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 يْ الَّذِ َوَما  َوَجَدك  َمنْ َماَذا فَ َقدَ  ..ِقيَّة اهلل. بَ .ءلَِيايِه يَ َتوجَّه  اأَلوْ ِإل يْ الَّذِ  َسََلٌم َعَليك يَا َوْجه اهلل
 !.؟. فَ َقَدكَوَجَد َمنْ 

  ..بَ َناِتيْ  أَبْ َناِئيْ  يْ َواتِ َأخَ  يْ َوتِ خْ ك م إِ َسََلٌم َعليْ 

 

 الله  واتُ لَ ن صَ سَ ن احلَ ُة ابحُلج  ازماننا  إمامُ ) :ال زاَل احلديُث يتواصُل حتت نفس العنوان الـُمتقدِّم
 .؟!(.ُمغرِّبون-الشِّيعةُ  نُ نَ -نُ عليه ُمشرٌِّق ونَ  المهُ وسَ 

 ،قبل قليل هُ كرتُ ال ذي ذَ عنونتها بالعنوان ال يت لقات احلَ  أتناوُل يف هذهه أن ين سَ لف بيما سَ وقُلُت فه 
م ؤونه يف شُ  الشِّيعةه  رتتيبه أحواله وله  ،يعيالنصوص لتنظيمه الواقعه الشِّ  همِّ من أ حبسبه قناعيت اهُ  يه ص  نَ  سأتناولُ 
يني ة   وسالمهُ  الله  صلواتُ  نا العسكري  إمامه  م من تفسيه ها لكُ نقلتُ ال يت  الرِّوايةُ هو ل األو   صالن   ،ةنيوي  والدُ الدِّ

مبا  الرِّوايةَ شرحُت و  ،الشريفة الرِّوايةه إىل آخر  (..اءِ هَ قَ الف   نْ مِ  انَ كَ   نْ ا مَ أمَّ فَ ) :من ُُجلة سطورهاال يت و  عليه
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ين بأن   وقلتُ  ،الرِّوايةرحه هذه بايا شَ على مطلٍب هو كذلك يف طوايا ويف خَ  جتُ عر   ُث   ،ر يل من الوقتتيس  
 :ظر على جهتيط الن  سلِّ أُ 

وقد  ،الشِّيعية يني ةه الدِّ  ةه ؤس سملارة يف ائه راعات الد  وبالصِّ  ةه خصي  ُق باألحواله الش  ما يتعل   -األولى الجهة  
 .عن ذلك ثُ تتحد   ثيةُ مثلٌة كَ ت أَ ر  مَ 

يف ر ائه الفقهي الد   والعقائدي و قايفلث  او  وق الفكريوء على الذ  ط الض  أسلِّ  أن   يهف -ةانيالثَّ  ا الجهة  أمَّ 
يني ةه  ةه ؤس سامل  .ةم  االعَ  الشِّيعيةه  الث قافةه احة ويف سَ الشِّيعية  الدِّ

ُق يما يتعل  فه  مةتقدِّ مُ ـة الاألمثل ن  أ ين أعتقدُ ألن   ،انيةالث   يكوُن احلديث عن اجلهةه احللقة سَ  يف هذهه 
م أعتقد ما تقد   ،الشِّيعية ةي  نيلدِّ اة سس  ؤ تالفات داخل املاعات فيما بينهم واالخر ئنا والصِّ اوعلم ابأحواله مراجعن

 هُ  يبين قناعتَ د أن  شاهمُ ـلا ستطيعيو  ،يق  تلمُ ـلاستطيع يَ ال يت  ورةه يصال الص  فاية إلالكه  فيهه  وره ومن الص   من األمثلةه 
  .يف ذلك شاهدونمُ ـمعي ال وقد خيتلفُ  ،ما أرى حبسبه  عليها

 ،ق الفكريبالذو و ي دلعقائابالذوق و قايف وق الث  ما يرتبُط بالذ   :الضوء عليهاط سلِّ أُ ال يت انية الث   هةُ اجل
يني ة ةه ؤس سائد يف املالذوق الس   ال تكفي  ًا هذه احللقةُ قطع ،اتض اجلهظر على بعط الن  سلِّ وأيضًا أُ  ،الدِّ
ت يُفوِّ  ال نأ ليهه عَ  ،ع عليهطالل االألجع ع هذا املوضو تابه يُ  لذا من أراد أن   ،غد يومه  يف حلقةه  ةُ تم  وستأيت التَ 

 احللقة وما بي  ما بي هذه أكيداً اً صلي  فترابطاً مه  فاملوضوع يرتابطُ  ،شيئاً من هذه احللقة وال من احللقة القادمة
 .يوم َغد حلقةه 

  ؟من أين أبدأ 

يني ة ةه ؤس ساطق الرمسي باسم املمن الن   سأبدأُ  تسلساًل بعد مُ  ويأيت احلديثُ  ينا الوائلمن شيخه  ،الدِّ
 مسي رمحُة الله  نا أبوشيخُ  الديواُن ال ذي َُجََع فيهه وهو  هذا هو ديوان الوائلي (،يوان الوائليده )من  سأبدأُ  ،ذلك

والعناوين املختلفة ال يت َنَظم فيها  ويف سائره املوضوعاته  ،عليه ما َنَظمه من الشِّعر يف أهله بيت العصمة
 ،عر يف عصرنا احلاضريل من الشِّ من أُجله ما قه هو شيخنا الوائلي يف أهل بيت العصمة  عرُ ش ،هُ قصيدَ 

 يب وآلهه ها يف الن  مَ ظَ نَ ال يت  صائدهه ة خبصوص قَ ليست حباجٍة حلديٍث أو لشرٍح فهي واضحٌة وجلي   ةُ والقضي  
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مُه ظَ شي إىل ما نَ أُ  ريد أن  نا أُ ين هُ لكن   ،فحات األوىل من هذا الديوانل يف الص  األو   طره وهي يف الش   ،األطهار
ديوان )بي يدي ال ذي يوان الدِّ  ،صمةالعه  بيته  فيها قـََتلة أهله  حَ دَ مَ  (بغداد)نوانا الوائلي من قصيدٍة عُ الش يخ 
من  ،345صفحة  (،قصيدة بغداد) ،ميالدي 2007الطبعة األوىل  ،دار سلوين ،البالغ ةُ مؤس س (،الوائلي
الوائلي الش يخ الوائلي وبإشراف الش يخ ياة ام حَ عت يف أي  يوان طُبه قطعًا الطبعة األوىل هلذا الدِّ  ،الطبعةهذه 
ال ذين أولئك وهم  ،ان قد ُحر فو يالدِّ  ائل بأن  لئال يقول ق ،لك الطبعةوهذه القصيدة موجودٌة يف ته  ،نفسهه 

 على طباعتهه   الوائليالش يخُ أشرف ال ذي يوان تها الدِّ دة موجودة يف مصادر عديدة ومن ُجليالقص ،عونيرقِّ 
 :يف أوهلا (بغداد)عنوانا  ،ميالدي 1960 سنة ظمتنُ ال يت شيخنا الوائلي و  ماذا تقول قصيدةُ  ،بنفسه

 اله      وا أم طاب      ا اء ب      كِ َس       بغ      داد  
 

 اباذَّ اً َج          ائَع          رَ  كِ وجه            ل  ظس          ي 
 جٍ يٍخ ب        الجَلِ  مت        وِّ َش         مات  َس        قَ  

 
 غاني          ة تف          ي   ش           ابا مات  وِس           

 ل م   ا اش   تهىعط   ي الم مِّ   ض   ارٌة ت  حَ وَ  
 

 أص      ابا ب الخي      ا   لَ      ا طَ َم       ل  ك       فلَ  
ميدُح قتلة أهل بيت وهو ميج ُد و  ،348يقول شيخنا الوائلي يف صفحة  طويلة إىل أن   القصيدةُ  

 :العصمة

 م ثَّ      لٌ  م      ن مج      د الرَّش      يدِ  لّ س      يظ
 

 يض         في علي         ِك بس         حر  جل اب         ا 
  .يا بغداد ُيضفي عليكه  

 .نا موسى ابن جعفرإمامه  قاتلُ الرشيد هو  ،ل من جمد الر شيدسيظ

 عن       دك مجل        ٌ  للم       أمونِ  لّ ويظ       
 

 ي ن          ي العل          وم ويغ          ر  ا داب          ا 
 .نا الرضاقاتل إمامه املأمون هو  :ل للمأمونه ويظ 

 كتائ           اً   ع          د  وص          دا لمعت           ٍم ي  
 

 دع            فأجاب          ا لن          داء مس          لمةٍ  
 .مام اجلواداإلقاتل املعتصم هو  :وصدًى ملعتصم 

 :قراءة األبيات أعيدُ 

 م      ن مج      د الرَّش      يد م ثَّ      ل ل  س      يظ
 

 جل اب         ا ض         في علي         ِك بس         حر ِ ي   
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 مجل         للم       أمون عن       دكِ  ل  ويظ       
 

   ا داب          اي ن          ي العل          وم ويغ          ر   
 كتائ           اً   ع          د  لمعت           ٍم ي   وص          داً  

 
 دع            فأجاب          ا لن          داء مس          لمةٍ  

  

 هذه يفق كثيًا علِّ نا ال أُ أ !؟بُمغرِّ  ذوٌق شيعيٌ  مع إمام زماننا أم هو قٌ شرِّ هل هذا ذوٌق مُ يا تُرى 
ة ؤس سسود امليَ  ال ذيوق لذ  ل هذا اهصوا خِّ فأنتم شَ  ،ليكماألمر إه  ا أتركُ وإّن   ،القادمة يف احللقةه حَّت  احللقة و 

يني ة الشِّيعي   هل هذا  ،ة األوىلها من الدرجائه طبخبُ  ،اقادته ب ،هاقليده مبراجع تَ  ،هامراجعه  كباره به  ،هامبراجعه ة الدِّ
ق شرِّ مُ عليه  مهُ وسال الله  تُ صلوا ناإمام فعنوان هذه احللقة !؟بغرِّ مُ  هو مع إمام زماننا أم قٌ شرِّ مُ  وق ذوقٌ الذ  

 ابنُ هو لوائلي االش يخ فَ  ،بغريبه  ذاهوما ! ؟ق أم ُمغرِّبشرِّ وق ذوق مُ ل هذا الذ  ه ،بونغرِّ مُ  الشِّيعةُ  نُ نَ  ،وننُ 
 ! !من أين جاءوإال  ف ،يعيالواقع الشِّ 

ا نن كباره مراجعه مرجع مو وه (،يببو عيد احلَ د سَ حمم  سيِّد يوان الده ) هو بي يدي  ال ذي هذا الكتاُب و 
 ،دار الكوكب ،ويبمود احلبد ُه حمَ وأع هُ عَ يوان ُجََ هذا الدِّ  ،املعروفي الشِّيعةه ة قائد من قادَ زعيم و و  ،ءاألجال  
من هذه القصائد  ،يدةقص 27 ،عنوان 142شتمل على يوان يَ هذا الدِّ  ،ميالدي 2005 ،اخلامسة الطبعةُ 

 القصائده  عره ومنالشِّ  من خلمره ايف  جع الكبيلقد قال هذا املر  ،مرات يف اخلاخلمري   هُ دئاصمن هذه العناوين قَ و 
أيب نؤاس يف  شعره كَ   هوؤاس فَ يب نُ أضراب أو ؤاس أبو ن الهُ ا قَ مل يكن أبلغ مه   إن   ،ؤاسأبو نُ  ا قالهُ ما جاء أبلغ مه  

ال توجد وال و  ،اتري  خَ  27 و ،صائدهه نوان لقعُ  142 هناك ،أيضاً  اتهه ري  مر اخلي ام يف خَ عُ  كشعره و  ،اتهه ري  خَ 
ل زَ الغَ  ،بالذات رملذك  ا له زَ يف الغَ ل و زَ غَ يف الو ات ُه يف اخلمري  ل  يوان كُ الدِّ  ،م دحمَُ  ٍد وآله م  صيدة واحدة يف حمَُ قَ 

ية ة كثإخواني   يةرهثائ ئدصاقَ ه فل ،خصياتواألصدقاء والش   صرهه لماء يف عَ ثاءه العُ دحه وره ويف مَ  ،بالذكور
ال  ،ملؤمنيأمي ا ان يفسيختم كوهنا ،سيوسبع أبيات يف احلُ  ،يبهناك خس أبيات يف الن  و  ،لألشخاص
هذه األبيات ف ،لبيتا ا أهلُ ر فيهكه ُذ ال يت األبيات حَّت  و  ،قصيدة واحدة يف أهل بيت العصمة توجد وال

صيدة قاملثال هذه  للى سبيع ،ثيهمميدحهم أو ير  نال ذيشبيه بينهم وبي األشخاص ياق الت  القليلة تأيت يف سه 
 :فيقول فيها ،نةس  يف تلك التويف  ،هجري 1306 ،حسي حبر العلومسيِّد يف رثاء ال ،475يف صفحة 

 رب          غَ  ه  مس         ك شَ يوم          ك        انَ   إنْ 
 

 اطلع               اش              وٍر ب              هِ عَ  فه              َل    
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وجه آخر إىل  داء ومنهلشُ اسيِّد شي هبذا البيت من وجهي من وجٍه إىل يُ  ،سيه يا رافعي نعش احلُ 
 ..حسي حبر العلومسيِّد 

 لق  د رفع    س  ينِ ي  ا رافع  ي نع    الح  
 

 ق                     اب المج                    د إذ رفع                    ا 
  .بقية القصائد كذلكو  ،جد شيء آخروال يو   

نجد   وَ -يوان يقولق الدِّ قِّ كتبها حمُ ال يت  مة جند يف املقدِّ  وغريٌب أن   ،عر اخلمريمشحون بالشِّ  يوانُ فالدِّ 
 جمال الو  ،ث اخلمرهو يتحد  ليس كذلك ف-ذبالماء العَ  بهِ  ريد  وهو ي  المشروب  وصفِ ثالثًا في ِافتنانه بِ 

 جف  فالنَّ  ،الماء الَعذب ريد  بهِ المشروب وهو ي   وصفِ َونجد   ثالثًا في ِافتنانه بِ -خلمريةا أقرأ قصائده ألن  
ون ق  ست َ ا  يَ النَّ  أغلب   فكان ،شرقاً  راتِ ة الماء ورداءته رغم قربها من الف  حَّ عاني من شِ كان  ت    امهِ في أيَّ 

ولهذا عاَش الماء  الق َراح ص ورًة في خواطر -العطشأي الغُل ة -ما ال ي طِفئ الغ لَّةرك وال    من ا بارِ 
وا ب ورتِه وهو في الَقَدح فهاموا بِه وتغنَّ -املاء الص ايفهو املاء الُقراح -الش عراء في هذ  المدينة العطشى

الماء  موها حتَّى تخّيلواوبمذاقِه في الفم وبأثرِ  في األحشاء وقد تعاَظم  عندهم صورته  هذِ  وفخَّ 
اإلنسان إذا أراد  !؟هذا أي  كالمٍ ! !هل هذا الكالم منطقي ؟فه باخلمرةصه ملاء يعين أن نا نَ ا فهل تفخيم-َخمرا

أن  يُرقِّع ألن ه ال يستطيع  ،ال يقول أرد  ُكل  ولعه-بعضاً  رد  فأنا أَ -!مناسبة على األقل قِّع فليجد َله رقعةً ر يُ  أن  
للماء  شهِ طَ بعضًا من ولع الح وبي بوصف الخمرة إلى عَ  رد  فأنا أ-مرير اخلَ عالكم اهلائل من الشِّ  هذا

واضحة  ! قصائد؟يهذا الكالم منطق ؟ماذا تقولون أنتم-ليَلً جف في أيَّامِه إالَّ قَ النَّ  ه  قذلم تَ الَّذي العذب 
 عريةُ تُه الشِّ كَ لَ رمحة الل عليه مَ  يبو دنا احلب  سيِّ فب أنا أتعج   ،اً د  وكثية جه  مواربة وصرحية يف اخلمر من دون أدىن

اً   ونمقسِّ . العرب أال يُ عراء املفل قيفهو يف صفوف الش   ،ظرينَ  ةه فه من وجهصنِّ إذا أردُت أن  أُ و  ،عالية جد 
هو  يبو احلبسيِّد ال ؟قمفل  وهناك  ،حلوهناك فَ  ،وهناك شاعر ،وهناك شويعر ،شعرورهناك  :عراء يقولونالش  

 وبرهافة احلس   ،وبرصانة التعبي ،بكة الس  بقو   عريةُ تاز عارضتُه الشِّ شاعٌر تَ  ،فل قشاعٌر مُ  ،قيعراء املفل  من الش  
من هو ليس ط فيها إنسان فرِّ ي درة اهلائلة غريٌب أنهذه القُ  ،عرهه وأدبههذا واضٌح يف شه و  ،سالسة األلفاظوبه 

دًة ييكتب قصويف شعر اخلمره وال  ط فيها يف مدح اخلمره فرِّ ي أن ،لطائفةا من كبار مراجعبل اس ة الن  عام  
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غريٌب و  ،وال قصيدة واحدة يف حُمَم ٍد وآله حُمَم د ،راجعوهيوانه فهذا ده  ،دة واحدةيوال قص ،دم   آل حمَُ يف واحدة
 ! !هذا

الطليعة يف )نقل عن كتاب يف احلاشية ي ،78ة جاءت يف صفحة عت هلذه القضي  ُوضه ال يت  قعةُ الر  
 سأل    :قا  ،ة َّ الح ك  ص دأخ رني محّمد حسن ابن محمّ -ماوي يقولد الس  للشيخ حمم   (الشِّيعةشعراء 

فسي قاصرًا عن ي أرا نألنِّ  إالَّ  ما ذاك هواللِ  :فقا  ؟أو ترثيهماألَِئمَّة ا ال تمدح مَ د سعيد لِ محمّ سيِّد ال
 ريد أن   تُ النت إذا كُ  ،يكعاىل عل تدنا رضوان اللخلمر يا سيِّ ا يف عره ر من الشِّ كثه ا تُ إذًا ملاذ-بلوغ درجتهم

ر ل باملذك  تتغز  و  ،ر الغزلكثه تُ و  ،خلمرار يف عر الشِّ كثه فلماذا تُ  ،همنك جتل  د ألم  حمُ  وآله  دٍ عر يف حمم  تنظم الشِّ 
يف  ثه زٌل باملؤن  و غَ هبل ر ذك  بامل زلٌ هم يقولون هو ليس غَ  ،له باملذكرزَ سأقرأ لكم أبياتًا من غَ  ،قرفبشكل مُ 

د حمم  د سيِّ العلى يز د الرتكري أُ ! أنا هنا ال!ات ماذا نصنعيعونن نقبل الرتق ،ترقيع آخروهذا  ،رصورة املذك  
أنتم  ؟بننا أم ُمغر  مام زماإع ٌق ممشرِّ هذا املنطق هل ف ،ّنوذج من مراجعنا أقول هذا ريد أن  أُ  ،سعيد احلبويب

عتم شعر الوائلي مس ،ونبغرِّ مُ  وننُ  قشرِّ مُ  إمام زماننا أن  ي  أن أقول بلَ عَ  رُ البعض يستكثه  ألن   !احكموا يف ذلك
د م  حمَُ  حدة يف آله وا م قصيدةً نظه لطائفة مل يَ ا وها أنتم أمام مرجع من كبار مراجع ،املعصومي لةه تَ يف مدح قَـ 

 غين من جوع إنه وال تُ  نسمه ياء ال تُ  يف أشمشاالً ط فيها ميينًا و ر  فَـ  ،األدبية اهلائلة والقدرةه  ط يف هذه القابليةه وفر  
 .ئةيِّ مل تكن سَ 

طف لعه وا ،انبجلاطف لعه ا (،هطفه عه  سَ ائه مَ  هز  فَ  داللُ ال عبثَ ) :عنوان القصيدة ،339يف صفحة  
ٌل زَ غَ هي  هنا دةُ ن القصيلك ،سنهاجبماهلا وحبتتمايُل أي فتميُس  ،اهداحلسناء الن   طُف املرأةه هو عه  املائس

 ما ولكن كل  -ركَ لذّ اقالب بغ فرِ ث وقد أ  بالم نَّ     زَ الق يدة الغَ  غرض  -يف احلاشيةمكتوب  ،بالذكور
رغم  ،ةهذه الرتقيع نقبل نُ نذلك ع وم ،رغزل باملذك   هُ شي إىل أن  يُ بل  ،شي إىل ذلكدة ال يُ يموجود يف القص

 (!عله به ن  وال رقعة ته )الحظتم أن ه كما 

 فه     ز م     ائ  عطف     هِ  ع      َث ال     دال   
 

 ج م      ائج ردف      هِ وطغ      ى ال        ا ف      ارتَّ  
  

 
 

 ،جلرة الر  ؤخ  رة املرأة أو ممؤخ   ،نسانرة اإلؤخ  دف هو مُ فالرِّ  ،دفيتتألف من ره  رة اإلنسانه مؤخ   ،دفالرِّ 
 .اندفَ ره  أو للعجيزةه  للمؤخرةه  قال بأن  فيُ 
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  .العطف اجلانب :طفهِ ع  مائ فهزَّ  دال   ال ع ثَ 

 مائج ج  فارت الصِّبا وطغى ،م احلجا يأيت بسببه كربجتاج إّن  ر اال :ج ردفهِ مائِ  جَّ تر وطغى ال ِّ ا فا
 .ردفهه 

 غ            نهِ  يق           فه  َتَمي           ل   فال           ان  
 

 َتهي            ل حقف           هِ  ينس           فه   م           ل  والرَّ  
  

 
 

  .يالً يالً ُجمايل مع اهلواء تاتت الشجر أغصانه تكون مستقيمةٌ نوع من أنوع  :البان

ا كرملٍ  ،شي إىل طراوة الردفيُ  :ل احلقفشي بتهي  وهنا يُ  حينما  ،يضويشكٍل بَ بصار  طري وكأن 
 .فهه حقل ينسفه تي   ملُ والر   ،حقف قال لهُ دف يُ مل شكلُه شكل الرِّ يكون الر  

 أش      كو إلي      ه كم      ا تش      كى خ       ر   
 

 ل ردف        هِ ال م        ن تحّم         م        ن ح         هِ  
  

 
 

إليه من  أنا أشكوف ،دافهيشكوا من ثقل أر  ؟شيء من أيِّ  كوشخصر وهذا اخلصر ي لهُ  يقول بأن  
 .فاألردا شي إىل كربثقل األرداف يُ و  أردافه له قثإليهه من  بينما خصره يشكو ،هبِّ حُ 

 قس           ماً بلفت           ِة جي           دِ  وبطرف           هِ 
 

 رب           وة ِردف           هِ قامت           ِه و  وبغ            نِ  
  

 
 

ها دفي يف ميينره ف من ل  تتأي وه دف كما قُلت العجيزةُ الرِّ  !!جاية يف القصيدةة هذه قضية الردف راحي
 .ياً نمن األرض وكان منح ما ارتفعهي الربوة  ،بوةدفه كالر  ره  فكأن   ،اهلاومشه 

 .اليلهبشكٍل  ينخلد   على األذني أو على اعقاص الشعر ما يتدىل   :وبمرسل من شعر  وعقاصه

 وعقاص         هِ وبمرس         ٍل م         ن ش         عرِ  
 

 هِ م            ن نش            رِ  أو لّف             وم رتَّ            بٍ  
 هِ ِ  وب                   وردِ  وبش                   مّ وبخ                   دّ  

 
 وبثغ                  رِ  وبخم                  رِ  وبرش                  فهِ  

  .رغزٌل باملذك  وهو  ،يف قصيدتهه  إىل آخر ما قال 

تعاىل  رضوان الل مرجٌع من كبار مراجع الطائفةه  :ين أقولولكن   ،مبا هو غزل على الغزله  ضُ رت ال أعأنا 
 ،اثغزل باإلن ،معاين اخلمر والغزلإىل آخره يشتمل على  لهه يوان من أو  سعيد احلبويب والدِّ د حمم  سيِّد عليه ال

 ،يعينة يف الواقع الشِّ م منزلة معي  اس ألشخاٍص قد تكون هلَ ة الن  لعام   مدح ورثاء ،مثل هذا الغزل رو كغزل بالذ 
آل  هل أن   :السؤال هنا ،ماوي ليس بعذرالس  يخ الش   ما ذكرهُ  !؟م دٌد وآل حمَُ م  حمَُ  أينَ  :ؤال هناولكن الس  
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سيِّد إذا كان ال :هنا أيضاً  يأيت والسؤال ،ون ذلكحيب  هم  ،نعماجلواب:  !؟عرون أن يقال فيهم الشِّ بِّ د حيُ م  حمَُ 
النثر  األهلية يف قوله  كذاك هو ليس لهُ د  م  حمَُ  عر يف آللقول الشِّ  ال يرى يف شخصهه ويف نفسه أهليةً  احلبويب

ا ك يَ ف  عرِ  يَ اَل )-وال أحد وال أنا احلبويب وال أنتمسيِّد ال ال ،النثر عر والول الشِّ األهلية ال يف قَ  وال يوجد أحد لهُ 
ر أو كان عشِّ  كان من الشيئاً إن   أهليًة كي يقول يف حُمَم ٍد وآله حُمَم دٍ  من هذا ال ذي ميتلكُ  (،انَ أَ وَ  اهلل الَّ إِ  يّ لِ عَ 

اٍن خيلو من تصرة لديو لكن هذه صورة مُ  ،عليه الل رمحةُ  يبو احلبسيِّد ال شأن يل بال ،هذا ترقيع !؟ثرمن الن  
إمام  الوائلي يف ذكره الش يخ ان ديو  ال أجد بيتًا واحدًا يف ين ال أستغرُب أبدًا أن  لذا إن   ،دم  حمَُ  يف آله  قصيدةٍ 
رت فج  ال يت سناء حميديل هذه  ،العمل الفدائي ،عراً  قال فيه شه شيئًا إال  ما ترك الش يخ الوائلي مع أن   ،زماننا

قدح شاي كان  ،مت  قلعه رثاء ضرس ،يدةثاه بقصثاء قدح شاي انكسر فر ره  ،اإلسرائيليي يف لبنان د  نفسها ضه 
ية املصرية أم كلثوم املعروفة املغنحَّت   ،الطائرة صعدت معه يفذبابة  ،رثاه بقصيدة طويلةيخ الوائلي فَ الش   كهُ لميت

حماورة )قصيدة حتت عنوان  ،ملصريا الدلع باسموذكرها  ،يف شعرهه ذكرها أيضًا رق هي األخرى بكوكب الش  
 :أول القصيدة ،1969ت يف القاهرة ظمن (يللنِّ ا مع

 جئت       ك اس       تحث  رك       ابي ي       ا ني       ل  
 

 أس       تِ ق  الخي       ا  ِلَم       ا بِ       ي وأك       اد   
 :222يقول صفحة  إىل أن   

 بليل      ةٍ  ش      يد  ر الرَّ َف      ل      و ظَ  ي      ا ني      ل  
 

 باألنخ       ابِ  ورِ م       ل       ك المخم       ن ليِ  
 .ليفة العباسياخليعين الرشيد  

 الخيَّ          ام ف          ي خطرات          ه ال اع          ث  
  

 
 

 نغم             اً عل             ى َش              َّابة ورب             ابِ  
 شي إىل عمر اخليام يُ  

املصرية أم   ةللمغني ملصريومة هو اسم الدلع الشائع يف الشارع اسُ  :ومةٍ والمستثير على تشنج س  
 .لون سومةي فيقو سالثاء  واملصريون يلفظون ،كلثوم  دلع ألمالوهو اسم  ،)ثومة( ونا سومةيسم   ،كلثوم

 ومةٍ س          جِ عل        ى تش        نّ  والمس        تثير  
  

 
 

      ابِ ع  ا بِ م    ن الج    وَ  حنَ  َ َس    مهج    اً  
 هاطَ َس           بِ  افَ وَع            ه  يَ           يالِ َل لَ َس           لَ  

 
 م        ٍل هن        ا وت        رابِ وجث        ا عل        ى رَ  

 .إىل آخر القصيدة ،لرتك ُملَكه و.. أن  الرشيد العباسي مسع أم كلثوم املغنيةيعين لو  "لسال"" 
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 اية أومصرع كب  ) (،لبقرانون ج) :صائد فهناك العناوين املختلفةناوين القَ نرجع إىل عَ  إذا أردنا أن  
 ظيف رثاء حاف) (،سافرةة املبابالذ) (،زمع نر التامي) (،سناء حميديل دائيالعمل الفه ) (،رسرثاء ض) (،الصق

اً  نعناوي يفوقصائد أخرى  (،إىل األستاذ جعفر اخلليلي) (،األسد ك لذل ،الوائلي شيخنا  من شعره متلفة جد 
وهو جالء مراجعنا األ باره ن كه مرجعًا والحظُتم مَ  ،ةؤس سهو ابن هذه املالش يخ الوائلي هذا األمر و  تغربُ ال أس

أل نفسُه ويب يساحلب  د سيِّ ال مل يكنأ أنا أقول حقيقةً  ،مة الكبيةالنع هذهه يد احلبويب كيف فر ط يف سعسيِّد ال
 !؟همانه زَ  إمامه  دمةه يف خه د و م  حمَُ   وآله دٍ م  حمَُ  فها يف خدمةه وظِّ كل ومل يُ ها هبذا الش  ط فير  ملاذا فَـ  هذه النعمةعن 

ننا عن إمام زما اً واحد اً وال بيت مل تنظما أبا مسي شيخنيا ملاذا  :الش يخ الوائليعلى  نفس السؤال أطرحهُ و 
  ؟!..تلفة هذه املوضوعات املخكل  ُخضَت فيه يف  ال ذي ة ابن احلسن يف الوقت ج  احلُ 

 وهذهه  (،بالبلجع السَ ابل و حر بسه ) ،عليه الله  جعفر احللي رمحةُ سيِّد ماذا تقولون وهذا ديوان ال
يخ الطبع تأر  ،ضيلر  اريف منشورات الش   ،سي كاشف الغطاءد ححمم  الش يخ لطائفة ا سخة حتقيق مرجعالن  

قصائد لاماذا أمسيها  ،سينيةاحب القصائد احلص ،جعفر احلل يسيِّد بياتًا من الأ تعالوا معي لنقرأ ،1411
 :ةاسي  قة العب  ة املعل  ياحب القصيدة امليمص ،مالقةالعه 

 ال         اح َعلَ       يَّ لَي       ٌل م ظل       م وج       ه  
 

 أيَّ             امي َعلَ             يَّ م ح             رَّم   وربي             ع   
 :إىل أن يقول 

 تِ الَق   وم َخ   وَف الم   و  َعَ َس     و ج   و   
 

 موالع َّ       ا   ِف       يهم َ        اِحٌك م تَ سِّ        
من و  ،ينجال الدِّ ًا من ر هو أيضو  ،أشهر من أن  يُعر فهو ل ي سيِّد جعفر احلوال ،هذه امليمية املعروفة 

لى سبيل فيه مثاًل ع نجدُ سَ  نافإن   حنا ديوانهإذا تصف  و  ،األجالءدباء ومن األُ  ،ومن اخلطباء ،ينلماء الدِّ عُ 
البيت  ي أعداء أهللعثماني  لوان يهذا الدِّ  د يف مواطن كثية يفدحيًا واضحًا ويرتد  فيهه مَ  سنجدُ  ،املثال
 مبناسبةه  حلميدان عبد السلطائ فيها هن  على سبيل املثال هذه القصيدة يُ  ،ثماينطان عبد احلميد العُ لوللس

 ؟فماذا يقول ،فتحهه لليونان

 ه    اقابَ رِ  َل ِ و  الضَّ    ل    ك طأط    أت د  
 

 هاعابَ ِص       د أذ َّ ك قَ      ق       دها فس      يف    
  

 
 
 

 في      ك م يَّ      داً  ف      اليوم ص      ار ال      دين  
 

 ه           اهابَ  اإلس           َلم ك           ل   ولدول           ةِ  
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 !!البيت ألهل ءه لعداوا صبه الن   نية دولةُ ماثالع الدولةُ  هذه :ن ويةً  فمن المطاو  دولةً 

 ن وي            ةً  دول            ةً  فم           ن المط            او   
 

 ه      احجابَ  ءماالسَّ       وقف        مَلئك      ة   
 ف       كم بن      ي عثم      ان دول      ة أحم      دٍ  

 
 ه        اس        ح   بف        ر  الفرق        دين ثيابَ  

 الوج     ود بدول     ةٍ  ش     راك ي     ا ش     م َ ب   
 

 ها        ابَ بيض      اء ق      د جلّ      ى س      ناك َ  
 !!دير مشساً للوجود السلطان عبد احلمصا 

 م َحمَّ         دٌ            ي  أرس         ى قواع         دها النَّ 
 

 ه     ا ابَ ماء قِ أن       إل     ى السَّ      ورفع      َ  
 !!أرسى قواعد الدولة العثمانية :أرسى قواعدها النيب حُمَم دٌ  

 وأهن       أ رئ       ي  المس       لمين ب        ولةٍ 
 

 ه        امنه        ا األباع        د  أكث        رت إعجابَ  
 أرس     ل  م     ن جن     د اإلل     ه عس     اكراً  

 
 هاَص         ابَ  ةِ يس         تعذبون م         ن المنيَّ          

 !!جنداً لإلله وصار اجليش العثماين 

ن فاعًا عدد اجليوش و يقوهو د احلبويب د سعيحمم  سيِّد الما كان من د ذلك ال نستغرب بعلذلك 
 :! إىل أن يقول!أغريٌب ذلك ،ةينالعثما ولةه الد

 ها ك        أنَّ ص        واعقاً دفع          م        دافع  
 

 هاص       َّ  عل      ى ه      اِم الع      دوِّ ع      ذابَ  
 اسيدتهه للعب  قل يف قصيأمل  ،مالعليه الس   اسلعب  قاله ل املعىننفس و  ،على الشما  ل وا اليمينق   

  :عليه وسالمهُ  الله  صلواتُ 

 َعَ َس     و ج   و  الَق   وم َخ   وَف الم   وتِ 
 

 موالع َّ       ا   ِف       يهم َ        اِحٌك م تَ سِّ        
 :من نفس الديوان 430صفحة  

   ما  وغ   ا ب اليم   ين عل   ى الشِّ   لَ   ق َ 
 ف                                                                                                                                                      ي

 

 يح    د ف   ي ال   رمو  ويحِط   م   األوس   ا ِ ف   ي  
 :هنا يقولو  

 وج  دَّلوا اليم  ين عل  ى الش  ما   واقل   
 

 هاأبط        اِ  ِش        رٍك ال ن طي        ق  ِحس        ابَ  
 ج      داو ٌ  حتَّ      ى ج      رين م      ن ال      دماءِ  

 
 ه     ا ابَ المس     لمين ع   خا        خي     و    
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 غ  تل    ك الخي    و  م    ن ال    ّدمافت      َّ 
 

 ه           اغ ّ           ر ن ج ه           ا وعرابَ  والنق           ع   
 ه        اراد  وِ ه        ا وَ ر  ح مْ  فغ        دت س        واءً  

 
 اه     هابَ م      ْذ ص        النَّجي     ع  إ والش     قر   

 :نفس الكالم هناو  إيب

 ص      َ  الخي     و  برمح     ِه حتَّ     ى غ     دا
 

 س          يَّان أش          قر  لونه          ا واألدَه          م   
 .اسالعب   ؟هو من إيب

 م    ن ال    دما فت      غ  تل    ك الخي    و   
 

 ه           اه           ا وعرابَ غ ّ           ر ن ج َ  والنق           ع   
 اده        افغ        دت س        واٌء ح مره        ا وورَ  

 
 ه     ام     ذ ص        النَّجي     ع إهابَ  والش     قر   

 :إىل أن يقول إيب

 األم      ان م      ن اإلم      ام وإنَّم      اطل       وا 
 

 ه       اتل      ك الع        ايب تس      تحق عقابَ  
 .اإلمام هو عبد احلميد العثمايناملقصود من  إيب

 فعف        ا برأفت        ِه الَّت        ي م        ن ش        أِنها
 

 ه        اتعف        وا وتج        زي الم        ذن ين ثوابَ  
 العظم         ى بس         يف إلهه         ا الدول        ة   إيب

 
 ه           ااألع           َلم ي           ا أربابَ  من            ورة   

 دول      ةٍ  ةَ ذلّ       ع المخل      وق  ل      م يس      طِ  
 

 ه           اه           ا أع           ّز جنابَ خالق   الح           ق   
 ،س الوجودبشم ،مامباإل ،مانالعثماين بسلطان الز   ديفيها عبد احلم يصفُ ال يت إىل آخر األبيات  

 .و قصائد أخرى األوصاف األخرى يف هذه القصيدة لِّ كوب

ا مب  رُ  ،جئت بأمثلة! أنا هنا ؟ماذا تقولون ،بغرِّ مام زماننا أم مُ ٌق مع إه شرِّ مُ  هذا الكالمُ  :أنا أسألكم
أنا ما عندي  ،الش يخ الوائليندي مشكلة مع عه  نرتنت أن  رن حي يكتبون على اإلر وهكذا يتصو  البعض يتصو  
يني ة ةه ؤس سالرمسي باسم امل اطقُ هو الن  الش يخ الوائلي لكن  ،الوائلييخ لش  ا مشكلة مع هم هكذا يقولون  ،الدِّ
مسي ال ذي الر   مراجع الطائفة األحياء إىل اآلن يُدافعون عن طرحهه فهو الن اطقُ  ،حهه ر دافعون عن طَ وإىل اآلن يُ 

يني ة ةؤس سامل مُيثِّل ي  رمسناطقٌ  ،ياسين السِّ او ليس نَاطقًا رمسيًا بالعنو العقيدة مسي يف الفكر و اطق الر  الن   ،الدِّ
يكون  حي   سياسية حتتاج إىل ناطق رمسيٍ  أمورٍ ث عن ال نتحد   ننُ  ،ة سواء كان حي ًا أو ميتاً يدبالفكر والعق

 ،يف الفكر والعقيدة هنا عن ناطق رمسيٍ  ثُ نا نتحد  ن  إ ،ل  ساعةيف كُ  منسجمًا مع األحداث السِّياسيةه  حديثهُ 
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سيِّد المن أشعرهم و  ،عراء احلسينييشعر الش  أ ،املنرب احلسيين   ميدُ عَ  ،يعيرجٌع شه مَ  ،يعيهذا هو الواقع الشِّ 
 الدولةه  صرةه ترى املراجع يرتاكضون لنُ  يعي أن  الشِّ  ذلك ال غرابة إذا كان هذا هو األدبُ لو  ،يجعفر احلل  

 .راجٌع إليكم األمرُ ! ؟بغرِّ ماننا أم مُ ٌق مع إمام زَ شرِّ ل هذا الكالم مُ هف ،ثمانيةالعُ 

 .نذهب إىل فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل

كتاب   راءةه ت على قلبييعة أهل اشه  شيخنا الوائلي وهو حيث  ياًل له بي أيديكم اآلن تسج أعرضُ 
 :عليه إىل شيخنا الوائلي رمحُة الله  نستمعُ  ،افعيللكنجي الش   (البيان)

 (:ره)الوائلي  يخلش  لدكتور المقطع صويت  

أكو  ب  صادر اللي حيه أقرب املو  ،ةكثي   ضلهه عليه وآله يف فَ  ى اللُ ل  يب صَ األحاديث الواردة عن الن  و ] 
 الله مة و بيه مقدِّ و  ،وجودةيث املواحد يقراه يشوف األحاد إذا حيب   ،افعيكتاب البيان للكنجي الش    (البيان)

الء يف ضب العلم الفُ الحد طُ بها أمة يف واقع األمر كتقدِّ بيه مُ  ،مةما أعرف أنا اشلون طلعت هاملقدِّ  رائعة
 يعتقد من ال تت بأن  كرمة أفكة املذكر بيها فتوى إىل جلنة الفتوى يف م ،زين ،اخلرسان مهدي  سيِّد جف الالن  

ل ي موجودة رجاماء اللالعل أو جلنة ونصوا اعليها جمموعة ،موجودة الفتوى ،نعم ،فهو كافر خبروج املهدي  
مام يل أحوال اإلوتفاص تواياافعي يستعرض الرِّ يستعرض هذا الكتاب كتاب الكنجي الش   ُث   ،الفتوى هناك

 .لة [سالم الل عليه مفص  

تلقي من مُ ـشاهد أو المُ ـر مر تي ألجله أن  يتأك د الرِّ استمعتم إىل حديث شيخنا الوائلي وقد كُ 
م د ابن حَ مُ ن له ايين سأقرُأ لكم شيئًا من كتاب البق كثيًا ولكن  علِّ أُ  لن   ،عليه الله  الم شيخنا رمحةُ ضمونه كَ مَ 

يف  ،هو الكتاب بي يدي ها ،مسي صفحةى اخلَ هو كتاب صغي ال يتعد   ،افعيف الكنجي الش  يوس
د دائماً يف د  رت ي ،افعيالش   ،افعيالش   ،افعيهذا املصطلح الش   ىل أن  إوا بهوانت ؟افعي هذامة ماذا يقول الش  املقدِّ 

حمم د ابن يوسف  ،ن كتابهه ع افعي يقولهذا الش   يعين-بال يان سمته  د وَ قَ وَ -هو يقول ،الث قافة الشِّيعية وسطه 
وعرَّيته  عن  ،تعريةً  الشِّيعةِ  عن طرقِ -تعرية-مان وعّريته  صاحب الزَّ  في أخ ارِ وقد وسمته  بال يان -الش افعي
فإنَّما هو  لكان صحيح الّنق  الق و  وإنْ ب يعة  إذ كّل ما تلّقته  الشِّ  ،ةجَّ تركيب الح  تعرية  الشَّيعةِ  طرقِ 
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ا الكتاب ذه يعين املعلومات املوجودة يف-دكبغير  آ نارهم وخ دارية  ِذمارهم فكان االحتجاج  خّري   مَ 
 هذه إىل مثله  الرجوعه ب ةيعفلماذا ينصح شيخنا الوائلي الشِّ  ،الشِّيعةبعيدة عن و دة عن أهل البيت يبع الصغي
تنفع مع  ات لن  يعلرتقا هذه ،ملخالفيا معهو ال تقل يل بأن  احلديث -الشِّيعةعن طرق  يته  وعرَّ -الكتب

ملطالب املوجودة يف هذا اف كذلكاألمر  لو كان حَّت  ُث  ،سأعرض الكثي منهاال يت حلقائق الواضحة و ا هذه
 ..عض األمورعلى بَ  سنمر  و  ،اطئةالل ومطالب خَ طالب ضَ مَ هي الكتاب 

ا يَ -اطمةفليقول  يب  فالن   ؟ديثهه هراء فماذا يُوحي لنا حبث عن فاطمة الز  مثاًل يف سياق احلديث يتحد  
ربي أن     وقد سأل-ن يقولإىل أ-ينِّ مِ  عليكِ  اهلل أرحم  بك وأرأف   إنَّ  كي فَ ال تَ حزني وَ  تَ مة اَل اطِ فَ 

 بعد    اطمةفَ  م ت قَ ل ي نَّ ال  فلمَّا ق   :ا  علي  عليه السَلمق ،من يلحقني من أهل بيتي أو    يتكون
ذا الكالم هوحي ي ؟الكالم وحي هذاياذا م-به ألحقها اهلل  حتَّى  يوماً  وس عين  خمسةً ى اهلل عليهما إالَّ لَّ صَ 

ومل تكن  ،بذلك اهل د دعاه وآله قعلي ى اللُ يب صل  الن   ا رحلت عن الدنيا ألن  ن  ، وأض ألذىً فاطمة مل تتعر   أن  ب
 .جرى عليهاال ذي قد قُتلت ومل يكن قد جرى 

 ا والمهديّ ي آخرهفيسى أنا في أولها وع ةٌ أمَّ  لن تهلك :قا  رسو  اهلل ،قا -يف موطن آخرو 
يف  ا أوهلا وعيسىأن ةٌ م  ك أُ لن تل) :ى الل عليه وآلهالباب الثاين عشر يف قولهه صل   هوهذا -في وسطها

 (.يف وسطها آخرها واملهدي  

 من ج المهديّ ر هلل يخارسو   قا -(خيرج املهدي منهاال يت  اسم القريةه  يف ذكره )ابع عشر الباب الر  
 .البيت نهج أهلم خيالفُ ال ذي  بالنحوه هي ها ل  ة املطالب كُ بقي  و -يقا  لها كرعة قريةٍ 

الكالم ر كرِّ دائمًا يُ -احللقات السابقةومر  يف -فالش يخ الوائلي ،ة يف آخر الكتابتأتينا الطام   إىل أن  
هذا الكنجي و  ،ريفب الش  ادر فن السِّ دَ لَ  األمر بيدهه   لو أن  ويتمىن   ،يطالب بدفنهه فهو  ،بادخبصوص السِّر 

ال ذي أنا ال أدري ما  ،رداب وبشكل دائمة موجوٌد يف السِّ ج  اإلمام احلُ  ثبت أن  يُ  ؟افعي ماذا يُثبت يف كتابهالش  
 ،كتابمل يقرأ الالش يخ الوائلي  الكتاب صغي فأستبعد أن   ،الً ! أو  ؟ذا الكتابيف هَ الش يخ الوائلي عجب أَ 

ا الجواب مَّ وأ-الكنجي الشافعي اإلشكال يقول وهنا يدفع ،كتاب عبارة عن خسي صفحةال ،قطعاً قد قرأهُ 
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هو مقتنع أن ه باعتبار -جوابان وشرابه فعنه  من غيِر أحٍد يقوم بطعامِه ب ادر في السِّ     عن إنكارهم بقاءَ 
ليه أحدهما بَقاء  ِعيسى ع-ُُييب ؟شربكيف يأكل ويَ فَ ويقولون لون ُيشكه ال ذين فَ  ،بادر إلمام يف السِّ ا بأن  
 على أيِّ  ،وزنيُ  زانٍ ال أدري هذا الكالم يف أيِّ مي-ن غير أحد يقوم بطعامه وشرابهمفي السَّماء َلم السَّ 

يعين -مثل المهديّ  وهو بشرٌ -عيسى-مثل المهدي هو بشرٌ و -قعلِّ  أريد أن  ال أُ و أقرأ ما هو موجود  ،حال
عوا دَ  هذ ِ     لق  -ألن ُه صعد إىل الس ماء-عيسى خرج عن الط يعة ال شرية إنَّ  :فإن قل -يف غذائه

كتسب ذلك من اِ  :فإن ق ل  ،{ِإنََّما أَنَا َبَشٌر مِّثْ ل ك مْ ق ْل } :تعالى قا  ألشرف األن ياء ه  باطلة ألنَّ 

هو أن توقيف شيء  ،حيتاج إىل دليلأي -هذا يحتاج إلى توقيف وال س يل إليه :قل    ،م العلويالعالَ 
 اء  قَ ب َ -بادموجود يف السِّر  الدليل الث اين للدفاعه عن فكرة أن  اإلمام املهدي  -انيوالثَّ -ف عليه كدليلنق
ه إلى كع يه بالحديد ييدا  إلى عنقه ما بين رك ت الوثاق مجموعةٌ  م بأشدِّ ين على ما تقدَّ جا  في الدِّ الدَّ 

يقوم بطعامه  المذكور من غير أحدٍ  وإذا كان بقاء  الدجا  ممكنًا على الوجه وفي رواية في بئر موثوق
يف الوقت  ،نتفع منهاتَ  اس أن  من الن  الوائلي ا ريد شيخنيُ ال يت هي الث قافة يعين هذه -وشرابه فكذلك المهدي

 ،على قراءتااس الن   هذه األحاديث حيث   ،منها هبا ويسخرُ  بيت ويهزأُ ُك يف أحاديثه أهل الشكِّ يُ ال ذي 
 ومر ةً  ،بالةادق بالز  حديث اإلمام الص   فُ صه يَ  ،ذلك لكم ضتُ ر عوقد  بالةيصفها بالز   ةً مر   أهل البيت وأحاديثُ 

أحاديث أهل البيت  ،فة وأمثال ذلكرِّ مُ  يف معىن كهيعص باهلراء وبقول عجوزٍ  ةه ج  حديث اإلمام احلُ  فُ صه يَ 
هذه  واقرأي أن  الشِّيعة  الل ينصحُ واصب أحاديث الض  ها هبذا الوصف وأحاديث الن  فُ صه حيحة يَ الص  

ب غرِّ  مع إمام زماننا أم مُ قٌ شرِّ ذا احلديث مُ ! ه؟أم منطٌق شيطاين   رمحاين   هذا منطقٌ  عليكم بالل ،األحاديث
 .كمحكموا وأنتم حكِّموا وجدانَ م اأنت !؟لبيتوأعداء أهل ا واصبه لن  ا مع

 ناصيبٍ  فٍ عن مؤلِّ  و ناصيبٍ  تابٍ ث عن كه ل آخر لشيخنا الوائلي وهو يتحد  ينستمع اآلن إىل تسج
 .الوائليالش يخ نستمع إىل  ،آخر

 (:ره)للدكتور الشيخ الوائلي مقطع صويت  
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وما مكن  ،لةتب مطو  ىل كإها الرجوع يحيتاج ب هاألبعاد هذه وغيها يف مسألة اإلمام املهدي  .. .]
فت ا شأن ة ولعل  اب كثي ذا البمؤلفات يف ه ،ؤلفات يف هذا الباباملرشد إىل لكن نُ  ،جنيب عليها هبالعجالة

صحيح )ر يعين ميكن أختط   ى ماوعل ،ة املكرمةلماء مك  ي وهو من عُ ستاذ العبادمن املؤلفات على الواقع لأل
جوه و املسألة من  حبث ،ديلعبااالستاذ ا ،ميكن من هالنوع شيء من هالقبيل (األثر يف أخبار املهدي املنتظر

عنوان بمفصلة بصورة  ر عندناب الفكوحبثوها ُجاعة من علمائنا وُجاعة من مَحََلة األقالم عندنا وأربا ،متنوعة
النقول  زيفُ )بًا وهو صدر قريا يب صغي رمبتي  شاء الل عندي كُ  وأشرت أنا إىل املصادر وإن   ،اإلمام املهدي  

 ه املؤلفات يفبت هلذثَ على  شاء الل أنا سأستعرض بيه هذه املسألة وأنص بيها إن   (،فيما قيل ومن يقول
 .[ ...رة وتغطيتها الكاملةف على هالفكوباإلمكان التعر   اإلمام املهدي  

من وهو  ،هو ليس العبادي هو عبد احملسن العب اد (،األستاذ العبادي) :ولهه قشي بلوائلي هنا يُ ا يخالش  
 (،املنتظر واألثر يف املهدي   أهل السنةه  عقيدةُ ) :حيح األثر هووالكتاب ليس ص ،السعودية علماء الوهابية يف

ما هو و  ،موجود بي يدي وهو يف أربعي صفحة ،1969شباط / ،اإلسالميةة حبث جاء يف جملة اجلامعهذا 
 يلائالو الش يخ ال أدري ملاذا  ،ديد والعداءصب الش  الن  ب ،صبنة بالن  و حفحات مشهذه الص  و  ،كبي  ببحثٍ 

عبد  بهُ تَ كَ ذي  ال  ا جاء يف هذا البحث لكم سطوراً مه   سأقرأُ  ؟ماذا يقول ،النواصب هذه بتكُ   يصر على متابعةه 
ابن أبي طالب  سن ابن عليِّ لد الحَ جل من أهل بي  الن وة من و  رَ  روج  خ  -قوليَ  إىل أن   ،احملسن العب اد

 المهديّ  قا  له  سم أبيه وي  م واسم أبيه اى اهلل عليه وسلّ اسم الرسو  صلَّ   ي اهلل عنه يوافق اسمه  رَ 
من خالل هذه  نعرفهُ  أنالش يخ الوائلي ا يريد من  ال ذي  هل هو هذا اإلمام املهدي  -ى إمرة المسلمينلّ و يت

ُث نتحد   ننُ ال ذي  اإلمامُ  موج هًا إىل الُسن ةه فهل هذا هو وحَّت  لو كان الكالمُ  ؟ناهل هو هذا إمامُ  ؟الكتب
ى من تولّ الَّذي  على المهديّ  حَّ لم يكن فيه دليلٌ لو صَ -يقول إىل أن   ؟عنه هبذا االسم وهبذه األوصاف

لو َصحَّ لم -اسيالعب   هو املهدي   ملراد من املهدي  ا االحتماالت أن ار هناك قول من ُجلةه بتباع-بني الع ا 
بل  ،مانفي آخر الزَّ  يخرج  الَّذي  المهديّ  وه الَّذي توّلى من بني الع ا  يكن فيه دليٌل على المهديّ 

بل هو أولى  ،اً وعمر ابن ع د العزيز كان مهديّ -يعين املهدي العباسي-ينمن جملة المهديّ  هو مهدي  
لمهديين من ا نية الخلفاء الراشدنَّ م عليكم بسنتي وس  عليه وسلَّ ى اهلل وقد قا  صلَّ  ،منه باسم المهديّ 
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-من املهديي-إلى أنَّ ع مر ابن ع د العزيز منهم ن عنهيوايتي إحدا الرِّ أحمد ف بعدي وقد ذهب اإلمام  
افضة اإلمامية ا الرَّ وأمَّ  ،مانفي آخر الزّ  يخرج  الَّذي  ولكن لي  بالمهديّ  اً مهديّ  راشداً  كان  وال ريب أنَّه  

د ابن الحسن العسكري المنتظر من ولد الحسين ابن علي هو محمَّ  لمهديّ ا لهم قو  رابع وهو أنَّ فَ 
الغضا دخل  ختمورث الع ا ويَ ي  الَّذي ال من ولد الحسن الحا ر في األم ار الغائب عن األب ار 

-هذا كالم ابن القي م-لزمان ابن القّيم بالنس ةِ  ئة سنة من أكثر من خمسمب سامراء طفًَل صغيراً ادسر 
 ه كل يوم يقفونينتظرون فلم تر  بعد ذلك عين ولم يح  فيه بخ ر وال أمر وهم 752المتوفى عام 

ث مَّ يرجعون بالخي ِة والحرمان نا يخرج إليهم أخرج يا موال ه أنْ ب وي يحون بِ ادر الخيل على باب السِّ ب
 :ودأبه ولقد أحسن من قا فهذا دأبهم 

 م      ا آن للس      راداب أن يل      د الَّ      ذي
 

 امتم           و   بجهلك           م م           ا آن           كلّ  
 فعل         ى عق         ولكم العف         اء ف         إنَّكم 

 
 كلَّم                 تم العنق                 اء والغيَلن                 ا 

 ةييعين اإلمام-عاراً ولقد أص ح ه الء -حيوانات ُخرافية ال وجود هلا هابار العنقاء والغيالن باعت 
هذه هي -اهلل انتهى كَلم ابن القيم رحمه   ،على بني آدم و حكًة ليسخر منهم كل  عاقل-افضةالر  

الش يخ فماذا يريد  ،وزيةإىل كالم ابن القيم اجل داً االعب اد استن العقيدة الصحيحة هكذا يتكلم عنها عبد احملسن
وقا   -!؟ريده ال أدرييُ ال ذي ما  ،ة هبذان  ع السُ قنه يُ  ريد أن  موا هذا أم يُ عل  تي أن   الشِّيعةه ريد من هل يُ  ؟الوائلي

من  ه  أنَّ  ،أي المهدي ،عنه وي تح َّل ِممَّا ث   في األخ ار ،911المتوفى سنة بو الحسن السمهودي أ
سن الحَ  ك  رْ ت َ -؟ملاذا من ولده احلسن-فيه ر  سن والسِّ الحَ  ه من ولدوفي أبي داوود أنَّ  ،ولد فاطمة
ل عِ ة َفج  مَّ على األ   الحسن الخَلفة هلل شفقةً  ك  رْ ت َ والسر  فيِه -؟ملاذا املهدي من ولد احلسن-للخَلفة
 ه  ة اهلل في ع اد  أنَّ نَّ س   لمًا من ولد  وهذ ِ األرض ظ   ءِ َلفة الحّق عند ِشدَّة الحاجة وامتَلخالقائم بال

هى أخا  وقد بال  الحسن  في ترك الخَلفة ونَ  يته  رَّ أو ذ   ركا تَ أفضل ممّ  يعطي لمن ترك شيئًا من أجلهِ 
هذا هو املنطق فهل  ،ه سعى إىل اخلالفةمن ولده ألن   اإلمام يكون اإلمام احلسي ال يستحق أن  يعين -عنها

مشبٌع الرجل  ألن  ولكن  ،أنا ال أعتقد أن  الشيخ الوائلي يعتقد هبذه األفكار ؟الش يخ الوائليريده يُ ال ذي 
الوائلي  الش يخُ  اعتاد على القراءة للفكر املخالف وإال  وقد  ،زال ميي  و يلتفت  الفإن ه بالفكر املخالف فحي يقرأ 
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نهى أخا  عنها الخَلفِة وَ  ركِ في تَ  وقد بال  الحسن  -عليه رمحة الله  أحٌد يف تشيعهه  كُ شكِّ شيعٌي وال يُ 
وتذكر ذلك -ر هذا األمر ليلة عاشوراءي تذك  سمام احلُ يعين اإل-م على أخيهفترحّ  يلة مقتلهِ وتذكر ذلك لَ 
 والكالُم يستمر  -فواٍ  جداً -أي املهدي  -سينمن ولد الح   هِ وما روي من كون ،خيهى أم علليلة مقتله فترحّ 

إىل آخر شيء هناك تعليق على  ،مواطن كثية وأنا أرى الوقت ُيري سريعاً يف  ،على نفس هذه الطريقة
زيز ابن باز د وكان عبد العاب  ة ألقاها عبد احملسن العر ضحماكان يف   هذا البحثو ا الكالم هذ ة ألن  احملاضر 
د ابن ع د اهلل العلوي هو محمَّ  اإلمام المهديّ  نَّ بأ-قال ؟ق ماذا قالم ا عل  لَ و  ،ق على احملاضرةفعل   موجوداً 
هذه  وكل   ،هذه اخلالصة والنتيجة-عنه سن ابن علّي ابن أبي طالب ر ي اهللرية الحَ من ذ   سنيالحَ 

دُه ملستوى هكذا ميج  اا هبذ حبثٌ فهل  ، نصب وعداء يف عداءالسطور هي ضالل يف ضالل ونصب يف
ما ف ،ةن  أو يقصد السُ  ،الشِّيعةيقصد فعاًل وهو  ،الشِّيعةسواء كان يقصد  !؟اس إليهه الن  يوج  و الش يخ الوائلي 

 ! ؟البحثينتفعون من هذا ال ذي 

 باملئة90سبة بنوهي  هتبتكمثنا عن الوائلي وهو حيد  الش يخ نستمع إىل  ،لكن هذا األمر ليس غريباً 
 :نستمع إىل الش يخ  اصيبكر الن  من الفِّ 

 (:ره)للدكتور الش يخ الوائلي تسجيل صويت  

من كتب  منها %90خي أنا اآلن عندي مكتبيت وأعتقد مكتبة كل واحد من اجلالسي ] يا أ
قراه ايطب وأتصفحه وأ زين أنا ليش أهضم أن كتابك ،افرض من كتبنا %10زين وفرد  ،املذاهب األربعة

 يه يدخلك ليشما ختل تايبكليش أنت   ،م أعتز به وأباركهوإذا أكو به دليل قي   ،بكل إمعان وبكل موضوعية
 .رأ [واق كتايبلزم  اقرأ ا قرأ انتخليه يدخل وأالفكر  ،الفكر ما بيه عدوى أبداً  ،هاي مسألة فكر ،شنو املانع

 ن   فإاينجيل الث  ستنستمع إىل ال ،ألهل البيتاملخالف  الش يخ الوائلي من الفهكره  تسعون باملائة مكتبةُ 
 :!يف تطورالوائلي يخ ش  سبة ترتفع والالنِّ 

 (:ره)تسجيل صويت للدكتور الش يخ الوائلي  
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ال يل ق ،حديث هبينو  ت بيه ودار بيينجتمععامل رجل أزهري كبي اعت يل بأنا اجتم. وحياتك .]
ذاهب امل فقه ،قارنلفقه املاس رِّ دن قلت لهُ  ،ُجلة ما ندر س من اذكرت لهُ  ؟جفيف الن  عندكم سون درِّ انتوا شت

فقه  ،املانع شو ،ال ! ليش؟قال يل عجيب تدرسون الفقه املقارن ،إىل جانب فقه اإلمام الص ادقربعة األ
بن حنبل إلمام أمحد افقه ا ،درِّسهنفقه اإلمام مالك  ،فقه اإلمام الش افعي ندرِّسه ،هرسداإلمام أبو حنيفه ن

حاجة  كذا انته ؟كذاقايل ه ،ة وناقشة بكل روحيإىل جانب فقه اإلمامية وندرسه بكل موضوعندرِّسه 
مو  ؟كو بيهس كان أكم مدر اشتأسيسه  بدءس يف أس  ا تم  األزهر لَ  ،األزهر يف بدء تأسيسه ،غريبة عليك

 ،بعةر األ بهواملذا ،نعم ،كياملالو  ليمو كان يدرِّس الش افعي واحلنب :قلت له ،هخس ،نعم :يلل قا ؟خسة
ذا هن يُدر س آلعندنا ا ،بلى :قال يل ؟يف األزهر الشريف مو هكذا كل  املذاهب اخلمسة ُتدر س  ،واإلمامي

ا لكتب تفضل أنا :ت لهُ قل ؟يهازين الكتب اللي تعتمدون عل :يلل قا ،املعىن وموجود يف كليه الفقه يُدر س
من كتب  %5و كتب املذاهب اإلسالمية األخرى  من من مكتبيت %95 يك أدخِّلك إىل مكتبيتأور 

ت قل ،هو كتسَ  ،قحعندك كتاب شيعي ألك إذا لقيت  بس أنا أطب وياك إىل مكتبتك اآلن ،اإلمامية
 ؟ذينهني ماخمقهنا ف ،احنا شنو ،شايف ،اشدعوة هالبعبع ،أنتا ليش ما تنفتح ،ليش ،ليش تسكت :له

 ...[.ول اللوالد رسأسي سن واحلُ وال ابن هرقل احلَ  احلسن مو ابن كسرى ،سيسن واحلُ ماخذينه من احلَ 

من كتب  ،%5ل البيت وداء أهأع % من كتبه  95إىل الش يخ الوائلي سبة يف مكتبة رتفعت النِّ اه 
اء تب العلموُ ك  ،لماءلعُ تب اكُ مع  سوف ُيَ  هُ ألن   ،وهي أيضًا مشحونة بالفكر املخالف ألهل البيتاإلمامية 

هو  املذلك  ،ناصبي ة %100تكون  ديعين املكتبة تكا ،كر املخالف ألهل البيتالب مشحونة بالفه يف الغَ 
علومات ليس يأيت باملأ ؟لومات باملعأين يأيت اإلنسان منف ،قةطريلا هبذهالش يخ الوائلي ث يتحد   الغريب يف أن  

ة ساته اجلامعيودرا ،كأمثال ذلرَس فقه أيب حنيفة وفقه مالك و د دق عنها فهوث دراسته هو حتد   ،استهر دمن 
 لتفصيل موجوداوهذا  ،ل البيتان يف الفكر املخالف ألهك   أو رسالة الدكتوراهيستجرسالة املاوحصوله على 

 .أطيل الوقوف عنده ريد أن  ال أُ و  معروفو 

أليس كما  ،مة الطبعة األوىلدِّ قنقرأ ماذا كان يف مل (،ة التشيعوي  هُ )لذلك حي يكتب كتابًا يعنونُه 
َلم على والسَّ  َلة  حيم وال َّ الرَّ  حمنِ اهلل الرَّ  سمِ بِ -مة الطبعة األوىلمقدِّ  ،قرأ من عنوانهه يُ  بو يُقال املكت
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أو  قٌ شرِّ هذا الكالم مُ  !؟بيتأهل ال بالل عليكم هذا منطقُ -وبعد وآله الطاهرين وصح ه المنتج ين حّمدٍ م  
 .اطق الرمسيالن  هو وهذا  ،تكمهوي  هي هذه  ؟هذه هوية التشيعوهل  ؟بغرِّ مُ 

آله لى م حّمٍد و ع َلم  والسَّ  وال ََّلة  -الطبعة األوىلالحظوا  ،ر أكثرتطو   حدث ةانييف الطبعة الث  
خ يع للش  لتشي  هوية ا ي يديبال ذي هذا الكتاب  ،يةنالطبعة الثاأم ا -الطاهرين وصح ه المنتج ين وبعد

مة ملقدِّ انية اة الث   الطبعيف ،سالميدار الكتاب اإلمؤس سة  ،حة ومزيدةنق  هذه هي الطبعة اجلديدة مُ  ،الوائلي
برار األَ  هار وصح هِ األط وآلهِ  دٍ مَّ حَ م  دنا على سيِّ  َلم  والسَّ  َلة  وال َّ -يكتبها شيخنا الوائلي بعد البسملةال يت 

به وصح"فقط كتب   ،"إحسانعهم ببه ومن تَ "مل يكتب يف الطبعة األوىل  هُ م أن  تند  -ومن ت عهم بإحسان وبعد
مة دِّ يف املقنقرأ  ،عليهم الل تُ طريقةه املخالفي ألهل البيت صلوالى اآلن استدرك ما فاتُه عو  ،"املنتجبي
ان  لم كن منذ  رق المسلميفِ  مواطن الخَلف بين طب أنَّ ن الخَ هوِّ وِممَّا ي  -7صفحة  ،ةسمخلااالنقطة 

إذاً ملاذا  ؟اً لي  ا عَ ذا قتلو ذاً ملاإ ؟مةإذاً ملاذا قتلوا فاط !؟ن اخلالف مل تصل إىل األصولمواط- ل إلى األصو تَ 
مواطن الخَلف بين  الَخطب أنَّ  هوِّنمَّا ي  ومِ -؟األَئهم ةإذًا ملاذا قتلوا  ؟سيا احلُ لو إذًا ملاذا قت ؟سناحلَ  اقتلو 

 يف توهابِّ ثَـ وهذه القضية -و الفر  اقطما هي في نِ نَّ وإِ ِفرق المسلمين منذ كان  لم َت ل إلى األصو  
اق ما هي في ِنطوِإنَّ -األحياءو منهم األموات  ،ذا القولائفة يقولون هبلط  ا مراجع ستجدون أن  و  ،أذهانكم
  م تحاو  الدخو ولواز  انويةثعن طريق عناوين   وإْن حاو  كثيٌر منهم أْن ي وصلها إلى األصو  الفرو 

في  َلم  ما داَم اإلسو  لفرو لى اصو  إتد عن األ من التأم ل والتحليل تر ها وبشيءٍ لكنَّ  ةيفمن أبواب خل
-لروحوحي من هذ  ابألمور ذ  اه ة  عالجحة في فعل المسلم ابتداًء فعلينا م  ال ِّ روحِه الكريمة يفترض  

صول ألايف هو  االختالف بأن  يقول ال ذي و  ،اتاختالف يف الفرعي  بل هو  ،قيقيحيوجد اختالف ال  إذاً 
 .ليائو يقول شيخنا الة كما من األبواب اخللفي   هذا دخولٌ ف

ق هب وفر ابي مذ ال فرق هُ أن   مند هذه احلقيقة الوائلي يف هذا التسجيل وهو يؤكِّ الش يخ إىل  ونستمع
 :جيلستهذا النستمع إىل  ،املسلمي

 (:ره)تسجيل صويت للدكتور الش يخ الوائلي  
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ليه من عنصوص ما عدنه مذهب مفقيه مسلم يعين احنه  ،ترى ماكو فقيه يفرق عن فقيه ..]
 يعين كل   ،هكذازين و  ،ثدِّ أمحد ابن حنبل نعم حمُ  ،اإلمام مالك فقيه ،يعين أبو حنيفة فقيه ،ال ،السماء

ملذاهب مو او غاية نه م ما عدسالم وإال  واحد من عدهم يوصلك لإلسالم يعين طريق توصل عن طريقه لإل
 .ائط توصلك إىل احلكم اإلسالمي [غايات وس

هذا  !؟ءالس ما منيه علد عندنا مذهب منصوص ُه ال يُوجأن   هذا الكالمما أدري ما تقولون يف 
  !؟طاين  شي أم منطقٌ  رمحاين   هذا منطقٌ  !؟بغرِّ ق مع إمام زماننا أم مشرِّ مُ الكالم 

 :مروصياء وبي عُ د األي سيِّ باٍط سدثنا عن مود ة وانب تسجيل آخر حي  يفالش يخ الوائلي نستمع إىل و 

 (:ره)تسجيل صويت للدكتور الش يخ الوائلي  

 يبحث عن ة الثاينليفاجا اخل :ابن حجر يف كتابه الصواعق احملرقة يقول ،] وخلي أذكر لك حادثة
لع راح قالوا له ط يهسأل عل لدارمر  عليه با ،عليِّ ابن أيب طالب ووياه جمموعة من الص حابة عنده شغل مي ه

طبوا  ةموعة الصحابجموياه  اينث  يقول اجا اخلليفة ال ،كان حيرثها بيده  ،غل بيهاإىل البستان عنده ضيعة يشت
 نسجمي يف جوم قعدوا ث ،لونهم لزموا مساحي وقاموا يشتغحوايل ساعة  للبستان واشتغلوا ويا اإلمام علي  

م ك أنا ابن عل د قالاحو  سرائيلإ ينلو كنت من ب :لهل قا ،للخليفة الثاينالتفت اإلمام بيناتم  صار مداعبة
 ،م هعا أخوه وابن أن ،للخو رسول اأأنا  :لهل قا ،مه غاية التكرميكرِّ أُ  :لهل قا ؟موسى ماذا تصنع له نيب الل

ذا نربح هحَّت   ك واللا جملسهذقال خلع ردائه  يقول قام اخلليفة الثاين ،قال بلى والل وتكرميك انتظرين
راجع ي ديث خلباحل عندي ،وقعد يباسطه وأجلسه على الرداء ،نقومر عن هذا إىل أن ما توخ   املكان

 .. [.الصواعق احملرقة يشوف الرواية تفصيالً مطو لة

اطئة املعلومة اخل هعلى هذ ربهننُ ثبت أو نستنج أو نُ  تكون مصدراً ألن  حَّت  الصواعق احملرقة  وما قيمةُ 
 !!؟؟مئة يف املئة

 :ليه علشيخنا الوائلي رمحة الل لفيديو أيضاً شاهد هذا اوعلى نفس هذا الذوق نُ 

 (:ره)للدكتور الش يخ الوائلي مرئي  مقطع 
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أنا امسع  ،خرم اآلي  د يقعد بروح الباحث أشوف الصحابة واحأرجوك آنا بروح الباحث َلم ا اق ..]
ه ليشتم  صلحة أن  عنده م كو أحدم الصحابة ما رآن يقي  م الصحابة والقُ وأبو بكر يقي   ،م الصحابةعمر يقي  

 ،وال اوالد عموعمر ذ ر وعلي  ل الفت نظرك أبو بكخَ  ،أوالً  ،ال هُ ألن   ،واحد من صحابة رسول الل التفت
اً إذ ،هلي زيننب  شوف ت ،د عمكوالال قراييب وال أوالد خايل وال أ ،دهلي ورفقاء سالح وعاشوا بوقت واحتنب  

 محلة منابعوال ذ ،سالمذوال محلة اإل ،نرآلة القُ باعتبار ذوال محََ  نا عقائدياً نا مربوطي احر من أن  املسألة مو أكث
 ه اشقاريتب عن  اشكا رآنونشوف القُ  عندهم نشوف التأريخ اشكاتب عن ه إذا مر ينا بواحد من الفكر

ل بعقائدو أكثر اشقايل عن ا نقي مهم وفق هذه املقاييس م  .ن هذا [كثر مكامنا أنا وأحمبقدار ما يت صه

 !؟بغرِّ مُ  مع إمام زماننا أو قٌ شرِّ مُ  احلديثُ هذا هل  ؟ماذا تقولون

 :ي وهو حيدثنا عن مروانلنستمع إىل شيخنا الوائل

 (:ره)تسجيل صويت للدكتور الش يخ الوائلي  

ول  يق ،هاه ؟م ةد األَئه  أح] عندما تدرس مضمون اخلالفة تدري عندك رأي التفات إىل أن  هذا يُعترب
ن م 12يكولون  ،نا عشرعدي اثاخللفاء من ب ،يبكتب احلديث َلم ا جتي تفس ر هذا احلديث الوارد عن الن  

 ،حال ا أدري على كلم ،ؤالءر هببش   ،نعم ،هذا من اخللفاء اللي بش ر هبم رسول الل ،ُجلتهم مروان وأوالده
ح ننشيء حنا اشلون را اأرخينا صي بتول ما أدري اشراح يمن أقرأ هاللون أق هُ ألن   ،.....هذا صاير ما اله قيمة

 ،ر وأبو بكر صف عميفحطه هذا أنا أ إذا ،مالنا اشلون راح ننشئها إذا كان هالنماذج الاألجي ،أجيالنا
 ،هاه ،بعد اخلالفةبشضل ا! !اشضل عندنا بعد للخالفة إذا مروان مثل ذوال ،هاه ،أحطه بصف اإلمام علي  

عتربه ناخللفاء أو  طه بصفنيبه هذا الرجل اللي ينتهي بيه األمر إىل تلك املآسي هذا َلم ا نقرأ تأرخيه جن
 .[. .خالص يعين واقعاً  ؟خليفة من اخللفاء

مبجلس أو  نحصرةً ألفكار ليست مُ ا هذه األحاديث وهذه ؟بونغرِّ قون أم مُ شرِّ مُ  ماذا تقولون هل ننُ 
مة ما جاء مذكوراً يف كتاب د  ق علينا يف احللقات املتمر   ،الوائليديث حمصوراً بشيخنا وليس هذا احل ،جملسي

ودعاء  ،ةة وجليوش بين أمي  لبين أمي   هه رِّ جاد كان يدعو يف سه اإلمام الس   وهو أن   ،يخ املظف رش  لل (عقائد اإلمامية)
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ريد أن  ال أُ  ،هذا هو الكتاب بي يدي ،األَئهم ة لُ وكذلك حا ،ةأمي   ينلبهو أهل الثغور يف الصحيفة الس جادية 
من كتاب عقائد  ،80 ،79 ،78صفحة  ،79يف صفحة  ،مةعليكم يف احللقات املتقدِّ  أُعيد قراءة ما قرأتهُ 

 .األشرف جفُ الن   ،العراق ،مركز التوزيع مكتبة كر ار الس عدي ،د رضا املظفريخ حمم  للش   يةاإلمام

صراط )تاب يف كالتربيزي  زا جوادملي املرجع ا هُ ذي وكذاك تلمياخلوئسيِّد ال األكثر تعقيداً أن   واملشكلةُ 
سيِّد إىل ال لسؤالُ ا هوج  يُ  حي ،454يف صفحة  ،اينء الث  وهذا هو اجلز  (،الن جاة يف أجوبة االستفتاءات

 يخللشَّ  (اميةائد اإلمعق) وما رأيكم بكتاب ؟ين حسب رأيكمكتاب في أصو  الدِّ   ما هو أفضل  -اخلوئي
 تابٌ كيخ المظفَّر  الشَّ  كتاب  -ييزا جواد التربيز اك هو جواب املذوكاخلوئي سيِّد يب الفماذا ُيُ -رالمظفَّ 

 ،ةمامي  قائد اإلعَ  وه بأن  هذا ما :مةدِّ قأنا قلت يف احللقة املت-ستفاد منهال بأ  بأن ي   نفي  في مو وعهِ 
 يف ساحةه  كُ حر  تتل يت اجواء هذه هي األ ،تنفيس هذا كتابُ  ،بكتاٍب نفيس وما هذا ،ةئد األموي  هذا هو عقا

يني ة  ةه ؤس سامل مر  ال ذي  وهذا الكالم ثيداألحا هذهه وجود  بٌ ستغرَ مُ هو هل ف ،ةالث قافة الشِّيعي  ويف ساحة الدِّ
 !!طاباتثر أو يف اخله كان يف األشعار أو يف الن    علينا إن  

صفحة  ،هذا هو اجلزء الثالث (،الشِّيعة فقهُ )اخلوئي سيِّد عم ا جاء يف كتاب ال ما هو ببعيدٍ وهذا 
  ب ن ب العداوة وال غضاء وهذا لي  من م اديقهِ المراد بالنَّ  إذْ -صبث عن الن  وهو يتحد   ،139

داوة اهرًا عَ   هم ظَ نَ  مِ دإسَلمًا ظاهريًا لعن الم مني رِ لين الغاص ين لحقِّ أمياألوَّ  ومن هنا ي حكم بإسَلمِ 
هو  الوائليالش يخ  منطقُ و  ،يئو اخلسيِّد ال هذا هو منطقُ -ما نازعوهم في تح يل المقامأهل ال ي  وإنَّ 

يني ةة ؤس سامل منطقُ هو ي اخلوئسيِّد ال ومنطقُ  ،السيِّد اخلوئي منطقُ   منطقُ و  ،املرجعية الشِّيعي ة منطقُ و  ،الدِّ
ه من كرُ ما تقدم ذه و  ،ازبامتيو اطق الرمسي الوائلي هو الن  الش يخ أصبح لذلك  ،املراجع األموات واألحياء

ذكرها  ر  مَ ال يت ار على هذه األفكو  ،األسس على هذهه و  ،واعدا تبتين على هذه القإن  فالوائلي الش يخ أحاديث 
 راطُ صه ) :أو ما جاء يف كتاب ،الوائليالش يخ  من أساتذةهو ظف ر والش يخ امل ،ريخ املظف  يف عقائد اإلمامية للش  

 هذا هو منطقُ و  ،والسيِّد اخلوئي أيضاً من أساتذة الش يخ الوائلي ،وللميزا جواد التربيزياخلوئي سيِّد لل (جاةالن  
لين الغاص ين م بإسَلم األوَّ ال غضاء ومن هنا ي حكَ و  إذ المراد بالن ب ن ب العداوة-اخلوئيسيِّد ال
ما نازعوهم في  ي  وإنَّ أهل ال لعدم ن  هم ظاهرًا عداوة-؟ملاذا-ياً الم منين إسَلمًا ظاهر  حقِّ أميرِ ل
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 هم نازعوهم فقط يف الرئاسة-! والمنزلةنِ والرِّياسة العامَّة مع االعتراف بما لهم من الشأ تح يل المقام
هذا و  ،اخلوئيسيِّد ال هذا هو منطقُ عجبا،  !ومل يعادوهم ومل يبغضوهم وهم يعرتفون مبا هلم من الشأنه واملنزلة

الطبعة  ،ة اآلفاقمؤس س ،ايلاملوسوي اخللخ تقريرات السيِّد حمم د مهدي   ،اجلزء الث الث ،الشِّيعة فقهُ  هُ هو كتاب
 .ميالدي 1999الث الثة 

ينتنا مؤس س  اقعه و  د أنقلها لكم منواهد واملشاهالش   أليس هذهه  ث ألسنا نتحد   ؟مسيةالر   ةه لشِّيعي  ا ي ةه الدِّ
أليس  ؟اءباءه والُشعر دعن كبار األُ  ،سيينميد املنرب احلُ عن عَ  ،الطائفة ءابار علمك  عن ،لطائفةا عن كبار مراجع

 يعةُ الشِّ و  قشرِّ مُ  م زمانناإما)نوان ن على هذا العو ضرت عي ذينال   خصوصاً  ،أنا أسألكم ؟ييعلشِّ ا الواقعهو هذا 
جلهة ا عم بٌ غرِّ منطٌق مُ إن ه  !؟بغرِّ مُ  قٌ مع إمام زماننا أم منط قٌ شرِّ مُ  هذا املنطق منطقٌ  مكبالله علي (بةغرِّ مُ 

 .عليه وسالمهُ  الله  زماننا صلواتُ  املخالفة املعادية إلمام

ه ر أي ام حياتل يف آخجِّ الفيديو سُ  اهذ ،الل عليه وهذا التسجيل رمحةُ  نستمع إىل شيخنا الوائلي
 :ان الل تعاىل عليهو ضر 

 (:ره)للدكتور الشيخ الوائلي مرئي مقطع  

 ،هبريب بي املذامع للتقو جمكان هناك لديكم توجه نو إنشاء مركز أ  شيخنا خيطرين أن هُ  :] املقد م
 ؟هل كنتم من الر واد يف هذا اجملمع

ا هي للجمعية بالذاتالوائلي: احلقيقة الفكالش يخ  وقد جسدتا يف خطوٍة أوىل  ،رة هي ليست يل وإّن 
وفقه  ،وفقه أمحد ابن حنبل ،وفقه الش افعي ،ألن نا يف كلية الفقه ُكن ا ندرِّس فقه أيب حنيفة ،يف كلية الفقه

تذة احلوزة أو أحد يف كتاب الفقه ال ُمقارن ألحد أسا ،ادق على صعيٍد سواءمالك وفقه جعفر بن حُمَم د الص  
 ،تويف يف هذه السنةال ذي  ،سعيد احلكيم تغم ده الل برمحتهسيِّد حمم د تقي آل ال سيدالأساتذة الكلية املرحوم 

فـفي ُجعنا آلراء  ،أص لت وأعطت وأبدعتال يت وهو من الالمعي ومن الذهنيات احلاد ة  ،ده الل برمحتهتغم  
باإلضافة إىل استعراض ُجلة من العقائد  ،اسيةاملذاهب اإلسالمية بدون حس  املذاهب اإلسالمية وأخذ آراء 

يخ الطوسي وأمثال اخلالف ُكن ا نستعرضها وُجلة من املسائل الفقهية يف مؤل فات فقهائنا كاخلالف للش  ال يت  
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للجمع بي األمزجة كل  ذلك كان ُيشكِّل منهجًا عندنا   ،م ا كنا نقرؤه من كتب أخرى للمذاهب اإلسالمية
 ونكاد نقول أن  هذهه  ،نشأنا يف هذه األجواء فنحنُ  ،املختلفة للمذاهب اإلسالمية يف االجتاهات العلمية

 .[.؟! .ميم من ذلكه أو ميل إىل ذلك بل كن ا يف الص  ندنا توج  فال يُقال أن  عه  ،رعرعنا عليهااألجواء ترب ينا وتَ 

يني ة ة ؤس سوكانت املالش يخ الوائلي كان  ذا وا على هونشأوا وترب  وا عترعر  ،ميم كما قاليف الص  الدِّ
 خيالش   ،لواقعاهذا هو و كالمه   وههذا  ،د على صعيٍد واحدم  وجعفر ابن حمَُ  ،افعيالش   ،أبو حنيفة ،املنهج

 عهد الش يخه يني ة منذُ الدِّ  سةُ ملؤس  وبقيت االش يخ الوائلي قي ولذلك بَ  !لي هنا ينقل لنا احلقيقة كما هيائلو ا
 .!!.ملنهجها ةً في  الطوسي و 

 ،بيوت ،ءهذه الطبعة طبعة دار الز هرا (،ربجتاريب مع املن) : أل فُه شيخنا الوائليهذا هو آخر كتابٍ 
هذا هو منهج شيخنا الوائلي يف  (،يت يف املنهجاو خط) :111صفحة  ،الطبعة األوىل ،يالديم 1998
 أختم هذ  أنْ  وأود  -فحةل الص  يف أو   ،123يصل صفحة  إىل أن   ،ويف احلديث املنرب ويف الفكره ويف  اخلطابةه 

نا وهو أنَّهم في قناٍة انتظم  أِئمَّتَ وا به يعتزّ  ن غي أنْ يَ  ط اء بماإخواني الخ   تذكيرِ رة بِ ابِ محات العللَّ ا
لقد كانوا  ،احب الع ر أرواحنا فدا صَ حتَّى َلم أمير الم منين عليه السَّ ِابتداًء من عليهم السََّلم 

إلى  ا النَّ  ير مآسيها وشدِّ ف وت و قعة الطَّ ا  إلى و سين ولف  االنت اء ذكرا الح  يادانا في إحروَّ 
يجف   افٌد ال ين غي أنْ ا رَ فإنهَّ  ، مع معطياتها ٍ في تما والحر  على ال قاء االستفادِة من درو  الطَّف

من نفس الص فحة إىل أن يقول يف السطور األخية -(سي قى ثأرًا هلل تعالى)ودٌم سي قى ثأر اهلل تعالى أو 
ِتنا-األَئهم ةبعد ما أشار إىل -تنامَّ أئِ  ويأتي من بعدِ -123  فةل صه هذه أو  -الحنا ال َّ ف  سلَ  ويأتي من بعِد أَِئمَّ

دنا اة ليكونوا من روَّ مَّ قهاء األ  ريعة وف  وم الشَّ ل  ع   لة  مَ حَ وَ -لصِّفة الث انيةهذه ا-َسَدنَة  اإلسَلم-الس لُف الص احل
 ،مارسًة وعلى س يل المثا  ال الح رعرًا وم   وشِ بةً هداء كتافي طريق المن ر بإحياء ذكرا أبي الش  

من  استعراض الواقعةِ  واإلمام أحمد ابن حن ل وهكذا يتسلسل   ،افعيواإلمام الشَّ  ، يريف الرَّ الشَّ 
مؤتر للوحدة  يفو وال ه ،املخالفي وال هو مع ،ةالكالم هنا ال هو تقي  -الع ور الع ور األولى إلى هذ ِ 

يف آخر أي ام هو هذا الكتاب  ،ذراً أو عُ  رقعًة أو ترقيعاً له ميكن أن  جند  بياٍن سياسي   وال هو بصدده  ،إلسالميةا
ال أدري إال  إذا كان ُخطباء املنرب احُلسيين قد حتو لوا إىل  ،سيينخطباء املنرب احلُ إىل ه هذا الكتاب موج  و  ،حياته
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ة ؤس سامل هذا هو منهجُ و  ،الكالم واضح ،تهمي  عالطريقة مداراًة لوض بون هبذهفُيخاطَ  ،أو إىل أحناف شوافع 
يني ة  احلوزةه  هذا هو منهجُ  ،الشِّيعي ة ملرجعيةه ا هذا هو منهجُ  ،الش يخ الوائليهذا املنهج ليس خاصًا بف ،الدِّ
 حللقة ويف حلقة يوم غٍد إن  ا يف هذه هُ واضح آثارَ  ُس وبشكلٍ سنتلم  ال ذي و  ،هذا هو املنهج املوجود ،العلمية

 .شاء الل تعاىل

هذا و  ،يعيهذا الكتاب املهم واملنتشر يف الوسط الشِّ  ،عقائد اإلماميةقبل قليل مر  الكالُم علينا يف 
ة مؤس سهذه الطبعة  ،د حسي كاشف الغطاءيخ حمم  للش   (،وأصوهلا الشِّيعةه  أصلُ ) :كتاٌب آخرأيضًا  

 د حسي كاشف الغطاء يف هذا الكتاب أصلُ حمم  الش يخ ماذا يقول  ،ميالدي 2008 ،األعلمي للمطبوعات
حبسب هذه  ،م إىل العديد من اللغاترجتُ  ،وهو من أكثر الكتب انتشارًا وترُجًة أيضاً  ؟وأصوهلا الشِّيعةه 

لك األحاديث هور تِ ستطيع أن ي نكر ظ  ف ين ِ م   ال أنَّ  ب  إنِّي ال أحسَ -يقول ،47الطبعة يف صفحة 
عن وصفه نة تب الس  يف كُ حَّت  وردت ال يت األحاديث -نيملخاصة من المس جماعةٍ  رادةِ ها في إِ مثالِ وأَ 

إنِّي ال أحَسب  أنَّ ال م نِ ف -معروفةو جودة وهذه األحاديث مو  ،شيعة علي  م بأن  جمموعٍة من صحابة الن يب 
ولهم ِنس ٌة  من المسلمين يستطيع أن ي نكر ظ هور تِلك األحاديث وَأمثاِلها في ِإرادة جماعة خاصةٍ 

 عليًَّا فضَلً حب  ليوم من ال ي  لم يكن فيهم ذلك االَّذين  يمتازون بها عن سائر المسلمينخاصٌَّة بعلّي 
 يملوهناك يف املس ،اً علي   ب  ال حيُه هناك يف املسلمي من كان  ،ا خالف الواقعذوه-عن وجود من ي غضه  

دت يف كالم ترد  ال يت ها هذه الفكرة هي نفسُ -حابةا خرين من ال َّ  وال أقو  إنَّ -اً لي  ض عَ بغه من كان يُ 
يف جمالس  ها ال يت ترتد دوهي نفسُ  ،رد رضا املظف  حمم  الش يخ م كالدت يف  ترد  ال يت ها وهي نفسُ  ،اخلوئيسيِّد ال

وا بتلك م  سِ لم يتَّ الَّذين حابة وهم األكثر ا خرين من ال َّ  إنَّ   و وال أق-وكتبهوأحاديث الش يخه الوائلي 
 وجه من على هم ذلك وهم خيرة  َظنَّ بي   أنْ   ومعاذ اهللكَلَّ   ،وقد خالفوا النَّ ي ولم يأخذوا بإرشاد ِ  مةالسِّ 

اس الن   ارتد  ) :تقول الشِّيعةواألحاديث يف كتب  ،من على وجه األرض يومئذٍ  يةُ خه هم كيف -األرض يومئذٍ 
 ،عمالنِّ  له مَ هَ كَ هم   سينجو من الصحابةه ال ذي  ويف كتب السنة بأن   (،ة خسإال  أو  ، أربعةال  ثالثة، أو إ إال  

يف باب  إذا ذهبنا إىل صحيحه الُبخاري وإىل صحيح مسلم ،مسلميف يف البخاري و ث موجودة يدواألحا
 له مَ ينجو منهم إال كهَ ار وال الصحابة سيذهبون إىل الن   سنجد األحاديث واضحة من أن   ،وصف احلوض
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أليس هذه  ، أربعةارت دت األُم ة إال  ثالثة أو إال   الشِّيعة العدد القليل كما يف أحاديث يعين إال   ،عمالنِّ 
 ،ون عن احلوضدُ ون ويطرَ ل ئُ حابة حيُ الص   يف صحيح البخاري ويف صحيح مسلم من أن   األحاديث موجودة

جعوا م قد رَ إن   ،إىل الن ار ارإىل الن   ،مم يذهبون إىل جهن  إن   :له لايق ؟يب إىل أين يذهبونوحي يسأل الن  
لم الَّذين كثر حابة وهم األخرين من ال َّ  ا وال أقو  إنَّ -رجعوا عن الدِّين وارتدوا ،من بعدك القهقرى

أن ي ظنَّ بهم   ومعاذ اهلل ي ولم يأخذوا بإرشاد  كَلَّ د خالفوا النَّ قَ -عة التشي  مَ سه به -مةموا بتلك السِّ سِ يتَّ 
سمعها كلهم ومن سمع لم يَ  لك الكلماتتِ  ولكن لعلَّ  ،ن على وجه األرض يومئذٍ ذلك وهم ِخيرة  مَ 

غاث ج مقامهم ب  وَ ق إلى أَ حلِّ ت   ي الكرام أسمى من أْن النِّ  بعضها لم يلتف  إلى المق ود منها وصحابة  
حابة أن من ال َّ  ورأا جمعٌ ث مَّ َلمَّا ارتحل الرَّسو  من هذ  الدَّار إلى دار القرار -إىل أن يقول-األوهام

مع الن وة والخَلفة ل ني هاشم زعماً كره  أن تجتقريشًا   أو ألنَّ  نهِ ل غر سِ ا إمَّ  لعليّ  تكون الخَلفة   ال
 أن إىل-ور أخرا لسنا ب دد ال حث عنهاأو ألم ،الخَلفة إليهم يضعونها حيث شاءواو  لن وة امنهم أنَّ 

وحين رأا -اينوالث   لأى اخلليفة األو  عليه حي ر  وسالمهُ  الله  املؤمني صلواتُ يعين أمي -وحين رأا-يقول
فقد بذل اخلليفة -ديكلمة التوح  شرِ هد في نَ اني بذال أق ى الج    والثَّ ين أعني الخليفة األوَّ فَ المتخلِّ 

الخليفة األوَّ  -املؤمني أميُ -وحين رأا-، ياللسخرية!!كلمة التوحيد  األول والثاين أقصى اجلهد يف نشره 
وتجهيز الجنود وتوسيع الفتوح ولم يستأثروا ولم  كلمة التوحيد  والثَّاني بذال أق ى الج هد في َنشرِ 

ماذا تفعل مع  ،على األقلع اخلطبة الشقشقية ماذا تفعل يا شيخ كاشف الغطاء مف-ميست دوا بايع وسالَ 
 اأنت إم   ؟فير ن من كتاب الكايف الش  امه يف اجلزء الث   ! وماذا تفعل مع اخلُطب الكثية املوجودة؟هذه اخلطبة

 وأنا ،تعاند أمي املؤمنيو ك تعاند أهل البيت ا أن  وإم   ،ت عليهاعل  جتهل هذه األحاديث ومل تكن قد اطأن ك 
رأى أمي املؤمني من فماذا  ،نا الكراممراجعَ جلهل املرك ب ال ذي أمحُل عليهه ا وهو احململ احلسنعلى ك لُ أمحه 
وتجهيز الجنود وتوسيع الفتوح ولم يستأثروا  كلمة التوحيد  بذال أق ى الج هد في َنشرِ -؟اينل والث  األو  

ق    وحدته وتتفرَّ ت دَّ ت على اإلسَلم أنْ  محافظةً  ا يرا  حّقًا له  وأغضى عمَّ  ولم يست دوا بايع وساَلم
 .إىل آخر الكالم-ا  إلى جاهليتهم األولىويعود النَّ  كلمته  
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ما  و الن ي ب عهدٍ  ري وقا  له والنَّ هذا ك  -بةحاث عن الص  وهو يتحد   ،51إىل أن يقول يف صفحة 
 حه تفبعد  حابةُ لص  اُجعها  ل يتاإذًا تلك املليارات -واتهاهشن التجافي عن زخارف الدنيا و كانوا عليه م

اجع مر  ذا هو منطقُ وه !ةيني  الدِّ ة ؤس سهذا هو منطُق امل ؟عنوان تُوضع دان حتت أي  ة البلالعراق وبقي  
 .؟!.الشِّيعة

اقي يف أي امه عب العر ىل الش  وجهه إ ذيال  الث البيان الث   ،در رمحة الل عليهد باقر الص  حمم   دبيان السيِّ 
 ،عمايند رضا الن  م  للشيخ حم ،(حلهصارام ات احملنة وأي  نوادر سالص   يدهالش  ) :، هذا كتاباجلربية يف بيتهه  إقامتهه 
د حمم  سيِّد ماذا يقول ال ،305صفحة  ،ةانيالطبعة الث   ،ميالدي 1997 ،لطبعة هي طبعة إمساعيليان اوهذهه 

وأبناء أبي بكر  سينوالح   لي  بناء عأيا  أقولها لكم أنْ  وأريد  -؟عب العراقيه للش  در يف البيان املوج  باقر الص  
لَّذي اني كم الس  الح   إنَّ -عثيييشي إىل حكم الب-والحكم السني الشِّيعةِ   المعركة ليس  بينوعمر إنَّ 

-لدِّفاِ  عنهلي  السَّيف مَل علد  حوالع اإلسَلمِ  كان يقوم على أسا الَّذي  اشدون و الرَّ  ءالفله الخ  ثَّ مَ 
فاع عن لدِّ لؤمني السيف مي املأ حيمل مل !اهفرتاء على أمي املؤمنيا هذ !اهفرتاٌء على أمي املؤمنيهذا  والله 

 فةِ   لواء الخليدة تحالرِ  ف للدفا  عنه إذ حارب جنديًا في حروبيالسَّ  لي  ل عَ مَ حَ -لطةتلك الس  
قد -يةلدولة العثمانايعين -سَلمراية اإل ل  مكان يحالَّذي  الحكم السني  إنَّ -إىل أن يقول-أبي بكر  األوَ 

وا لشِّيعة وبذلف من ا الا ق ل ن ِف قرن بوجوب الجهاِد من أجله وخرج مئات   الشِّيعةافتى علماء 
وم على لَّذي كان يقس ني اكم الِحماية الح   ومن أجلِ فاظ على راية اإلسَلم الحِ  ًا من أجلِ م رخي ه  دم

وا قطسهم أني أنَّ وإخوا رون يا أوالديأال تَ -نفس املنطق ،الكالم ونفس الدائرةنفس -أسا  اإلسَلم
ينيَّة الَّتي عائر الشَّ   لخنازيرو  اقوح رو مال َلد بالخ وامأل همأنَّ  أال ترون ،عاً مر مَ وع   علي  افع عنها دَ الدِّ

  االنَّ  مر يعيشان معي  وععل بينما كان ،وكّل وسائل المجون والفساد الَّتي حاربها علي  وع مر معاً 
ر د باقد حمم  يِّ كره السذ ذي ال  هذا الكالم وهذا املنطق -ا  ومع آالمهم وآمالهموللنا  وفي وسط النَّ 

فُه أل  ي ال ذ (لتأريخافدك يف )تاب كه قد ذكره يف   فسهُ ياته هو نَ اعات حَ يف آخر سَ و خريات أي امهه در يف أُ ص  لا
 ..يف أوائل حياتهه 
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ألحباث امركز  ،ثةاللطبعة هي الطبعة الث  ا وهذه (،فدك يف التأريخ)من كتاب  ،86يف صفحة 
  اهلل رسو  ا   بَّ رَ الَّذي  اً يَّ لِ عَ  إنَّ -86صفحة  ،هجري قمري 1427 ،الص در هيدصصية للش  راسات التخوالدِّ 
عور إلى فعه  هذا الش  وقد د َلمته لهذا اإلسأخوّ شعر بن كان يَ يز عه فكانا ولديه العزيى اإلسَلم مَ وربّ 

ين هذه يع-ن يوم ذاكلمسلمو علنها اأالَّتي ترك في حروب الردة ِاش ه  أنَّ حتَّى  ِافتداِء أخيِه بكلِّ َشيء
 ،حلظات حياته ىل آخره نهه إيف ذه ل حياته وبقيت موجودةائدر منذ أو الص  سيِّد الفكرة موجودة يف ذهن ال

 .الفكرة نفسُ  ،هي هي الفكرةُ 

 .نذهب إىل فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم كي أكمل احلديث

اإلسَلم  أنَّ  صحيحٌ -39فحة ص (،تأريخفدك يف ال)د باقر الص در يف كتابه حمم  سيِّد أيضًا ال ويقولُ 
معاني الخير بقًة ياة متدفّ الحة و ت لم  توحات نًا والف  هيمِ كان م  -يناث  ل واليعين األو  -تينيفام الخلفي أيَّ 

 أنَّ  ل نق نْ ألكن هل يمكن و  ،عشِّ م   ي الرآنامل واللون الق  ن عاث الروحي الشَّ زدهرة باالها م  نواحي جميع  و 
ل عن هذا لمف َّ ااب والجو  ؟رسي الحكمديق أو الفاروق على ك  التفسير الوحيد لهذا وجود ال ِّ 

ي أَوِج كانوا فتين  يفم الخلافي أيَّ  نيملالمس ا نعلم أنَّ لكنَّ و  حدود المو و  رج ب يانه عنالس ا  نخ
مر خ ًا أجاب ع  شَ  أنَّ  ال لنجَّ التأريخ سَ  أنَّ حتَّى عقيدتهم تحم ِسهم لدينهم واالست سا  في س يل 

إذاً   ؟ينانعون ما كنتم صر ا ت نكلى مإو صرفناكم َعمَّا تعرفون ا  لعد يوماً على المن ر وسأ  النَّ حينما صَ 
 :مرفقا  ع   ،اكِه عينذي فينضرب عنقك الَّ  :قا  ؟وإن لم :فقا  ع مر ،فإن ت    ق لناك ا نستتي ككن

ق أو شرِّ الكالم مُ  اذه ؟ماذا تقولون-نادَ وَ من إذا اعوججنا أقام أَ  ةمَّ عل في هذ  األ  جَ الَّذي الحمد هلل 
 لخَلفةِ لد بالمرصاا نو كا  ي  اب عله أصحبِ ض وأعني عارِ م   ال جاالت الحزبِ رِ  أيضًا أنَّ  ونعلم  -!؟بغرِّ مُ 

-لى عقبعلدنيا رأسًا ل وا ايق أنْ بنذاك كفيًَل حيم شِوٍ  للون الح كم   وانحرافٍ زللٍ  مة وكان أي  كا الح
أي   !ى عقبيا رأساً علدنقلبت الا انضت ومقه الغدير نُ  بيعةُ  !ما انقلبت الدنيا رأساً على عقبهراء قُتلت و الز  

  !؟ماذا تقول ،أبا جعفريا دنا سيِّ يا انقالٍب للرأسه على الَعقب هذا 

أي  -ستقامةواالِ  وحانيةِ في الرّ  فهو بَل ريٍب زين  الع ور-38يف صفحة  هو يصف ذلك العصرو 
يف  زين العصور ! أي  عصٍر هذا ال ذي يُوصف بأن هُ ؟فاطمة لت فيهه ته م فيه علي  وقُ له ظُ ال ذي هذا  ؟عصرٍ 
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 ،عاينامل ال يعتقد هبذهأن ه  أرىدر أنا الص  سيِّد ال ،الواضح القطيب   هذا هو املنطقُ ! ؟الروحانية واالستقامة
 ،امة الفكر املخالفداخل يف دو  حي وائلي لاالش يخ حال ك  حالهُ ف ،امة الفكر القطيبداخٌل يف دو   ولكن ألن هُ 

 هذا املنطق منطقٌ أ ؟عهم ولكن أنتم ماذا تقولونيف تشي   شك  أنا ال أو رموز شيعية هم  هؤالء ،حال البقيةوك
نا بون وإمامُ غرِّ مُ  الشِّيعةُ نن نعم  ؟بونغرِّ نا مُ شي بوضوح إىل أن  هذا الكالم أال يُ  ؟شيطاين   أم منطقٌ  رمحاين  

 .قشرِّ مُ 

لسماحة  (،جالواحلديث والرِّ  يف الفقهه  واجتاههُ  العلميةُ  هحياة اإلمام الربوجردي وآثار )هذا كتاب و 
هذه  ،اإلسالميةهب اذجمع العاملي للتقريب بي املالعام للمَ  األميُ  ،راسايناخلُ  د واعظزادهحمم  الش يخ ستاذ األ

هب جمع العاملي للتقريب بي املذامَ ـاشر الالن   ،الطبعة األوىل ،هجري 1421تاريخ الطبع  ،صورة للكتاب
حياة )عنوانه ال ذي خاتة هذا الكتاب  ،نذهب إىل اخلاتة ،سيِّد جالل الدِّين مي أغائي إعداد ،اإلسالمية

ماذا يقول هذا  (،ي والتقريب بي املذاهب اإلسالميةدر الربوج اإلمام) اخلاتة عنوانا (،يرداإلمام الربوج
سيِّد بي من المن التالمذة القريبي واملقر  وهو  راساينشيخ حمم د واعظ زادة اخلُ الب احه صالتلميذ امل

كثير من المجتهدين   ه جمعٌ درسَ  حضر  ستاذ كان يَ ه وأ  قفعَلم المن أَ  مٌ لَ ي عَ در اإلمام ال روج-؟يدر الربوج
من ذلك  ،بي بالتقر ةٌ هامَّ  ي االستن ا  واالستدال  لها عَلقةٌ ف ةكان صاحب طريقة خاصَّ   ه  أنَّ  لمهمّ وا
ماذا  -ال ي   يل لفهِم رواياِت أهلل السَّ سهِّ نة ي  لماء أهل الس  ه كان يعتقد بأنَّ الرجو  إلى فتاوا ع  أنَّ 

كان يعتقد بأنَّ الرجو  إلى فتاوا ع لماء أهل الس نة ي سهِّل السَّ يل لفهِم   من ذلك أنَّه  -؟كان يعتقد
عليقًا على ال ًا تَ رت غَ دَ صَ -يعين روايات أهل البيت-وايات صدرتهذ  الرِّ  ألنَّ  ،رواياِت أهل ال ي 

أهل السنة  يأتي اإلمام فيذكر الفتوا الرائجة من علماء ن السائل  الفتاوا الرسمية الرائجة آنذاك وكا
 وكان يرا أنَّ الرَّجو  إلى فتاوا ع لماء الس نَّة على مرَّ التأريخ هو ،جيبفيها واإلمام ي   ويسأله عن رأيهِ 

وكان يرا أنَّ الرَّجو  إلى فتاوا -ليست كذلك على أي حال واحلقيقةُ -الشِّيعةند مة االجتهاد عِ قدِّ م  
والمهّم أنَّه  كان ي كِّد  ِمرارًا أنَّ هذ   االجتهاد ِعند الشِّيعة ع لماء الس نَّة على مرَّ التأريخ هو م قدِّمة  

ا أهل ون بمقارنة فتاو فالقدماء كانوا يهتمّ  ،اإلمامية يعةِ شِّ لقهاء الف من ف  ة علماء السَّ نّ هي س   الطريقة
ي در م ال روجاإلما واهتمَّ  ،ائل الخَلفي  بمسمِّ ة س  هامَّ  اً فوا لنا في هذا المجا  كت وخلَّ الشِّيعة و  نةِ الس
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  هذ  لَّ ظو وَحرَ  على التعليق على كتاِب الخَلف للشَّيِخ الطوسي وطََ عه  ألوَّ  مرَّة لكتب ا بهذ 
ساروا  والكثي من تالمذتهه -الفقه المقارن لًة بدراساتالعلمية متمثِّ  ة الحسنة بعد  رائجة في الحوزةِ نَّ الس  
السيستاين حفظُه سيِّد يقته الر طن ساروا على ياء من تالمذته مه  جع األحار من املو  ،ى طريقته وإىل يومنا هذاعل
ة نَّ أهل الس   اهرة األموية وظاهرةِ ل  بين الظَّ ف ِ كان يَ   ه  الفقهية أنَّ  ستهِ ر دفي م انية  الثَّ  اهرة  ظَّ وال-ويستمر   ،الل

ف اله أهل البيت فهذا الكالم خيُ  رواياته نا إذا قرأ ،قطعًا خالفًا ملنهج أهل البيت مئة يف املئة-في التأريخ
في  والظَّاهرة  الثَّانية  -!!واألمواتمنهم مراجعنا الكرام األحياء  وهذا هو منهجُ  ،منهج أهل البيت مئة يف املئة

  عي بعسَ  إنَّ  ،أهل الس نَّة في التأريخ األموية وظاهرةِ  كان يَفِ ل  بين الظَّاهرةِ   مدرستِه الفقهية أنَّه  
كام الموجودة لدا أهل  األحلماء ألن يعتقد بأنَّ ع ب ع  الع  فَ أحكام اإلسَلم دَ  األمويين لتحريفِ 

 فقه أهل الس نَّة ال ينظ ر-السيِّد الربوجردي-كان  ه  ف  عمدًا من ق ل علماء السلطة ولكنَّ رِّ ة قد ح  نَّ الس  
يقول  إىل أن  -ة االختَلف في الفتوات يان علَّ جهد وي جهد نفسه السبل كان يَ  ،ملمتشائِ ا بهذا المنظار

مسألة  األستاذ يطرح  سيِّد ال ما رأي   -يقول د واعظزادهحمم  الش يخ على سبيل املثال  ،186يف صفحة 
في  ة في الدر  وفي خارج الدر  بل سمعته  صَّ االخو  ةعلى اإلطَلق في جلساته العامَّ  ةالخَلف

بعد فها و ر ة تذك  هذه القضي   ،هاو ر هذه تذك  -دوا فيها اليومالخَلفة ال جَ  ة يقو  مسألة  جلساته الخاصَّ 
ليس يف و يف اجللسات اخلاص ة -ةفي جلساته الخاصَّ  بل سمعته  -يكون هناك ربطحَّت  قليل سنحتاجها 

ا يكون فيه من  الخَلفة ال جدوا فيها اليوم  مسألة  -ة يقولاص  اخلَ  يف جلساتهه بل  ،املخالفيجملس عام رمب 
مسألة من  حَ طر نَ  أنْ للمسلمين اليوم  ما الفائدة   ،ال داعي إلثارتها وإثارة النزا  حولهاو ين لحا  المسلم

 ألن  إذاً ُدعاء الُندبة ال فائدة منه  ؟من الغدير ما الفائدةُ  ،من الغدير أساساً  ةال فائد إذاً - األوَّ  و الخليفة  ه  
ال فائدة  ُكل  ما يف دعاء الُندبةإذًا   (،َمن َعاَداه وَعاده  هاَل ان وَ مَ  اله وَ  م  هُ الل  ) :ة يأيت هذا الكالمدبيف دعاء النُ 

ما  ،الخَلفة ال جدوا فيها اليوم لحا  المسلمين وال داعي إلثارتها وإثارة النزا  حولها مسألة  -فيه
ن اليوم هو يم المسلما المفيد لحا ِ إنَّ  ،للمسلمين اليوم أْن َنطرَح مسألة من ه و الخليفة األوَّ  الفائدة  

ة ؤس سمت املهكذا عل   !أحكام ين هوالدِّ  ألن  -دينناذ منها أحكام خ  يجب أْن نأالَّتي ر نعرف الم ادِ  أنْ 
هم ين نصوص هذا هو فَ الدِّ  ،الل عليهم صلواتُ  األَئهم ةُ ين نصوص وليس الدِّ هو ين الدِّ أن  ة الشِّيع ةيني  الدِّ 
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 قليني كد على حديث الثَّ سيِّد من هنا كان ال-الفهم املخالف ألهل البيت للدينهذا هو و  ،افعي للدينالش  
حتَّى فترقا هما لن يوا أبدا كتاب اهلل وعترتي وإنّ ضل  ن تَ لَ  " إنِّي تَارٌك فيكم الث ََّقلين ما إْن تمسَّكت م بِهما

هو ضبط لقلي باث  لحديث ا ،قليمل يكن يفهم معىن حديث الث  سيِّد يبدو أن الال ذي -"الحوض يَّ لَ عَ  ادير 
! !لبيعة الغدير اً وتبيين اً حديث الث قلي أليس هو تفسي  ؟حديث الثقلي ماذا يعين ،هذه املطالبخالف 
 ًا أن  هم  ليس مُ و كيف تكون مسألة اخلالفة   ،ليفة األو  لاخلن هو لتشخيص مَ  اً الث قلي أليس هو شرح حديثُ 

لكبي مل يكن يفهم معىن حديث ا املرجع فيبدو أن   ؟قليما معىن حديث الث   !؟ليفة األو  لص من هو اخلخِّ شن
 !!..قليث  لا

بداية ) :ائمًا كتابدع راجِ كان ي  -يدر الربوجسيِّد ال-ه  كما أنَّ -188يقول يف صفحة  إىل أن  
 أيِّ  يف-ه المقارنقفي التب فمن أحسن الك   باعت ار ِ  ،شد األندلسير   البن (هاية المقت دالمجتهد ونِ 

يعة الشِّ فقط  ؟يد من بعريب والال من قالشِّيعة ي إىل شفقه مقارن بي املذاهب السنية ال يُ  ؟قارنمُ  فقهٍ 
 ،يزانم م بأيِّ ننو وال يز شِّيعة الون ب يعبأُ ال الُسن ةبينما  ،املقارن بي الفقه الشِّيعي والُسينِّ  يركضون وراء الفقه

-دتهعلى منض أمامه   توحاً ي  الكتاب مفطالمًا رأو -بي املذاهب السنية فقط فقه مقارنهو وهذا الكتاب 
به  على هذا الكتاب-اً دائماً مفتوحكان هذا الكتاب    لكبيديُث املرجع اذا هو حه-قهِ عن طري وتعرَّف ط َلَّ

 وايااك أيضًا يف طهنو  .ة اخلاتيفاخلراساين  د واعظزادهشيخ حمم  الاه تلميذُه و ر ما  الربوجردي حبسبه سيِّد ال
 .91ة اإلمام الربوجردي صفحة نفس الكتاب حيا

 .حديثي مت  نذهب إىل فاصل وأعود إليكم كي أُ 

يعين -اذستكان األ  -يقول (،ةن  ى أهل السُ و ار ف على فتعأهية الت)حتت عنوان  ،91يف صفحة 
وأقوالهم بشكٍل  َلمليهم السَّ عَ األَِئمَّة يمكن فهم روايات  ه  أنَّ  اذ يعتقد  ستكان األ  -يدر الربوجسيِّد ال

ة أهل ال ي  عليهم مَّ  ر أئِ ة في عَ نَّ الس   عة ألهلِ ائِ الشَّ  أفضل من خَلِ  مراجعة الرِّوايات والفتاوا
َعنَّا  مهِ تِ يَ اوَ رِ ِمن ون ن  حسِ ا ي  مَ  درِ قَ نا بِ ندَ نا عِ تِ يعَ   شِ ازِ نَ وا مَ ف  رِ عاِ ) :يقولوناألَئهم ة ! !غريٌب هذا-َلمالسَّ 

يني ةه  ةه ؤس سامل هذا هو منطقُ  ،الشِّيعيةاملرجعية  منطقُ  هذا هو ،على أيِّ حال (،وَفهِمِهم ِمنَّا  ،الشِّيعية الدِّ
 ،قاسضرب وال تُ تُ  ل قطعاً ال واألمثثَ نا مَ عند ،القضيةال يوجد خالف يف و قة فاألقوال مت  كيف أن  ون  وتالحظ
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نفس القضية و نفس الكالم هو  (،تافل حبلق الثاين واحد) :ة يقولونبية العراقيعشالالث قافة راقي يف عه  مثل
يمكن فهم روايات األَِئمَّة َعليهم السََّلم وأقوالهم بشكٍل أفضل من  كان األ ستاذ يعتقد أنَّه  -دترتد  

وكان  خَلِ  مراجعة الرِّوايات والفتاوا الشَّائِعة ألهِل الس نَّة في َع ر أِئمَّة أهل ال ي  عليهم السََّلم
صل هو ملنت واألاو  ،يعين أهل البيت هم احلاشية-فقه أهل الس نَّة ام ِ هَ  على الشِّيعةِ يقو  أحيانًا فقه 

على  ناءً تهم بِ مَّ ئِ سألون أيَ األَِئمَّة  هم وكان أصحاب  او فتاألنَّ الفتاوا ال م ستعملة آنذاك هي -أعداؤهم
لكن  ،واياتيف جزء يسي من الرِّ  هذا ميكن أن  يصُدق-أيضاً   وئهاجي ون في ي   األَِئمَّة  تلك الفتاوا وكان 

أعتقد أنَّ ما يدعم هذا -ال أكثر من ذلك %10بنسبة  ،%5هذا ميكن أن  يصُدق بنسبة  ،الف ل عام  كبش
 َلم ويظهر أنَّ سَّ م العليه  األَِئمَّة من  كان  تجري على شكل س ا ٍ الشِّيعة  أكثر روايات  الرأي هو أنَّ 

انوا من أهل لون كائِ فالسَّ  ،ةقَّ من دِ  عليهِ  بما هي ال يستطيعون أْن يطرحوا تِلك األسئلة ا النَّ  داسو 
ويستمر يف كالمهه هذا ويف -عنهااألَِئمَّة ة ويسألون نَّ يسمعون المسائل من فقهاء أهل الس   العلم وكانوا

ة اإلسَلمية الوحد ًا بمسألةًا ك ير امي اهتمآية اهلل ال روجردي كان يولّ  علم أنَّ نَ  حن  نَ -حديثهه إىل أن يقول
وكان  ،والفكرية الماليةِ  ةِ وكان يدعم الدار من الناحي-ار التقريبث عن دد  يتح وه-وتقريب المذاهب

مع  قفِ وكان يتَّ -يدر حياة اإلمام الربوج ،من الكتاب 96يف صفحة -تقريبلدار ا يم سَّسفق مع تَّ ي
س فن-ئي  لَلختَلف القائم بين المذاهب ب الرَّ قه هو السَّ الفِ  أنَّ م  سِِّسي دار التقريب وأعضائها 

ث حتد  ال ذي نفس الكالم و  ،هو هو بعينهه  ،يلائالو الش يخ ذكره ال ذي  نفس الكالم ؟نذكره مَ ال ذي الكالم 
الرَّئي  لَلختَلف  وكان يتَِّفق مع م  سِِّسي دار التقريب وأعضائها أنَّ الِفقه هو السَّ ب  -اآلخرون عنهُ 

كثر وأكثر وا أف يعر يدون أن  ذين ير ميكن لل  و فاصيل الكالم فيه ت ،إىل آخر الكالم-القائم بين المذاهب
 .راجعوا هذا الكتابيُ  وأكثر أن  

املرجع الكبي رمحة الل  يدر الربوج سيِّد ساروا على منهجية الال ذين املراجع املعاصرين  من ُجلةه و 
بي ال ذي هذا الكتاب  ،ريفتاين دام ظلُه الش  سالسيسيِّد دنا السيِّ  املرجع األعلى يف عصرنا احلاضر ،عليه

 ،الطبعة األوىل ،مؤس سة البالغ ،إعداد حسي حمم د علي  الفاضلي (، يف رجلةٌ م  اإلمام السيستاين أُ )يدي 
 ،يف لندن ة اإلمام علي  هنامؤس س األخوة من طريقه  أحدُ هو  جاءين بهه ال ذي أن  واحلقيقة  ،ميالدي 2008
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قبل سنوات جاءين  ،ليس اآلنو جاءين به قبل سنوات ال ذي و  ،الكتابعون هذا مكتب السيستاين هم يوز  و 
 ،السيستاين يف الغربسيِّد تاين والوكيل العام للسالسيسيِّد ميي صهر الشكمرتضى السيِّد من طريق ال بهه 

اإلمام السيِّد عليِّ  ى األعلى آية الل العظملديينا يف رجل املرجع ةٌ م  ومسية أُ  يةٌ سه ) :ث عنوانههناك حب
منهج -الفقهي ا منهجه  وأمَّ -80جاء يف صفحة  ،بقلم أحد تالمذته ،71صفحة  (،السيستاين دام ظلهُ 

 :مَلمح وهي ة  دَّ عِ  وطرحِه ولهذا المنهج قهِ ز في تدري  الفِ فيه منهٌج خا  يتميَّ  فله  -السيستاينسيِّد ال
كر الفقهي طَل  على الفِ اال المذاهب اإلسَلمية األخرا فإنَّ وفقه غيرهم من الشِّيعة بين فقه  المقارنة  

هو سف أبو يو -أ مالك وخراج أبي يوسف وأمثالهموطّ طَل  على م  ص كاالِ ي المعاصر لزمان النَّ نِّ السِ 
ح أمامنا مقاصد وأمثالهم يو ِّ  مالك وخراج أبي يوسفأ وطّ طَل  على م  كاالِ -تلميذ أيب حنيفة هذا

السيستاين سيِّد فال ،يدر الربوجسيِّد هذه الرؤية أخذها من أستاذهه ال-ين طرح الن و هم حِ ظر نَ وَ األَِئمَّة 
اخلوئي رضوان سيِّد يتتلمذ على ال ي رمحة الل عليه قبل أن  در الربوجسيِّد ريف كان تلميذًا عند الدام ظله الش  

 .يف خطابات ويف أسلوب السيِّد السيستاين اً ذا هذا النـ َفس كان واضحل ،الل عليه

يف  الشِّيعةه و  ةه ن  ل لعلماء السُ امللتقى الوطين األو  ) :نوانههذا الكتيب عُ  بي يدي  ال يت ملطبوعة ذهه اه
 ،يعين السيِّد صدر الد ين القبنجيف جف األشر عة الن  إصدارات مكتب إمام ُجُ  ،جف األشرفالن   (،العراق
تح بصورة تاب يُفتَ تح الكه ل ما يُفتَ أحد نشاطات املؤتر أو   ،ر مع الصورملؤتر نشاطات املؤتوكلمات امؤتر 

السيستاين سيِّد توجيهات اإلمام ال ،4و 3و 2ل شيء موجود يف هذا الكتاب صفحة وأو   ،السيستاينسيِّد ال
ماذا قال  ،لتقىمُ ـيف أعضاء السيِّد يف كلمة ال أقرأ عليكم ما جاء ،استقبالهه أعضاء الـُملتقى دام ظله لدى

كيف   أعجب   ،ةين هو المح َّ الجميع والدِّ  ب  حِ أنا أ   ،أنا خادٌم لجميع العراقيين-؟دنا السيستاينسيِّ 
فيدة ومن وم   ةٌ همَّ قاءات م  لالو  لمجال ا هذ  ،ةيقوا بين أبناء المذاهب اإلسَلميفرِّ  أنْ األعداء ستطا  ا

والسنة في  الشِّيعةِ نقا  الخَلف بين  إنَّ  ،بينهم ةٌ يال توجد خَلفات حقيق الجميع أنْ  خَللها يعرف  
كما كالم يرتد د على طول اخلط  هذا ال-موجود بين أبناء المذهب الواحد أيضاً  قضايا فقهية هو

ة ؤس سامل رؤيةُ هي هذه و  ،رؤية املراجع أمواتًا وأحياءً هي هذه  ،الشِّيعيةرؤية املرجعية هي هذه و  ،ونتالحظ
يني ة الشِّيعية إنَّ نقا  الخَلف بين الشِّيعة والسنة في قضايا فقهية -مسيةالر   الشِّيعيةُ  الث قافةُ هذه هي و  ،الدِّ
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يد زَ  اإلمام أبو حنيفة هو الَّذي طَاَلب بالوقوف إلى جانبِ  ،هو موجود بين أبناء المذهب الواحد أيضاً 
د حمم  أن  يبدو -اسيينفي زمن الع َّ  م حمَّد وإبراهيم النَّفِ  الزَّكيَّة وإلى جانبِ  مويينفي زمن األ   ابن عليّ 

ا أن إم  -وإلى جانِب م حمَّد وإبراهيم النَّفِ  الزَّكيَّة-لنفس الزكيةاليس هو فا إبراهيم هو ذو النفس الزكية أم  
الوقوف إلى جانِب زَيد ابن اإلمام أبو حنيفة هو الَّذي طَاَلب ب-أو من الطباعةسيِّد ه من التباشيكون ا

اإلمام أحمد ابن  ،علّي في زمن األ مويين وإلى جانِب م حمَّد وإبراهيم النَّفِ  الزَّكيَّة في زمن الع َّاسيين
 أو شيءٌ  منقبةٌ  وهل هذه-اً يسمر   رابعًا أمراً ابن طالب خليفةً  عت ار اإلمام عليَّ جعل اِ الَّذي ل هو ن ح

 َلمعليه السَّ  أحمد ابن حن ل هو الَّذي جعل ِاعت ار اإلمام عليَّ ابن طالب اإلمام-حال على أيِّ  !؟مهم
 ةِ يعة ق ل الشِّ نَّ للس   ياسيةِ والسِّ  دافعوا عن الحقوق االجتماعيةِ  ي  أنْ  يعةِ للشِّ  دَّ الب   ،خليفًة رابعًا أمرًا رسمياً 

ما و  وكن    ،للوحدة   هو دعوة  اليوم األوَّ  طابنا منذ  خِ  إنَّ  ،ةنَّ الس   فعل أبناء   يوكذلك يجب أنْ  ،أنفسهم
هذا  من هنا انتشرت هذه الكلمة من-السنة نا أهل  س  ة بل قولوا أنف  نَّ خواننا الس  أزا  أقو  ال تقولوا إِ 

إنَّ ِخطابنا منذ  اليوم األوَّ  هو دعوة . .-وبشكل واسع 2006كان يف هذا املؤتر سنة ال ذي  اخلطاب 
ة مَّ ألئِ أنا أستمع   ،السنة نا أهل  س  زا  أقو  ال تقولوا ِإخواننا الس نَّة بل قولوا أنف  وكن   وما أ ،للوحدة

ق بين عربي فرِّ ال ن   نحن   ،الشِّيعةة الجمعة من مَّ أئِ  ستمع لخطبِ ْن أة أكثر من أنَّ الجمعة من أهل الس  
مثل -ة واحترمهمنَّ الس   ةمَّ تاوا أئِ ف شير إلىة أ  يهأنا في أبحاثي الفق ،يجمعناالَّذي هو  واإلسَلم   ،يدر وك

الس نَّة  شير إلى فتاوا أِئمَّةِ أنا في أبحاثي الفقهية أ  - أحد تالمذتهه كتبهُ    ذيم يف البحث ال  د  قما ت
ق ل خمسين سنة  أحمد الرَّاوي في سامراءالشَّيخ سماحة  حفل بحثِ أنا حضرت  في م ،واحترمهم

حين يقو   ،صوٍم واحدو  واحدة وصَلةٍ نحن  متَّحدون في كع ٍة واحدة  ،ةحترام والمح َّ ا نت اد  االِ نَّ وك  
 ،لوالية أهل ال ي  : و ! فيق؟أسأله لماذاالشِّيعة أص ح من  ه  ابق أنَّ ظام السَّ ام النِّ يَّ ة أنَّ لي بع  أبناء الس  

 ،يعةة كما طال  الشِّ نَّ طال  الس   المقابر الجماعية   ، ي أهل ال واليةِ ة السنة دافعوا عن مَّ أئِ  نَّ إ :فأقو 
في  ف  َلالخِ  ، األوَّ  د عليه منذ  اليومة وهذا ما ن كِّ نَّ ة الجمعة من أهل الس  مَّ ئِ أَ  طابِ أالحظ تغييرًا في خِ 

م الكالم املتقدِّ نفس -حيث لي  هو اليوم محل االبتَلء رم رّ  يعد له    لممو و  الخَلفة بعد رسو  اهلل
منطق  هذا هو ،املنطق هذا ما هو مبنطق تقي ةو  ،يف جلساتهه اخلاص ة يدر الربوجسيِّد ال أشار إليهه ال ذي 



 
 7شّرق ونحن مغّربون ج ( إمام زماننا م25لشيخ الِغّزي              الحلقة )لالكتاب الناطق /  :3الجزء  –والعترة ملّف الكتاب 

 

- 35 - 
 

يني ة ة ؤس سامل ر حيث لي  هو اليوم م رّ  في مو و  الخَلفة بعد رسو  اهلل لم يعد له   الِخَلف  -ةالرمسي  الدِّ
 إنَّ  ،الشِّيعةرد و الك   هم ولي  بأزيد بما في ذلكقِ  ون بحقو طالِ ي   امالجميع حين ي معإنِّ  ،محل االبتَلء

الوطين األول لعلماء  كما قلت امللتقى- قليل وحسب الميسوريءٌ ة هو شَ  الس نَّ ألهلِ  من خدمةٍ  ه  مت  دَّ ما قَ 
 .ميالدي 2006 إصدارات مكتب إمام ُجعة الن جف األشرف ،جف األشرفالن   ،يف العراق والشِّيعة السنةه 

 .نذهب إىل فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل

عائر لش  ا رجعم هُ ن  أبه  فره مرجع عُ  ،مياًل ملرجٍع آخر من مراجعنا الكهرابي أيديكم تسج أعرضُ و 
 على سينييباء احلُ ط اخلهو حيث  ليه و إ ستمعُ نَ  ،ضوان الل تعاىل عليهيازي ره حمم د الشِّ سيِّد الوهو  ي ةينساحل
 :طبقُ سيِّد  كره فه  فظه حه 

  :(ره)آلية الل العظمى املرجع الديين السيِّد حممد الشيازي صويت  مقطع 

ختويف أكوا كتابان كالها ُجيالن من أُجل  ارآن العظيم اشكثر فيه]...تلقائيًا يستقيمون شوفوا القُ 
حسب حَّت ًة ومرة وحفظ الكتابي ًة ومر   أوصي األصدقاء مبطالعة الكتابي مر  الكتب يف احلقيقة وأينِّ 

رآنية املتعل قة بالقيامة تاب يذكر اآليات القُ هذا الكه  (،يامة يف القرآنمشاهد القه )ل امسُه الكتاب األو   ،ناملمك
نظر إىل ما ا :الم يقولالة والس  لي ًا عليه الص  صاة وما علينا مبؤلف الكتاب ألن  عَ وبأحوال املتقي وبأحوال العُ 

 ،أنا اللي خيصين أن  هذا الكالم كالٌم ُجيٌل صحيح ،شو خيصين أنا منو اللي قال ،قال وال تنظر إىل من قال
د مسُه املواعظ يف اجملل  د له احبار األنوار هذا اجملل   (،مواعظ البحار) :الكتاب الث اين ،رآنيف القُ  مشاهد القيامةه 
مواعظ  ،ب يذكر مواعظ الل ألنبيائههذا الكتا ،يف اجمللد احلديث أربع خس أجزاء ليس لعله القدمي جلد له

يذكر  ،الل ملوسى لعيسى إلبراهيم لنيب اإلسالم مواعظ نيب اإلسالم مواعظ علي  مواعظ احلسن مواعظ فاطمة
يستوعب من هذين  الواقع اإلنسان ُيب أن   ،ى باملواعظ البحارسم  اس أو لألنبياء يُ مواضع الل وأوليائه للن  

ف الناس وتزهدهم يف الدنيا وترغبهم يف اآلخرة . ألن  هذه األمور ختوِّ .خياف اللحَّت   الكتابي قسمًا كبياً 
م يف املسجد حول يء أنا أتكل  ار وختوفهم من القرب أحيانًا الحظوا أنا الحظُت هذا الش  فهم من الن  وختوِّ 

اف خياف املوت وكل  إنسان خيَ  إنسانٍ  صمتون ألن  كل  هم يسكتون ويَ ل  موضوع ث آيت بقصة املوت وإذا كُ 
إنساٍن  إنساٍن خياُف الفضيحة وكل   إنساٍن خياف الن ار وكل   إنساٍن خياُف الوحدة والوحشة وكل   القرب وكل  



 
 7شّرق ونحن مغّربون ج ( إمام زماننا م25لشيخ الِغّزي              الحلقة )لالكتاب الناطق /  :3الجزء  –والعترة ملّف الكتاب 

 

- 36 - 
 

رمت هذه األمور للن اس من اس وذك رمت هذه األمور للن اس وذكَ خياُف سوء العاقبة فإذا ذك رت هذه األمور للن  
كن   ،صلي يصلي ،ي يزكيكِّ َز  قلت لهُ  ،خي بعث كل  قلبهم يلي وإذا اَلن قلبهم القلُب اللي مَ  الطبيعي أن  

وأنا يف كربالء كنت أنصح  ،حتجيب أيتها الفتاة تتحجب وإىل آخر املواضيع ،إنسانًا طيبًا يكون إنسانًا طيباً 
ام يومًا هلذا الشيء ويف احلقيقة أحيانًا كنت أحضر بعض ُيعلوا من عشرة أي   طباء بأن  بعض أصدقائي اخلُ 

يجب نت قادراً فَ اس يف حالة رهبة وخوف واضح إذا كُ اخلطيب كان حيذِّر ويُنذر وإذا أشوف الن  ال يت اجملالس 
ل هذا الشيء يف منربك عليك كل   قلت حيتاج إىل استيعاب ة ولو مبناسبة صغية لكن هذا مر   كل    ،يوم ُتدخه

ًا واقعاً رآن من هذا الكتاب كتاٌب ُجيٌل جد  شاهد القيامة يف القُ يعين حتفظ مواعظ من البحار وحتفظ مَ 
فمشاهد  ،د قطب أحدهاقطب أظن أو حمم  سيِّد فه أظن الرآن طالعتُه أنا يف العراق مؤلِّ مشاهد القيامة يف القُ 

يؤمنون ال ذين هدًى للمتقي  ،ختويفات مرك زة أكو فيه لهه إىل آخرهه رآن لو تالحظ القرآن من أو  القيامة يف القُ 
متقي يعين  ،املتقي يعين شنو أصالً  ،يؤمنون بالغيب يعين شنو ،الة وما رزقناهم ينفقونبالغيب ويقيمون الص  

سورة بكل مناسبة يف متلف  آيٌة أخرى يف كلِّ  ،آيٌة أخرى ،آيٌة أخرى ،مثاًل يتقي بوجههه سوء العذاب ،يتقي
ا خيشى الل من عباده العلماء-وحيذركم الل نفسه)املناسبات واالجتاهات  يف احلقيقة اخلشية واخلوف  (إّن 

يء الث اين اس هذا الش  ن من ختويف الن  هاً ناجحاً تتمك  تكون خطيباً مفو   بس ُيب عليك أن   ،خي مبعث كل  
 .[.هذا الشيءونتاج يف 

 ،اس عليهموا الن  علِّ اس ويُ لى الن  عرضوه عي قطب ُث  سيِّد حيفظوا كتاب  طباء املنرب احلسيين أن  ى خُ فعل
ظم ين أنأن  ك،  أخرى ةً رز يها خإل تُ ضفا أَ وإّن   سبحةٌ هي مه  ،القضية أكرب من التعليقفًا ريد أن أعلق شيئال أُ 

 !!فأضيف خرزة بعد خرزة مسبحةً 

ارف دار العَ  ،ايند الث  وهذا هو اجملل   (سية يف حقائق ووثائقالسية وامل)در د باقر الص  يف كتاب حمم  
على -لكذَ  ثرِ وعلى إ-يقول إىل أن   ،قطبسيِّد عدام ث يف موضوع إه وهو يتحد   ،77صفحة  ،للمطبوعات

ي  رئضى آ  ياسين يخ مرتلشَّ  اخاله   ثِر ذلك أقنَع السيِّد  ال َّدروعلى أ-ثر صدور حكم اإلعدامأ
وقام بكتابتها  طال ًا بإلغاء الحكماصر م  ما  ع د النَّ ستنكارية إلى جَ اِ جماعة العلماء بإرسا  برقية 
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لو لم -قطبسيِّد يعين -م ِ لو لم يكن لهذا العالوِممَّا جاء فيها أنَّه  -يعين السيِّد حمم د باقر الص در-بنفسهِ 
 . يماً لك عند اهلل يوم القيامةرآن لكفى به خَ في ظَل  الق  تفسير   م إالَّ  ِ ن لهذا العالك  يَ 

 :ثنا عن نفس املوضوعدِّ الكوراين حيُ  يخ عليِّ شَ الع إىل تمنسو 

 :للش يخ علي الكوراينمرئي  مقطع 

بد عان ضد الوحدة لناصر كبد اريد يغيض ُجال عيف فرتة عبد الكرمي قاسم كان يُ  هُ . وال تنسوا أن  .]
رمي يف شرها عبد الكها نل  سلمي كتب اإلخوان املفكان كُ  ،اصرعارضي لعبد الن  مُ الكرمي واإلخوان املسلمي 

فة اإلخوان شرت ثقاأها فانتجتدها كلها واحنا نقر جف بس بالن   ،اكو كتب ما توجد اآلنها ل  كُ   ،العراق
ل رأسًا إىل بعضها حُيو  و  ثىن  بة املمكت ،اشداسم الر  صر إىل مكتبة قَ املسلمي وكانت جتي الكتب املطبوعة يف مه 

ا مرة قلت له در كنت أنلص  اد باقر حمم  د سيِّ الل يرمحه  ،نا متأثرينر وكل  جف كاماًل هباحلد فكان هناك تأث  الن  
ار صَ   عليه وآلهى اللل  صيب ن  نراف كاتب أن ه بعد القطب وعنده خط االه سيِّد أيب كتاب معامل بالطريق ل

ر ا خيطم هُ الم ألن  يه الس  مني علف بوالية أمي املؤ فقال يل ال هو شرعًا ما مكل   ،كاد يصله  انراف فكأن  
 ،جابوجوب احل هُ اهلا أن  بطر يف ائية ما خيتعيش يف مدينة كندية نَ ال يت هو كيف البنت  :ميثله يقول بذهنه و

توىف  م اولَ  ،المهم الس  بيت عليية أهل القطب من هالنوع بالنسبة لوالسيِّد هو  ،يعين ما حيتمل ،فساقط عنها
 .ضجة يعين يف هذه األوساط ،قطب كان ضجة يف النجفسيِّد 

 .صارت فاحتة يف مسجد هُ مسعنا أن   احنانعم  :املقدم

وأنا كنت  ،مي بيهنوا مهتكا  ،بس مسعت ،بس أنا ما كنت ،أقيم له فاحتة نعم :علي الكوراينالش يخ 
قطب د سيِّ ن اللزوم مه أكثر تمنينمه كنت أشعر بأن    هُ لكن   ،ألبو عصاممطيع ألساتذتنا و  ،طيع مُ أناقش لكينِّ 
 .هذا أمٌر موجود ،هذا موجود

 ؟طبقد سيِّ شيخنا كيف كان ردة فعل يعين يف الن جف بعد مساع خرب وفاة  :املقدم

 ،الناصر احلكومة تقبلهشوف كان يعين اهنتقاد عبد  ،على مضض كانوا يقبلون :علي الكوراينالش يخ 
مرتضى آل ياسي الش يخ  ؟ُجاعة الُعلماء من اللي يصدِّر رسائلها ،مثاًل ُجاعة الُعلماء ،عبد الكرمي تقبله
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أبو  ؟باقرحممد سيِّد ر على الخوب من اللي أث   ،د باقر الص در الل يرمحهحمم  سيِّد ال ؟بس من يكتبها ،رئيسها
لماء أن  هذا عامله ُمفسِّر تفسيُه اصر باسم ُجاعة العُ تب له برقية جلمال عبد الن  ا كفلم   ،هذه واضحة ،عصام

الل يرمحه وأرسلوها باسم سيِّد اللي كتبه ال ؟هذا منو اللي كتبه ،يامةسيكون خصيمًا لك عند الل يوم القه 
َشرهَب اخلمر  الل عليه وأن هُ  همة ألمي املؤمني سالمُ قطب فيه هذه التُ سيِّد تفسي  ،ُجاعة علماء الن جف
كان املهم   ،نن ما نقبلها ما ميكن قبوهلا أبداً  ،فالن رموا هبا أمي املؤمني سالم الل عليهيريدون يشيلوها عن 

جف يوقفون ضد عبد مل احلكومة العراقية عبد الكرمي قاسم يريد من علماء الن  عَ  هُ فاجلو أن   ،هذا اجلو
بعد عبد الكرمي قاسم أيضًا عبد الس الم عارف حَّت  وبعد  ،دم قادة اإلخوان املسلميليش يريد يع ،الناصر

عبد السالم دز  أن  حَّت  و  ،ضد حماكمتهم ضد عبد الناصر ،إعدام اإلخوان املسلمي د  وهؤالء كانوا ضه 
جف ما مقتنعي والل فمراجع الن   ،إذاً كان هذا اجلو ،اصراب راح وفد إىل عبد الن  ط  خَ  رشيدشسمه دز وفد 

د ُجال قال مو حمم  سيِّد حمسن احلكيم كانوا يضغطون عليه وبعضهم اللي حواليه مثل الل يرمحه سيِّد يرمحه ال
وما  هميكن أخوه مو هو   طالب الرفاعي يقولسيِّد ال ،هو اللي كاتب هالشكل يف تفسيهه عن أمي املؤمني

 .تخذ موقف الل يرمحهاحلكيم يسيِّد الأن   حَّت  عون القضية حياولون ميي   ،شابه

يعين  ،لتفسياي صاحب وه الللو أخ ههو   هُ ما كان يدري أن  يعين احلكيم سيِّد زين شيخنا ال :املقدم
 ـبي أكيد يعرف.كاحلكيم مرجع  سيِّد ال

 .ماكان قارئال  :علي الكوراينالش يخ 

 .ما يقتنع بكالمه :املقدم

 .ما كان قاري املوضوع :علي الكوراينالش يخ 

 .دز برقية :املقدم

 .أي نعم :علي الكوراينالش يخ 

سيِّد مسع خرب إعدام  ا مسعنا أنو كاد أن يغمى عليه ملندر يعين احند الص  حمم  سيِّد لوبالنسبة ل :املقدم
 .قطب
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 ،رلل عليه متأثرمحة ا عايل كان ُهَو طبيعته إحساسه  ،أنا مسعت بس ما رأيته :علي الكوراينالش يخ 
 ،ضاً يب اإلغماء أيقر َّت  حيتأثر و تصي له قضية كذلك  ،إمساعيل مرتي أغمي عليهسيِّد مثاًل يف وفاة أخوه ال

 ... [.قطب أنا مسعت ما رأيتسيِّد فهذا يصي بس ب

 اصيٍب خبيث نَ يعي وبيش عٍ رجا بي مَ فيممق العالقة شي إىل مدى عُ فقط أُ  احلقيقة ،ما عندي تعليق
 ،مهه عداحلكم يف إه ادور صُ  أو مهه رب إعدايغمى عليه بسبب خَ  اد أن  ى على املرجع أو كغمَ يُ ال يت إىل الدرجة 

  :فقط أقول

  ؟يازيالشِّ سيِّد يف كالم ال ماذا تقولون

  ؟درالص  سيِّد يف كالم ال

  ؟كالم البقية  يف

  ؟أخرى  جهةٍ ب إىلرِّ غم يُ ق مع إمام زماننا أشرِّ هذا الكالم يُ  ،بغرِّ أو مُ ق شرِّ هذا الكالم مُ 

  ؟أين هذا الكالم من املنطقي

منطق م ا وإ ،ين  رمحا قٌ طمنإم ا  ؟ بي أيديكمأضعهُ ال ذي عنوان أنتم حتكمون على هذا  حتت أي  
 !؟ماذا تقولون ،شيطاين  

 اين حبسبه ث  د الهذا هو اجملل   ،قو دار الشر  ،د قطبسيِّ  (يف ظالل القرآن)بي يدي ال ذي الكتاب 
الطبعة  ،ع هذا الكتاببه وا كم طُ الحظ ،ميالدي 2013 ،رعية األربعونالطبعة الش   ،دار الشروق طبعةه 

وال يت بدأت  ،رعيةيت بالطبعة الش  مسِّ  يتال  هذا يف طبعة من الطبعات  ،لكتاباع هذا به كم طُ   ،الشرعية األربعون
 ،ايند الث  لت اجملل  هذا هو كما قُ  ،الكتاب بكثرة اع هذبه يعي طُ هناك مطابع كثية ويف اجلو الشِّ ، 1972 سنة 

تنتهي عند ناية  ال رقام األ أن  يعين  ،األجزاء ات متواصلة يف كلِّ ن هذه الطبعة أرقام الص فحأل ،664صفحة 
وفي -ساءالثة واألربعون من سورة النِّ اآلية الث   ،664صفحة  ،األجزاءصلة إىل ناية بل تبقى مت   كلِّ جزء

 شترك  ان يَ َتِرد ِروايت ،{يَا أَي  َها الَِّذيَن آَمن وْا اَل تَ ْقَرب وْا ال َََّلَة َوأَنت ْم س َكاَرا} : يةا نزو  هذ  س بِ 
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هؤالء  يعين-علي  وع د الرَّحمن ابن َعوف من المهاجرين وسعد  ابن  معاذ من األن ار في أحداثهما
يَا أَي  َها الَِّذيَن آَمن وْا اَل تَ ْقَرب وْا ال َََّلَة : لذلك نزل األمر ،الةوا وكفروا يف الص  صل  و  او روا ومثلكَ ربوا اخلمر وسَ شَ 

 ،فنزلت هذه اآلية ،الةوكفروا يف الص   وقاموا للص الة لواروا ومثَُ كَ سَ  حَّت  فهم قد شربوا اخلمر  {َوأَنت ْم س َكاَرا

يَا أَي  َها الَِّذيَن آَمن وْا الَ } :وفي س ب نزو  هذ  ا ية-يف سبب نزول اآلية-انايتَ وَ رِ  د  رِ تَ -هكذا هو يقول

في أحداثهما علي  وع د الرَّحمن ابن َعوف من  ِروايتان َيشترك   َترِد   ،{تَ ْقَرب وْا ال َََّلَة َوأَنت ْم س َكاَرا

طعامًا  ار نجل من األع رَ نَ صَ -عاذ يقولد عن سعد ابن مُ وره يُ  ُث  -المهاجرين وسعد  ابن  معاذ من األن ار
واحلديث بطوله نقل بعضه عند -رناكَ سَ حتَّى  فأكلنا وشربنا ناساً من المهاجرين وأناساً من األن اردعا أ  فَ 

  .داهينالوقت بدأ يُ  أنا بشكل سريع أقرأ بعض السطور ألن   ،رواية شعبةمسلم من 

 وفعلرَّحمن ابن ا ع د اَنع لنصَ  :عن أبي ع د الرَّحمن السَّلمي-انيةالث  الرِّواية يء ونفس الشِّ 
فقرأ قل يا  : قا ،ا ف َلناً قدَّمو ف ةَلضرت ال َّ حَ ا وَ نَّ مِ  ت الخمر  أخذفَ  فدعانا وسقانا من الَخمر طعاماً 

 آَمن وْا اَل تَ ْقَرب واْ  لَِّذينَ ا ايَا أَي  هَ } :فأنز  اهلل ،أيها الكافرون ما أع د  ما تع دون ونحن  نع د  ما تع دون

أنا أسأل السيِّد حمم د و  ،ةقضية واضح ،هه إىل آخر كالم-{َى تَ ْعَلم وْا َما تَ ق ول ونَ َحتَّ  ال َََّلَة َوأَنت ْم س َكاَرا

هل شِّيازي ل السيِّد ال! وأسأ؟امةقيدر هل هو هذا التفسي ال ذي يكون خصيمًا لعبد الن اصر يوم الباقر الص  
لتفسي جزء من هذا ا هويامة م القمشاهد يو ف! ؟هو ددِّ وه وير  حيفظاء أن  بطريد من اخلهو هذا الفهكُر ال ذي تُ 

 .ةنفس املنهجي  و على نفس الطريقة و 

يَا أَي  َها الرَّس و   بَ لِّْ  َما أ نِزَ  ِإلَْيَك ِمن رَّبَِّك َوِإن لَّْم تَ ْفَعْل َفَما }-اآلية ،خذ لكم مثاالً آفقط 

ُهناك ألقى الُتهمة على علي   ،938ماذا يقول عنها يف صفحة -{بَ لَّْغَ  ِرَسالََته  َوالّله  يَ ْعِ م َك ِمَن النَّا ِ 

ي دو من السِّياق ق َل هذا النِّداء وبعد  أنَّ المق ود -؟قول عنهاوآيُة علي  ماذا ي ،فهو ال ذي َشرهب اخلمر
بِه م اشرًة هو مواجهة  أهِل الكتاب بحقيقِة ما ه م عليه وبحقيقِة ِصَفِتهم الَّتي يستِحق ونها بما ه م عليه 
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يعين اآلية هذا -العقيدة وال اإليمان الليسوا على شيٍء من الّدين و  ،ومواجَهِتِهم بأنَّهم ليسوا على شيء

ما هي  ،{ْل َفَما بَ لَّْغَ  ِرَسالََته  يَا أَي  َها الرَّس و   بَ لِّْ  َما أ نِزَ  ِإلَْيَك ِمن رَّبَِّك َوِإن لَّْم تَ ْفعَ } :معناها

  .أن  يقول ألهله الكتاب بأن كم ليسوا على شيٍء من الدين وال العقيدة وال اإلميان ؟الرِّسالة

هبؤالء هلم نيئًا ه ،ؤالء املراجعهبهلم  يئاً هن ،هنيئًا هلم هبذا الفكر ،كهرام وهنيئًا للشِّيعةهنيئًا ملراجعنا ال
جعنا لظ ن يف مراا أسيء أنا ال ؟رمنطق آخهو منطُق علي  وآله علي  أم هو هذا املنطق  ؟ماذا تقولون ،اخلطباء

 ،عوا القوم ُخده ن  إ :ولكن أقول ، ُشعرائناوال أسيء الظن يف خطبائنا وال يف ،الكرام األحياء منهم واألموات
  !لسؤال هناا! ؟فضونيح ير فلماذا حينما ندعو إىل اإلصالحه وإىل التصح ،إن  القوم على جهٍل ُمرك ب

أال  ،رةا جزٌء من الصو هذو  ،برك  أنا ال أسيء الظن  فيهم ولكن ين أقول ال زالوا يُعانون من اجلهل امل
زٌء من أال يكفي ج ؟لذا القو يكفي ه أال ؟إمام زماننا ُمشرٌِّق ونُن ُمغرِّبونبأن   القوليصدق  ن  يكفي هذا أل

ام ة من أن  إماحلقيق ات هذهلقطة واحدة تكفي إلثبو والله كلمة واحدة  ؟احلقيقة هذا القول إلثبات هذهه 
ذا هو الكالم ه ،القادمة ةه احللق ىلبقي إ ولكن الكالُم األخطر ،عليه ُمشرٌِّق ونُن ُمغرِّبون الله  زماننا صلواتُ 
 .الكالم األخطر سيأتينا يف احللقةه القادمةو  ،األقل ُخطورة

 ..مي زيعي املشِّ الص وُت ال ،الَقمر الَفضائي ة ،الش اشة اهنتظروين يوم غد على نفسه 

 ..رمَ ة القَ ايَ عَ م في رِ ك  ترك  أَ 

يَنا م َشاِهدِ  نا َوو ج و ِ ج وهِ و  َعن  ْكِشف الَكربَ الح َسين إ َعن َوْجِه َأِخيَك يَا َكاِشَف الَكربِ 
 ..نْ َترِن  ِبَحقِّ َأِخيَك الح َسينَوم َتاِبِعيَنا َعَلى اإل

 ... في أماِن اهلل.أسألكم الد عاَء َجميعاً 
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