  ا لن   ،هناك حَّت  ة م  ئ  ن ذوات ال  و فال يعر  ،ةم  ئ  جب هم ال يعرفون شؤون ال  احلُ  ل  مع زوال كُ و 

 ِإلَّ َعرَّفَ ه م :ةئم  ه شؤونات الة هذئم  لاوات جاللة المر ليس ذ-َجاَلَلَة َأمرِِكم ِإلَّ َعرَّفَ ه م :ونا معن شؤ 
م ك  ل  حَ مَ  فَ رَ شَ وَ م ك  امِ قَ مَ  اتَ بَ دِك م َوث َ ْدَق َمَقاعِ م َوصِ ورِك  ِنك م َوَتَمام ن  أر شَ بَ كِ م وَ ك  ِر طَ خَ  مَ ظَ عِ وَ  َجاَلَلَة َأمرِِكم

ا هي م هذه ،شؤونا مهي هذه -ْنهزِلَتك م م  َب َمنْ ق ر م َلَديه وَ ك  اصَّتَ يه وخَ لَ م عَ ك  تَ امَ رَ كَ وَ ه دَ نْ م عِ ك  تِ لَ زِ نْ مَ وَ 
 ،فاطمة عرفة  طمت عن مخللق فُ ا قول  ع العقول   ا يف الرواية أليس أن  مك  ،ية على اجلميعم متعصّ ذوا ُ  ،مذوا ُ 

م هن  ء إ  ساالك   ا يف حديثكم  ،فاطمة وآل فاطمة ،واحلال هو هو ،هاعرف  ت ال يكن أنفعت ط  قُ أي مت ط  فُ 
م ه نو لء املرسايالنبحَّت  ف ،همعن معرفت  و ها فُفطمت عقول اخللق عن معرفت   ،وبعلها وبنوها فاطمة وأبوها

 يب عيسىالن   يما بنيارنة فلي وهو يعقد مقآم الشيخ حسن حسن زادهكالم   فأين هو كالم الكليين أو ،هكذا
 اجلامعة   الزيارة   منطقُ هذا هو و  ،م دهذا هو منطُق آل  ُم   .هذا الكالم تر هات يصبحُ إذًا  ؟نازمان   وبني إمام  
 .؟!.الكبرية

  :قط سأذهب بكم إلى دعاء الجوشنني فالوقت يجري سريعاً لكنَّ  



 للشيخ الِغّزي / الكتاب الناطق :3 الجزء –ملّف الكتاب والعترة 
 2 ا جبين مراجعنا وعلمائن صير أو اإلجرام العقائديّ التق( 23الحلقة )                                                                  

 

- 51 - 
 

ماذا  ،عشرينع والاب  الس   املقطع إىل هبواذا ،ه من املفاتيحوأنا أقرأ أيضًا يف املفاتيح دعاء اجلوشن الكبري
ا يَ  ،ينرِ اهِ ر الطَّ هَ طْ ا أَ يَ  ،لصَّاِدِقيناَدَق َأصْ  يَا ،ينلِ ادِ العَ  لَ دَ عْ ا أَ يَ  ،ينمِ اكِ الحَ  مَ كَ حْ ا أَ يَ -هناك؟ون تقرأ

من هم  ،اهرينني الط  رة اهلل وباهط رنة بنيلية مقاهنا الدعاء يقوم بعم(،ينرِ اهِ ر الطَّ هَ طْ أَ  يَا)-نيِلقاالخَ  نَ سَ حأ
املاء ينما تُغسل بح جسةثة الن  هذه اجل امليت ًا أو أن  ر هصار طا يتوضأ ويقال لهُ ال ذي يعين هذا  ؟هؤالء

 يفالكاملني عن  ثيداحل أم ،رينفنقول يا أطهر الطاه ،جسةنقارنه هبذه اجلثث الن  ُهنا واهلل  ،صارت طاهرة
نفسه بكائنات  قارنيُ   اهللكن أن  هل يُ  وإال   ،الن جاسة بأي  وجٍه من الوجوه ق إليهمال تتطر  ال ذين الطهارة 

اهرون هم الط  -اِهرِينالطَّ  ْطَهريَا أَ  :! أنت تقرأ هذا يف دعاء  اجلوشن؟ن هذايك ،جاسةق إليها الن  تتطر  
 ،كن ذلكيال  !؟..جاسةها الن  إلي قبذوات تتطر   قارن نفسهُ هل يُ  ،هبم فسهُ اهلل هنا يقارن ن   ،رآنبصريح القُ 

 ءامسهم ال ،معليه اهلل   اتُ صلو  المساء احلسىن وهم ،سىنلمساء احلُ اهي  هذه ،اً الكالم ليس منطقيّ  اذه
 .احلسىن

 :ريفهذا الكافي الشَّ و  

 {اْلح ْسَنى فَاْدع وه  ِبهَ ْسَماء اَولِّلِه األَ } :لَّ جَ وَ  زَّ عَ  اهللِ  ولِ ي قَ فِ -ادقعن إمامنا الص   وايةُ لر   اوهذه  

  .ناتِ فَ عرِ مَ  بِ لَّ إِ الً مَ عَ  ادِ بَ العِ  نمِ  اهلل   ل  بَ قْ  ي َ َل ي الَّتِ ى نَ سْ الح   ء  امَ سْ ه األَ واللِ  حن  نَ  :الَ قَ 

هبذه  شأن يل ال ،لبيتاقون حديث أهل يتذوّ ال ذين أنا أسأل ! ؟نيمهل هناك شك  يف هذه املضا
 .نيه عليهم أمجعوسالمُ  اهلل   هلم صلواتُ  لفلفكر املخايت باش  حُ ال يت العقول 

فقط نذهب  ؟ ماذا أصنع والوقت جيري سريعاً ينطوياًل ولكن  ُكّل هذه اجلهات باجة أْن أقف عندها 
من حَّت  من الزيارات املطلقة أو  ،هبا هنزور ال يت نذهب إىل زيارته   ،ه عليهوسالمُ  اهلل   سني صلواتُ إىل زيارة احلُ 

د اَل البِ  كَ ت بِ رَ ه  طَ وَ  رتَ ه  طَ  رٍ اهِ ٍر طَ هْ ن ط  ر مِ اهِ ٌر طَ هْ ط   كَ نَّ أَ  د  هَ شْ أَ -وحنن خناطبه ،الزيارات املخصوصة
جب ا يف شهر ر يُزار هبال يت ه عليه وسالمُ  اهلل   صلواتُ  ني  سزيارة احل-كم  رَ حَ  رَ ه  طَ ا وَ يهَ فِ  تَ نْ أَ  ضٌ رْ ت أَ رَ ه  طَ وَ 
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قال لوجوٍد أو هذه الوصا  تُ هل -رٍ هَّ َمطَ  ِمن ط ْهٍر طَاِهرٍ   م طهَّرَأْشَهد  أَنََّك ط ْهٌر طَاِهرٌ  :ويف شهر شعبان
 د  هَ شْ أَ  :ا وصلا يقال لكائن هذه يكن أنْ ؟! ..يف وجٍه من الوجوه جاسةُ الن   ق إليه  لكائٍن أو لكيان تتطر  

  :رٌ هْ ط   كَ نَّ أَ 

 .هارةهو أصل الط   :هرالطُّ 

 .هارةس بصفة الط  تلب  ال ذي  :رٌ اهِ طَ 

 .ٌر لغريه  ومطه   ه  ٌر يف نفسهطاال ذي ر هو املطه   :رهَّ طَ مَ 

 ضٌ رْ أَ ت رَ ه  طَ د وَ اَل البِ  كَ بِ  ترَ ه  طَ وَ  رتَ َطه  ٍر َطهَّ مَ ِمن ط ْهٍر طَاِهٍر  م َطهَّرٌ  َأْشَهد  أَنََّك ط ْهٌر طَاِهرٌ 
رجه على خنُ ل ذي ان هذا الكالم اهلل م با عبدذرًا إليك يا أوع ،رناتطه  ال ذي  أنت  -كم  رَ حَ  رَ ه  طَ ا وَ هَ  بِ تَ نْ أَ 

 ،ني  احلقائقريد أْن نُبن نا نُ إ !؟جاديا أبا الس  نا ماذا نصنع ولكن   ،كدم   عن جناسة   ثُ تحد  يوهو اشة هذه الش  
ت رَ ه  طَ د وَ اَل البِ  كَ ت بِ رَ ه  طَ وَ  َطه رتَ هَّر َمطَ  اِهرٍ ِمن ط ْهٍر طَ  م َطهَّرٌ  َأْشَهد  أَنََّك ط ْهٌر طَاِهرٌ  :ُعذرًا إليك

 .عليك هوسالمُ  اهلل   صلواتُ  ريناهالط   هريا أط-كم  رَ حَ  رَ ه  طَ وَ  أو أنَت ِفيَها اهَ  بِ تَ نْ أَ  ضٌ رْ أَ 

 .نذهب إىل فاصل وأعود إليكم

ه عليهم المُ وس هلل  ا اتُ ا املوضوع موضوع طهار م صلو ث أكثر يف هذأتد   احلقيقة كان بودي أنْ 
ين ها لكن  ين سأترك بعضبدو أن  يالب طندي م  يت ع  ق  الت وب  ريعاً واحللقة ط  ين أرى الوقت جيري س  ولكن   ،أمجعني

 .؟!.طلب مهم وأترك البقيةسأشري إىل م  

 .؟!.(بينَّ ة اليَ م  أ  )وهي  الش يعيَّة الثَّقافةِ هناك قضية صارت من البديهيات في  

أتعلمون  ،ملعتقداهذا  لونمي   الكثري من الش يعة   ،وسل م ال يقرأ وال يكتب هوآل   عليه   اهللُ صل ى يب أن  الن  
شبعون بالفكر أنتم مُ  ،أنتم ال تدرون ؟أتدرون ما هو املوقف ؟موقف ال ئ م ة م  ن يمُل هذا الـُمعتقد ما هو
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 ،ن لكم الفكر املخالف لهل البيتلو ينقلن  املراجع والُعلماء والفقهاء واخلُطباء  ،املخالف لهل البيت
وسأبني لكم  .!!.لعنة مع غضب ،ُه بغضبنويلعنو  مل هذا املعتقديال ذي ة يلعنون م  ئ  أتعلمون بأن  ال  

تنا هذا أئم   !!هذا املعتقد ملن يلعن م  كم ي  امُ م  ة إ  ج  اإلمام احلُ  ،ة يلعنونم  ئ  ال   ،بغضب نهم يلعنو إهن   ،ذلك
وحنن نلعن  ،الر وايات لو القراءة والكتابة كما تق ياً ال يعر ُ م  رسول اهلل كان أُ  ن  قد بأيعتال ذين هو موقفهم من 

نعم  ،ة هكذا قالوام  ئ  ال   ،ه عليهم أمجعنيوسالمُ  اهلل   ل م ا قالُه أ ئ م تُنا صلواتُ  وفاقاً  ذه العقيدةهبمن يعتقد  ل  كُ 
نُعطيهم  ،البيتب مبعار  لهل ك  ر مُ ـهو جهلهم الو خلطبائنا و لعلمائنا  اً رات وجند أعذار حنن قد جند مرب  

 .الصورة حت لهُ ضإذا ما ات   نادٍ ع  ب  ولكن نا نلعن من يمل هذه العقيدة  ،الُعذر

 :سير الميزانهذا هو تف 

ء هذا هو اجلز  ،يا الرألى هذهي ع الش يعي ةسري اف فأكثر التوأنا جئت به  على سبيل املثال وإال  

َما  وَ }-رة العنبكوتن من سو ربعو منة والااآلية الث   ،ميةدار الكتب اإلسال ،الس ادس عشر من تفسري امليزان

ل و ِمن قَ ْبِلِه ِمن ِكَتاٍب َوَل َتخ طُّه  بَِيِميِنكَ  د حسني مم  ي د سلماذا يقول ا ،{م ْبِطل ونَ ْرتَاَب الْ اً لَّ ِإذ ك نَت تَ ت ْ

ان من كول   اً كتاب تقرأ  ن أنْ رآوالمعنى وما كان من عادتك قبَل نزول الق  -145ئي يف صفحة الطباطبا
هذا  ،خلالصةاهي  هذه-يَّاً منك أ  لكو  ةراءة والِكتابوتكتبه  أّي ما ك نَت ت حِسن القِ تخط كتابًا  عادتك أنْ 

ن القراءة ُيس  الي  مفرسول اهلل أ-اً يَّ م  ونك أ  كَ أي ما كنت تحسن القراءة والكتابة لِ  :الكالم هو يقوله
 .لقولحونة هبذا امش الش يعي ةفسري تتب الكُ و  ،ريناقول مفس   هذا هو ،والكتابة

سُم هذا ما إ ،ف كتابًا هبذا اخلصوصشيخ مرتضى مطهري يؤلّ الي ئابطالطبا السي د ذولذا تلمي
نتيجة لخر الكتاب ماذا يقول االن يب  الُم ي يف آ ،ترمجة مم د علي  التسخريي (،يم  يب الُ الن  ) إمسهُ  ؟الكتاب

رآن على أنزلت هذا الق   ر فأكثررآن أكثثبت إعجاز الق  ت   ت أنْ شاءالَّتي العناية اإللهية  نعم إنَّ -هائيةالن  
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مكتب  ،ل يدخل مكتب تعليٍم أبداً  أميٍّ - أبداً لم يدخل مكتب تعليمٍ  يٍّ م  الصحراء أ   راٍع يجوب   عبٍد يتيمٍ 
 .مون فيهايتعلّ ال يت الكتاتيب أي  ،مدرسة ينتعليم يع

 ضااإلمام الرّ  قاٍش بنينيف  (،اضعيون أخبار الرّ )واية جاءت يف هذه الر  و  ،ةايرو  د إىلستنوهو أيضًا ي
ه وما وآلِ  عليهِ  اهلل  ى صلَّ  دٍ مَّ حَ م   وكذلك أمر  -ما قاله ،خرىوعلماء الديان اله عليه وسالمُ  اهلل   صلواتُ 

لى م كتابًا ولم يختلف إتعلَّ يلم  جيراً  أَ راعياً  يراً كان يتيمًا فق  ه  ل  نبي بعثه  اهلل ومن آياتِه أنَّ ك    مر  جاء به وأَ 
يختلف إلى  م كتابًا ولميتعلَّ  لم :م عند أحدتعل  ي ي هو لم  ه أُ ولكن هذه الكلمات ال تشري إىل أن  -معل  م  
  .إىل آخر الكالم-رآنجاء بالق  ث مَّ م عل  م  

لـُمطه ري الش يخ أن  ا لو ،ال يؤخذ بهو اته وكالم اجلدل له خصوصيّ  ،هذا على سبيل اجلدل :أوالً 
سب ما بال دون م يريبيت بسب ما هلهم حديث أهل ارجعا إىل أصول وقواعد ف   والسي د الطباطبائي

ا و فهل البيت لعر أىل فكر جعوا إر لو  ،املستندة إىل قواعد وأصول املخالفني من بُنات أفكارهمالعلماء  خُيرجه
مام قال اإل ،يم  أُ  هوآل   ه  علي هللُ اصل ى يب الن   هو ال يشري إىل أن  فومع ذلك  ،هذا الكالم كالم جدل بأن  

ه وآل   عليه   اهللُ ل ى صيب الن   أن  يقل ب م -ل مولم َيختِلف إلى م ع :م يتعل م عند أحدي ل-َلم يَتعلَّم ِكتاباً -هكذا
واعد ون عليها القطسل  يُ و  ،كل خاطئيفهموهنا بشو الر وايات أخذون ي ؟!..وال يكتبيًا ال يقرأ م  كان أُ وسل م  
 ،الت هليلالت صفيق  و ب يعةُ اها الش  يتلقّ ُّث  ،اخلاطئة خُيرجون النتائجو  ،جيء هبا من املخالفنيال يت صول وال
 .وهم ال يشعرون همهم يلعنُ وإمامُ عندهم، ات بح من البديهيّ وتص

كتب   يف موجودةٌ  ،تب تفسريناال يقرأ وال يكتب موجودٌة يف كُ  هُ يب وأن  ة الن  ي  م  قضية أُ  ،هذه القضية
حينما  تب الفقهيةموجودٌة يف الكُ  ،الكالم يف كتب العقائد وكتب علم موجودةٌ  ،الش يعةخني املفكرين واملؤر  

ول الن اس يب كان إمام الن   عليه بأن   دّ ير البعض يشرتط الكتابة وهناك من و مثاًل يناقشون شرائط مرجع التقليد 
 ،ال ط يف القاضي أْن يعر  الكتابة أمهل ُيشرت  القاضي يف شرائطحَّت  و  .؟!.يكن يعر  القراءة والكتابة

عميد املنرب  جمالس ،طباءمنابر اخل ،يةالدروس احلوزو  ،أباث اخلارج ،الكتب الفقهية مشحونة هبذا الكالم
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كان   هوآل   عليه   صارت القضية بديهية أن  الن يب صل ى اهللُ  ،لغا م على اختال  الش يعةطباء اخلسائر  ،احلسيين
عن  ماذا يقول أهل البيتف ،جاءتنا من أعداء أهل البيت من املخالفني ؟الث قافةمن أين جاءت هذه  ،ياً م  أُ 

 ؟هذه القضية

 (.اترجر الدَبصائ)هذا كتاب  

ن عَ  :ندهِ بس-عليه همُ ال اهلل  وسمن أصحاب  إمامنا احلسن  العسكري صلواتُ  فارالص   ليب جعفرٍ 
 :ه  لَ  ت  لق  ا وَ ضَ الر   ليٍّ عَ  د ابنِ مَّ حَ م  -جلوادامام يعين اإل-عفرا جَ بَ أَ  لت  أَ سَ  :الَ قَ  ،وفيالصُّ  دٍ حمَّ مَ  ابنِ  عفرٍ جَ 
ون إنَّما  َله  ج ِعلت  ِفَداك َيزعم  لت  ق   :الَ قَ  ؟لنَّاسا لو ق  ا ي َ مَ  :قال ؟يم  ي األ  بِ ي النَّ م  ا س  مَ اهلل لِ  ولِ س   رَ ا ابنَ يَ 

-هللا ة  نَ عْ م لَ يهِ لَ وا عَ ب  ذَ كَ   :القَ ف َ -ذاهب ش يعةالكثر أ الش يعةعتقد كما ي-نَّه  َلم َيْكت بس م ي النَّبيُّ األ م ي أَل 
َكَذب وا   :قَال-قولي اإلمام هكذا ،ليهعه وسالمُ  اهلل   أنتم اآلن كذ ابون ملعونون من ق بل اإلمام اجلواد صلواتُ ف

َث ِفي ه َو الَِّذي بَ عَ } :هابِ تَ م كِ حكَ ي م  فِ ول ق  ي َ الى عَ ت َ وَ  كَ ارَ بَ اهلل ت َ ك وَ لِ ون ذَ ك  ى يَ نَّ أَ  ،َعَليِهم َلْعَنة  اهلل

ل و َعَلْيِهْم آيَاتِِه َوي    ه ْم يَ ت ْ يُعل ُمهم الكتاب -{ةَ م  اْلِكَتاَب َواْلِحْكمَ م ه  َوي  َعل   يِهمْ زَك  اأْل م ي يَن َرس وًل م ن ْ

ه َو } ؟ن هذه اآليةم مأنت ماذا تفه-ني حسِ ل ا م مَ ه  م  ل  عَ ي    انَ كَ   يفَ كَ فَ ؟:ماذا يقول اإلمام ،واحل كمة

ل و َعَليْ  ه ْم يَ ت ْ شيء -ِكَتابَ َوي  َعل م ه م  الْ يِهْم تِِه َوي  زَك   آيَاِهمْ الَِّذي بَ َعَث ِفي اأْل م ي يَن َرس وًل م ن ْ

 ةً ثَ اَل ثَ ب بِ ت  كْ يَ أ وَ قرَ  يَ ول اهللس  رَ  انَ د كَ قَ  لَ اهللِ وَ  َفَكيَف َكاَن ي  َعل م ه م َما ل ي حِسن:{َواْلِحْكَمةَ :مكتوب

ول  اهلِل تَ َعاَلى مََّهاِت الق َرى وَذِلك قَ أ  َمكَّة  ِمن و  ةكَّ مَ  لِ هن أَ مِ  انَ ه كَ نَّ ي أِلَ م  ي األ  م  س  إنَّما وَ  ،اانَ سَ ين لِ بعِ سَ وَ 

  .{ اْلق َرى َوَمْن َحْوَلَهالِت نِذَر أ مَّ } :ِفي ِكَتاِبه



 للشيخ الِغّزي / الكتاب الناطق :3 الجزء –ملّف الكتاب والعترة 
 2 ا جبين مراجعنا وعلمائن صير أو اإلجرام العقائديّ التق( 23الحلقة )                                                                  

 

- 56 - 
 

 اهللِ  ولِ قَ ن ل عَ ئِ س   ه  نَّ أَ -هه عليوسالمُ  اهلل   ادق صلواتُ اإلمام الص  أيب عبد اهلل رواية دقيقة جدًا عن 

 هُ غ  ل  غ ومن بـ  ل  ن بـ  م  و  -انسَ ل  لِ ك  بِ  لَ اقَ  {ن بَ َلغَ  َومَ م ِبهِ ِإَليَّ َهَذا اْلق ْرآن  أل نِذرَك   َوأ وِحيَ } :الىعَ ت َ ك وَ رَ اَ تبَ 

 .سانل   ل  كُ يعين ومن وصل إليه ب  

ْلِني اْجعَ } :جلوَ  زَّ عَ  هللا ولِ في قَ -يب يوسفث عن الن  ادق وهو يتحد  رواية أيضًا عن اإلمام الص  

 حتَ ما تَ يٌظ بِ فِ حَ  الَ قَ :يب يوسفعن الن   وهذا ؟اإلمام ماذا يقول-{َعَلى َخَزآِئِن اأَلْرِض ِإن ي َحِفيٌظ َعِليٌم 

اْجَعْلِني }:سفيو هو فهذا  ،يمعل لهُ  قال ال ييعين أقرأ وأكتب وأتلفظ وإال   ع ل يم-انسَ لِ  ل  ك  بِ  يمٌ لِ دي عَ يَ 

تب أقرأ وأك ينيع-ك ل  ِلَساندي َعِليٌم بِ حَت يَ ما تَ َحِفيٌظ بِ  :قَالَ  {َعَلى َخَزآِئِن اأَلْرِض ِإن ي َحِفيٌظ َعِليٌم 

بكل   ذا قال عال  إلعال  اهو  ،ل   وعاعليم يعين عال   ،أكثر من عالأي  ،عليم مبالغة من عال ،وأفهموأتلفظ 
وهذا  ،ه عليمن نفسعك إذا قال الُ ب فما ،م بأحسن حالفظ ويفهم ويتكل  ويكتب ويلسان يعين يقرأ 

 !؟هعليه  وآل   يوسف وهل هناك من ُمقايسة بني يُوسف وبني ُم م د صل ى اهللُ 

 نَّ ون أَ م  زعَ يَ النَّاس  نَّ إِ  :هذه رواية أخرى بنفس املضمون-عفربي جَ أِلَ ق لت   ،عن علي ابن أسباط
كذابون -م اهلله  ن َ عَ وا لَ ب  ذِ كَ   :القَ ف َ -؟أيضًا نفس الش يء ماذا قال اإلمام-أقرَ  يَ َل ب وَ كت  ن يَ ك  م يَ اهلل لَ ول س  رَ 

ابال ذين أنتم  ة إمام ج  اآلن لو سئل اإلمام احلُ و  ،ون ملعونون على لسان ال ئ م ةتعتقدون  بأن  رسول اهلل أمي كذ 

ه َو الَِّذي } اهلل الَ د قَ قَ ى ذلك وَ أنَّ  ،ب وا َلَعنَ ه م اهللَكذِ   :فَ َقال-؟واحدكالمهم فزماننا لقال نفس الكالم 

يِهْم َوي  َعل م ه م  اْلِكَتاَب َواْلِحْكمَ  ل و َعَلْيِهْم آيَاتِِه َوي  زَك  ه ْم يَ ت ْ َوِإن َكان وا ِمن قَ ْبل   ةَ بَ َعَث ِفي اأْل م ي يَن َرس وًل م ن ْ

 :ق لت   ،قَالَ  ،بكت  يَ وَ  أقرَ يَ  ن أنْ يس ي حسِ لَ ة وَ مَ كْ الحِ اب وَ تَ لكِ ا مه  مَ ل  عَ ي    ون أنْ ك  يَ ف َ  {َلِفي َضاَلٍل مُِّبينٍ 
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 {أ مَّ اْلق َرى َوَمْن َحْوَلَهالِت نِذَر } :لَّ جَ وَ  زَّ عَ  ول اهللِ ك قَ لِ ذَ وَ  ،ةكَّ ى مَ لَ إِ  ةً سبَ نِ  :لاقَ  ؟َفِلَم س م ي النَِّبي  أ م يَّاً 

 .يم  أ   يلَ قِ ة فَ كَّ مَ  ىرَ الق   مُّ أ  فَ 

هي  روايةالهذه -بيلنَّ ا إنَّ  :الميه السَّ لَ  عَ  اهللبدِ و عَ ب  أَ  قال ،عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال
ي أْن أنو  إذا كنت !فوسما يف الن   هو يقرأ-بكتَ م ي  لَ  امَ  أ  قرَ يَ ب وَ ت  كْ يَ وَ  أ  قرَ يَ  انَ كَ   يَّ بنَّ  الإنَّ  :املهمة استمعوا هلا

 ،أكتبويعلم ماذا س أكتبو ي  سأنو ينهو يعلم بأن   ل أنو  شيئاً، أو أصالً  ،أكُتب شيئًا وإىل اآلن ما كتبتهُ 
 .دم  فة آل ُم  ي ثقاههذه -َما َلم ي كَتب َكاَن يَقَرأ  َوَيْكت ب َويَقَرأ  -رادهو املهذا 

 لب واختصرتُ ن املطامكثري   ويت كشحًا عنط   ،ريعاً الوقت جيري س   طيل أكثر لكن  أُ  ي أنْ كان بود  
ه وسالمُ  اهلل   ة صلواتُ لطاهر ادمائهم  طهارة حديثي عن ًا يفري كث  تصرتُ واخ ،سولية الر  م  عن أُ  ييف حديث

نت ال يت ُشح  ت السفاهاات و هفاهات والرت  ليك سيدي يا صاحب المر من هذه الت  وعذرًا إ ،عليهم أمجعني
نا حُ شر  ذه الفكار تُ قوال وهال هذه يا ابن رسول اهلل إن   أنت تعلم ،التسجيالتيوات و الفيدهبا هذه الكتب و 

رسول  يا ابن صيبتنامتلك هي و  ،قائقمن بيان احل د  البُ  ؟ولكن ماذا نفعل ،ح باملواسشر  نا نُ الداخل وكأن   نم
 .!!.اهلل

رِِفين ِبك الَغَياَرى الَعاك ارَ صَ نْ ر أَ ثَّ كَ وَ  كجَ رَ ف َ الى عَ ت َ  اهلل   لَ جَّ عَ وَ  يكلَ ه عَ الم  سَ وَ  اهللِ  وات  لَ يك صَ لَ ذراً إِ ع   
 اهللِ  وات  لَ ة صَ ليقِ العَ  كَ تِ مَّ عَ  بِ ياال ثِ ذيَ أَ  ةارَ هَ  طَ حق  ك بِ رِ مْ ين أِل مِ ل  سَ م  الْ  ،َوأولَِياَءك اأَلوِفياء ال م خِلِصين

 ..ايهَ لَ عَ وَ  يكَ لَ عَ 

 ..رمَ في رعاية القَ  البرنامج أترككمعون هذا ابِ تَ ا من ت   ي ما أنت  وأمَّ 

ْكِشف الَكَرب َعن ِب َعن َوجِه َأِخيَك الح َسين إر يا َكاِشَف الَكر طهَّ م  الْ  ر  اهِ ا الطَّ هَ ي ُّ أَ يا َكاِشَف الَكرِب 
طَّاهر المطهَّر بحق  َذلك ال ،و ج وِهنا َوو ج وِه م َشاِهِديَنا َوم َتاِبِعيَنا َعَلى اِلنترِنت ِبَحق  َأِخيَك الح َسين
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َصَلوات  اهلِل بِه الِباَلد َوَطه َرت ِبه اأَلرض َوِبد َموِعنا َعَليه َطه رنا َنحن  َوَطه رت َحَيات نا  َطه رتالَّذي 
 .َوَسالم ه َعَليه

 ..مرنفس الشاشة إنَّها شاشة القَ . .البرنامج نفس  . .الموعد فس  غداً نَ 

 ..َقَمرل ْطَفاً يَا و . .َساَلَماً يَا َقَمر

 ..في أماِن اهلل. .أسألكم الدعاء جميعاً 
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