
 52الحلقة  -برنامج [ الكتاب الناطق ] 

 7امام زماننا مرشق .. ونحن مغربون ج 
 1437شعبان  17م ــ 2016/5/25االربعاء: 

قلت في� سلف أنّني سأتناول يف هذه الحلقات التي عنونتها بهذا العنوان (إمام زماننا ُمرشّق ، ونحن مغّربون)، سأتناول نّص�  ✤

 لتنظيم الواقع الشيعي ولرتتيب أحوال الشيعة يف شؤونهم الدينية والدنيوية: -بحسب قناعتي  -من أهم النصوص 

 عليه السالم والتي من جملة سطورها (فأّما من كان من الفقهاء صائناً..) النص األّول: رواية اإلمام العسكري• 

 وقد رشحت هذه الرواية ثم عّرجُت عىل مطلب هو أيضاً يف خبايا وطوايا رشح هذه الرواية، وقلت أ� سأسلّط الضوء عىل جهت�:

 نية الشيعية، وقد مرّت أمثلة كث�ة تتحّدث عن ذلك.: ما يتعلّق باألحوال الشخصية وبالرصاعات الدائرة يف املؤسسة الدي1الجهة  ■

: هي أن أسلّط الضوء عىل الذوق الفكري والثقايف والعقائدي والفقهي السائد يف املؤسسة الدينية الشيعية ويف ساحة 2 الجهة ■

 الثقافة الشيعية العامة.

 يف هذه الحلقة سيكون الحديث عن الجهة الثانية.

 البداية من ديوان الناطق الرسمي بإسم املؤسسة الدينية : الشيخ الوائيل. ✤

(وقفة عند ديوان الشيخ الوائيل الذي جمع فيه ما نظمه من الشعر يف أهل بيت العصمة ويف سائر واملوضوعات والعناوين املختلفة 

 التي نظم فيها قصائده).

 (بغداد) والتي مدح فيها قتلة أهل بيت العصمة عليهم السالم!!! وقفة عند قصيدة الشيخ الوائيل التي تحمل عنوان ■

 مطلع القصيدة:
 ً  بغداد ساء بك الهوى أم طابا *** سيظلُّ وجهك رائعاً جّذابا

 إىل أن يقول وهو �دح هارون العبايس املُسّمى بـ (الرشيد) وهو قاتل اإلمام الكاظم عليه السالم ، يقول:

 ٌل *** يُضفي عليِك بسحره جلباباسيظلُّ من مجد الرشيد ُمؤثّـ 
 ثّم يقول وهو �دح املأمون العبّايس قاتل اإلمام الرضا عليه السالم:

 ويظلُّ لل�مون عندِك مجلٌس *** يبني العلوم ويغرس اآلدابا

 ثّم يقول وهو �دح املعتصم العبّايس قاتل اإلمام الجواد عليه السالم:
 لنداء ُمسلمة دعت فأجابا !!وصداً ملعتصٍم يُعدُّ كتائباً *** 

 فهل هذا ذوق ُمرشّق مع إمام زماننا أم ذوق شيعي ُمغرّب؟!!

وقفة عند ديوان ألحد كبار مراجع الشيعة وزع�ئهم املعروف� وهو ديوان السيد محّمد سعيد الحبّويب، وهو ديوان يشتمل  ✤

 يف الخمر)!!قصيدة من هذه القصائد هي قصائد الخمريات (أي  27عنوان،  142عىل 

 لقد قال يف الخمر من الشعر والقصائد أبلغ مّ� كتبه أبو نؤاس!! وإن مل يكن أبلغ فهو كشعر أيب نؤاس، وكشعر الخيّام يف خمرياته!

توجد ديوانه من أّوله إىل آخره يف الخمريات ويف الغزل (املذكّر واملؤنث) ومدح ورثاء لعل�ء يف عرصه واألصدقاء والشخصيات، وال 
 وال قصيدة واحدة يف محّمد وآل محّمد!!

 أبيات يف الحس�، وتخميسان يف سيّد األوصياء! 7أبيات يف النبي، و 5هناك 

وحتى هذه األبيات القليلة التي ذُكر فيها أهل البيت عليهم السالم فهي تأيت يف سياق التشبيه بينهم وب� األشخاص الذين �دحهم 
 أو يرثيهم!!

 ا جاء يف مقّدمة ديوان املرجع السيد محّمد سعيد الحبويب.. كتب محقق الديوان:وقفة عند م ✤

(ونجده ثالثاً يف افتنانه بوصف املرشوب وهو يريد به املاء العذب، فالنجف يف أيّامه كانت تعا� من شّحة املاء ورداءته رغم قربها 

ا ال يطفىء الغلّة ، ولهذا عاش املاء القراح صورة يف خواطر الشعراء من الفرات رشقاً ، فكان أغلب الناس يستقون من اآلبار والربك م

يف هذه املدينة العطىش، فهاموا به وتغنّوا بصورته وهو يف الَقَدح ومبذاقه يف الفم وبأثره يف األحشاء، وقد تعاظمت عندهم صورته 

 هذه وفخموها حتى تخيّلوا املاء خمراً...)!!
 لخمرة؟!!هل تفخيم املاء أنّنا نصفه با

 إنّه ترقيع لهذا الكم الهائل من هذا الشعر الخمري عند الحبويب.. ولهذا يقول:

 (فأنا أرد بعضاً من ولع الحبويب بوصف الخمرة إىل عطشه لل�ء العذب الذي مل تذقه النجف يف أيامه إالّ قليالً..)!!



 األمئة، يقول وهو ينقل عن كتاب (الطليعة يف شعراء ترقيع السيد محّمد سعيد الحبويب لقضية عدم كتابته لقصيدة واحدة يف ✤

 الشيعة) للشيخ محّمد الس�وي:

(أخرب� محّمد الحسن بن محّمد الصالح كبة قال: سألت السيد محّمد سعيد فقلت له: لَِم ال متدح األمئة أو ترثيهم؟ فقال: والله ما 

 ذا تُكرث الشعر يف الخمر وتُكرث الغزل باملُذكّر بشكل ُمقرف؟!!ذاك إالّ ألّ� أرى نفيس قارصاً عن بلوغ درجتهم) إذاً ملا

وقفة عند أبيات من قصيدة للمرجع الّسيد الحبويب وهو يتغزل فيها باملُذكّر.. ويُرقّع بأنّها غزل باملؤنث و أنّه قد أُفرغ بقالب  ✤

 املذكر!! (قصيدة مطلعها : عبث الدالل فهّز مائس عطفه)

الغزل مبا هو غزل، ولكنّني أقول: مرجع من كبار مراجع الطائفة وديوانه من أّوله إىل آخره يشتمل عىل معا� أنا ال أعرتض عىل  ✤

 الخمر والغزل بالذكور و اإلناث، مدح ورثاء لعاّمة الناس.. وال يوجد يف ديوانه قصيدة ملحّمد وآل محّمد!!

 ّ�ا أريد أن أقول: هذا مرجع من مراجعنا وهو بهذه الصورة..أنا ال أريد الرتكيز عىل املرجع محّمد سعيد الحبويب، وإ  ✤

 فهل هذا منطق ُمرشّق مع إمام زماننا.. أم منطق مغرّب؟!

يئاً ولهذا أنا ال أستغرب أبداً أن ال أجد وال قصيدة واحدة يف ديوان الشيخ الوائيل يف ذكر إمام زماننا.. مع أّن الشيخ الوائيل ما ترك ش
 اً،إالّ قال فيه شعر 

 فهو يف صفوف الشعراء املُفلّق� -من وجهة نظري  -السيّد الحبويب َملَكته الشعرية عالية جّداً، وإذا أردت أن أصنّفه  ✤

 شاعر متتاز عارضته الشعرية بقوة السبك ، وبرصانة التعب�، وبرهافة الحس، وبسالسة األلفاظ.

عاّمة الناس بل من كبار مراجع الطائفة، يُفرّط فيها يف شعر الخمر، والغزل هذه القدرة الهائلة غريب أن يفرّط بها إنسان ليس من 

 وال يكتب قصيدة واحدة يف محّمد وآل محّمد!
 غريٌب أنّه مل يُوظّف هذه املـَلَكة والقدرة الشعرية يف خدمة إمام زمانه!

 ونسخة من هذا السؤال تُطرح أيضاً عىل الشيخ الوائيل.

 فيها الشيخ الوائيل قصائده:من العناوين التي كتب  ✤

 قصيدة يف مدح (سناء محيديل) وهي لبنانية فّجرت نفسها يف جموع االرسائلي� يف لبنان! ●

 قصيدة يف (رثاء قدح) كتبها يف كأس شاي كان عنده وانكرس! ●

 قصيدة يف (رثاء رضس) ! ●

 قصيدة كتبها يف ذبابة صعدت معه يف الطائرة (الذبابة املسافرة)! ●

 صيدة كتبها يف جنون البقر!ق ●

 قصيدة يف رثاء حافظ األسد! ●

 قصيدة كتبها يف املغنية املرصية الشه�ة أم كثلوم، وقد ذكرها يف القصيدة بإسم الدلع املرصي! ●

 وقفة قص�ة عند القصيدة التي مدح فيها املغنية أم كلثوم.

تحقيق محّمد حس�  -صاحب القصائدة الحسينية العمالقة-وقفة عند ديوان [سحر بابل وسجع البالبل] للسيد جعفر الحّيل  ✤

 كاشف الغطاء .. والذي يرتّدد فيه كث�اً مدح العث�ني� أعداء أهل البيت عليهم السالم !!

�� مبناسبة فتحه لليونان، و�دح فيها الدولة العث�نية دولة (قراءة سطور من أبيات كتبها يُهنئ فيها السلطان عبد الحميد العث

النصب والعداء ألهل البيت عليهم السالم، ويصف فيها السلطان عبد الحميد العث�� بسلطان الزمان وشمس الوجود، وباإلمام، 
 وصفات أخرى!!) ولهذا ال عجب إذا رأيت املراجع يتسابقون لنرصة الدولة العث�نية!!

 : تسجيل صويت للشيخ الوائيل يحّث فيه شيعة أهل البيت عىل قراءة كتاب (البيان) للكنجي الشافعي.1طع مق ★

 قراءة سطور من مقدمة كتاب (البيان) ملحّمد بن يوسف الكنجي الشافعي. ✤

يتُه عن طُرق الش»البيان يف أخبار صاحب الزمان « يقول الكنجي يف املقدمة: (وقد وسْمتُه بـ  يعة تعرية تركيب الُحّجة، إذ كلُّ ، وعرَّ

 ما تلّقتْه الشيعة بالقبول ـ وإن كان صحيح النقل ـ فإّ�ا هو ِخّريُت منارِهم، وُخدارية ِذمارهم، فكان االحتجاج بغ�ه آكد..)
يل الشيعة بالرجوع يعني أّن املعلومات املوجودة يف هذا الكتاب بعيدة عن أهل البيت وبعيدة عن الشيعة، فل�ذا ينصح الشيخ الوائ

 ملثل هذه الكتب؟!



 قراءة سطور أخرى مختارة من كتاب الكنجي الشافعي واملخالفة يف محتواها لفكر وثقافة أهل البيت عليهم السالم. ✤

 يف الوقت الذي يُشكك الشيخ الوائيل بأحاديث أهل البيت ويهزأ بها، فيصف أحاديث اإلمام الصادق بالزبالة ، ويصف كالم إمام ✤

زماننا يف تفس� (كهيعص) بأنّه قول عجوز مخرّفة، تراه باملقابل يحّث الناس عىل قراءة ضالالت املخالف� وعقائدهم املنحرفة 
 الفاسدة!! (فهل هذا الحديث مرشّق مع إمام زماننا أم مغرب مع النواصب)؟!

صبي آخر وهو السيد عبد املحسن العبّاد، وهو : تسجيل صويت للشيخ الوائيل يتحّدث فيه عن كتاب ناصبي، ومؤلف نا2مقطع  ★

من عل�ء الوهابية يف السعودية، واسم كتابه: عقيدة أهل السنة واألثر يف املهدي املنتظر. وهو بحث جاء يف مجلة الجامعة اإلسالمية 

 صفحة، وكل هذه الصفحات مشحونة بالنصب الشديد والعداء! 40وهو بحث يف  1969شباط  -

 ّ� جاء يف هذا البحث).(قراءة سطور م

 % منها من الفكر الناصبي!90: تسجيل صويت للشيخ الوائيل يتحّدث فيه عن مكتبته وأن 3 مقطع ★

: تسجيل صويت للشيخ الوائيل يتحّدث فيه أيضاً عن مكتبته وزيادة نسبة كتب املخالف� فيها عن النسبة التي ذكرها يف 4مقطع  ★

 املقطع السابق!

 جاء فيها: 1وقفة عند مقدمة كتاب الشيخ الوائيل (هويّة التشيّع) الطبعة ✤

 الطاهرين وصحبه املنتجب� وبعد)!!! ويقول يف مقدمة كتابه الطبعة (بسم الله الرحمن الرحيم، والصالة والسالم عىل محّمد وآله

2: 

 (والصالة والسالم عىل محمد وآله األطهار، وصحبه األبرار، ومن تبعهم بإحسان وبعد)!!!
 :5 أيضاً يقول يف املقدمة يف النقطة

ول وإّ�ا هي يف نطاق الفروع، وإن حاول كث� (وم� يهون الخطب أن مواطن الخالف ب� فرق املسلم� منذ كانت مل تصل إىل األص

منهم أن يوصلها إىل األصول عن طريق عناوين ثانوية، ولوازم تحاول الدخول من أبواب خلفية، لكنّها وبيشء من التأمل والتحليل 
ينا معالجة هذه األمور بوحي ترتد عن األصول إىل الفروع، وما دام اإلسالم يف روحه الكر�ة يفرتض الصحة يف فعل املسلم ابتداًء فعل

 من هذا الروح..)

 فهل هذا املنطق مرشّق أم مغرّب؟ هل هذه هويّة التشيّع؟

 : تسجيل صويت للشيخ الوائيل يقول فيه أنه ال فرق ب� مذاهب وِفرَق املسلم�!!5* مقطع 
 وصياء وب� عمر!!: تسجيل صويت للشيخ الوائيل يُحّدثنا عن عالقة موّدة وانبساط ب� سيد األ 6 * مقطع

 : مقطع فيديو للشيخ الوائيل أيضاً يتحّدث فيه عن عالقة مودة و صداقة وقرابة ب� سيد األوصياء وب� األّول والثا�!!7 * مقطع

 : تسجيل صويت للشيخ الوائيل يتحّدث فيه عن مروان.8 * مقطع

رصة مبجلس أو مبجلس� من مجالس الشيخ الوائيل، وليست هذه األحاديث وهذه األفكار التي يطرحها الشيخ الوائيل ليست منح ✤

محصورة بالشيخ الوائيل.. فقد مّر علينا يف الحلقات السابقة يف كتاب (عقائد اإلمامية) للشيخ املظّفر وكيف أّن املؤلّف يقول فيه: 
ربيزي يُقيّ�ن هذا الكتاب بأنّه كتاب نفيس!! أن اإلمام السجاد يدعو بدعاء أهل الثغور لبني أمية!! والسيد الخويئ وامل�زا جواد الت

 (فهل هذا املنطق مرشّق مع إمام زماننا أم مغرّب)؟

] وهو يتحّدث عن النصب، وينفي النصب عن أعداء الزهراء عليها السالم. وقد 3وقفة عند كتاب السيد الخويئ [فقه الشيعة: ج ✤

 من برنامج الكتاب الناطق). 7الحلقة  مّر هذا الكالم يف الحلقات السابقة بشكل مفّصل (راجع

ومنطق السيد الخويئ هو منطق املؤسسة الدينية ومنطق املراجع األموات واألحياء، ومن هنا كان الشيخ الوائيل هو الناطق الرسمي 

 بامتياز للمؤسسة الدينية.

: مقطع فيديو للشيخ الوائيل ُسّجل يف أيّام حياته يّرصح فيه أن املؤّسسة الدينية تربّت وترعرعت يف أحضان الفكر 9مقطع  ★

 املخالف ألهل البيت!

وقفة عند آخر كتاب ألّفه الشيخ الوائيل [ تجاريب مع املنرب ] تحت عنوان خطوايت يف املنهج، والّذي يتحّدث فيه الشيخ الوائيل  ✤

ن منهجه يف الخطابة ويف املنرب ويف الفكر ويف الحديث، يقول: (ويأيت بعد أمّئتنا سلفنا الصالح، سدنة اإلسالم وحملة علوم الرشيعة، ع
يف وفقهاء األّمة ليكونوا من رّوادنا يف طريق املنرب بإحياء ذكرى أيب الشهداء كتاباً وشعراً وم�رسة وعىل سبيل املثال ال الحرص : الرش

يض واإلمام الشافعي ، واإلمام أحمد بن حنبل وهكذا يتسلسل استعراض الواقعة من العصور األوىل إىل هذه العصور..). وهذا الر 



الكالم ليس تقية، وال هو يف مؤمتر للوحدة اإلسالمية، وال هو حديث مع املخالف�، وال هو بصدد بيان سيايس.. وإّ�ا هو كتاب يف 

 خطباء املنرب الحسيني!! آخر حياته، وهو موّجه إىل
 (هذا هو منهج املؤسسة الدينية والحوزة العلمية).

وقفة عند كتاب (أصل الشيعة وأصولها) للشيخ محّمد حس� كاشف الغطاء وهو ينفي وجود مبغض� لسيد األوصياء يف أوساط  ✤

ة َمن عىل وجه األرض!! وأن الخليفة األّول والثا� املسلم� يف زمان عّيل! وأّن الصحابة املوجودين بعد شهادة رسول الله كانوا خ� 

 قد بذال أقىص الجهد يف نرش كلمة التوحيد ومل يستأثروا ومل يستبّدوا !!

 وهو كالم مخالف بشكل رصيح لألحاديث عند الشيعة وعند املخالف� أيضاً !

راقي يف أيّام إقامته الجربية يف بيته والذي يذكره وقفة عند البيان الثالث الذي وجهه السيد محّمد باقر الصدر إىل الشعب الع ✤

 الشيخ محّمد رضا النع�� يف كتابه (الشهيد الصدر سنوات املحنة وأيّام الحصار)

 (قراءة سطور هذا البيان).
ً يف كتاب له كتبه يف  أوائل حياته وهو عل�ً أّن هذا الكالم الذي ذكره السيد يف آخر بيان كتبه يف أواخر ساعات حياته، كتبه أيضا

 كتاب (فدك يف التأريخ).[ قراءة سطور من كتاب فدك يف التأريخ ].

 وقفة عند كتاب (حياة اإلمام الربوجردي وآثاره العلمية واتجاهه يف الفقه والحديث والرجال) ملحّمد واعظ زاده الخراسا� ✤

 (قراءة سطور مّ� كتبه محّمد واعظ زاده الخراسا� يف خامتة الكتاب)

 سطور تحمل عنوان: اإلمام الربوجردي والتقريب ب� املذاهب اإلسالمية. ■

 سطور أخرى تحمل عنوان: أهمية التعرف عىل فتاوى أهل السنة. ■

الّسيد الربوجردي يقول يف جلساته الخاّصة : (مسألة الخالفة ال جدوى فيها اليوم لحال املسلم�، وال داعي إلثارتها وإثارة النزاع  ✤

 حولها)!!
 إذاً ال فائدة من الغدير أساساً، وال فائدة من دعاء الندبة أيضاً..!

 ديث الثقل�!وهذا الكالم للسيد الربوجردي يُش� إىل أنّه ال يعرف معنى ح

الدين نصوص عند املؤسسة الدينية الشيعة، وليس الدين هو األمئة صلوات الله عليهم. هذا ما علّمته املؤسسة الدينية للشيعة  ✤

 بأّن الدين نصوص، وهذا هو الفهم الشافعي والفهم املخالف ألهل البيت عليهم السالم.

 ستا�يلسيّد الربوجردي هو املرجع املعارص السيّد السمن املراجع املعارصين الذين ساروا عىل منهجية ا ✤

 (قراءة سطور من كتاب [ اإلمام السستا� أّمة يف رجل ] إعداد حس� محّمد عيل الفاضيل.

 السطور تحت عنوان:

 س�ة ومس�ة أّمة يف رجل: املرجع األعىل آية الله العظمى اإلمام السيّد عيل السستا� دام ظلّه)

النجف األرشف / إصدارات مكتب إمام  -تيّب تحت عنوان : امللتقى الوطني األّول لعل�ء السنة والشيعة يف العراق وقفة عند كُ ✤

 -أي السيّد صدر الدين القبنجي  -جمعة النجف األرشف 
 (قراءة سطور من هذا الكُتيّب تحت عنوان: توجيهات اإلمام السستا� دام ظلّه لدى استقباله أعضاء امللتقى..

ستا� هو الذي انترشت منه الكلمة املعروفة للسيد السستا� "ال تقولوا إخواننا أهل السنة، بل يعل�ً أّن هذا الخطاب للسيد الس

 قولوا أنفسنا أهل السنة").

 : تسجيل صويت للمرجع الراحل الّسيد محّمد الش�ازي وهو يحّث الخطباء الحسيني� عىل حفظ فكر سيد قطب!!10مقطع  ★

 راءة سطور من كتاب [ السيد محّمد باقر الصدر الس�ة واملس�ة يف حقائق ووثائق ] تتحّدث حول إعدام سيّد قطب.ق ✤

 : فيديو للشيخ عيل الكورا� يتحّدث عن نفس املوضوع : حول إعدام سيّد القطب وصداه يف املؤسسة الدينية.11مقطع  ★

من سورة النساء {يا أيّها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة  43سيد قطب حول اآلية ] ل 2قراءة سطور من كتاب [ يف ظالل القرآن: ج ✤

 وأنتم سكارى} وسبب نزولها الذي يذكره سيّد قطب، وأنّها حسب الروايات التي أوردها يف سيّد األوصياء عليه السالم!!!

قراءة سطور أخرى من كتاب [ يف ظالل القرآن ] لسيد قطب حول آية البالغ وسبب النزول الذي يُورده سيد قطب آلية البالغ  ✤

 (آية عيل صلوات الله عليه).



 الكالم األخطر يف حلقة يوم غد. ✤

 


