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 قــــــــــــــــــــــــــــــالوا غــــــــــــــــــــــــــــــداً �يت د�ر احلمــــــــــــــــــــــــــــــى
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزُل الرَّكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُب مبغنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُهم   وين
 فُكــــــــــــــــــــلُّ مــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــان ُمطيعــــــــــــــــــــاً هلــــــــــــــــــــم 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُهم   أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــبح مســــــــــــــــــــــــــــــــــــروراً بُلقي

ــــــــــــــــــيت  ــــــــــــــــــٌب فمــــــــــــــــــا حيل ــــــــــــــــــي ذن ــــــــــــــــــُت فل  قُل
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُهم   أبيِّ وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍه أتلّق
 شــــــــــــــــــأ�مقـــــــــــــــــالوا ألـــــــــــــــــيس العفـــــــــــــــــُو مـــــــــــــــــن  

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُهم ال  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ترجَّ  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّما عمَّ

 عفوَك � بقّية هللا .. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــُت أســــــــــــــــــــــــــــــــــعى إىل ابهبــــــــــــــــــــــــــــــــــم  فجئ
 

 أرجــــــــــــــــــــــــــــــــــوُهم طــــــــــــــــــــــــــــــــــوراً وأخشــــــــــــــــــــــــــــــــــاُهم 
 وآِل ُحمَمَّد .. َسالٌم على ُحمَمَّدٍ  

 .. َمن أَراَد هللا َبدأ ِبُكم َوَمن َوحََّدُه قَِبل َعْنُكم َوَمن َقَصَدُه تـََوّجه إِلَيُكم َصلواُت ِهللا َعَليُكم

 َسالٌم عليُكم مجيعاً ..
 أيديكم هذا الرب�مج: بصراحة.بني 

 يشتمُل على عدَّة عناوين:

 كمال احليدري.سيِّد  املعاصر ال : وقفٌة مع املرجع الديينلاألوَّ  العنوانُ 

 ادسة.احللقُة الس

وقد ، زماننا ء من إمامِ جّال مراجعنا الكبار وعلمائنا األ مبوقفِ  متني فيما يرتبطُ احللقتني املتقدّ  يف احلديث مرَّ 
ا ليست من أ�ّ  ع الشيعة، فمن عقيدهتم ابإلمامةمراج اها كبارُ ة اليت تبنّ املختلّ  ةَ العقائديّ  لكم الصورةَ  عرضتُ 

املرسل : (ا ليست من أصول الدين فأصول الدين ثالثةمن أ�ّ  ا من شروط اإلميان،من أصول اإلسالم وإمنَّ 
ليست من  اإلمامةَ  ، ومن أنَّ من خصائص الرسالة من شؤو�ت الرسالة، ةُ واإلمام )،والرسول والرسالة

إىل أن وصلنا  ،ا من أصول املذهبليست من أصول الدين وإمنّ  املذهب، تا من ضروراضرورات الدين وإمنّ 
من اإلمامة  ن أنَّ اض مِ إسحاق الفيّ يخ الشحبسِب البيا�ت اليت عرضها وعرضتها بني أيديكم املرجع املعاصر 

 الدين. فروع

 ا صارَ َلم أو يف روايةٍ  وردت يف آيةٍ  أصول الدين فروع الدين): (ةاملنظومة العقائديّ  ٌة واضحة لو أنَّ هذهِ وقضيّ 
هل أل ال عالقةَ  ،ت من األشاعرة واملعتزلةذَ خِ أُ  املنظومة أساساً  هذهِ  ألنَّ  يف هذا العبث السببُ ، هذا العبث

املنظومة  رشد� إىل هذهِ د تُ مَّ حمَُ  ت واضحة عن آلِ روا�آ�ت واضحة و  لو كانت هناك وإالَّ  البيت مطلقاً هبا،
أهل ة من أعداء متنا العقائديّ و العلماء واملراجع أخذوا منظ ، لكن ألنَّ االختالف الواضحهذا ما حدث لَ 

ع التشيّ  ثت عنه من أنَّ ما حتدّ  ىلدليٍل ع وهذا أدلّ  ،توتركوا حديث أهل البيواملعتزلة  من األشاعرةِ البيت 
ع أهل ا تشيّ أمَّ  ،منذ بدا�ت عصر الغيبة الكربى والذي نشأ ،والعلماء ع املراجعالذي بني أيدينا هو تشيّ 

 يٌس يف كتب حديث أهل بيت العصمة.البيت فهو حب

رمسوا لنا إمامًا  وكيفَ  اليت أخذتكم فيها بني كتب كبار املراجع على هذا وبشكٍل واضح اجلولةُ  ا يدلّ وأيضاً ممّ 
ا جرى عليه فيما مضى وينسى كثرياً ممّ  فاته،أهل البيت، رمسوا لنا إمامًا يسهو وينسى كثريًا من متصرّ  ال يعرفهُ 
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املوضوعات  كلّ   ى يفبل ينس ،إىل هذا احلدّ  ،خمتّالً  فيه عقلهُ  الذي ال يكونُ  وينسى إىل احلدّ  من الزمان،
 املوضوعات إىل كلّ و والنسيان ق السهتطرُّ  لفاحتما ةيّ ما يرتبط ابملوضوعات اخلارج  كلّ يف ة،جيّ ر ااخل

 .كالمهذا ال مرّ منها وارد حبسب مراجعنا الكبار و  إىل أيٍّ  ،ةاخلارجيّ 

 ا نقطع بعصمتهِ ال ندري وإمنّ  حننُ  ؟ماً هل كان عالِ  ؟ة هل كان معصوماً قبل إمامته الفعليّ  حنن ال نعرف إمامٌ 
 .ةبعد إمامته الفعليّ  وكمال عقله وكمال علمهِ  وعلمهِ 

 .ر مبقدار الكُ ةٍ حقيقيّ  ا قاهلا هكذا من دون معرفةٍ وإمنّ  مقدار الُكر إماٌم ال يعرف

 ون أبنفسهم بني يديه.ن يضحّ يف العطاء ويف األخذ مع جنوده الذي جيحف إمامٌ 

 .له ال وجودَ  ،إماٌم ميكن أن يكن معدوماً 

، ا علمه علٌم إمجايلعلى حنو التحديد وإمنّ  مكانٍ  ويف أيّ  زمانٍ  ل وأبيَّة طريقة ويف أيّ قتَ إماٌم ال يعلم مىت يُ 
 .اتط وال يعلم ابلتفاصيل واجلزئيّ ات فقيّ إمام يعلم ابلكلّ 

 .أبمواله فنتصرّ  امشرتط علينا أن �خذ رضاه حينوال يُ  اً شديداً بَّ ه حُ بّ ط فينا أن حنُ إماٌم ال ُيشرتََ 

 هنا؟ ملاذا كنت كاألموات :أن نسائله  ميكنناإمامٌ 

 .حبياته إذا اعتقد� حبياتهعتقاد إماٌم ال أثر لإل

ه بّ ة حينما حنُ ة ومن مسات ذاتيّ خاصّ  ِه من فضيلةٍ بّ تذكر فيما إذا أحببناه وليس حلُ  ةٍ من خصوصيّ  هِ بّ ليس حلُ  إمامٌ 
 . لو مل نلتزم بطاعتهحّىت 

من دون أن نعرف  ،أن نعرف امسهنعرفه ابجلملة من دون  ا يكفينا أنإماٌم ال جيب علينا أن نعرف امسه وإمنّ 
 .عرف أعداءهن ا أنليس واجباً علين ،ال خيرجنا من الدين ،نناذلك بدي وإذا مل نعتقد بعصمته فال يضرّ  ،هبيترت

  لكرام وقد قرأتا كبار مراجعنا  لت عقائدهذه العقائد مثلما قاً،  جدّ طويلةٌ  ،احلكاية طويلة ،إمامٌ  ،إمامٌ  ،إمامٌ 
 .ذلك من كتبهم فيما مرّ  كلّ 

 ؟اخلالصة ما هي

 ملاذا؟ ،ة صرفةال هي عقائد �صبيّ و  ة متت إىل أهل البيت بصلةالعقائد ال هي عقائد شيعيّ  هذهِ : اخلالصة
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جلهل ع ابشبَ موقف مُ ، ء موقفهم خاطئ من حديث أهل البيتعلماء� األجّال  مراجعنا الكرام وألنَّ  ألنَّ 
حينما  ، ويفهمونه بقواعد فهٍم �صيبّ مبيزان تقييٍم �صيبّ  ون يف تقييمهلم، يتعاب وابجلهالة الواضحةكّ املر 

 ضح الصورة أكثر وأكثر.كمال احليدري ستتّ سيِّد  مع ال ر حلقٍة من حلقات هذه الوقفةإىل آخِ  نستمرّ 

يف  والعنوان األهمّ  من عقيدة الرباءة،ء نا األجّال مراجعنا الكبار وعلمائ يف احللقة املاضية إىل موقف وصلت
وبعد ذلك  ،لبغضاو  بّ ىل دائرة احلُ إ ة،، وبعد ذلك ننتقل إىل الرباءة العاطفيّ )ةالفكريّ  الرباءة( :عقيدة الرباءة

 ةالرباء( :س يف الرباءةلكن األسا، ةة أتتينا الرباءة العمليّ وبعد الرباءة القوليّ ، ةالرباءة القوليّ  ل إىل دائرةنتحوّ 
 .)ةالفكريّ 

 اا جاء يف كتبهم وممّ قرأ شيئاً ممّ وأفة ئطاخذ مناذج من كبار مراجع الوآعلمائنا و  جولة سريعة بني كبار مراجعنا
 تالمذهتم عنهم: نقله

 جردي:و الرب سيِّد بدأ ابلأ

 :يدي ، الكتاب الذي بنيراجع الشيعة الكبار والكبار جّداً م من هللا عليه رمحةُ حسني الربوجردي سيِّد ال
 ألحد تالمذتِه الذين عاشوا )يف الفقه واحلديث والرجالاهه جتّ ة وايّ ماة اإلمام الربوجردي وآاثره العلحي(
وهذه  ة/للتقريب بني املذاهب اإلسالميّ  الناشر اجملمع العاملي /د واعظ زادة اخلراساينمَّ حم الشيخ لقرب منه،اب

د واعظ زادة اخلراساين عن املرجع الكبري حممَّ يخ الشا ماذا ينقل لن /هجري قمري 1421هي الطبعة األوىل 
 الربوجردي؟سيِّد ال

من اجملتهدين واملهم أنَّه   من أعالم الفقه وأستاٌذ كان حيضر درسه مجٌع كثريٌ  لمٌ عَ  اإلمام الربوجردييقول: 
ابلتقريب بني املذاهب  - ابلتقريب ةٌ مّ ستنباط واالستدالل هلا عالقٌة هاٍة يف االكان صاحب طريقٍة خاصّ 

) 183(صفحة القرأ من أ� أ - ةالرجوع إىل فتاوى علماء أهل السنّ  أبنّ  ه كان يعتقدمن ذلك أنَّ  -
ل سهّ ة يُ الرجوع إىل فتاوى علماء أهل السنّ  نّ ه كان يعتقد أبمن ذلك أنَّ  - )184(صفحة الإىل  مرّ استو 

ة الرائجة الروا�ت صدرت غالبًا تعليقًا على الفتاوى الرمسيّ  السبيل لفهم روا�ت أهل البيت ألنَّ هذهِ 
سأله عن رأيه فيها واإلمام وي ةفتوى الرائجة من علماء أهل السنّ آنذاك وكان السائل �يت اإلمام فيذكر ال

ة األصل يف حديث أهل البيت ة ليست هي القضيّ قد تكون هناك بعض احلاالت ولكن هذه القضيّ  - جييب
 صلواتُ د مَّ حمَُ  رجع الكبري جعل من حديث أهل البيت حاشيًة على حديث املخالفني آللِ ذا املهومع ذلك 

 عليهم أمجعني. وسالمهُ  هللاِ 
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ة عليهم مَّ روا�ت األئِ  ميكن فهمُ  هُ أنَّ  يعتقدُ  - ديالربوجر سيِّد ال ينيع - تاذكان األس: )91(صفحة اليف 
ة مَّ عصر أئِ ة يف مراجعة الروا�ت والفتاوى الشائعة ألهل السنّ  الم وأقواهلم بشكٍل أفضل من خاللالس

يف الواقع العملي  - ةالشيعة على هامش فقه أهل السنّ  فقه: كان يقول أحيا�ً و  أهل البيت عليهم السالم
ملخالفني يف أصول تقييم حديث أهل البيت ويف ا م تبعواهُ ماؤ�، فَـ لعهكذا صنع مراجعنا و  الشيعي يف اجلوّ 

أصول القواعد ويف أصول فهم حديث أهل البيت فجعلوا املنت من فكر النواصب وجعلوا حديث أهل البيت 
ر واقعًا ا يقرّ عليه إمنّ  هللاِ  رمحةُ  يدالربوجر سيِّد هذا هو الواقع العملي املوجود، وال ،وفكر أهل البيت يف احلاشية

 أوجده املراجع السابقون، ولكنَّ  ،غيبة الكربىعصر ال منذ بدا�ت ابتدأالواقع هذا  ،ليس هو الذي أوجده
 نوحىت الذي، ا املنهج هو منهج أهل البيتذه وابالعتقاد أنَّ  ابلقبول وهريخ تلقّ رب التأوعلماء� عِ  مراجعنا

أثر، إىل أن وصلنا فصار  يّ ا أو ب ومن هذا اإلشكال الكبري مل يرتّ عيب الكبريهذا الالتفتوا إىل جانٍب من 
، )ةامش فقه أهل السنّ فقه الشيعة على ه( : مفروٌغ منهاا حقيقةٌ احلقيقة وكأ�ّ  ر هذهِ ي يقرّ در وجالرب سيِّد ال

، أهل البيت بداً ا ذلك؟ أو داأهل البيت أر  هل أنَّ  ؟لكن هل احلقيقة هي هذهو  املوجود يف الواقع هو هذا،
 عوارقّ ي يريدون أن ،عون أحراراملرقّ  ،عنييل ابملرقّ  نَ ال شأ ،عوناملرقّ  عُ قّ ، سري )صواب يف خالفهمال إنَّ : (قالوا لنا

 دليلٍ  م أدلّ هوترقيع ،ىل ترقيعإفهمون األمور فيحتاجون يف إصالح هذا الفهم ي هم، عواعلمائنا ومراجعنا فلريقّ ل
  ،جئت هبا شاهدة املقولة هذهِ  ،من هذه املقولة قُ ، فكالمي واضح وصريح وكالمي ال ينطلة كالميعلى صحّ 

الطوسي بل يخ الشمنذ زمان  رب أتريخ الشيعة،العلماء عِ و  ما كتب املراجع ينطلق من حتقيٍق يف كلّ  كالمي
يخ الشالطوسي، يخ الشساقها لنا  ؟ن ساقهامَ  ة الكربى اليت ساقها لنا،الطامّ  ي ولكنَّ سو يخ الط قبل الشحّىت 

ة يف الوسط ة والفكريّ اهات الثقافيّ الجتّ ا ويف مجيع قويّ  وبشكلٍ  يلطوسي هو الذي أقحم الفكر الشافعا
منهم يعيشون حالًة من  الكثريوعلماؤ�  ،والفقهيّ  املأزق العقائديّ  اذه شنعي ذلك اليوم وحننُ  الشيعي، ومنذُ 

وأمواهلم  مبصاحلهم ضرّ ستاألمر مواجهة هذا  وا إىل هذا األمر ورأوا أنَّ تالتف والذين ،ب هبذه احلقيقةهل املركّ اجل
، كبرية  هذا سيثري فتنةً  التفتوا إىل هذا األمر من أنَّ  نيرين الذسهم وخيدعون اآلخَ عربوا خيدعون أنف ،فعربوا

، )سرَ خْ اٌن أَ يطَ شَ  قّ ن احلَ عَ  تُ اكِ السَّ (و على الباطل الكبرية يف البقاءِ  الفتنةُ ، صريح كذٌب شيطاينٌّ   هذا وهللاِ و 
 التمثيلو  بقتلهِ  يعةَ الش راجعُ املأمر و  ك دمهُ فِ البعض منهم سُ ، و عوا قمعًا شديداً مِ هم قُ م قالئل ولكنّ ا تكلّ رمبّ 

ثكم عن هذا سأحدّ ، الناصيبّ  لواقعا ضوا علىعرت ما فعلوا ذلك بعلماء شيعة ا ذاإ ةَ وضمنوا للشيعة اجلنّ  جبسدهِ 
 .املوضوع يف احللقات القادمة

الفتاوى  ة، ألنَّ السنّ  أهلُ  فقهِ  على هامشِ  الشيعةِ  فقهُ ي: دوجر الرب سيِّد إذًا النتيجة اليت وصل إليها ال
 ةُ مَّ على تلك الفتاوى وكان األئِ  اً تهم بناءأئمّ ون لأة يسمَّ أصحاب األئِ  هي فتاواهم وكانَ  املستعملة آنذاك
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 لو  حّىت  ،ةٍ قضيّ  ة موجودة ولكن كم نسبتها؟ علماؤ� يبحثون عن أيّ هذه القضيّ  -يبون يف ضوئها أيضًا جيُ 
ل بَ شديدًا من قِ و  خرتق اخرتاقًا واسعاً وامل هذا املنهج املوجود تون هبا ألجل أن يقولوا أبنَّ � كانت حمدودةً 

مون الشيعة أصول الدين علّ مثلما يُ  ال أدري،؟ لشيعةا عوانقيُ ؟ عوا أنفسهمقنِ حياولون أن يُ  ،ناصيبّ الفكر ال
مون الناس كيف يعرفون علّ وال يُ  ،من أصول الدين ةون اإلماممخسة ويذكرون اإلمامة، ولكن يف كتبهم ال يعدّ 

 هللاِ  صلواتُ واصب وتركوا منهج أهل البيت ناليت جاءوا هبا من ال ةليديّ  وفقًا هلذه املناهج التقأصول دينهم إالَّ 
 .ا آخذ مناذجمنّ شيء وإ كلّ   قرأليهم أمجعني، أ� ال أستطيع أن أع وسالمهُ 

سيِّد ما رأيت ال - يقول يناخلراسازادة د واعظ حممَّ يخ الش هو - على سبيل املثال: )186(صفحة اليف 
 وضوع مرّ هذا املو  - إلطالقا مسألة اخلالفة على يطرحُ  -ي دوجر الرب سيِّد ث عن اليتحدّ   - ذااألست

نقًال سامي البدري سيِّد ث بِه المن كالٍم ما حتدّ  ما مرّ  ومن مجلةِ ، ةالقضيّ  يف هذهِ  الكالم مرّ  عنه، احلديثُ 
وهو نفس الكالم ، )واإلمامة ةللخالف بيعة الغدير ما كانت بيعةً ( من أنَّ ى العسكري ضتر مد السيِّ  هستاذعن أ

من  كاظم احلائري عن بعضٍ سيِّد  وهو نفس الكالم الذي نقله ال ،احليدري مع تالمذتهسيِّد ال ث بهالذي حتدّ 
على سبيل  -والعلماء  يف جمالس الكثري من املراجعِ  د، وهو نفسه الذي يرتدّ ةحزب الدعوة اإلسالميّ  تاقياد

 يف كلّ  -ة واخلاصّ  ةالعامّ  لساتهِ مسألة اخلالفة على اإلطالق يف جَ  األستاذ يطرحُ سيِّد ال ما رأيتُ  املثال:
مسألة اخلالفة  األستاذ يطرحُ سيِّد ال ما رأيتُ  ثال:ملا لعلى سبي - ةة واخلاصّ العامّ  اتهِ يف جلس اجللسات،

ة يف جلساته اخلاصّ   الدرس ويف خارج الدرس بل مسعتهُ ة يفة واخلاصّ العامّ  ساتهعلى اإلطالق يف جل
ما  ،ال جدوى فيها اليوم حلال املسلمني وال داعي إلاثرهتا وإاثرة النزاع حوهلا ةاخلالف مسألةُ : يقول

 وجرديد� الرب الفائدة للمسملني � سيّ  - لمن هو اخلليفة األوّ  مسألةَ  للمسلمني اليوم أن نطرحَ  الفائدةُ 
 ن اخلليفة الذي نصبهُ و فيعر  هللا، فون اخلليفة الذي نصبهُ ملؤمنني، يعر ا ن أمريو فيعر  ،ليعرفون إمامهم األوّ  أّ�م

 نمَ  عادِ (وَ : عىنامل هذاوال ينطبق عليهم  )االهن وَ مَ  والِ  مَّ هُ اللَّ (:  ينطبق عليهم هذا املعىنرسول هللا حّىت 
 ،)َلهذَ ن خَ ل مَ ذُ اخْ (و  :عىنهذا املوال ينبطق عليهم  )هرَ صَ ن نَ ر مَ صُ انْ وَ (: عىنهذا امل  ينطبق عليهم حّىت  ،)اهداعَ 

خلالفة ال جدوى فيها ا مسألةُ  - أمري املؤمنني ال ينصرُ من  منطقُ  أمري املؤمنني، ذلُ خي هذا املنطق منطق من
 الذي نصبهُ  ليفةُ ن هو اخلص مَ ة إذا مل نشخّ الفكريّ  أين هي الرباءةُ  - وال داعي إلاثرهتاني حلال املسلماليوم 

ة أمل ريّ مَ يف الشورى العُ  املؤمنني نفسهُ  أمريُ  ؟!تفاصيلب على ذلك من ا وما يرتتّ س ما يريد منّ نتلمّ  يكهللا  
فأين أنت � ، أمري املؤمنني هذا هو منطقُ ، يرفض خالفتهما هُ ملاذا؟ ألنّ  ،وعمر يب بكرٍ أ بسريةِ  يلتزمَ  يرفض أن

عي إلاثرهتا فة ال جدوى فيها اليوم حلال املسلمني وال داالاخل مسألةُ  -؟! رجع الشيعة من هذا املنطقم
ا املفيد حلال إمنّ  ؟!لليفة األوّ مسألة من هو اخل  اليوم أن نطرحَ نيملللمس ، ما الفائدةُ وإاثرة النزاع حوهلا
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 فبيعة الغدير التبليغ، – اننخذ منها أحكام دي�أن  جيبُ اليت ف املصادر ر عن و أنني اليوم هاملسلم
يون عمن ال ذلك يشربُ  وكلّ  من هنا ومن غريها، هذه الفكرة جذورها تشربُ م، كااألح للتبليغ، لتبليغ
نها أحكام أن �خذ م املصادر اليت جيبُ  نعرفَ حلال املسلمني اليوم هو أن  ا املفيدُ إمنّ  -الكدرة القذرة 

 ةُ مَّ ة أئِ مَّ األئِ  أنَّ  د على حديث الثقلني بلحاظيؤكّ  - الثقلني ثى حديلعد يؤكّ سيِّد من هنا كان ال، ديننا
 كن احلال أنَّ لو  رآن منهم،رآن فنعود إليهم كي �خذ علم القُ لمون القُ م يعهُ رآن فَـ ت مع القُ نَ رِ لعرتة قُ ا ألنَّ  علم،

الشيعة  علماءُ  ،دحممَّ  ن من آلِ رآردي نفسه ما أخذ علم القُ جو الرب  يِّدن وحىت السرآما أخذت علم الق الشيعة
الطائلة ألجل أن  الاألمو  عَ دف ي نفسهُ در وجالرب سيِّد ال ،ةن وفقا للمناهج الناصبيّ رآروا القة فسّ يعمراجع الشو 
ث عن ليت تتحدّ ا ءام طباعة األجز ل ذلك حرّ ويف مقاب نشر يف مصر،طبع تفسري جممع البيان للطربسي ويُ يُ 

 تفسري يف الوسط السّين هذا ال ألجل أن ينتشرَ  ةمَ اطِ ة وقتلة فَ مَ اطِ عن مطاعِن أعداء فَ و  ةمَ اطِ ظالمة عليٍّ وفَ 
 ت، فتفسريُ املديح يف الصحف واجملّال  زهر ابلقبول، وكتبوا عنهُ اه علماء األابمتياز لذلك تلقّ  وهو تفسٌري سّينٌّ 

من فكر أهل البيت، هذا هو الواقع  فيه شيءٌ  ،أبهل البيت لهُ  متياز ال عالقةَ اب جممع البيان تفسٌري سّينٌّ 
 .املرجعيالواقع الشيعي و 

ألزهر الراحل أهدى شيخ ا يدوجر الرب سيِّد ال أنَّ  ومسعتُ  :يقول يناسااعظ زادة اخلر و  دمَّ حم الشيخ وهو
على  ،يعرف هذا الكتاب هو من كتبهم هُ ألنَّ  -للشيخ الطوسي ) املبسوط(ب اعبد اجمليد سليم كت

إليهم مثًال تفسري  هدِ ملاذا مل يُ  ،عندهم  مرفوضٌ يفالككتاب ا  ألنّ  ؟هِد له كتاب الكايف ملاذا مل يُ ، وإالَّ ممنهجه
دى لشيخ مراجع الشيعة يرفضون تفسري الربهان، فماذا أه بل إنَّ ، الً م يرفضونه مجلة وتفصي؟ أل�ّ الربهان
 مة،دّ قث عن هذا الكتاب يف احللقات املتاحلدي ومرّ  ،خ الطوسييللش) طو ساملب(؟ أهدى كتاب األزهر

 خر حياته قولهيف آ وروي عنهُ  عبد اجمليد يخلشا وكان هلذا الكتاب أثٌر كبري على -ت إليهم دَّ بضاعتهم رُ 
 يتُ إفتاء األزهر مىت ما تصدّ  ةلك عضوًا يف جلنذ سواء حني كنت مفتيًا ملصر أو حني أصبحت بعد

لو كان على  ،على منهجهم وعلى ذوقهم ه؟ ألنّ ملاذا - املبسوط باأراجع كت مسألٍة لألفتاء كنتُ  ةجلملعا
 .هذه هي احلقيقة ،ما رجع إليهعليه لَ  وسالمهُ  هللاِ  منهج اإلمام الصادق صلواتُ 

د حممَّ  عن الشيخ ثُ دّ يتحو شيوخ األزهر  عن ثُ دّ ستاذ يتحاألسيِّد وكان اليقول:  )188(صفحة اليف 
السرطان القطيب اخلبيث يف (مج الكالم يف بر� رّ وم - وإجالل ة بتقديرٍ لماء أهل السنّ وغريهم من ع عبدو
من أراد أن  ابلتفصيل، احلديث مرّ  عن أصول فكره املاسوين،د عبدو و حممَّ يخ الشعن  ّية)فة الشيعلثقاة اساح

كان يراجع دائماً كتاب   هُ كما أنّ  - ق والدقائقئانرتنت ابلواثئق واحلقمج موجود على اإل�الرب  يراجع الرب�مج،
يف  - ارنقحسن الكتب يف الفقه املالبن رشد األندلسي ابعتباره من أ )تهد و�اية املقتصدبداية اجمل(
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 -األغلب   يف األعمّ اً فقهًا شافعيّ  الشيعيّ  ن كان الفقهُ وإ ،يللفقه الشيع كرَ ال ذِ  الفقه املقارن الناصيب،
 فوطاملا رأيت الكتاب مفتوحًا أمامه على منضدته وتعرّ  يف الفقه املقارن، ابعتباره من أحسن الكتب

 الربوجردي.سيِّد أجواء ال هذهِ  - به على هذا الكتاب عن طريقهطّال 

ومن أبرز  - سي دار التقريبمؤسّ مع  -ي دوجر الرب سيِّد ال - فقكان يتّ و : )96(صفحة الإىل أن يقول يف 
 ي حينمادالربوجر سيِّد ي الذي كان وكيًال للد تقي القمّ شيخ حممَّ الف ،ادها حسن البنّ سيها بل هو سيِّ مؤسّ 

خوان اعة االمجل العامّ  مه يف املقرّ يعيش أ�ّ ؟ كان ينام و مهأين كان يعيش أ�ّ ؟ نامي ذهب إىل القاهرة أين كان
 العامّ  رّ قالربوجردي هناك ينام ويعيش يف املسيِّد ي وكيل الد تقي القمّ حممَّ يخ الشكان   ،ة اإلرهابيّ نيماملسل

هه وهو لذي يوجّ ا ا هوبنّ ا وكان حسن الوثيقٍة حبسن البنّ  على عالقةٍ  ة وكانلمني اإلرهابيّ سجلماعة االخوان امل
موال اليت يُرسلها السّيد ، وكانت األسمذي وضع هذا اإلهو ال (دار التقريب) سم الدارالذي اختار إ

الكالم ليس كالمًا  ، وهذاا وأضرابهنّ خدمة حسن البع يف وضَ ي تُ د تقي القمّ مَّ حم شيخالإىل   يدوجر الرب 
ميكنكم أن تراجعوا ما كتبه أحد رموز األخوان  ث عن هذا املوضوع،هناك واثئق ووحقائق تتحدّ  ،اً يّ جزاف

ل وعن  مفصّ عن هذا املوضوع وبشكلٍ  راجعوا ما كتب ،ويابر اخلاحملامي ثروت  ثروت اخلرابوي، املسلمني
 .ي إىل هناكدربوجر يِّد الث هبا السة اليت كان يبعالكثري  لااألمو 

القائم بني  الرئيس لالختالفِ  سببُ فقه هو الال سي دار التقريب وأعضائها أنَّ فق مع مؤسّ تّ ي وكان
هذا كذب من  هذا كذب،؟ ليس هذا كذبأ الفتاوى)، ة هو الفقه،مَ اطِ ع أعداء فَ ختالفنا م(إ – املذاهب

 ة عموماً الرموز الشيعيّ  مراجع الشيعة، ألنَّ  ،فليس بكذب ءار املراجع والعلمو ا من منظأمَّ  البيت،منظور أهل 
يف كالم مراجعنا وسأقرأ  ي يظهرذهذا ال ،ال يوجد هناك خالف يف العقيدةِ ، جعلوا اخلالف يف الفقه

 يف املشكلة أنَّ  نو لة يقو رموز� الشيعيّ  مراجعنا وأنَّ  من أنَّ  ضعوها يف أذهانكم روها،تذكّ  هذه النقطة، عليكم
 .رباءةا تنتفي عقيدة الوالية وعقيدة الذ، وهبةند� مشكلة عقائديّ ، حنن ما عةالقضا� الفقهيّ 

مة مثلما الوضوء مقدّ  لوالية،مٌة لوالرباءة مقدّ  الرباءة قد انتفت هنا، عقيدة ألنّ ؟ نتفي عقيدة الوالية ملاذات
 كَ بُّ حِ  أُ ينّ ني إِ نِ ري املؤمِ مِ  أَ �َ : (هذا الذي قال ألمري املؤمنني ،بال براءة وال واليةَ ، هوربال ط للصالة فال صالةَ 

 ا أنْ مّ إِ ى وِ مَ عْ تَـ  ا أنْ مّ إِ ر فَ عوَ ا إنَّك َألَ أمَ  - اإلمام ماذا قال له؟ هراء،ر أحد قتلة الز كوذ  - �ًَ َال فُ  بُّ حِ أُ وَ 
ب ر سب التجاحب ،يف الغالب هكذا ،عمىيف الغالب هؤالء نتيجتهم ال ون،ر بصويف الغالب هؤالء ال ي )،ربصِ تُ 

 )ال�ًَ فَ  حبُّ ك وأُ حبُّ  أُ إينّ (،  الديينة اليت عشناها يف اجلوّ يّ مة يف حياتنا اليو ة وحبسب التجارب الواقعيّ رخييّ التأ
 .ا فكر العورانهذ  أعور،لفكر فكرٌ ا اذه )،عورك َألَ نَّ ا إِ مَ أَ ؟ (أمري املؤمنني ل لهُ ااذا قم
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ختالف القائم بني  الرئيس لالالفقه هو السببُ  سي دار التقريب وأعضائها أنَّ مع مؤسّ  فقتّ ي وكان
ألهل  أنَّ  دُ وكان يعقت -ه الفق - عوامل التقريبميكن أن يكون من  نفسهِ  يف الوقت هُ بيد أنّ  ،املذاهب

 يضًا لنا فقهنا املرتكز على أساسة وهو اثبٌت عندهم وحنن أخذًا من الكتاب والسنّ تَّ مُ  ة فقهاً السنّ 
 إىل أن -تطبيق أحدمها ابآلخر د و يحما نبغي االهتمام ابلفقهني بشكلٍ وي الكتاب وروا�ت أهل البيت،

 نة فيما بني الشيعة؟ يف جمال املقار  جماليف أيّ  - خلالفةا ةىل قضيّ إمل يلتفت  هُ ال فإنَّ هذا اجمليف : قولي
مل  هُ ال فإنَّ هذا اجمليف  - ة جعل االختالف يف الفقهالشيعة والسنّ بني يف جمال االختالف فيما  والسّنة،
هذا هو  )،اإلمامة هي للتبليغ ألنَّ ( – ومل حيفل هبا عند اخلوض يف أصل اإلمامة ةة اخلالفىل قضيّ إيلتفت 

 عن املسلمني يف غىنً  رى أنَّ ي يف أصل اإلمامة بل كان اخلوضِ عند  - مل يهتم هبا - فلومل حي -املقصود 
ة يف أيّ  ، ر كالمه الذي يدور يف هذه اجلهةإىل آخِ  قد انتهت ... ةٌ ا قضيّ للخالفة هذا اليوم أل�ّ  ضِ رّ عالت

ة مشكلٌة يف املشكلة فيما بني الشيعة والسنّ  ة بيان أحكام، وأنَّ مَّ م أئِ هُ  ،بليغت ةمَّ م أئِ ة هُ مَّ األئِ  من أنَّ  ؟جهة
 يف الفقه. مشكلةٌ  ،الفتاوى

هذا  ، هذا حتريٌف ملساِر فكر أهل البيت بدرجة كاملة، هذا حتريف كامل، املشكلة أنَّ خطرية ةٌ هذه قضيّ 
نا لكنّ  و داً ات كان موجو نمسياخلمسينات وحىت قبل اخل الفكر منذُ  هذا ي،در وجالرب سيِّد ابل اً الفكر ليس خاصّ 

ة ويف ة الشيعيّ يف الساحة الثقافيّ  احلاكمُ  ا الفكر هو الفكرُ ذهاخلمسينات وإىل اآلن  ، منذُ عن زماننا ثُ نتحدّ 
 اهُ نّ بوإىل هذه اللحظة يت مراجع الشيعة أكثر كبارِ  اهُ نّ بة وهو الفكر الذي يتالرمسيّ  ةِ يعيّ الشة الدينيّ سة املؤسّ 

 .دو�م اآلنتقلّ  نيالذ املراجعُ 

منذ زمان الشيخ الطوسي وبشكٍل أخص حينما  الكربى وبشكٍل خاصّ بدا�ت عصر الغيبة  بدأت منذبليَّتنا 
بيه بعد أ الشيخ الطوسي مرجعًا للشيعةِ  فصار ابنُ  ا ابلوراثة،ة ولده من دون استحقاق وإمنّ وصل إىل املرجعيّ 

، استحقاق خ الطوسي مرجعاً من دونِ يالش سنة كان ابنُ  55أكثر من  عاً،سنة مرج 60ب من وبقي ما يقرُ 
ة موجودة على طول القضيّ  وهذهِ  (املفيد الثاين)، لقبَ  عالية، كذاًب وزورًا وضعوا لهُ  ةٍ مل يكن على درجٍة علميّ 

، فلذا وضعوا ألقاب كبرية ًال فتوضع لهُ مؤهّ  ة من ليسَ املرجعيّ  ات حينما �يت إىل ُسّدةِ ريخ املرجعيّ التأريخ يف أت
م على أبيه ابعتبار أنَّ الشيخ املفيد كان أستاذًا تقدّ م روا الناس أبنَّهُ يريدون أن ُيشعِ  )(املفيد الثاين بلق لهُ 

الطوسي كان �بغًة وكان  ، الشيخم على أبيهالطوسي متقدّ يخ للشيخ الطوسي فرييدون أن يقولوا أبنَّ ابن الش
 من �بغةً  ة وكانَ كان موسوعًة عمليّ   لفكر الشافعي ولكنَّهُ اب رهِ النظر عن أتثّ  بغضّ  ة،لميّ عاملاً وكان موسوعًة ع

بُن عامل إ(: بني رجال الدين ٍة تشيعرفيّ نا ابتلينا بقاعدٍة عُ ، ولكنَّفلم يكن كذلك أمَّا ولدهُ  ،النوابغ يف عصره
ا أرد� إذ امل فإذا لبس العمامة صار عاملاً)،ابن عامل نصُف ع(، ال أدري كيف صار نصف عامل )،نصُف عامل
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، فبقي يخ الطوسي هي هكذاابن الش ةُ ، قضيّ مواله صار مرجعاً فإذا كثرت أ :أن نضيف عليها إضافًة أخرى
دليٍل على  ، ما كان أحد يستطيع أن يفتح فمه وهذا أدلّ ةٍة مشوليّ ٍة فكريّ ٍة دينيّ أكثر من نصف قرن بدكتاتوريّ 

 قوال الطوسي إىل أكثر من مئة سنة،دون أالشيعة يردّ لذلك بقيت الشيعة وبقي علماء ة، العلميّ  عدم قدرته
هذا فإنَّ  ومع، حدث بعض التغري بعد ذلك أن ىلإاس وبقي النّ  فيها مرجعاً  لدهُ و أكثر من نصف قرن كان 

 .اللحظة إىل هذهِ  ،ذاال زالت إىل يومنا هآاثر فكر الطوسي 

يف تراجم  ة موسوعٌة يف الرتاجم،يعن الشايأع د اخلامس،وهذا هو اجمللّ  ،)ةعأعيان الشي( هذا الكتاب هو
، هذه بريوت، دار التعارف للمطبوعات د اخلامس،هو اجمللّ  اذه العاملي، حمسن األمنيسيِّد ، للالعلماء
 .ميالدي 1986الطبعة 

د أيب جعفر حممَّ يخ الشاملفيد أبو علّي احلسن ابن يخ الش :الطوسييخ الشيف ترمجة ابن ) 244(صفحة ال
لوراثة ال اب ةاملرجع الذي �ل املرجعيّ  ،الطوسييخ الشماذا جاء يف ترمجة ابن  -الطوسي  احلسن بن عليّ بن 
ة اثة ابلور ولده للمرجعيّ  عدُّ واآلن هناك من يُ  إىل يومنا هذا،و  ريخرب التأعِ  روهذا األمر يتكرّ  ،ستحقاقابال
فماذا احلاالت يف املراجع املعاصرين،  وقد رأينا هذهِ  ،م قادمة وسنرىاأل�ّ  ،ذلك ببعيد م القادمة وليسَ لأل�ّ 

 جاء يف كتاب أعيان الشيعة؟

صب ة النّ فه معروف بشدّ ومؤلّ   من كتب املخالفني،كتاٌب رجايلّ   )لسان امليزان(، )لسان امليزان(ينقل عن 
وهو  يزانامل يف لسان ءا، ماذا جن امليزان هو البن حجر العسقالينفلسا ،سقالينعابن حجر ال ،والعداء
وهو يف نفسه  -هو صدوق  لهُ  ابلنسبةِ  - وهو يف نفسه صدوقيقول:  ؟الطوسييخ الشث عن ابن يتحدّ 

 سنة تويفّ  والدهُ  ا حىت بعد ذلك،مبّ ور  ،515سنة  إىل اً بقي حيّ  -مئة مات يف حدود اخلمس ،صدوق
ل ابن حجر سنة، فماذا يقو  55 كان مرجعًا ألكثر منف ،515 سنة ًا إىل ما بعد، وهو بقي حيّ 460

 مات يف حدود اخلمسمئة ،هو يف نفسه صدوقو  ؟الطوسييخ الشعن ابن  )لسان امليزان(العسقالين يف 
ة الرباءة وليست هو قضيّ  ،الصحابة ث عن سبّ يتحدّ  - بّ ًا عن السَّ كافّ ؟ نهما هو تديّ  - ناً تديّ وكان مُ 

 هكذا كان أسلوبُ  ،أهل البيت واضحة من أعداءِ  مل تكن براءتهُ  ،ثونولكن هم هكذا يتحدّ  ،ة السبّ قضيّ 
أعيان (قرأ من أوأ� ، الطوسييخ الشهذا هو كالم النواصب عن مرجع الشيعة آنذاك عن ابن  ،تهمرجعيّ 

وهو يف نفسه : (هذه العبارة ،)كان صدوقًا يف نفسه،  ناً وكان متديّ ( ،العاملي حمسن األمنيسيِّد لل) ةيعالش
فمن هذه اجلهة هناك  ةيعمرجع الش هُ ار أنّ ابعتب )؟قو نفسه صديف وهو : (ريبعتهذا ال لماذا استعمل ،)صدوق
ع من شبَ ه مُ ألنّ  ناً وكان متديّ  قو الرجل صد عن الشيعة فهو صدوق، بعيداً  ولكن إذا أخذ�ه ة كبرية،إشكاليّ 
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 اً فّ نًا كامتديّ وكان خمسمئة مات يف حدود الـ ،ه صدوقسفوهو يف ن -يه ابلفكر الشافعي مَ درأسه إىل ق
 .بّ عن السَّ 

بدأت  امحين ربى،الكُ  للغيبةِ وحىت قبل ذلك، منذ السنني األوىل  ة بدأت من هنا،القضيّ  أال تالحظون أنَّ 
ىل تراكم األمر إ ، وشيئاً فشيئاً اه الفكر الناصيبّ جتّ اب ة يتقاطرونيعالكربى بدأ علماء الشيعة ومراجع الش الغيبةُ 

 بنا إىل ما وصل. أن وصل احلالُ 

د مهدي مَّ حم درها السيّ اخلوئي واليت قرّ سيِّد أحباث اخلارج لل )،الشيعة فقهُ (هذا هو اجلزء الثالث من كتاب 
عن النواصب وعن  ثُ وهو يتحدَّ  )139(صفحة اليف  اخلوئي،سيِّد ، هذا هو فقه الاخللخايل املوسوي
هذا ء و اضوالبغ العداوةِ  صب نصبُ د ابلنّ ار امل - والبغضاء العداوةِ  صب نصبُ راد ابلنّ إذ امل: يقول النصب

يف  هُ ألنَّ  - صبابلنّ  إذ املرادُ  - الكالم يف معىن الناصب اذة يقولون هب السنّ حّىت  عليه اجلميع،فق عىن يتّ امل
 بُ صب نصابلنّ  إذ املرادُ  - مبا يقولونن لنا ال شأ ،يلهموهلم تعريفهم وتفص )الناصيب(عنوان ة يوَجد فقه السنّ 
ني حلقِّ أمري املؤمنني عليه السالم بَ ني الغاصِ لَ سالم األوّ  إبكمُ ومن هنا حيُ : قولي  أنإىل - لبغضاءاو  العداوة

ا �زعوهم يف حتصيل املقام والر�سة نصبهم ظاهرًا عداوة أهل البيت وإمنّ  لعدمِ ملاذا؟  - إسالمًا ظاهر�ًّ 
من  وهذا وإن كان أشدّ  يقول:و  اخلوئي يستمرّ سيِّد وال - واملنزلة نِ االعرتاف مبا هلم من الشأة مع العامّ 

 .وجب النجاسة املصطلحةال ينايف اإلسالم الظاهري وال يُ  هُ  أنّ الكفر واإلحلاد حقيقًة إالَّ 

ة يعات ومن نصوص األدمن نصوص الز�ر  اً جدّ  األعداد الكبريةو  يات اهلائلةماذا نصنع هبذه الكمّ  الكالم هنا
ثنا دّ ريخ اليت حتُ ًا يف كتب التأث ومن الوقائع الكثرية جدّ يدت واألحالة ومن الروا�ملفصّ ا طب الطويلةومن اخلُ 

ها لُّ ثقافة أهل البيت كُ  ؟!وعن سعيهم يف قتله عليّ  يٍّ وآلِ غضهم ونصبهم العداء لعلعن عداء هؤالء وعن بُ 
 حديث أهل البيت. اخلوئي نسف كلّ سيِّد ال ، ألنّ ءصب هؤالعن أنَّ رؤوس النّ  ثتتحدّ 

ماً من ال أعرف عالِ   احملدودةيترب من وجهة نظري حبسب خ ة على األقلّ ملكم يف احللقات املتقدّ  نتبيّ كما 
مثلما أهل البيت حديث ف وضعّ البيت ر حديث أهل ث أهل البيت ودمّ يدعلماء الشيعة قضى على ح

أكثر العلماء حتطيمًا حلديث أهل  ،العلماءو  من املراجع ي وتالمذتهُ ئو اخلسيِّد ال، يئو اخلسيِّد ال سةُ ر دفعلت م
ةِ  وتضعيفاً  حلديث أهل البيت كاراً نوإ تالبي  دهن جاء بعاخلوئي ومَ سيِّد هو ال الناصيب علم الرجال قواعدِ  حبجَّ
ة، إذا مل يكونوا مَ اطِ فَ  لةِ تَ وقَـ  ةمَ اطِ أعداء فَ  لذا هو حيكم بعدم نصبِ  ،ستهر دمن تالمذة م ن مراجع الشيعةِ مِ 
 !؟!الء نواصب فَمن ُهم النواصبؤ ه
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ة يّ نّـ س وجه وال عقائد ىة علهي عقائد شيعيّ  ة العشي عقائد� اليت كتبها مراجع الي أقوله من أنّ هذا هو الذ
 راجع والعلماء.ع املعقائد علماء الشيعة، عقائد وفقاً لتشيّ  اإ�ّ  على وجه،

ة، كيف صاروا ما مَ اطِ لة فَ تَ م قَـ هُ  ،م هؤالءت أهل البيت فمصدر العداء والنصب هُ ماة لكلعراجَ ط مُ  أبسَ وإالَّ 
 .اخلوئيسيِّد ة الالعظمى مرجعيّ ة يّ ة الشيعه املرجعيّ ءت با! هذا ما ج!؟هم بنواصب

يقول  لقتلِه،حضروا  ن حضروا يف كربالء وقتلوا احلسني،ن الذيثنا عن أنَّ مِ حدّ ليُ  من هذا يستمرّ  واألنكى
ال خالف يف جناستهم  :واصبالنّ  جناسةُ : )139(صفحة ال ، يفيف نفس الصفحة م بنواصب،هؤالء ما هُ 

واملراد  - ةيعمن فقهاء الش ينيع صحابمن األ - من األصحاب عليها يف كلمات مجعٍ  دعي االمجاعبل ا
ملقاتلة  ن حضرَ م هللا وكثٌري ِممَّ ويزيد لعنهُ  معاويةم السالم كعليهُ  تِ يالب من نصب العداوة ألهل هبم
ها رأُ قيوحني  !؟ي يقرأ ز�رة عاشوراء أو ال يقرأخلوئسيِّد أ� ال أدري هل ال وكثٌري، –م سني عليه السالاحل

فأين هو  ل هناين أتساءها ولكنَّ قطعًا يقرأُ  ! ال أدري!؟هل يقرأ الز�رة اجلامعة أو ال يقرأ !؟هل يفهمها أو ال
 حلقائق واضحة، مثّ عوا، لكن اعوا ما شتئم أن ترقّ رقِّ  ،عوناملرقِّ سُريقِّع  !وهذه الز�رات؟نصوص تطبيق هذه ال

ث أ� أحتدّ ، واحدة الكالم ليس يف حالةٍ والوقائع،  قث يف حبٍر من احلقائأ� أحتدّ  ردة،منف تسة ليهذه القضيّ 
 الشيعة. مراجع الشيعة وعلماءُ  ليهِ منهج عيف يف حبر 

 الطبعة الثالثة /سة إحياء آاثر اإلمام اخلوئيالناشر مؤسّ  ،عليه هللاِ  اخلوئي رمحةُ سيِّد لل )البيان(تفسري  هذاو 
حبفظه عن  ،رآنوالصحابة حبفظ القُ  يبّ مسألِة اهتمام النَّ  ث يفوهو يتحدّ ) 216(صفحة ال /ميالدي 2007

 �تهوقراءته وترتيل آ ن حبفظهرآعليه وآله أبمر القُ  ى هللاُ صلّ  يبّ اهتمام النّ  فإنَّ التحريف، ماذا يقول؟ 
ن حمفوظًا عندهم مجعًا رآوبعد وفاته يورث القطع بكون القُ  ك يف عهد رسول هللالواهتمام الصحابة بذ

ة وخطبها فكيف ال وا حبفظ أشعار اجلاهليّ وقد اهتمّ  يف القراطيس، حفظاً يف السطور أو تدويناً قاً أو متفرّ 
أحكامه  أنفسهم للقتل يف دعوته وإعالنِ  - )عّرضوا( أو -ضوا رَ الذي عَ  ب العزيزاالكت ون أبمريهتمّ 

ا ضوا هبيت بيّ ا أمواهلم وأعرضوا عن نسائهم وأطفاهلم ووقفوا املواقف الَّ و لأوطا�م وبذ وهجروا يف سبيلهِ 
 إىل آخر الكالم. ... ريخوجه التأ

 ديث عن املسلمني بعد رسول هللا، أيّ احل ؟!هبا وجه التأريخ بعد رسول هللا ضوايت بيّ أيَّة مواقف هذه الَّ 
 ،هلم عقيدهتم ،فكريهمهلم ت ة أحرار،السنّ  ،ةر السنّ ال شأن يل مبا يفكّ  !ريخ؟التأ ضوا هبا وجهاملواقف اليت بيّ 

 فال أعرتض سّينٌّ  ينيقول إنَّ  اخلوئيسيِّد إذا كان ال ،واقعنا الشيعيّ  نع ثُ ا أحتدّ ض عليهم، وإمنّ رت أحرار وال نع
هذا حديث أهل  ،ثكم حبديث أهل البيتحدّ ين أُ ين املرجع األعلى للشيعة وإنَّ ولكن أن يقول إنَّ ، عليه
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 ا هبا وجهو ضيت بيّ رسول هللا وقفوا املواقف الَّ املسلمني بعد  قولون من أنّ ي بيت هكذالأهل ا !!البيت؟
 :ةمَ اطِ لفَ  ركم فقط ببيتٍ أذكّ  ،ث والكالميدأ� ال أريد أن أطيل احل !!؟ريخالتأ

ـــــــــــــــــيَّ َمصـــــــــــــــــاِئبٌ  ـــــــــــــــــا ُصـــــــــــــــــبَّت َعَل ـــــــــــــــــو أ�َّ  َل
 

ــــــــــــــــــــا  م ِصــــــــــــــــــــرَن لََيالَِي ــــــــــــــــــــى األ�َّ  ُصــــــــــــــــــــبَّت َعَل
 !؟!ريخلتأا ض املسلمون وجهمىت بيَّ  ،م سوداءاأل�َّ  

ابني ر ددربونه من  يف أيّ  !؟ مكانبيض يف أيّ ريخ ورأى وجهه أأين التقى ابلتأ: ئيو اخلسيِّد أ� أسأل ال
 ؟!ريخ ورأى وجهه أبيضهبذا التأاخلوئي سيِّد أين التقى ال !؟جفالنَّ 

 ة تقول:مَ اطِ فَ 

ـــــــــــــــــيَّ َمصـــــــــــــــــاِئبٌ  ـــــــــــــــــا ُصـــــــــــــــــبَّت َعَل ـــــــــــــــــو أ�َّ  َل
 

ــــــــــــــــــــا  م ِصــــــــــــــــــــرَن لََيالَِي ــــــــــــــــــــى األ�َّ  ُصــــــــــــــــــــبَّت َعَل
ن ما مِ  ،ضحىاألعيد  عيد الفطر، - دمَّ حمَُ  ى آلِ لَ عَ  رُّ يٍد ميَُ ن عِ ا مِ مَ : (هُ من أنَّ  تقولالبيت أهل  أحاديثُ  

م فيه منذ اليوم الذي مسُِّ ) ليهمرى عَ عليهم للذي جَ  هللاِ  لواتُ ا�م صَ د أحزَ تتجدَّ  وَ إالَّ  -عليهم  رّ عيٍد مي
أبيات دعبل اخلزاعي  ... )، ال أضحك هللا( ،ظهور إمام زماننا لحظة إىل وقتوإىل هذه ال رسول هللا يف بيته

 !!؟تأريخهذا الوجه أبيض يف  أيّ   الدهر إن ضحكت،ال أضحك هللا سنّ  عليه: هللاِ  رمحةُ 

 ســـــــــنَّ الـــــــــدهر إْن ضـــــــــحكت ال أضـــــــــحك هللاُ 
 

ــــــــــــــــــــ وآلُ    رواأمحــــــــــــــــــــد مظلومــــــــــــــــــــون قــــــــــــــــــــد ُقِه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهبم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٌت ثي  ُمطّهــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون نقّي

 
ــــــــــالة علــــــــــيهم أيــــــــــن مــــــــــا ذُِكــــــــــ   رواجتــــــــــري الصَّ

 ،ميكُ لَ ه إِ وجَّ تَ  هُ دَ صَ ن قَ مَ وَ  مكُ نْ ل عَ بِ قَ  دهُ حَّ ن وَ مَ م وَ كُ أ بِ دَ بَ اد هللا رَ ن أَ مَ  د،مَّ حمَُ  آلِ و  دٍ مَّ سالٌم سالٌم سالٌم على حمَُ  
م عكُ مَ  ،عليكم هللاِ  صلواتُ  كميت جاءتنا هبا أحاديثعقائد، معكم معكم ابلعقائد الَّ ذه المعكم معكم ال هب

 هللاِ  عن ساحتكم صلواتُ  هذا هو الفكر البعيد، هذا هو فكر غريكم، هؤالء مع غريكم ،ريكمغَ  عَ م ال مَ عكُ مَ 
 عليكم.

مجعة النجف  إصدارات مكتب إمام /النجف األشرف /ة والشيعة يف العراقل لعلماء السنّ امللتقى الوطين األوّ 
 بعد ُمثَّ ، هالسيستاين دام ظلّ سيِّد نشور صورة املرجع األعلى للشيعة مساحة الهذا املل طالعنا يف أوّ تُ  /األشرف

سيِّد لا ماذا جاء يف توجيهات ،اعضاء امللتقى هلابه لدى استقالسيستاين دام ظلّ سيِّد لمام اذلك توجيهات اإل
 ؟يف العراقوالشيعة ة السنّ علماء ل ببل أعضاء امللتقى الوطين األوّ ين حني استقالسيستا

 السابق،الكالم  نفسُ  - ةة يف قضا� فقهيّ والسنّ  إنَّ نقاط اخلالف بني الشيعةِ وجيهات: الت يف هذهِ  ا جاءَ ممّ 
 !ة؟والشيعة يف قضا� فقهيّ  ةِ  السنّ نقاط اخلالف بنيأّن  :حقيقةٌ  هذهِ هل 
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 ة.حنن لسنا يف زمان تقيّ ، للتقّية هنا ال وجودَ  ،)ةهذا الكالم على سبيل التقيّ (: قد يقول قائل

ملؤمتر ا اذه ميالدي، 2007 / 11 / 27و 11 / 26 :قد هذا املؤمتر ابلضبطد؟ عُ قِ هذا  املؤمتر مىت عُ 
ا الطرح ذه املشكلة أنَّ  ة،ت أن أقول هناك تقيّ وحىت لو أرد، هنا ةِ للتقيّ  ال جمالَ ، ميالدي 2007قد سنة عُ 

السيستاين من تالمذة سيِّد يقة، القحوهو  حقيقة هُ ض على أنَّ عرَ يُ  ،ةقيّ ت هشباب الشيعة على أنَّ  اهُ ال يتلقّ 
ا هفة يعر ي وهذه القضيّ دالربوجر سيِّد رًا ابلولكّنه أكثر أتثُّ  اخلوئي،سيِّد ومن تالمذة ال يدوجر الرب سيِّد ال

هذا هو ي، دالربوجر سيِّد ال ر كثريًا أبستاذهِ أتثَّ  هُ من أنَّ  ينالسيستاسيِّد السيستاين عن السيِّد القريبون من ال
 علينا قبل قليل. دي الذي مرّ ر الربوجسيِّد المنطق  ،نفس املنطق

يعين  -يضًا موجوٌد بني أبناء املذهب الواحد أة هو ة يف قضا� فقهيّ والسنّ  اخلالف بني الشيعةِ قاط نُ  إنَّ 
اخلالف بني  فإنَّ  ثلما خيتلف علماء املذهب الشافعيوم ي فيما بينهمعلماء املذهب احلنف مثلما خيتلف
 الكالم هذاهل ة، يّ اهب السنّـ ذذهب الواحد من املامل ءاة هو كاخلالف فيما بني العلموالسنّ  علماء الشيعةِ 

هذا هو السائد يف  سائد يف اإلعالم،ال هو هذا !؟اذا يكون هو السائدة فلمإذا كان بلسان التقيّ  !صحيح؟
مساحة  ويستمرّ  ة،السائد اآلن يف الثقافة الشيعيّ هذا هو  ة،سائد يف البيا�ت الرمسيّ هذا هو ال الوسط املرجعي،

مويني  يف زمن األبو حنيفة هو الذي طالب ابلوقوف إىل جانِب زيد ابن عليٍّ اإلمام أ: السيستاينسيِّد ال
وإىل  - براهيمإة وليس د هو النفس الزكيّ حممَّ  - اسينية يف زمن العبّ فس الزكيّ إبراهيم النّ و  دمَّ وإىل جانب حمُ 

 اعتبار اإلمام عليّ  ذي جعلبن حنبل هو الاإلمام أمحد  -خلطأ يف الطباعة ا ارمبّ  – د وإبراهيممَّ جانب حمُ 
بيعة الغدير ليست للخالفة  ا من أنَّ ا آمنّ ذ إإّال  ؟!وهل هذه منقبة - اً أمرًا رمسيّ  اً  رابعيفةً لخأيب طالب بن 
ا هبذه إذا آمنَّ ، ةا هبذه القضيّ  إذا آمنَّ إالَّ بذلك كالم السيِّد الربوجردي رمحُة هللا عليه،  امة كما يشعرمواإل

ب أيب طالبن  ذي جعل اعتبار اإلمام عليّ اإلمام أمحد بن حنبل هو ال - ال أبس بهة فهذا األمر القضيّ 
أ� حضرت يف حمفل  ،ة وأحرتمهمة السنّ مَّ ة أشري إىل فتاوى أئِ أ� يف أحباثي الفقهيّ ، اً خليفًة رابعًا أمرًا رمسيّ 

حدون تّ حنن مُ  ،ةرتام واحملبّ ا نتبادل االحنَّاء قبل مخسني سنة وكُ أمحد الراوي يف سامرّ يخ الشة اححبث مس
 ،ًا حبسب فقه أهل البيتيف احلقيقة األحكام خمتلفة جدّ  - واحد صومٌ و  احدة و صالةٍ ة و واحد يف كعبةٍ 

 .سطحيّ  هذا كالمٌ ، ِة وسائر األحكامأحكام الصوم وأحكام الصال

؟ ة أسأله ملاذايعصبح من الشأ هُ أنَّ  - م البعثينيأ�ّ  - م النظام السابقة أ�َّ حني يقول يل بعض أبناء السنّ 
الذي من  من هو هذا -ة دافعوا عن والية أهل البيت ة السنّ مَّ أئِ  إنَّ : قولفأ لبيت،لوالية أهل ا: فيقول

هذه يف البيت أهل  ءادافعوا عن أعدمراجع الشيعة  إنَّ دافع عن والية أهل البيت؟! يف احلقيقة  ةأئِمَّة السنّ 
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هذا هو منطق ، ة والواثئق واحلقائقالكالُم ابألدلّ  ومرّ  البيت،انتقصوا من أهل ت علينا و طروحات اليت مرّ األ
إىل أن  أقرأ كلماهتم، ،الكبار، أ� ال أفرتي على أحد ة، وهذا هو منطق مراجعناة الرمسيّ ة الشيعيّ سة الدينيّ املؤسّ 
 - اليوم حمل االبتالء ر حيث ليس هوربّ اخلالُف يف موضوع اخلالفة بعد رسول هللا مل يعد له مُ : يقول

ي وال در الربوجسيِّد لًة ابة ليست خاصّ وهذه القضيّ  ي،دالربوجر سيِّد علينا فيما قاله ال الذي مرّ  نفس املنطق
ًا مع منطق أهل وهو خيتلف اختالفًا اتمّ  ،ةة الرمسيّ الشيعيّ ة الدينيّ سة هذا هو منطق املؤسّ  السيستاين،سيِّد ابل

قي فيها وأن كننا أن نتّ ة ميبراءتنا القوليّ ، فيهاة ميكننا أن خنليّ مَ نا العَ براءت !ة؟فكريّ لا أين هي الرباءة البيت،
هذا املنطق  ة؟!أين الرباءة الفكريّ  !؟ة أين هي، الرباءة الفكريّ ال نظهرهاو  ة يف قلوبنايّ فط، براءتنا العاةارس التقيّ من
  رَِحت،ىل رفض احلقائق إذا ما طُ إويدفع هبم  الفكر الناصيبّ ويدفع هبم إىل قبول ر ابلشيعة وبشباب الشيعة غرِّ يُ 

 -د هلم املعاين هذه البيا�ت لتؤكّ  يتوأت ة، �صبيّ ون بثقافةٍ أبَّ عَ م مُ أل�ّ  يرفضو�ا ،كاحلقائق اليت أطرحها
نفس  - هو اليوم حمل االبتالء ر حيث ليسَ ربّ  يعد له مُ مل ف يف موضوع اخلالفة بعد رسول هللاخلال

 م.قدّ تاملنطق امل

إذًا  !؟الندبة ءاعد  ملاذا نقرأنطق إذاً ذا املإذا كان يرضى هب !؟نطقذا املهل يرضى إمام زماننا هب: هنا وسؤالٌ 
 شحونٌة شحناً خبالف هذا املنطق.مأدعية الفرج و  بةء الندافدع !ا نقرأ أدعية الفرج؟ملاذ

 شَ وَ �َ وَ  - يعين أمري املؤمنني - ماهلَُ طَ بْ ل أَ تَ قَـ وَ ؟ (ذا نقرأندبة فماء الاعلى سبيل املثال يف دع قرأن امحين
وا ن الذين أضبّ مَ  - هتِ وَ َداى عَ لَ ت عَ بَّ ضَ أَ فَ  نَّ هُ ريَ غَ وَ  ِنيَّةً ينَ حُ  وَ ةً يَّ يربَ خَ  وَ ةً يَّ رِ دْ ًا بَ ادَ قَ حْ م أَ وهبَُ لُ قُـ  عَ دَ وْ أَ م فَ �َُ ابَ ؤْ ذُ 

 ملاذا أحرقوا وإالَّ  - فََأَضبَّت َعَلى َعَداَوتِه -؟ الصحابةأليس ؟ أليس العرب؟ أليس قريش !؟تهعلى عداو 
 !ملاذا غصبوا خالفته؟ !؟ا قتله أكثر من مّرةو ملاذا حاول !؟قوا أطفالهر حي ملاذا أرادوا أن !؟ملاذا قتلوا زوجته !؟بيته
، دعوين من مامنا الصادقعن إ بة مرويٌّ هذا دعاء الند - تهذَ ابَ نُ ى مُ لَ ت عَ بَّ كَ أَ وَ  فََأَضبَّت َعَلى َعَداَوتِه -

ة، إذا  جَّ حلُ ا مامناوعن إ عن إمامنا الصادق هذا الدعاء مرويّ ، ك هبا مراجعناعلم الرجال اليت يتمسّ  قذارات
 ذاً ملاذا �مر� إمام زماننا أنهلا اليوم إ ال قيمةَ  ةلة اخلالفمسأ راجعنا من أنَّ مم به نطق الذي يتكلّ كان هذا امل

ه وَال مَ  تُ نْ كُ ن  ه مَ امَ مَ أَ  َألُ مَ ـالوَ  الَ قَ فَـ ( :ويف دعاء الندبة اإلشارة واضحة إىل بيعة الغدير !دبة؟قرأ دعاء النن
ة قضيّ هذه ال ،)هلَ ذَ ن خَ ل مَ ذُ اخْ وَ  هرَ صَ ن نَ ر مَ صُ انْ وَ  اهادَ ن عَ مَ  ادِ عَ ه وَ اَال ن وَ مَ  الِ وَ  مَّ هُ اللَّ  ،هَال وْ يٌّ مَ لِ عَ فَـ 

 ؟!ةة أو ليست مهمّ مهمّ 

 - نيقِ ارِ مَ ـالوَ  نيطِ اسِ القَ وَ  نيثِ اكِ ل النَّ تَ  قَـ ىتَّ حَ  َوَأَكبَّت َعَلى ُمنُاَبَذته َفَأَضبَّت َعَلى َعَداَوتِه :إىل الفقراتأعود 
ى قَ شْ أَ  عُ بَ تْـ ين يَـ رِ ى اآلخِ قَ شْ أَ  هُ لَ تَـ قَـ وَ  هُ بُ ى حنَ ضَ ا قَ مَّ لَ وَ  - ؟الصحابةوأبناء  هؤالء أمل يكونوا من الصحابة ماءالزع
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ه تِ قْ ى مَ لَ عَ  ةٌ رَّ صِ ة مُ مَّ األُ ن و يادِ هَ ـال عدَ ين بَ ادِ هَ ـلا ه ِيف آلِ وَ  يهِ لَ عَ  ى هللاُ لَّ ول هللا صَ سُ رَ  رُ مْ ل أَ ثَ تَـ  ميُْ ني ملَ لِ وَّ األ
 ِيب ن سُ  مَ ِيب سُ ل وَ تِ قُ  نل مَ تِ قُ م فَـ يهِ فِ  قِّ احلَ  ةِ ايَ عَ رِ لِ  افَ ن وَ يل ِممَّ لِ قَ ل االَّ ه إِ دِ ْلوُ  اءِ صَ قْ إِ ه وَ ِمحِ رَ  ةِ يعَ طِ قَ  ىلَ عَ  ةٌ عَ مِ تَ جمُْ 
 .الندبة الشريف ءايت جاءت يف دعة املضامني الَّ إىل بقيّ  ) ... يصِ قْ ن أُ ي مَ صِ قْ أُ وَ 

ض فرتََ ريدها ملاذا �ئب إمام زماننا املإذا كان إمام زماننا ي؟ يريدها أو ال يريدها اني إمام زماننمهذه املضا
حيث ليس هو  رموضوع اخلالفة بعد رسول هللا مل يعد له مربّ اخلالُف يف ( :ملرجع األعلى يقول لناا هكذا

؟! وصريح واضحٍ  ة بشكلٍ  ذلك يف الثقافة الشيعيّ بّني ال يُ  ذااة فلمإذا كان هذا للتقيّ ؟! )اليوم حمل االبتالء
 ؟!ةة للتقيّ ضيّ إذا كانت الق اها االجتّ ذهالذين يرفضون  عقمَ وملاذا يُ  !؟اهجتّ ذا االجهون هبالذين يتّ  عُ شجَّ وملاذا يُ 
 ة.ة الرمسيّ ة الدينيّ الشيعيّ  سةِ ج املؤسّ ، هذا هو منههذا منهج ة،ة ليست للتقيّ القضيّ 

سيِّد ال مكاتبُ  باوهذا الكت د علّي الفاضلي،حممَّ  حسني ،)يف رجل ةٌ مَّ السيستاين أُ  اإلمامُ ( باهذا الكت
 فيه منهجٌ  فلهُ  -السيستاين سيِّد منهج ال - الفقهي ا منهجهُ وأمَّ : )80(صفحة اليف  ،عهُ  توزّ تاينالسيس
فلُه فيه  ا منهجه الفقهيوأمَّ  - ديالربوجر سيِّد يت كتبت عن الس العبارات الَّ فتالحظون نأال  - خاصّ 

 ة مالمح وهي:املنهج عدّ  اذز يف تدريس الفقه وطرحه وهليتميّ  منهٌج خاصّ 

لفكر االع على االطّ  فإنّ  ة األخرى،الشيعة وفقه غريهم من املذاهب اإلسالميّ  بني فقهِ  املقارنةُ  -
وخراج أيب يوسف وأمثاهلم يوضح أمامنا  الِع على موطأ مالككاالطّ   املعاصر لزمان النصّ  الفقهي السّينّ 

 .م حني طرح النصوصة ونظرهُ مَّ ئِ مقاصد األ

 ،ةعلى فقه السنّ  فقه الشيعة حاشيةٌ  ، يعين أنّ يدالربوجر سيِّد ة العلينا يف منهجيّ  نفس املنطق الذي مرّ 
لنا يف الز�رة اجلامعة  ة هم قالوامَّ األئِ  ،ة من خالل ما جاء من طريق السنّ م إالَّ فهَ وحديث أهل البيت ال يُ 

 فهو يف نفس كالمهم، قواعد الفهمح كالمهم وضِّ ٍح يُ وضِّ فإذا كان هناك من مُ  كالمهم نور،  أبنَّ  الكبرية
والقواعد من حديث ل ، علينا أن نستخرج األصو والبيان تكون يف نفس حديث أهل البيت يح والشرحِ والتوض

ر سيكون هناك وآبخَ  بشكلٍ  ناصيب،ر الكالف أن نذهب إىل حديث أهل البيت ال لخمن دا أهل البيت،
ولن نكون  ،أتثري سيكون لهُ  ،حديث أهل البيت يف فهمِ  اعدٍ مس إذا ما نظر� إليِه كجزءٍ  أتثري للفكر الناصيبّ 

ث عن فقٍه ا نتحدّ نَّ هذا إذا كُ  ،أهل البيت أهل البيت وفكرُ  فقهُ  ثُ لوّ ، وسيُ غاية الطهارة من الفكر الناصيبّ  يف
بيسًا يف  ح لَ عِ ذلك قد جُ  ألنَّ  لهُ  ا ال وجودَ ، واحلال هذالبيت لهوعن فكٍر صاٍف أل صاٍف ألهل البيت،

د الفهم اعو قلبيت وبث أهل ايدبه ح الذي نزنُ  ن التقييم الناصيبّ ء� مراجعنا مبيزااا جث وإمنّ يدكتب احل
 .يث أهل البيتديت نفهم هبا حالناصيب الَّ 
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 من ء من األحياء منهم أوهذا الرمز أو عند ذاك الرمز من رموز� ومراجعنا األجّال  عند ة هل تقفالقضيّ 
 .اخلطّ  عندهم على طولة موجودة القضيّ  ،أبداً  ؟األموات

وهذا  كتاب،هذا الموجودة يف  ةاملفروض أنَّ أصول الثقافة الشيعيّ  ،هذا الكتاب (أصل الشيعة وأصوهلا)
ت إىل رِمجَ تُ و  تبعوطُ  بعتوطُ  تعَ بِ يت طُ من أكثر كتب املراجع الَّ  ة،يّ ا هو من أكثر الكتب الشيعالكتاب رمبّ 

ا مينجف حاتب املراجع يف النَّ كم جف،ة خصوصًا يف النَّ ة الرمسيّ الشيعيّ ة سة الدينيّ املؤسّ  ألنَّ ، عديدة لغاتٍ 
أصُل الشيعة وأصوهلا)  ( :اسف ثقافتهم يعرضون هذا الكتاب للنَّ عرِّ يُ و  شيعةرِّف العسألون عن كتاب يُ يُ 

 دة السيِّ جَّ له احلُ م قدَّ  ؟م لهقدِّ ن الذي يُ مَ ، حسني آل كاشف الغطاء دمام حممَّ بقلم اإل الكبري اإلمام،للمرجع 
�تينا وبعد ذلك مرتضى العسكري، سيِّد م له الفالذي قدّ  ،للمطبوعات يمسة األعل، مؤسّ مرتضى العسكري

ليست قصرية  مةً قدّ مرتضى العسكري كتب مُ سيِّد القطعًا ، ني كاشف الغطاءد حسحممَّ يخ الش ما كتبه
 ؟)اأصل الشيعة وأصوهل(كتاب هذا الماذا جاء يف  ،ومبا جاء يف الكتاب باف وابلكتابملؤلّ  ابلتمجيد

ملؤمنني ث عن أمري املؤمنني وعن نظر أمري ال والثاين ويتحدّ فة األوّ يلث عن اخلوهو يتحدّ  )49(صفحة يف ال
 يفو  – ل والثاينأعين اخلليفة األوّ  وحني رأى املتخلِّفني -أمري املؤمنني  - وحني رأى: والثاين لوّ ة األفللخلي
 -؟ ماذا فـََعال – ل والثايناخلليفة األوّ  فني أعيناملتخلِّ  رأى وحني – )فتنييوحني رأى اخلل( :الطبعات بعض

اجلنود وتوسيع الفتوح ومل يستأثروا ومل يستبدوا ابيع  يزكلمة التوحيد وجته  بذال أقصى اجلهد يف نشرِ 
  .وحدتهُ  عإلسالم أن تتصدّ ا على افظةً حم ا يراه حقَّاً لهُ وسامل وأغمض عمّ 

 اجلنود يزبذال أقصى اجلهد يف نشر كلمة التوحيد وجته ينال والثاخلليفة األوّ  أنَّ ؟ املؤمنني فماذا رأى أمريُ 
يفة لهذا هو نظر أمري املؤمنني للخ !؟هذا هو نظر أمري املؤمنني - مل يستأثروا ومل يستبدواو  سيع الفتوحو تو 

سألة ولكن إذا امل هذهِ أ� ال أريد أن أخوض يف  إىل صحاحهم، حنن حىت إذا أرد� أن نعود !؟ل والثايناألوّ 
 صحاحهم ما كان كذلك، يف صحيح مسلم موقف أمري املؤمنني حبسب عود إىل صحاحهم فإنَّ ن أرد� أن

بد بن عاس عبّ وال بن أيب طالب  املؤمنني عليّ ريماب خياطب أوعمر بن اخلطّ  اب،اخلطّ  بنوالرواية عن عمر 
أمري  من أنَّ ؟ ذي جاء يف هذه الرواية يف صحيح مسلم، فما الوفيه يب بكرٍ لب ويذكر هلما رأيهما يف أاملطّ 

وكذلك نفس الشيء كان  ،مل وآمث وغادراه كاذب وظأاب بكٍر من أنَّ  ، كان يرىكان يرى  ،املؤمنني كان يعتقد
يف �ج  ون،يف كتبهم هم هكذا يقول ،لمصحيح مساية موجودة يف الرو ، اب هكذايرى يف عمر بن اخلطّ 

ب طَ يف اجلزء الثامن من الكايف الشريف يف روضة الكايف اخلُ  !؟كالمهذا الة تقول البالغة اخلطبة الشقشقيّ 
ما جاء نطق خمالف لِ هذا املوهللا  !؟كالمهذا الاألوصياء تقول سيِّد عن  لةوالروا�ت املفصّ  لةالطويلة املفصّ 

 .%100مني و صعتنا املمَّ ما جاء عن أئِ ولِ  ؤمننيعن أمري امل
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 ومرّ  - واومل يستبد لفتوح ومل يستأثرواا وتوسيعأقصى اجلهد يف نشر كلمة التوحيد وجتهيز اجلنود بذال 
ملينا قبل قليل ع د علينا قبل قليل ما قاله السيِّ  مرّ ، و ريخلتأا ضوا وجهبيّ  السيِّد اخلوئي يف تفسري البيان من أ�َّ

 اً يّ من يلتقي به وكان سنّـ كالم كان يقولُه لِ هذا ال، )ة دافعوا عن والية أهل البيتة السنّ مَّ أئِ : (ين من أنَّ السيستا
 رهُ ما كرَّ لَ  ةً لو كان تقيّ ، ةوهذا الكالم ما كان بلسان التقيّ  ،هذا الكالم م البعثيني كان يقول لهُ أ�ّ  اً صار شيعيّ و 

ىل إة طلبعد سقوط النظام وبعد أن آلت الس 2007سنة السيِّد السيستاين  ، ألنَّ هذا الكالم كرَّرهاآلن
ة فال تقيّ  ختفى على أحد، ال ةُ القضيّ  هذهِ  ،تاينالسيسسيِّد ة يف العراق هي للالفعليّ  ةُ ، السلطالسيستاينسيِّد ال

 .اخلطّ ى طول عل ةِ الرمسيّ  ةِ الشيعيّ  ةِ سة الدينيّ املؤسّ يف  نطق هو املنطقُ هذا امل، حينئذٍ 

 رٌ فكِّ مُ  ة،يعكبار مراجع الش، مرجع من  هللا عليه د ابقر الصدر رمحةُ مَّ يِّد حمللس )ريخيف التأ فدكٌ (هذا كتاب 
، يف عليه هللاِ  إىل أن استشهد رمحةُ  لنظام البعثيّ ا يف معارضة  وقائٌد سياسيٌّ ري الشيعة، وزعيمٌ فكِّ من كبار مُ 

، الطبعة ة للشهيد الصدرصيّ التخصّ  تاطبعة مركز األحباث والدراس  هباينالطبعة وأع هذهِ من  )39(صفحة ال
 ماذا يقول السيِّد حممَّد ابقر الصدر؟ ،هجري قمري 1427ة ثلالثا

قة مبعاين اخلري ومجيع تدفِّ صلة واحلياة مُ الفتوحات متّ  و مهيمناً  فتني كانيم اخلليف أ�َّ  اإلسالمَ  أنَّ  صحيحٌ 
 ؟!هكذا كانت احلياة - عاملشِ  رآينوحي الشامل واللون القُ نواحيها مزدهرة ابالنبعاث الر 

 :ة تقولمَ اطِ فَ 

ـــــــــــــــــيَّ َمَصـــــــــــــــــاِئبٌ  ـــــــــــــــــا ُصـــــــــــــــــبَّت َعَل ـــــــــــــــــو َأ�َّ  َل
 

ــــــــــــــــــــ  م ِصــــــــــــــــــــر ُصــــــــــــــــــــبَّت َعَل ــــــــــــــــــــاى اَأل�َّ  َن لََيالَِي
، قالئل أنفار إالَّ  ت ومل ينجُ ة ارتدّ مَّ األُ  أحاديثنا من أنَّ  وصف،ذا الم هبام يصفون تلك األ�َّ ومراجعنا الكر  

ن مِ  بن قيس) سليم(ت عند� يف كتاب مزدهرة والروا� مٌ هل هي أ�َّ  ح؟صرِّ أليس أحاديث أهل البيت هكذا تُ 
ل أمري تدخّ ي لوال أن ،ةمَ اطِ مده كي يقتل فَ أخرج سيفه من غِ  ،مدهمن غِ  سيفهُ  خالد بن الوليد جرّ  أنَّ 

ان التقييم يز فه مراجعنا حبسب مضعِّ يُ  ،فضعَّ يُ  الذي) بن قيس سليم(، هذا يف كتاب املؤمنني لقتلها بسيفه
ر سطَ ب وتُ ضرَ ب وتُ ب وُتضرَ ة ُتضرَ مَ اطِ فَ  ا يف احللقات القادمة،رمبّ  ث عن هذا املوضوعيد، وسيأيت احلالناصيبّ 

 ثون عن أنّ تحدّ ي اجعنار مو   املسمار يف صدرهاوينبتُ  س يف خاصرهتا،رفَ وتُ  وجهها،لى ب عضرَ وتُ  على عينها،
هذا هو ، رآين املشعث الروحي الشامل واللون القُ اعري ومجيع نواحيها مزدهرة ابالنبقة مبعاين اخلتدفّ احلياة مُ 

هذا   هو شيعّي، املشكلة هي املشكلة،على وجه وال ، املنطق ال هو سّينّ ذاكليس ه وهللاِ  !؟دمَّ حمَُ  منطق آلِ 
ملنطق إىل ا اذهعن  ه مل يتخلَّ ولكنَّ ، م شبابهر الصدر أ�َّ قاب دمَّ حم دفه املرجع الكبري الشهيد السيِّ الكتاب ألَّ 

  من حلظات حياته.ر حلظةٍ آخِ 
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 ليان،يوهذه الطبعة مطبعة إمساع د رضا النعماين،حممَّ يخ لشل م احلصار)أ�ّ و  الشهيد الصدر سنوات احملنة(
االحتجاز  يف د ابقر الصدر وهومَّ حم در بيان كتبه السيِّ آخِ ، )305(صفحة ال ،ميالدي 1997الطبعة الثانية 

 أبناء أيب بكرٍ و ني س واحلعليٍّ  ءوأريد أن أقوهلا لكم � أبنا: يف بيته ةكان حمتجزًا يف اإلقامة اجلربيّ   امحين
 الذي مثلُه اخللفاء الراشدون احلكم السّين  إنَّ ، واحلكم السّين شيعة كة ليست بني الر  املعوعمر إنَّ 

 روبح يف حارب جند�ًّ  فاِع عنه إذللدّ  إلسالم والعدل محل عليٌّ السيفَ ا كان يقوم على أساس والذي
  النينؤمفأمري امل ؤمنني،فرتاء على أمري املهذا االالنظر عن  بغضِّ  - ل أيب بكرخلليفة األوّ ا حتت لواءة الردّ 

رسول  حتت لواءِ  فقط ،ادةقائٍد من الق حتت لواء أيّ  م جند�ًّ  من األ�َّ ة ومل يكن يف يومٍ ب يف حروب الردّ ر اح
فيه وهذا  ذي نعتقدهُ  وهذا هو الرخيهُ ، هذا هو أتآلهو  ليهع ى هللاُ  رسول هللا صلَّ قائد إالَّ  ، عليٌّ مل يكن لهُ هللا

على ألسنة املراجع والعلماء  شائعة ءاتالنظر عن هذه االفرتاءات وهي افرتا بغضّ  ،ث عنههو الذي حتدَّ 
 !؟ء يقوم على أساس اإلسالم والعدلافم اخللخطباء الشيعة، لكن هل كان حكعلى ألسنة كبار  ،واخلطباء

 اإلسالم ساس على أإذا كانت سرية الشيخني قائمةً  ؟!نيإذًا ملاذا رفض أمري الؤمنني االلتزام بسرية الشيخَ 
ن حيمل راية الذي كا كم السّين  احلإنَّ  - ؟!يخنيؤمنني االلتزام بسرية الش املريموالعدل إذًا ملاذا رفض أ

من  من سوء حّظهم، اذوه - ن بوجوب اجلهاد من أجلهيعة قبل نصف قر الش فىت علماءُ اإلسالم قد أ
 ة وبذلوا دمهم رخيصًا من أجل احلفاظ علىيعوخرج مئات اآلالف من الش - من خيبتهم هم،ة وعيقلّ 

ة كانت الدولة العثمانيّ  - اإلسالمى أساس لع  الذي كان يقومُ اية احلكم السّين مح م ومن أجلِ الراية اإلس
بينما   - !نطق هذا؟م أيّ ؟! ةيّ نثماع؟! أيُّ إسالٍم كانت قد قامت عليه الدولة العلى أساس اإلسالم قائمة

هذا هو منطق هل  – اهلممالمهم وآآمع و  اساس ويف وسط النَّاس وللنَّلنَّا مر يعيشان معوعُ  كان عليٌّ 
علماء الشيعة، أال  هذا هو منطقُ ، مراجع الشيعة هو منطقُ  اذ، هالبيتما هو مبنطق أهل  وهللاِ  !؟أهل البيت

 عليها. نفس النغمة يعزفون؟ ةاجلميع يعزفون على نفس النغم تالحظون أنَّ 

طبعة دار وهذا هو اجلزء السادس،  العاملي، جعفر مرتضىسيِّد لل )أساة الزهراءات كتاب مخلفيّ ( هذا كتاب
جعفر مرتضى سيِّد ينقل ال )164يف الصفحة (، ميالدي 2001األوىل الطبعة  ،ت لبنانو ري ، بالسرية

 عليه، هللا رمحة هللاُ  د حسني فضلُ مَّ حم دأيضًا مرجع من مراجع الشيعة السيِّ  ث بهًا حتدَّ العاملي حديثًا إذاعيّ 
هللا  د حسني فضلُ حممَّ سيِّد لذا يقول ا، هك)164(صفحة القرأ من أ� أفماذا قال يف حديثه اإلذاعي هذا؟ 

الذين جاء هبم  إنَّ  :يقول وبنات الشيعة، أوالد الشيعة ف به شباب الشيعة،يف حديثه اإلذاعي الذي يثقّ 
ر كانت قلوهبم مَ عُ  من جاء هبي الذإنَّ  - ةمَ اطِ حراق بيت فَ إلة مَ اطِ إىل دار فَ  ؟جاء هبم إىل أين - عمر
إنَّ الذين جاء هبم  - ؟!اءر هالزَّ  بِّ حبُ  ةً ءو ا يهامجو�ا إذا كانت قلوهبم مملإذاً ملاذا جاءو  - راءهالزَّ  حببِّ  ةً مملوء
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 أال تالحظون أنَّ ، ليل يف تضليلوتضليل يف تض ،يف تدليس يف تدليس يسلدت وهللا - عمر كانت قلوهبم
إنَّ الذين جاء هبم  -ءت من نفس العيون الكدرة ا جاملاذا؟ أل�َّ  يف نفس الساقية؟ مجيع كلماهتم تصبُّ 

 ر ألنَّ ال نستطيع أن نتصوّ  -؟ موا عليهار أن يهجفكيف نتصوّ  عمر كانت قلوهبم مملوءًة حببِّ الزَّهراء
عن  ءتيت جااحلقائق الَّ  قوا كلّ الواثئق ومزّ  قوا كلّ استعملوا ميزان تقييم األحاديث الناصيب ومزّ  اممراجعنا حين

 عليه، لنفرتض أنَّ  يع ال دليلَ قرت هذا الون و عقّ وير  ونعقّ ، فبدأ املراجع ير ةمَ اطِ المة فَ ظُ  ثنا عندِّ يت حتُ بلأهل ا
 !؟د حسني فضل هللاحممَّ سيِّد رتقيع من أين جاء به الهذا ال المة ليست صحيحة،ث الظيدت وأحاروا�

 الذين جاء هبم عمر كانت قلوهبم مملوءةً  إنَّ  - !؟وجدهُ  ةاي، هذا الكالم يف أيَّة رو سيِّدفها الالروا�ت وضعّ 
من هذه  ادت ألحدٍ ملاذا أمرت إبخفاء تشييعها وما أر  !؟هراءالزَّ  عليكم هذا هو منطقُ  هللِ اب - هراءالزَّ  بِّ حبُ 
ملاذا بقي قربها إىل اليوم  تثناهم أمري املؤمنني؟!ثنوا واس أفراد قالئل استُ ضر جنازهتا إالَّ حي ة أنة الضالَّ مَّ األُ 
 !؟منطق هذا أيّ  !؟وقفهذا املهراء خذ الزَّ هراء فهل تتّ الزَّ  بِّ حبُ  ةة قلوهبا مملوءمَّ إذا كانت األُ  ملاذا؟! !؟عاً ضيّ مُ 

هؤالء هم  ؟لون شباب الشيعةين يضلّ ن الذ، مَ تضليل لشباب الشيعة هذا تضليل للشيعة، ! وهللاِ ؟ منطقأيّ 
املؤمنني ويف كلمات  لمات أمريكة ولكن مثلما جاء يف  م بسوء النيّ مهأ� ال أهتّ  ،الكراممراجعنا ، املراجع

ألسنة  ىوينطق عل على لساين وعلى ألسنتكم ، الشيطان ينطق)همتنألسنطق الشيطان على : (املعصومني
ميزة  ما فينا واحد لهُ  ،نا أبناء تسعة، كلّ )على راسه ريشة ما فينا واحد(نا بشر عاديون، حنن كلّ  ،راجعامل

فق هل يتّ  ز هذا املنطق الذي نسمعهُ يّ وعلينا أن منُ  ،درة على أن ينطق أبلسنتنااملق ، الشيطان لهُ ةة خاصّ قدسيّ 
ىل إ الت وال حاجةَ للرجوع إىل املطوّ  ةَ اجالح ،هتماا يف ز�ر �د جتدو مَّ حمَُ  ل؟ ثقافة آدمَّ حمَُ  مع ثقافة آلِ 

 وستجدون أنَّ  ريةبكوا الز�رة اجلامعة الإقرأ رأوها،قا )مفاتيح اجلنان(يف  ةاملوجود اتهذه الز�ر  النقاشات،
وهذه  د،مَّ حمَُ  آلِ  و دٍ مَّ حَ مُ لِ  اهضةٍ نمُ ٍة و معادي اتٍ عواضح عن جممو  ث بشكلٍ الز�رة اجلامعة الكبرية تتحدَّ 

ا ر وإمنَّ ث عن إاثرة الطرف اآلخَ  أحتدَّ ال ،دمي لعنهاأ منها وجيب علينا أن نلعنها وأن نُ جيب أن نتربَّ  اجملموعات
 يبات صلواتنا،يف تعق يف سجود�، يف ركوعنا، ء يف صلواتنا الواجبة واملستحّبة، يف قنوتنا،هراأن نلعن أعداء الزَّ 

مثلما الطرف ر، الطرف اآلخَ إاثرة ة ويف العقائد، ال أن تكون يف الساحة اإلعالميّ  أن نعّلم أطفالنا على هذهِ 
ضالل الشيعة وعلى بغض الشيعة وهكذا  ى، مثلما الطرف اآلخر يعّلم أوالدُه علعقائدهُ م أوالدُه ر يعلِّ اآلخَ 

، فعلينا أن نعود إىل منطق أهل البيت، ثقافة اقع املوجود على األرضة، ما هو هذا الو سائر اجملموعات الدينيّ 
وهي مبذولٌة  ع احلقيقيّ هي أدبيات التشيّ  هذهِ الز�رات � شباب الشيعة  وهذهِ  الز�رات، أهل البيت يف هذهِ 

ةَ  يزور هبا الرجال والنساء وهي خطاٌب مباشرٌ  ،واخلاصّ  للعامّ  ، قريٍب ومن بعيدحني نزورهم من  خناطُب األَئِمَّ
علماؤ� ومراجعنا هذا هو  بهِ  ثُ ولكن هل هذا املنطق الذي يتحدَّ  احلديث كثريًا اآلن عن الز�رات، ال أريد
  ما هو مبنطِق آِل ُحمَمَّد.؟ وهللاِ ُحمَمَّد آلِ منطق 
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، والرواية )92(صفحة ال سة األعلمي للمطبوعات،منشورات مؤسّ  )،تفسري الربهان(هذا هو اجلزء الثاين من 
ُأْخرَِجْت ﴿ُكنُتْم َخْريَ أُمٍَّة : َأِيب َعْبِد هللا َعن ابِن ِسَنان، قَال: ُقرِئت ِعندَ بن إبراهيم القّمي: عن تفسري علّي 

 ،﴿ُكنُتْم َخْريَ أُمٍَّة ُأْخرَِجْت ِللنَّاِس﴾ -القراءة املوجودة اآلن  ،هكذا قُرئت وهي قراءُة املصحف - لِلنَّاِس﴾
َقاَل أبُو َعبِد هللا: َخُري أُمٍَّة يـَْقتـُُلوَن َأِمَري الـُمْؤِمِنني واَحلَسن واحلَُسني ابَين َعِليّ   ؟!هي هذه خُري أُمَّة - !؟فـَ

ة مَ اطِ ملاذا مل ُيشر إىل فَ  :قد يقول قائل – !؟َخُري أُمٍَّة يـَْقتـُُلوَن َأِمَري الـُمْؤِمِنني واَحلَسن واحلَُسني ابَين َعِليّ  -
يف  ،ثق املصادرأحاديثِه والروا�ت موجودٌة عند� ويف أو  يفة مَ اطِ ة؟ اإلمام حتّدث عن قتِل فَ مَ اطِ وإىل قتِل فَ 

ة من ِقبل األَئِمَّة وبسبب ولكن ألنَّ الشيعة حىت الشيعة يف زمان األَئِمَّة بسبب التقيّ  غريه،و ) كامل الز�رات(
ة مَ اطِ ن أنَّ فَ مِ  يست واضحًة عند الكثري من الشيعةة لالقضيّ  ام اجلور كانت هذهِ ة الشديدة من ِقبل ُحكّ يّ السرّ 

ة مَ اطِ املراجع الذين تقّلدو�م ال يعتقدون أبنَّ فَ مراجع الشيعة اآلن  ع الشيعة إىل يومك هذا،ت، مراجلَ قد قُتِ 
ة وتنتهي القضيّ  وإن.: ، فقالةمَ اطِ يف الدار فَ  :اب وهّدد ابإلحراق فقيل لهُ بن اخلطّ عمر جاء  اقد قُتلت وإمنّ 
 احلقائق عقائدهم هبذا اهلزال. فيه كلّ  رة وحنن يف هذا العصر الذي تتوفّ ، فمراجع الشيععند هذا احلدّ 

َقاَل أبُو َعبِد هللا: َخُري أُمٍَّة يـَْقتـُُلوَن َأِمَري  ،﴿ُكنُتْم َخْريَ أُمٍَّة ُأْخرَِجْت ِللنَّاِس﴾: ت ِعند َأِيب َعْبِد هللاُقرِئ فـَ
القارئ هنا َفِهم أنَّ  - : ُجِعْلُت ِفَداك َكيَف نـََزَلت؟فـََقال الَقاِرئُ  !؟الـُمْؤِمِنني واَحلَسن واحلَُسني ابَين َعِليّ 

كالم   - ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس﴾ مَّةٍ ئِ ُكنُتْم َخْريَ أَ ﴿ :قَاَل: نـََزَلت ُجِعْلُت ِفَداك َكيَف نـََزَلت؟ -حتريفًا حدث 
ةٍ ئِ ُكنُتْم َخْريَ أَ ﴿ -ًا واضح جدّ و  منطقيّ  ْلَمْعُروِف ُمُروَن ابِ أتَْ ﴿: َهلُم أَال تـََرى َمدَح هللاِ  ،ُأْخرَِجْت ِللنَّاِس﴾ مَّ

َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن اِبهللِّ  يت األُمَّة الَّ  !؟ أتمر ابملعروف وتنهى عن املنكراألُمَّة الَّيت قتلت عليَّاً  - ﴾َوتـَنـْ
 ، ألنَّه ابيع عليَّاً يفض أن يعطي أموال الزكاة أليب بكررف ة ألنَّهُ ن الوليد وقتل رجالً من أهل اجلنّ بعثت خبالد ب

بن نويرة وهو �كل غدراً، خالد بن الوليد قتل مالك  قد حلَّ ضيفًا عليه وقتلهُ و مالك بن نويرة،  ،الغدير
، هكذا عتربه قد اجتهد وأخطأ يف اجتهاده، واخلليفة أبو بكر ايتِه، ُمثَّ بعد ذلك ز� بزوجتهطعام مالك يف ب

هذه  !؟ة أتمر ابملعروف وتنهى عن املنكر وتؤمُن ابهللهذه أُمَّ  ة هي هي عند اجلميع،وإالَّ القضيّ عون اآلن يرقّ 
ة   ،ُأْخرَِجْت ِللنَّاِس﴾ مَّةٍ ئِ ُكنُتْم َخْريَ أَ ﴿ :قَاَل: نـََزَلت ؟ُجِعْلُت ِفَداك َكيَف نـََزَلت -األوصاف أوصاُف األَئِمَّ

َهْوَن َعِن اْلمُ أتَْ ﴿: َهلُمأَال تـََرى َمدَح ِهللا  هذا هو منطُق آِل  - ﴾نَكِر َوتـُْؤِمُنوَن اِبهللِّ ُمُروَن اِبْلَمْعُروِف َوتـَنـْ
أحاديث  يرفضو�ا ويرفضون كلّ  ،للحديث هذه الرواية ضعيفة ولكن حبسب ميزان التقييم الناصيبّ  ،ُحمَمَّد

 ولذا صارت عقائدُ  اعد علم الرجال الناصّيب،ما جاء موافقاً لقو  ، ما جاء موافقاً للذوق الناصيبّ أهل البيت إالَّ 
 وهبذا املنطق. وهبذا السوء، ،العلماء هبذه الصورة
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 اهُ ء رضوان هللا تعاىل على املاضني وأعلى هللا مقام الباقني إىل الناطق الرمسي الذي تتبنّ ن مراجعنا األجّال ومِ 
 ري الوائلي رمحةُ إىل شيخنا أيب مس إىل أكرب خطباء الشيعة، ًا عنها،�طقًا رمسيّ  ةُ الرمسيّ  ةُ الشيعيّ  ةُ الدينيّ  سةُ املؤسّ 

 هللا عليه.

 من حلقات بر�مج الكتاب الناطق .. )134(من احللقة  )19(اعرضوا لنا الوثيقة رقم  رجاءاً  •

أبمجعنا نتستضلُّ بلواء ال إله إالَّ  دت جداول عقائد�، حننمهما تعدّ  أُمَّة واحدة، : وهللا حننالشَّيخ الوائلي[ 
رون من جداول بينما يستقي اآلخَ  ممَّن يستقي من جدول أهل البيت، هللا وال مينع ذلك من أن أكون أ�

 ].اجلداول عن نبع اإلسالم الَّذي ميدُّ هذهِ  الصَّحابة ما دمنا ُكلُّنا نبحثُ 

جداول صافية  : من اجلداولنيحّدثنا عن نوعَ  أمري املؤمنني ؟!يخ الوائليعنها الش ثُ أيَّة جداول هذه يتحدّ 
ولكن هذا املنطق ال  كدرة)،  وعيون ،و�مصافية هي عي عيونٌ : (م العيون إىل نوعنيفقد قسَّ  كدرة،  لو وجدا

للعلماء  ع، هذا هو منطق التشيّ منطق مراجع وعلماء الشيعة إنّهُ  ،هو منطق شيعي وال هو منطق سّين 
 بدا�ت عصر الغيبة الكربى. واملراجع والذي بدأ منذ

 بمن بر�مج الكتا )134(من احللقة  )20(الوثيقة رقم اعرضوا لنا  وعلى نفس هذا املساق رجاءاً 
 الناطق ..

 كتاب من كتبنا : سّب الصَّحابة يف واقع األمر ُكتبنا بني يديك إذا استطعت أن توجد يلالشَّيخ الوائلي[
 البيت،ة كتب تسبُّ أهل نقطة جيب أن تلتفتوا إليها، عند أهل السنّ  ، هذهكتاٍب ُمعترب  وليس كلّ  املعتربة،

ا منسوبة ألهل السنّ ولكن ال حنمل على السنّ  ة يعلمون ألنَّ أهل السنّ ة أبداً، ة نسبة تلك الكتب وال نقول إ�َّ
هبا قاعدتنا أو ابألحرى ال  أيضًا بعض الكتب الَّيت ال تعرتفُ منزلة أهل البيت عند هللا عّز وجل، وعند� 

يعة� ما هو متّ يعين املفروض أكو أكو عند نا،هبا مجاعت تعرتفُ  سول عند� صحابة ر  ، احنهفق عليه بني الشِّ
نت ما تريد من عندي أ� أجعل املغرية بن شعبة ، قطعًا أم هبم صحيحنعم نقيِّ  هللا موضع تقدير� وتكرمينا،

 م، أقيِّ بن شعبة أبداً حاله حال املغرية  جناز أ� ما أجعلهاب مبا إله من إ، عمر بن اخلطّ اببن اخلطّ مثل عمر 
 أشتم ال، وكما أُقيِّم بني ُعمر وبني املغرية أقيِّم أيضًا بني عمر وبني ، أما أينّ منزلة هذا، منزلة هذا ومنزلة هذا

يف مثل  ما عند� شيء من السبّ  حنها أمَّا السبّ  ،م بعضهم بعضام الصحابة كان يقيّ غريه من الصحابة، وه
 ].ة ردود فعل من بعض اجلُّهالعمليّ هذا إالَّ 
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العلماء  تفكريُ هذا أهل البيت أم  ريُ ولكن هذا الطرز من التفكري هل هو تفك ق شيئاً أ� ال أريد أن أعلّ 
هل كان أهل البيت  وإىل سريهتم،وأحاديثهم  وإىل روا�هتم أن نعود إىل ز�رات أهل البيت �إذا أرد !؟واملراجع

 ؟!الناصيب لغوا يف الفكرو  علماء ومراجع الشيعة بعد أن هُ أنشأ ري تفكريٌ ك هذا التفأم أنَّ يقة ر طرون هبذه اليفكّ 

 ..من بر�مج الكتاب الناطق  )134(من احللقة  )21( رقم ضوا لنا الوثيقةر عا رجاءاً  •

 حتسبها على اإلسالم، من بعد اخلالفة ال ال ما تقدر اخلالفة الراشدة هذه كم سنة،: الشَّيخ الوائلي[
هؤالء  او اءج، اإلسالم مبادئه ما على اإلسالم ال تقتات إلسالم،ما حتسبها على ا العصور اللي مرَّت

 ،، ال، ال، وإالَّ الواقع اإلسالموها قشرة إسالمرخيهم أكو قشرة يسمّ إطالقاً، هؤالء إذا ترجع إىل أت قوهايطبّ 
 .]عند رعاته اته،عند مح ،اإلسالم عند أهله

 .. )22(نذهب إىل الوثيقة رقم  •

اخلليفة الثاين  ءجايقول:  ،)الصواعق احملرقة(وخلين أذكر لك حادثة ابن حجر يف كتابه : الشَّيخ الوائلي[
: ليه ابلدار سأل عليه قالوا لهع ه جمموعة من الصَّحابة، عنده شغل ميَّه، مرّ بن أيب طالب و�ّ  عن عليِّ  يبحثُ 
ه جمموعة اخلليفة الثاين و�ّ  ءجا: بيده، يقول ، كان حيرثهاىل البستان عنده ضيعة يشتغل بيهاراح إ طلع،

ُمثَّ قعدوا  هم لزموا مساحي وقاموا يشتغلون، حوايل ساعة،  اإلمام عليّ وا للبستان واشتغلوا و�ّ الصَّحابة طبّ 
: لو كنت من بين إسرائيل فت له اإلمام للخليفة الثاين قال لهلتإ  صار مداعبة بيناهتم،منسجمني يف جوّ 

: أ� أخو رسول ، قال لهكرميتكّرِمه غاية ال: أُ ؟ قال لههللا موسى ماذا تصنع له نيبّ  لك أ� ابن عمّ واحد قال و 
هذا : يقول: قام اخلليفة الثاين خلع رداءه قال : بلى وهللا وتكرميك انتظرين،ه، قالهللا، أ� أخوه وابن عمّ 

عندي  يباسطه،، واجلسه على الرداء وقعد نقومر عن هذا إىل أن جملسك وهللا حىتَّ نربح هذا املكان ما توخ
 لة].الصواعق احملرقة تشوف هالرِّواية تفصيالً مطوّ  ه يراجعابحلديث خلّ 

وهذه جمالسه على طول  ،هات من كتب النواصبتينا هبذه الرتّ و�لي ائالو يخ الشأحاديث أهل البيت يرفضها 
بعد أن   !!؟رميكتهذا الهو  !؟!لى عباءتهعلسه أن جيُ  رم من علعليٍّ  هل هذا هو تكرميٌ و  ،ذه الطريقةهب اخلطّ 

 !!؟منطق أعوج هذا أيّ ! !؟هكذا يكون كان الذي كان تكرمي عليٍّ 

 .. )23(وثيقة النذهب إىل  •

ا أق أرجوك آ� بروح الباحث،: الشَّيخ الوائلي[ ر، أ� م اآلخَ عد بروح الباحث أشوف الصحابة واحد يقيِّ َلمَّ
ماكو أحد عنده مصلحة أن  م الصحابة،رآن يقيّ والق ،م الصحابةوأبو بكر يقيّ  بة،الصحام مسع عمر يقيّ أ
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ت نظرك أبو بكر وعلّي وعمر ذوله أوالد لفِ خل أ أوَّالً  ال، هلتفت، ألنَّ إ ،يشتم له واحد من صحابة رسول هللا
يل  هشوف تنبّ ، كالد عمّ يل، ورفقاء سالح وعاشوا بوقت واحد ال قراييب وال أوالد خايل وال أو  ه، تنبّ عم

رآن، ذوله محلة اإلسالم، ذوله محلة القُ  ذوله ابعتبار عقائد�ًّ  نا مربوطني احنهزين، إذًا املسألة مو أكثر من أنّ 
رآن اشكاتب عنه، ونشوف القُ  ينه بواحد من عندهم نشوف التأريخ اشكاتب عنه،مرّ إذا  محلة منابع الفكر،

 .]... ، أكثر من هذاقائد� وأحكامناصل بعمبقدار ما يتّ  س مو أكثر،املقايينقيِّمهم وفق هذه  عنه، اشگايل

، هذا كالم  ما قال هذا الكالملَ البيت لعًا على حديث أهل لو كان مطّ  !!!أبناء عمّ  أبو بكر وعمر وعليّ 
سالح مىت رفعوا  رفاق ُمثَّ  ،ما قال هذا الكالملَ البيت لعًا على ما قاله أهل مطّ و كان ل ،كالم الفكر الناصيبّ 

أو  !؟يربوا يف معركة خأو حني فرّ  !؟وا يف معركة أُُحدحني فرّ  !؟نوا رفاقًا لعليٍّ يف السالح؟! مىتوكا أسلحتهم
يق سالح أن يكون نظريًا رفأبنَّه خص ش نحني تقول ع !؟مىت كانوا رفاق سالح !؟ننيوا يف معركة حُ حني فرّ 

ة الشيعيّ ة الدينيّ سة املؤسّ  وهذا هو منطق سيينّ هو منطق املنرب احلُ  هذا !؟ولكن ماذا نصنع، ً� لهمساو  ،لهُ 
الوائلي يخ الشبنشر فكر  اخلطباء وعلى التوصيةِ  ى توصيةِ لع دائمًا رّ لسيستاين يصاسيِّد خصوصًا ال ة،الرمسيّ 

 يف كتبِ  هُ قرأ�املنطق الذي  نطق هو نفسهُ هذا امل، الوائلييخ الشولذلك املنرب الشيعي هو منرب اتبع ملدرسة 
 الكرام من األموات ومن األحياء.مراجعنا 

 .. )24(نذهب إىل الوثيقة  •

تدري عندك عندك التفات إىل أنَّ هذا يعترب أحد اَألئِمَّة،  عندما تدرس مضمون اخلالفة،: الشَّيخ الوائلي[
ا تفسّ  ة أو اخللفاء من  :ر هذا احلديث الوارد عن النَّيبّ يقول تقول كتب احلديث ابلنتيجة َلمَّ  ثنابعدي ااألئمَّ

بّشر هبؤالء،  ، نعم،هللا ر هبم رسولُ هذا من اخللفاء اللي بشّ اثنعش من مجلتهم مروان وأوالده، عشر، يقولون 
ما أدري ن أقرأ هاللون أقول ، ألنَُّه مِ ، قسم ابهلل العظيمأ� صاير ما افتهم قسم ابهللحال  على كلّ ما أدري 

ن راح ننشئها إذا كان ، األجيال مالنا اشلو ، اشلون ننشئ أجيالنااشراح يصري نا احنه،اشراح يصري بتارخي
ام علّي، هاه، اشضل عند� بعد ه بصف اإلمه بصف عمر وأبو بكر وأحطّ إذا هذا أ� أحطّ  هالنَّماذج،

 األمر إىل تلك املآسي، هي، هذا الرجل اللي ينتهي ب، هاهاشضل ابخلالفة بعد خلالفة إذا مروان مثل ذولهاب
 .]... نعتربه خليفة من اخللفاء ولاخللفاء  ه بصفّ ا نقرأ اترخيه جنيبه حنطّ مَّ هذا لَ 

يت نطق يتناقض مع ز�رة عاشوراء الَّ هذا امل أنَّ  دَ جَ وَ لَ  بسيطاً  ناً عُّ متن فيها رة عاشوراء ومتعّ �ز لو كان قد قرأ 
اً ال للقراءة مبا وها يوميّ ن يقرأة يريدون من الشيعة أمَّ واألئِ ، اً وها يوميّ قرأي نأ يعةة الشمَّ ئِ األَ  ة وحيثُّ مَّ ئِ يطلب األَ 
املوجودة فيها لو قرأهتا  خ املعايناملعاين املوجودة فيها، أّما أن تقرأها من دون أن ترتسّ ا لرتسيخ وإمنَّ  ،هي قراءة
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 ،هي لتجديد العهد ت الروا�ت،نَ هكذا بيـَّ  ،عقائديّ  هي نصٌّ  الز�رةُ ، منها ة ال فائدةَ يلة ألف مرّ ليف اليوم وال
ة ومن سقيففز�رة عاشوراء ميثاق لرتسيخ وأتكيد عقيدة الرباءة من ال ،نا نقرأ املواثيقأنَّ  ينوجتديد العهود يع

وهذا  يلوائلا ، فلو كان الشيخت الصحيفة قبل السقيفةبَ تِ يوم كُ   الكتاب،بَ تِ يوم كُ  لَ تِ قُ قد  سنيُ ، فاحلُ أتباعها
الوائلي دفاعًا يخ الشمراجعنا يدافعون عن  ألنَّ  لي هو منطق مراجعنا،ائالو يخ الشث به املنطق الذي يتحدّ 

هذا ا هو منطقُه ذيخ الوائلي دفاعًا مستميتاً، وهيف النَّجف يدافعون عن الش املراجع املعاصرين كلّ   ،اً تمستمي
ات ى ذلك هو منطق الفضائيّ لع لوالدلي ،ةة الرمسيّ ة الشيعيّ سة الدينيّ ومنطق املؤسّ  ةة الشيعيّ نطق املرجعيّ م

ث أ� إبمكاين أن أحتدّ ، % مع ز�رة عاشوراء100ة، منطق يتعارض نرتنت الشيعيّ ومنطق مواقع اإل ة،الشيعيّ 
الذين  ،حلديثا الع هلم علىأخاطب الذين ال اطّ  يننطق ولكنَّ هذا املت يتعارض معها الف من الروا�عن آ
ن مَ  ،اللعن والرباءة سواأسّ  نويبحثوا عن الذيا ز�رة عاشوراء و أميكنهم أن يقر  )مفاتيح اجلنان(تاب كهتم  يف بيو 

% ملنطق ابقر 100الف خم منطقٌ  الوائلي يخث به الشيتحدّ  الذي نطقهذا املو  ؟فروعهم نسوا ومَ الذين أسّ 
َ العلوم وصادق العرتة الذي بُ   . يف ز�رة عاشوراءنيِّ

 من بر�مج الكتاب الناطق .. )134(من احللقة  )25(ضوا لنا الوثيقة رقم ر عا رجاءاً  •

 :يقول: الشَّيخ الوائلي[

 احلمــــــــــــــــــــــــــــــد هلل ال مـــــــــــــــــــــــــــــــاٌل وال شـــــــــــــــــــــــــــــــبدُ 
 

ـــــــــــــــــــار إذا أهـــــــــــــــــــلُ وال  ـــــــــــــــــــدوا  خي ـــــــــــــــــــبالء رق  ال
 أحـــــــــــــــــدُ   جـــــــــــــــــاء مل يفـــــــــــــــــرح بـــــــــــــــــهِ خليفـــــــــــــــــةٌ  

 
 وآخـــــــــــــــــٌر مـــــــــــــــــات مل حيــــــــــــــــــزن لـــــــــــــــــه أحــــــــــــــــــدُ  

لون اخلالفة السلسلة هؤالء مثًال ُميثّ  رخينا نقرأ أنّ ر َلمَّا بتاتصوّ  الدرجة، هلذهمر األمن هالنوع يعين انتهى  
ه مبستوى عمر ومبستوى أيب يعين حنطّ  ه على مست اخلالفة الراشدة؟!نشيله حنطّ  ،هيعين هذا حنطّ  ة،اإلسالميّ 

اإلمام ي لك هذا املستوى اللي كان خيلّ  ؟!ه هباملستوىهاه، حنطّ  ؟!بكر ومبستوى عثمان مبستوى اإلمام عليّ 
َرن فـََيا هلِل َوللشُّورى، َمَىت اعَرتَض يف الّريُب َمَع األوَّل منُهم حىتَّ ِصرُت أُقول: ( املؤمنني سالم هللا عليه يقأمري

ن إىل أُقرَ  )، يقول النتيجة انتهى يب األمر إىل أنَوِطْرُت ِإْذ طَاُروافوا النَّظَاِئر ولكنَّين أْسَفْفُت إذ سِإَىل َهِذه 
 ]... إىل هاللون ،و�تهاملست

 ناقضةٍ مُ  ث بلغةٍ فهو يتحدّ  معناه، مُ ة وال يفهيّ طبة الشقيقالوائلي حيفظ مقطعًا من اخليخ الش يبدو أنَّ 
 هاخلطبة أليس املراد من ل يف هذهِ ل؟ األوّ وّ فمن هو األ ة،ذي ذكرُه من اخلطبة الشقشقيّ لَّ ا قطعذا امل% هل100

؟ هذا هو منطُق اخلطبة ومن كان معهم عنها أليس املراد منهم اخللفاء ثيت يتحدّ والنظائر الَّ  أبو بكر؟
ال  مهُ وإذا ما ذكروها فَـ  ة،يّ قون اخلطبة الشقشفضعِّ هم يُ   لعلمائنا الذين أساساً نصنعُ  ولكن ماذا ة،الشقشقيّ 
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مزري بتمام  واقعٌ ؟! هلذا اجلغباء وهلذا الق هليت تصفِّ الَّ  وماذا نصنع للشيعةِ  !؟ماذا نصنع هلم يفهمون معناها،
 معىن الكلمة.

 .. )31(نذهب إىل الوثيقة  •

، اخلليفة الثَّالث أو غريه اإلسالمي طبيعي، عنه بعصر االقتصاد عصر اخلليفة الثالث يعّرب : يخ الوائليالش[
قوم على ف املعامالت املسلمني كانت تاملبدأ ماشي كان، التصرّ  ، يهمنا املبدأ،ما يهمنا األشخاص احنه

نت قول يل ة، لكن أقوم مبوجب النصوص الشرعيّ فاهتم كانت تتصرّ  يعين كلّ  أساس االقتصاد اإلسالمي،
سع يعين عصر اخللفاء الراشدين ما اتّ  تطبيقه، ىلإع عصرهم قوه ككل اهليكل اإلسالمي، ال، ألن ما اّتسطبّ 

ت العصور غري عصر اخلالفة ما ءاججملاالت للتطبيق بعد ذلك َلمَّا ما صارت جماالت للتطبيق، ا ،لتطبيقه
 ....] قوها على املدى الطويلقدروا يطبّ 

أنفسهم  ةلسنّ ا !!!واالقتصاد إسالمي يف زمان عثمان ةالدولة اإلسالميّ و فات املسلمني تصرُّ  فات عثمان،تصرُّ 
احلديث عن  ال أريد أ� ،خالفته و كمهِ م حُ ن ما كان جيري يف أ�َّ و دينتقدون عثمان وينتقدون زمانه وينتق

 !!؟ولكن ما هذا املنطق خالفة عثمان

سة مؤسّ  الوائلي،يخ الشمن ديوان  ،قرأ من ديوانهأ� أو  )بغداد(قصيدته  يف هذا املنطق هو الذي يقوده
 :هلاأوّ يت الَّ قصيدته بغداد  ،)345(صفحة ال /ميالدي 2007األوىل  الطبعة /يندار سلو  /البالغ

 بغـــــــــــــــداُد ســـــــــــــــاء بـــــــــــــــك اهلـــــــــــــــوى أم طــــــــــــــــااب
 

 اابسيضـــــــــــــــــــــلُّ وجهـــــــــــــــــــــك رائعـــــــــــــــــــــاً جـــــــــــــــــــــذّ  
نطق سيصل بنا إىل هذا املما هو  ة وأعداء األئِمَّة املعصومني،لَ تَـ مادحًا لقَ  )348(صفحة الإىل أن يقول يف  

واحد يف  هذا الديوان من بيتٍ  وليف أعداء أهل البيت يف الوقت الذي خي أن ننظم الشعر: (ةيجالنت هذهِ 
هذا يقوده  سوء التوفيق ، قطعاً ةجَّ واحد عن اإلمام احلُ  تلي ليس فيه بيائالو يخ شالهذا ديوان  ،)ةجَّ احلُ  اإلمام

 فماذا يقول: ة املعصومني،مَّ ئِ إىل أن يقول شعراً يف مدح قتلة األَ 

 سيضــــــــــــــــلُّ مــــــــــــــــن جمــــــــــــــــد الرشــــــــــــــــيد ُمؤثـَّـــــــــــــــلٌ 
 

ـــــــــــــــــــــااب   ُيضــــــــــــــــــــفي عليـــــــــــــــــــــِك بســــــــــــــــــــحرِه ِجلَب
ــــــــــــــــــــدك جملــــــــــــــــــــسٌ    ويضــــــــــــــــــــلُّ للمــــــــــــــــــــأمون عن

 
 داابيبـــــــــــــــــــــــــــــــين العلـــــــــــــــــــــــــــــــوم ويغــــــــــــــــــــــــــــــــرُس اآل 

 ُمعَتِصٍم يُعـــــــــــــــــــــدُّ كَتائِبـــــــــــــــــــــاً ـوصـــــــــــــــــــــدًى لـــــــــــــــــــــ 
 

ــــــــــــــــــــــداءِ    ُمســــــــــــــــــــــلمٍة دعــــــــــــــــــــــت فأجــــــــــــــــــــــااب لِن
  

 م:اظهارون قاتل اإلمام الك
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 سيضــــــــــــــــلُّ مــــــــــــــــن جمــــــــــــــــد الرشــــــــــــــــيد ُمؤثـَّـــــــــــــــلٌ 
 

ـــــــــــــــــــــااب   ُيضــــــــــــــــــــفي عليـــــــــــــــــــــِك بســــــــــــــــــــحرِه ِجلَب
 إلمام الرضا:ا واملأمون قاتل 

ــــــــــــــــــــدك جملــــــــــــــــــــسٌ   ويضــــــــــــــــــــلُّ للمــــــــــــــــــــأمون عن
 

 داابيبـــــــــــــــــــــــــــــــين العلـــــــــــــــــــــــــــــــوم ويغــــــــــــــــــــــــــــــــرُس اآل 
 د:قاتل اإلمام جلوااملعتصم و  

 ُمعَتِصٍم يُعـــــــــــــــــــــدُّ كَتائِبـــــــــــــــــــــاً ـوصـــــــــــــــــــــدًى لـــــــــــــــــــــ
 

ــــــــــــــــــــــ   داء ُمســــــــــــــــــــــلمٍة دعــــــــــــــــــــــت فأجــــــــــــــــــــــاابلِن
 .هفوة شاعر ولكن الكالم هو هو لاا قد يقإذ رمبّ  هو هو يف جمالسه فالكالم ،ة ال تقف عند الشعرِ والقضيّ  

يخ الشو  من بر�مج الكتاب الناطق) 134(من احللقة  )32(اعرضوا لنا الوثيقة رقم  رجاءاً  •
 .. عليه وسالمهُ  هللاِ  ح اخلليفة املأمون قاتل إمامنا الرضا صلواتُ د الوائلي مي

فبأثناء  ، يلعبون ِقداح قمار،مبيدة يوم من األ�ّ ويّه ز  بعلي، كان الرشيد من أقبح النَّاس: الشَّيخ الوائلي[
أنِت : هلال وفعًال غلبته، قا مبا تريد، إذا غلبته أن ُحيكِّمها طت عليهقالت له: اشرت القمار ، أبثناء القداح

ضاجع مملوكتك هاي جاريتك تضاجعها، جارية من أقبح اجلواري البُدَّ وأن تُ : ُحمكَّمة مبا تريدين، قالت له
ر يعين املأمون ما تلقى ال تتصوّ  هاه، ، وترى املأمون ما كو أروع منهعت املأمون، نعم ضاجعها طلّ هي كانت

 ].شرِّف ...، املأمون روعة يعين فد منوذج جدَّاً رائع مُ بداً يني أاسله نظري عند العبّ 

 عليه. هللاِ  لي رمحةُ ائالو يخ الشراء من قول هذا اهلال أجد تعليقاً على  املأمون روعة!!!

، تالحظون املعتصم الناطق ميدح بامن بر�مج الكت )134(من احللقة  )27(ولكن نذهب إىل الوثيقة رقم 
فون ثقّ ها يُ ة مبراجعها وخطباؤ رمسيّ ة اليّ شيعلة اسة الدينيّ ف املؤسّ هكذا تثقّ  يف اجملالس، ويف النثرمدح يف الشعر 

 .منا هذاو يمة من اخلمسينات وإىل دّ قلوهم عرب العقود املتشيعة وقد ضلّ ال باشب

 .. )27(الوثيقة رقم  اعرضوا اً رجاء •

ليه اخلرب أنَّ امرأة إ ءجا ورية ليش؟ غزا عمورية ألنَّهُ ا غزا عماملعتصم إمنّ  وحىت املعتصم،: الشَّيخ الوائلي[
ا نقلوا له اخلرب قالواامسلمة ضرهبا جلواز على يدها صاحت و  ،ضرهبا هاي  :هل معصماه، املعصم هذا هو، َلمَّ

املرأة كانت تقول وامعصماه،  ، بينما هي ال،صماه يعين تريدكيعين استنجدت بيك، صاحت وامع تك،ندب
، رائع للنجدةر النساء املسلمات وضرب َمَثل ز له جيش وغزا املنطقة وحرّ هالكلمة هاه جهّ  والرجل على

د� اآلن، نساء املسلمني م ما عومن رجولتهم يف تلك األ�ّ  د� شيء من خنوهتم إي وهللا،، بس �ريت عزين
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احتجاج شديد  اخذ من عند� استنكار  مكان ُتسىب وتضرب واحنه متام اخذ من عند� ُخطب،يف كلّ 
 مو يقول واحد من الشعراء: اللهجة،

 ُرّب وامعتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماه إنطلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
 

ــــــــــــــــــــــــــتَّمِ   ــــــــــــــــــــــــــواه الصــــــــــــــــــــــــــبا� اليـُ  مــــــــــــــــــــــــــلء أف
 المســـــــــــــــــــــــــــــــــت أمســـــــــــــــــــــــــــــــــاعهم لكنَّهـــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 
 مل تالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــس خنـــــــــــــــــــــــــــــــــــوة املعتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ  

 امسعــــــــــــــــــــــــي نــــــــــــــــــــــــوح احلــــــــــــــــــــــــزا� واطــــــــــــــــــــــــريب 
 

 ]وانظــــــــــــــــــري دمــــــــــــــــــع اليتــــــــــــــــــامى وابســــــــــــــــــمي 
 *** 

م تصم عن املعثكأ� ال أريد أن أحدّ و  ،اسيورجولة املعتصم العبّ ة خنوة ر على أن ميلك وأن متلك األمّ ه يتحسَّ إنَّ 
أهل البيت  ة وقرأ فكرَ بدقّ ريخ اس وماذا كان يفعل الغلمان فيهم، لو قرأ التأاسي وعن خلفاء بين العبّ العبّ 

وصفه  ما هوو  ى أبمري املؤمنني من دون أمري املؤمنني ما هو حالهالذي يتسمّ  يف أحاديثهم من أنَّ  ءاوماذا ج
 عليه. وسالمهُ  هللاِ  اجلواد صلواتُ تل إمامنا اقت وبد أبعداء أهل البيجِّ ر وميُ ا قال ما قال وراح ينشد الشعملَ 

أمحد  رو الدكت /عة التشيّ هويّ  ،ال هم حيزنون ولكنو  عة للتشيّ هبويّ هو  ال ووهللا )عالتشيّ  ةُ ويّ هُ (ا كتابُه ذهو 
الطبعة يف ما يبدأ  لوّ أ /يديالم 2008 /الطبعة الرابعة /اإلسالمي باكتسة دار الالناشر مؤسّ  /الوائلي
 عالمة من عالمات لهذه أوّ  )،جبنيتن وآله الطاهرين وصحبه املدٍ مَّ الم على حمَُ السَّ و  الةوالصَّ ( :األوىل

 يبّ أصحاب النّ  قَ لحِ نُ  ا أنأمَّ  ،آله و دٍ مَّ ي على حمَُ صلّ نُ  أن تيلبحنن يف ثقافتنا وآدابنا عن أهل ا ع!!ة التشيّ هويّ 
لي يريد ائالو يخ الش ع ويقول أبنَّ رقّ ن يُ ع مَ رقّ يُ  حىت إذا أراد أن ،املخالفني هذا منهجُ  ،دمَّ حمَُ  د عن آلِ رِ فهذا مل يَ 

ى نقول صلّ  يبّ حني نذكر النّ البيت أهل  ثقافةُ ، سليم هذا ما هو برتقيعٍ حىت  الصحابة، ارفالن وفالن من خي
 .اعليه وآله وانتهين هللاُ 

من و  ر وصحبه األبراراوآله األطه دمَّ د� حمَُ سيِّ  ىالم علوالسَّ  الةُ والصَّ (: وجه أكثرى الجتلّ  يف الطبعة الثانية
هذا  من عنوانه)، ان املكتوب ينقر و لمو يقو (، لي لكتابهِ وائاليخ الشات يكتبىها ممقدّ  هذهِ  ،)تبعهم إبحسان

 !ع؟!شيّ ة التيّ و ه هذه هو العنوان،

كانت مل تصل   نذُ رق املسلمني مُ فِ  واطن اخلالف بنيَ مَ  ن اخلطب أنّ هوّ ا يُ وِممَّ : )7(صفحة الماذ يقول يف 
 ملراجعا ث عنهالذي حتدّ  أال تالحظون هذا املنطق هو نفسهُ  - ا هي يف نطاق الفروعإىل األصول وإمنَّ 

 ام، حىت حينخٍص واحدبش ةً ة ليست خاصّ القضيّ  هذهِ  يننفس الكالم، يع ،واألحياء مون من األمواتملتقدّ ا
رًا تكرِّ خطأ إذا مل يكن مُ هذا نعم ، اإلنسان خيطأو  خطأ اذون همن أقواله يقول جع يف قولةٍ امرجعاً من املر  أنتقدُ 

موجودة ة ر ة متكرِّ ة قضيّ القضيّ  ، لكن هذهِ رًا عند مجيع املراجعومل يكن متكرِّ   كتبه،كلّ   يف طول اخلطّ  ىلع
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كانت مل تصل إىل األصول   وِممَّا يُهّون اخلطب أّن مواطن اخلالف بني ِفرق املسلمني ُمنذُ  -عند اجلميع 
ا هي يف نطاق الفروع م واز ة ولألصول عن طريق عناوين اثنويّ ا وصلها إىليُ  منهم أن وإن حاول كثريٌ  وإمنَّ

صول إىل الفروع وما عن األ يل ترتدُّ لحل والتها وبشيٍء من التأمّ حتاول الدخول من أبواب خلفية لكنَّ 
مور بوحي من األ هذهِ  فعلينا معاجلةُ ة يف فعل املسلم ابتدءًا يفرتض الصحّ  الكرمية اإلسالم يف روحهِ  دامَ 

 ليس يف ،صولاخلالف ليس يف األ وأنَّ  ة؟!على الصحّ  ملروح أن حنمل فعل املس !؟روح أيّ  - هذه الروح
ا هو إمنَّ و  ،ةيدليس يف العق ،اخلالف ليس يف األصول وأنَّ ( ؟!ةاملسائل الفقهيّ  الفروع يفا هو يف وإمنَّ  العقائد،

يف حديث و ، عليه هللاِ  ي رمحةُ در الربوجسيِّد الكالم يف حديث ال مثلما مرّ  )ةيف الفروع يف املسائل الفقهيّ 
ن مِ  هللا د حسني فضلُ مثلما قال حممَّ ، رينث اآلخَ يديف أحا ،ةه، ويف أحاديث البقيّ السيِّد السيستاين دام ظلّ 

 هذا هو املنطق األعوج الذي تعيشُ راء، هالزَّ  حببِّ  ة كانت مملوءةً مَ اطِ لوب املهامجني الذين هامجوا دار فَ ق أنّ 
 ظالله.ة يف الرمسيّ  ةُ الشيعيّ ة الدينيّ سة املؤسّ 

احللقة صار األمر  احللقة ويف احللقتني اللتني سبقتا هذهِ  ت يف هذهِ يت مرّ هذه البيا�ت الَّ  بعد كلّ  أعتقد
ل يت ذكرهتا يف أوّ الَّ ة القضيّ  د أنَّ تقد وأعمَّ واضحًا من أنَّ الواقع الشيعي واقٌع بعيٌد عن حقيقِة ثقافة آل حمَُ 

كمال سيِّد  نَّ المن أ هما ذكرتُ  كمال احليدري،سيِّد  مع املرجع الديين املعاصر ال الوقفة هذهِ  تِ احلقٍة من حلق
كمال سيِّد  ال ث بهِ أال تالحظون الذوق الذي يتحدَّ ، لشيعيا واقعهذا الاحليدري هو مصداٌق من مصاديق 

بعيدًا يف  ا قد يذهبُ رمبّ ، لحنهذا النغم وبنفس هذا الوعلى نفس  ساقتّ هذا االاحليدري هو على نفس 
املضمون هو  لنتيجة واحد،اب ولكن املضمون بعض األحيان،ة يف أكثر من سوقيّ و  ةً يت قد تكون سوقيّ الَّ  تعابريه

صلنا إىل حلقة يوم غٍد إن شاء هللا لصورة أكثر وأكثر خصوصًا إذا ما و ضح اتّ تسو  والعيون هي هي، ،هو
 تعاىل.

 �ا�ت هذه احللقة سأعرض لكم صورتني: يف

 يف جانب الرباءة، ىلالصورة األو  -
 ل.من الطراز األوّ و ء األجّال الكرام مراجعنا  ءاأيضاً يف أجو  ،يف جانب الوالية ةينوالصورة الثا -
 .)ءاتافتتس(صراط النجاة يف أجوبة االهذا هو كتاب  •

 :نيت مرجعَ ءاتاستفإ

 .اخلوئي يِّدآية هللا العظمى الس: لرجع األوّ امل
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 .زييجواد الترب يخ الشتلميذه آية هللا العظمى : واملرجع الثاين

وحبسب  /قمريهجري  1431ريخ التأ /املطبعة وفا /الطبعة األوىل /صراط النجاةهذا هو اجلزء الثاين من 
 يت خيتلف فيها معطن الَّ ايف املو : (هالتربيزي من أنَّ  ب من املريزا جواداكتهذا الطبوعاً يف التصريح الذي جاء م

من دون تعليٍق  ئيو اخلسيِّد فإذا ما جاء جواب ال ،)حصرِّ ال خيتلف فيها ال يُ  اّليت ح واملواطني يصرّ ئو اخلسيِّد ال
 .جواب املريزا جواد التربيزي فسههذا يعين هو ن أو حاشية

كتاٍب يف أصول   ما هو أفضلُ : )1554(رقم السؤال  ،د اخلوئيه السؤال إىل السيّ وجّ  )454(صفحة يف ال
أصول (ح لَ مصطَ  - الدين ما هو أفضل كتاب يف أصول - ةيدالعق يفيف أصول الدين يعين  -الدين 
م بكتاب ما هو أفضل كتاٍب يف أصول الدين حسب رأيكم وما رأيك -قطعًا  مصطلح �صيبّ  )الدين

هذا  ،)ةيّ عقائد اإلمام( :ر عنده كتاب صغريد رضا املظفّ حممَّ يخ الش - ؟رة للشيخ املظفّ يّ مامعقائد اإل
 م،رجِ ر كثريًا وتُ شِ س يف احلوزات وهذا الكتاب نُ درَّ يُ  باهذا الكت ر الكتب يف ابب العقائد،من أشه باكتال

رشدون إىل هذا يُ  ءالمالعو  املراجع ة مباشرةً يف العقيدة الشيعيّ  بٍ ا من الشيعة عن كتيسأل سائلٌ  اموحين
 يف أصول الدين حسب رأيكم وما رأيكم ما هو أفضل كتابٍ  :اخلوئيسيِّد ه إىل الوجّ مُ  لالسؤا ،الكتاب

 يخ املظّفر؟ة للشبكتاب عقائد اإلماميّ 

فهذا  - فاد منهستَ ال أبس أبن يُ  يف موضوعهِ  نفيسٌ ٌب ار كتاملظفّ يخ الشكتاب  :السيِّد اخلوئي ُجييب
ه  ولذلك وصفه أبنَّ   عليه،كتاابً ال غبارَ   ينيس، والكتاب النفيس يعاخلوئي كتاٌب نفسيِّد لا لالكتاب كما يقو 

كتاٌب موضوع   هُ نَّ يصفه بكامله أب )سري اإلمام العسكريتف(ىل إ يتا �ماخلوئي مثًال حينسيِّد ال ،كتاٌب نفيس
تفسري اإلمام العسكري هكذا  ،ف هذا الكتاب فضًال عن اإلمام املعصومؤلِّ ق عن أن يُ قِّ وجيلُّ مقام عاٍمل حمُ 

هذا الكتاب كتاب  ينيع اٌب موضوع،هذا الكتاب كت عجم رجال احلديث أبنَّ اخلوئي يف كتابِه مُ  سيِّدال هُ مَ قيَّ 
ف مثل هذا الكتاب فضًال عن اإلمام صنِّ يُ  أن ،فق أن يؤلِّ قِّ م حمُ ـعالِ  مقامُ  وجيلُّ  البيتى على أهل مفرتَ 

ة يّ ا عن كتاب عقائد اإلماممَّ أ ،عليه وسالمهُ  هللاِ  فهكذا قال عن تفسري اإلمام العسكري صلواتُ  ،املعصوم
يف غاية  با هذا الكتالوصف فإنَّ  اذا يصف كتااًب هبمه حينمن هنا يظهر أنَّ  ،)كتاٌب نفيس( :قال فهكذا

هذه  - يف موضوعه ال أبس أبن يستفاد منه ر كتاٌب نفيسٌ املظفّ يخ الشكتاب  -اخلوئيسيِّد ية عند الاألمهّ 
جواد التربيزي  زاوهذا هو رأي املري  ،ك فخذ عقيدتك من هذا الكتابأتخذ عقيدت نك إذا أردت أأبنّ  :فتواه
واملرجع  اخلوئيسيِّد ل الرجع األوّ امل ا رأي مرجَعني،ذفه ،اخلوئيسيِّد ق على ما قاله المل يعلّ  ،قه مل يعلّ ألنَّ 
 .ذ منهوالعقائد تؤخَ  سيكتاب نفر  ة للشيخ املظفّ يّ كتاب عقائد اإلمام  ن أنَّ مِ  يزا جواد التربيز اين املري الثَّ 
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 جف األشرف،النَّ  /ار السعديمكتبة كرّ  /ر/ طبعة مركز التوزيعللشيخ املظفّ ) ةاإلماميّ  عقائدُ ( بُ اا هو كتذه
 ؟رد رضا املظفّ حممَّ يخ الشماذا يقول  ،)78(صفحة ال سوق احلويش/

 :عة جداً ة أمساء المِ اآلن عند� ثالث

 .راملظفّ  د رضاحممَّ يخ الشف املؤلّ : لسم األوّ اإل

 .وئي يف الوسط الشيعياخلسيِّد وما أدراك ما ال اخلوئيسيِّد ال: سم الثاينواإل

ب، ماذا افقون على ما جاء يف هذا الكتم يتّ فهُ  زا جواد التربيزي.املري  :كبري  مرجعٌ  ،المع سمٌ إ ثالثسُم الواإل
 ؟)78(صفحة اليف  باجاء يف هذا الكت

أعدائهم يف موقف اإلمام  طة من ألدّ للسذو اكان م وإن  اللنا حرُص آل البيت على بقاء اإلس وينجلي
على ما  مه واحملزونُ رَ وحَ  رمتهُ نتهكة يف عهدهم حُ مُ ـة وهو املوتور هلم والزين العابدين من ملوك بين أميّ 

 - جليوش املسلمني يف سّرِه يدعو مع كلِّ ذلك كان فإنَّهُ  اقعة كربالءوأهل بيته يف و  أبيه معصنعوا 
ث عن الفكر أ� ال أحتدّ  !؟نيملة هي من جيوش املسجيوش بين أميّ  - ولإلسالم صرِ ابلنّ  - ةجليوش بين أميّ 

ة الذين د، عن بين أميّ مَّ حمَُ  آلِ  ث عن فكرِ أ� أحتدّ ، هم أحرار مبا يعتقدون ،يل ابلفكر السّين  نَ ال شأ ،السّين 
جيوز أو ال ؟! جيوز لعن املسلم لفه ؟!أو ليس بصحيح صحيح هذا املعىن يف ز�رة عاشوراء، نلعنهم قاطبةً 

 - ملٍ اِ ظَ  لَ وَّ ن أَ عَ الْ  مَّ هُ اللَّ (: ة نلعن يف ز�رة عاشوراءمئة مرّ  ة،نا نلعن مئة مرّ ة قاطبة وإنَّ نا نلعن بين أميّ إنَّ  !؟جيوز
أ� ال  !؟صوص صحيحة أو ليست صحيحةنال هذه )،كلِ ى ذَ لَ عَ  هُ لَ  عٍ بِ ر اتَ وآخِ  - نهو فظامل أنتم تعر  لوّ أ

ق حديث ذر الذي مزّ الق لاإىل قواعد علم الرج التقييم الناصيب،ان ز يسيعودون بنا إىل م ،أخاطب املراجع
 عدمُ نُت لكم من أنَّين أعتقد أنَّ األصل يف كالم العلماء وقد بيّ  ،قولوني ماال شأن يل ابملراجع و  ت،بيأهل ال
 ،حديث أهل البيت صل يفواأل د،مَّ حمَُ  آللِ  موافقٌ  كالمهم  حىت يثبت أنَّ  ،ة حىت يثبت خالف ذلكالصحّ 

 يقولوه، ز�رة عاشوراء ابلنسبة يل ملالبيت  أهل أنَّ  ،ة حىت يثبت خالف ذلكدعيتهم الصحّ يف أ ،يف ز�راهتم
عليكم وأقول  ال أريد أن أفرتي ،يضًا من املشاهدين منكم أبعضاً  وأعتقد أنَّ  ةفيها الصحّ  األصلُ  على األقلّ 

نقرأ يف  امحين: ، أقولأ� أخاطب هؤالء، رأيهذا اليوافقين على القليل من املشاهدين  على األقلّ  ،الكثري
، وجودة يف ز�رة عاشوراءملا ر اتبع والتفاصيل األخرىظامل وآخِ  لوّ ة قاطبة ونلعن أز�رة عاشوراء ونلعن بين أميّ 

كان يدعو  -ال جيوز لعن املسلم  !هل جيوز لعن املسلم؟ !؟نتمماذا تقولون أ !؟نيملم من املسأ�َّ  ينهذا يع
 .صر ولإلسالم ابلعزّ نّ  ابلنيمله جليوش املسيف سرِّ 
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ل مع تِ اإلسالم قُ  ،)مَال سْ ك اإلِ لِ تْ قَ وا بِ لُ تَـ د قَـ قَ اق لَ سَّ الفُ  ةِ اصَ عُ لْ لِ  يلُ وَ الْ فَ ( ؟سةماذا نقرأ يف ز�رة الناحية املقدّ 
 .هذا هو منطق إمام زماننا )،َلَقد قـَتَـُلوا ِبَقْتِلك اِإلْسَالم( ،احلسني

جليوش  هذلك كان يدعو يف سرِّ  لِّ مع كُ  - اداإلمام السجّ  أيْ  - هُ فإنَّ  :وعلماء الشيعة هذا منطق مراجع
 - آخر ا ألمرٍ رمبّ  ة،ا للتقيّ لو قال يدعو علناً رمبّ  ،يرى اآلخرون يعين من دون أن ؛ه يدعويف سرِّ  - املسلمني

اإلمام  أنَّ  يواد التربيز زا ج� مري و ي ئو اخلسيِّد ها اليُّ ر و� أاملظفّ يخ الشها � أيُّ  ن أدراكمَ  - هيدعو يف سرِّ 
 تنكرو�ا، الواضحة أحاديث أهل البيت !!؟؟! من أدراكمه جليوش بين أمّيةيف سرِّ اد كان يدعو السجَّ 

، عندكم جليوش بين أمّية هيف سرِّ تقولون كان يدعو اد فمام السجَّ اإل تفرتون على ُمثَّ  كون فيها،شكِّ تُ  ضوها،ترف
�ا و ضفر توأنتم البيت بروا�ت أهل  يتحنن � !؟ةه جليوش بين أميّ كان يدعو يف سرِّ اد  رواية أنَّ اإلمام السجَّ 

ا�ت صرحية و ر وهي  ،)اإلمام العسكري(ون كتاب ض، ترف)م بن قيسسلي(ون كتاب ضكون فيها، ترفشكِّ تُ و 
 ، يف أيّ هاد كان يدعو يف سرِّ السجَّ  إنَّ اإلمام: فتقولون تفرتون على أهل البيت ُمثَّ  مد،ُحمَّ  لِ عن آ واضحةو 

 سآتيكم برواية ماذا كان يدعو اإلمام ،أ� سأقول لكم !!؟هيف سرِّ  اد يدعوموجود كان اإلمام السجَّ  رواية
 هاد يف سرِّ اإلمام السجَّ  ماذا كان يدعو آتيكم بروايةاآلن  ذي تقولونه،هذا الابلضبط عكس  ،هيف سرِّ  ادالسجَّ 

 فةٍ ر عم ةُ وقلّ  علٍم حبديث أهل البيت، ةُ قلّ هذا افرتاء و ، صرحية وواضحة جّداً ة، سآتيكم برواية على بين أميّ 
 .بسريهتم

 هُ م أنَّ سالمة وقد تقدَّ  وللمسلمني ابلدعة والابلعزّ  ولإلسالمِ  رمني ابلنصلش املسجليو  هرِّ س كان يدعو يف
اد السجَّ  م اإلمامُ مىت علَّ  ،رهذا افرتاء آخَ  - م شيعتهُ سالحه الوحيد يف نشر املعرفة هو الدعاء فعلَّ  لُّ كُ 

اإلمام  لى رواية تقول من أنَّ ، ارشدو� ععليها ال دليلَ  ءاتارت فا وهللاِ  !!؟ةجليوش بين أميّ  اشيعته أن يدعو 
 ادعو ي أن م شيعتهُ اد علَّ اإلمام السجَّ  أنَّ  ة منايعلى رو  وارشدو� ،جليوش بين أميَّة هيدعو يف سرِّ  اد كانالسجَّ 

الشيعة تقول: هذا   ةُ مرجعيّ  ،ة الكربى، واملرجعيّ ة وال يقول أحدمَّ فرتاءات على األئِ ارشدو�، إ ة،جليوش بين أميّ 
كتب كتبها   ق لنايوثّ و  ،رها تدمرياً دمّ يُ  اخلوئي ينثرها نثرًا هكذا،سيِّد ال ، أحاديث أهل البيتكتاٌب نفيس

افرتاءت  هذهِ  ،لبيتا ويفرتون على أهلالبيت ة الذين جيهلون حقائق معارف أهل يعبعض علماء الش
 ة،مائيّ لَ يه العقائد العُ كن أن نسمّ مي ة أوئد األمويّ اقهذا ع ،ة، هذا ما هو عقائد اإلماميّ تنامَّ ئِ وأكاذيب على أ

 ، هذهِ ةعقائد اإلماميّ  توليس ةالعلمائيّ  العقائدُ  أهل البيت، هذهِ  ما هي عقائدُ  ،عقائد العلماء واملراجعهذه 
 ة.العقائد األمويّ 
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مني ابلدعة لوللمس ابلعزِّ  ولإلسالمِ  رِ ابلنص نيملجليوش املس هسرِّ  يفيدعو   ذلك كانَ لِّ مع كُ  هُ نَّ فإ
ش و كيف يدعون للجي  هُ م شيعتلَّ ء فعاالدع سالحه الوحيد يف نشر املعرفة هو لُّ كُ   هُ م أنَّ سالمة وقد تقدَّ وال

، وهذا ةاديّ جَّ الدعاء املوجود يف الصحيفة الس - الثغورأهل وف بدعاء ر عامل مني كدعائهِ لة واملساإلسالميّ 
جمموعة أدعية لبناء  ،ادصحيفٌة كتبها إمامنا السجَّ  ةاديّ السجَّ  بسرية اَألئِمَّة، الصحيفةُ  عن جهٍل اتمّ  يكشفُ 

م ثكوسأحدِّ  ،مقطٍع زماينّ  دوا يف أيِّ جِ ر الشيعة لو وُ و أهل الثغور هذا دعاء ألهل الثغدعاء  ،اجملتمع الشيعي
 ضحُ وسيتّ  الثغور، لء ألهاثغور وعن معىن الدععن معىن أهل ال جرب�ملقٍة من حلقات هذا اليف آخر ح

 مبراد اإلمام معرفةٍ على ثوا عن هذا املوضوع مل يكونوا على علٍم و الذين حتدّ  مجيعاً  ةِ يعجع الشار  مندكم أنَّ ع
 .هذا الرب�مج، بر�مج بصراحة ثكم يف احللقة األخرية من حلقاتِ حدّ ، سأالثغور صوم من الثغور ومن أهلِ املع

جمتمع هناك ض أن يكون فرتََ يُ  كان  ،روّ متط تمٍع شيعيٍّ جمل ة دعاءٌ اديّ دعاء أهل الثغور يف الصحيفة السجَّ 
 نفسهُ  دااإلمام السجَّ  ث عنهُ الذي حتدَّ  ، اجملتمعُ اجملتمعهذا وما وجد يلتزم بثقافة أهل البيت  رمتطوّ  عيّ شي

ة مَّ غدروا ابألئِ  ، الشيعةُ ةمَّ غدروا ابألئِ  غدرت أبمري املؤمنني ةمَّ  الشيعة مثلما األ، ولكنَّ ط لهُ خيطّ الذي كان 
، يف ذلك املفيد واضحةٌ يخ الشة إىل جَّ إلمام احلُ ا الةُ سور  اهم،جوتركوا منه عصر الغيبة الكربىت بدا� منذ

هم لماؤ ع ولكن لألسفِ  ،مون أرواحهم وأمواهلمقدّ يُ  م،هلون للتضحية يف سبييستعدّ  البيت،ون أهل بّ الشيعة حيُ 
 منذ بدا�ت عصر الغيبة الكربى واألمر يرتاكمُ  ُحمَمَّد، األصيلة آللِ  بعيد عن الثقافة اهٍ م أخذوهم ابجتّ هومراجع

 .كم وبني أيديكماحلقائق أمام أعين ، وهذهِ زداد يوماً بعد يوموي

: مام ستكون عندهم مبنزلة املشاهدةبة اإليغ أبنَّ  وصفذا الهب كوني أن اد أراد للمجتمع الشيعيّ سجَّ لاإلمام ا
 - ملاذا؟ - انمَ زَ  لِّ كُ   لِ هْ ن أَ مِ  لُ ضَ فْ أَ  هورِ هُ ظُ لِ  ينَ رِ ظِ تَ نْـ مُ ـاله وَ تِ امَ مَ إبِ  نيَ لِ ائِ ه القَ تِ يبَ ان غَ مَ زَ  لَ هْ أَ  د إنَّ الِ  خَ  أابَ �َ (
ة لَ زِ نْ مبَِ َبة ِعنَدُهم يَما َصارت ِبِه الغَ  الـَمْعرَِفةِ و  مِ اهَ فْـ األَ و  لِ و قُ ن العُ م مِ اهُ طَ عْ د أَ اىل قَ عَ تَـ  وَ كَ ارَ بَ هللا تَـ  نَّ ِألَ 
اد نظَّم السجَّ  لرب�مج اإلمامُ من هذا ا وجزءٌ ، أن يكون ةَ مَّ ي أراد األئِ ذرب�مج املرسوم الهذا هو ال )،ةدَ اهَ شَ مُ ـال

ولذلك حني نقرأ يف دعاء ، وصفذا الالذي هو هب للمجتمع الشيعيّ  عيةدة جمموعة األاديّ فة السجَّ الصحي
 هذهِ فهل  ،سنيحلُ ا ه أوصاف أصحابتشب وصافهُ أ عٍ تمعن جم ثدَّ ؟ يتحث هذا الدعاءأهل الثغور ماذا يتحدَّ 

 جيوش بين أميَّة؟! طبق علىتن صافو األ

 حُ امْ ر وَ وْ رُ الغَ  ةِ اعَ دَّ اخلَ  مُ اهُ يَ نْـ دُ  رَ كْ ذِ  وّ دُ م العَ هِ ائِ قَ لِ  دَ نْ م عِ هِ سِ نْ أَ وَ ذا نقرأ فيه؟ (افم هذا هو دعاء أهل الثغور
ون يف جيوش بين لقاتي الذين كانوا ينيع - مهِ نِ يُ عْ أَ  بَ صْ نَ  ةَ نَّ ل اجلَ عَ اجْ ون وَ تُ ال الفَ مَ ـات الرَ طَ م خَ وهبِِ لُ ن قُـ عَ 

ا يهَ فِ  تَ دْ دَ عْ ا أَ م مَ هِ ارِ صَ بْ ا ِألَ هَ ح منْـ وِّ لَ وَ  َنْصَب َأْعيُِنِهم َواْجَعل اجلَنَّةَ  -! !؟ة نصب أعينهمة كانت اجلنّ أميّ 
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ة اجلنّ  أنَّ   يف أصحاب احلسنيريخ إالَّ رب التأق عِ تحقَّ ي هذا املعىن مل ،)امةرَ الكَ  لِ ازِ نَ مَ د وَ لْ اخلُ  نِ اكِ سَ مَ  نمِ 
 .اجلنان سني أراهمظهرت هلم واحلُ 

َها ِألَْبَصارِِهم َما َوَلّوِح م َنْصَب َأْعيُِنِهم َواْجَعل اجلَنَّةَ ( :لنظر فيهاا قواة أخرى ودقِّ قرأ لكم العبارة مرّ أ نـْ
املستوى  اذهب ابهلل عليكم دعاء ء،اعإىل آخر الد ...) َأْعَدْدَت ِفيَها ِمن َمَساِكِن اخلُْلد َوَمَناِزِل الَكَرامة

هذا هو منطق  ،واصفاتامل ذهِ ة هبجيش بين أميَّ  من أنَّ  ه يعين كان يعتقدُ يف سرِّ ، هاد يف سرِّ اإلمام السجَّ 
 .املنقلبو  � لسوء احلظّ و  � للخيبة ،اجعر امل

 ،تفاصيل سرية املعصومنيب ل مراجعناعن جه هذا يكشفُ  ة،هذا عقائد األمويّ ) ةيّ عقائد اإلمام(ب اكتهذا  
زان التقييم الناصيب يم التزموا مب؟ أل�ّ اذامل ،ة أساساً مَّ مج األئِ ائنا برب�ملعو  مراجعنا عن جهل هذا يكشفُ 

 كامًال،مت لوا منها فهماً شكِّ �ت متناثرة هنا وهناك ال يستطيعون أن يُ ابقيت عندهم رو ، �تاالرو  فوا كلّ فضعّ 
 ا وحدةرواية على أ�ّ  أخذوا كلّ  ،الشافعيّ  م الناصيبّ فهموها حبسب قواعد الفه ا جاءوا إىل فهمهامَّ ولَ 
نا لن وأنَّ  تث عنها أهل البيحتدّ يت الَّ اريض الكالم بعيدًا عن مع ر العريفّ و وفهموها حبسب الظه ،ةستقلّ م

 هبصول الذي كتاعد علم األو قمهم ليست يف كال  يضُ ر اومع ،نكون فقهاء حىت نعرف معاريض كالمهم
م ليكُ عَ وَ  لصو ا األُ ينَ لَ عَ (ة عنها: مَّ يت قال األئِ صول الَّ ا يف قواعد األإ�َّ ، الرازي والفخرُ  يلاي والغزّ الشافع

نوها  وبيّ  ،رآن الذي رفضه علماؤ� ومراجعنالقُ لم هيف تفسري  نوها أساساً بيّ ، نوهاصول بيّ ، وتلك األ)وعرُ الفُ 
عنه يف الز�رة  ثُ كالمهم الذي نتحدّ   يفو  م�هتيف روا ذلك موجودٌ  وكلّ  ،اعد تفسري احلديثو قك يف لكذ
، فهل نفس كالمهم يف التوضيح موجودٌ  ،يف نفس كالمهم ة موجودةٌ نوريّ ال )،رو م نُ كُ المُ كَ (: معة الكبريةاجلا
ء يف القراءة ما ج أ� ال أجد وقتاً ، كذلك  ة األوصافيّ بقو  !؟ةيَّ ملى جيوش بين أاألوصاف تنطبق ع هِ ذه
 .عليه وسالمهُ  هللاِ  اد صلواتُ السجَّ  عاء أهل الثغور إلمامناد

اخلوئي أيضًا ورأي سيِّد وهذا هو رأي ال ر،د رضا املظفَّ حممَّ يخ الش يف قراءة ما كتبَ  حينما نستمرّ  املشكلةُ 
ة العقائد الشيعيّ  يف كاتب املراجع عن كتابٍ مألنَّكم اآلن إذا سألتم  اجع،ر ة املي وثقوا بقيّ ا جواد التربيز ز املري 

 .س يف احلوزات أيضاً درّ ذي يُ كتاب هو الهذا الو  ،نكم إىل هذا الكتابسريشدو 

ميضي  - وهكذا ميضي :يقول ةاديّ ة السجَّ د مقطعًا من دعاء أهل الثغور املوجود يف الصحيفر يو  بعد أن
 ارممن مك غي لهُ بينمة إىل ما لاجليوش املس توجيهِ  يف أدعيتهِ  غ وهو من أطولِ البلي يف دعائه -اإلمام 

وا أيضًا يفرتي الحظ، ة أيضاً مَّ ئِ ألَ ا على اً ث افرتاءيدإىل أن يصل يف احل - لألعداء األخالق وأخذ العدةِ 
ة يف مَّ ابقي األئِ  وكذلكَ  -اَألئِمَّة  فرتي على ابقيي اآلن ادى على اإلمام السجَّ بعد أن افرت  ة،مَّ ابقي األئِ على 
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ة وكفى أن نقرأ قساوٍة وشدّ  لّ عصرهم وإن القوا منهم أنواع الضغط والتنكيل بكُ  ملوكِ  مواقفهم معَ 
فاسألوا هللا  عادالً  لطانكم فإن كانَ طاعة سُ  رقابكم برتكِ  واذلال تُ ة اإلمام موسى بن جعفر لشيعتِه: (وصيَّ 

ال تُذلوا  كمث أنَّ دَّ واضح اإلمام يتح، ىل آخر الكالمإ)  ... بقاءه وإن كان جائرًا فاسألوا هللا إصالحه
تاج إىل الكالم واضح ال حي ،رقابكم فالسلطان حينئٍذ سيذلُّ  ،ةم التقيّ سلطانكم إذا ما تركتُ رقابكم برتك طاعة 

أن  - وا لهُ بّ على سالمة السلطان أن حي وهذا غاية ما يوصف يف حمافظة الرعية -طويل  تفصيلٍ شرٍح و 
ويكرهوا  ،ألنفسهم ونَ ما حيبّ  وا لهُ بّ حيُ  أن -اس هنا وبين العبّ  ةأميّ ث عن سالطني بين يداحل حيّبوا للسلطان،

 تالروا� ة من أنَّ على السنّ  ،ملخالفنيا شكلون علىإذا كان األمر هكذا إذًا ملاذا تُ  - هلا رهونَ يك ما لهُ 
حىت ، سجد احلرامموه يشرب اخلمر يف املإن رأيتو  وا احلاكم حّىت أطيع ،السلطان أطيعوا( :هأنَّ  عندهم املوجودة
ة أسئل ،وملاذا ،اذاومل !؟ذاً ى املخالفني إفلماذا تشكلون عل ،)طيعوهيشرب اخلمر على ظهر الكعبة ألو كان 

 .عاتو ضاملو  يل هبذهِ  ولكن ال شأنَ  طويلة

 د رضاحممَّ  شيخ اللنفرتض أنَّ  ة،مَّ على ابقي األئِ و  ادوالصرحية على اإلمام السجَّ  ت الواضحةافرتاءهذه اال
اخلوئي يسعى سيِّد ال ذاافلم بعيدا، ضالالً  أ واشتبه بل ضلّ طخملوضوع وأخطأ وفعًال هو أا اشتبه يفر املظفّ 
 ذلك سائروك ،يلتربيز ازا جواد وكذلك املري  هذا الكتاب، ورة يفكذ لتزام ابلعقائد املاإل ه الشيعة إىله ويوجّ وراء

 !؟املراجع؟! ملاذا يفعلون هكذا

نجفي وهو يعزف على بشري اليخ الشاعرضوا لنا فيديو للمرجع املعاصر آية هللا العظمى  رجاءاً  •
 نفس هذا النغم ..

 ة عندُه دعاء خاصّ اديّ جّ عليه يف الصحيفة السهللا ابدين سالم لذلك اإلمام زين الع: الشَّيخ بشري الّنجفي[
 ،هو ما زال يعيشه بل بعد واقعة الطفّ  الوقت،أيُّ يٍد يف السلطة يف ذلك  واإلمام مل يكن لهُ  ألهل الثغور،

ويدعو على املشركني  مع ذلك يدعو ألهل الثغور، عليه عنيد والدموع الَّيت كان يسكبها على والدِه سالم هللاِ 
 .].. اد والتآلفاالحتّ ويدعو هللا سبحانه أن ينصر املسلمني ويدفعهم إىل  ،اروعلى الكفّ 

 مبعىن عن جهلٍ  نطق الذي يكشفُ امل اذنفس هعلى  ا، اجلميع هكذهم هكذالّ كُ ،اءاملراجع األحي هذا كالم
عليهم  وسالمهُ  هللاِ  د صلواتُ مَّ حمَُ  ملخالف آللِ ا اهاحلديث ابالجتّ  ودائماً  البيت،بسرية أهل  عن جهلٍ ء و االدع

 .أمجعني

 الوائلي .. يخُ الش ؛ةالشيعيّ ة رجعيّ اآلن إىل الناطق الرمسي ابسم امل نذهب •
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وما انقطع مع ذلك عن املناسبات العامَّة كان يُدعى ويستشار من قبل  ومرَّت عليه هذهِ : الشَّيخ الوائلي[
ا يدلّ  ّن،في الدولة وما كان اإلمام يظموظّ الدولة ومن قبل  ، ةنفسيّ يف الة عظيمة على قابليّ  وهذا إذا دلَّ فإمنَّ

 ي يستعني بيه يف رأي يدعم دولته، يدعم كيانه،ي ورا، ويود� واحد قاتل أبوي، قاتل أهلي هاهيعين أرجوك أ
فنصيحتُه تتوّجه للمسلمني  ،إىل أنَّ املسلمني حتت لواء هذا ، �ظرسالم هللا عليه كان �ظر مو اله اإلمام
ود الَّذين كانوا ة دعاء لإلمام طويل لنصر اجلناديّ جَّ ولذلك تلقى ابلصَّحيفة الس ني،، دعمه يتوّجه للمسلمرأساً 

 ]..على الثغور .

مريزا جواد  ئي،و اخلسيِّد لا ر،د رضا املظفّ حممَّ يخ الش جفي،بشري النَّ يخ الش الوائلي،يخ الشتالحظون أيضًا 
 تسجيالت للجميع وال أستطيع أن أاتبع اجلميع كل، أ� ال أمتهكذا كّلهم اجلميع ة،وسلسلة طويل يزي،رب تال
عن رموز  ، نقلت عن الكبار،صغارعن ال أ� ما نقلت الكبار،هذا هو منطق مراجعنا ، لكن اجلميع هكذاو 

 .الشيعيالواقع 

اإلمام  ،أبداً  ؟!ةأميّ ه جليوش بين اد كان يدعو يف سرِّ اإلمام السجَّ  من أنَّ  رملظفَّ ا د رضاحممَّ يخ الشماذا قال 
 .يف قنوتهِ  ؟ه أيناد كان يدعو يف سرِّ السجَّ 

قنوت اإلمام زين  ،)215(ة صفحال /دار إحياء الرتاث العريب /الثاين والثمانوناجلزء  /ر)ا(حبار األنو هذا هو 
به فيما بينه وبني  يقنت كان  وهذا القنوت ؟نوتهماذا كان يقول يف ق عليه، وسالمهُ  هللاِ  العابدين صلواتُ 

يف التبليغ  كانت وسيلتهُ   ولذلك ،اً مام لُ يلتقي ابلناس إالَّ ما كان  ،يس دارهِ باد كان حاإلمام السجَّ ألنَّ  ،نفسه
 عتَ سَ وْ د أَ نَّك قَ إِ وَ  مُ هَّ اللُ ( ؟تهماذا يقول يف قنو ، هء الذي يدعو به يف سرِّ اهذا هو الدع ، فهذا دعاؤه،ءاالدع

ت ريَِّ غُ وَ  َوقَد بُدَِّلت َأْحَكاُمك - !؟كان يدعو لهُ   أيُّ إسالمٍ  - كامُ كَ حْ ت أَ لَ دِّ د بُ قَ وَ  اً مَ لْ حِ محًة وَ ك رَ لقَ خَ 
ب اكِ رَ وا مَ بُ كِ َر وَ  - ستباحوا حرمي احلسنيإ - كميَ رِ وا حَ حُ ابتَ سْ اك وَ ائِ صَ لَ ى خُ لَ ون عَ مُ الِ الظَّ  دَ رَّ متَ ك وَ يِّ بِ نَ  نُ نَ سُ 
 ،كبِ ضَ غَ  اثِ ثَ تِ اجْ ك وَ تِ يَال كِ نْ ف تَـ اصِ وَ عَ ك وَ خطِ سَ  فِ اصِ وَ قَ م بِ هُ ر دِ اَ فبَ  مَّ هُ اللَّ ، كيلَ عَ  رأةِ اجلُ  ىلَ عَ  ارِ تمرَ سْ الا
 واْحُططْ  مهُ رَ ا آاثَ هَ نَـ فَّ عَ عُ وَ  -أزهلا من األصل  يعين؛ فَّ عنهاعُ  - مهُ رَ نها آاثَ فَّ عَ عُ م وَ هُ د منْـ َال ر البِ هِّ طَ وَ 
  َال ىتَّ حَ  كارِ وَ بَـ م بِ مهُ لِ طَ اصْ وَ  -عون فيها يت جيتمّ ت هي األماكن الَّ القاعا -م هُ ارَ نَ ا مَ ا�ِّ ضَ مَ ا وَ اهتَِ اعَ ن قَ مِ 
ُهم ِدَعاَمًة لَِناِجمَحىتَّ َال تـُْبِقي م - ظاهر وواضح ينيع؛ م�ج - اِجمنَ ًة لِ مَ اعَ م دِ هُ ي منْـ قِ بْ تُـ   – مّ اً ِآل مَ لَ  عَ َال وَ  نـْ

 - داصِ قَ لِ  اً اصَّ نَ  مَ َال وَ  - قضاء مربم ،منهم يقصدها من يقصدها اً دص ومقوال عالمةً  ينيع ،مّ يؤ  ،من أمَّ  "آلّم"
ق احمَْ وَ  م،هِ رِ �َ دِ وَ  ماهلِِ وَ مْ ى أَ لَ س عَ مِ اطْ وَ  مهُ رَ آاثَ  حُ امْ  مَّ هُ اللَّ  د،راتَ مُ لِ  داً ائِ  رَ َال وَ  - ءاأ� ال أريد أن أشرح الدع

ى يد عل املعاين كلُّها جرت على بين أمّية ، هذهِ اسينيوهذا هو الَّذي جرى عليهم على يد العبّ  - ماهبَُ قَ عْ أَ 
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يت رخيية الَّ جلئتكم ابلشواهد والوقائع التأ هذا الدعاءلو كنت يف مقام شرح  ن نقرأ التأريخ، أ�إذا أرد العّباسيني
آاَثرَُهم َواْطِمس َعَلى َأْمَواِهلِم َوِدَ�رِِهم َواْحمَق  اللَُّهمَّ اْمحُ  - دعاءهذا العلى ما جاء يف  % 100تنطبق 

ه دَ �َ زِ  ادِ شَ ح للرَّ دَ اقْ ه وَ بَ اصِ نَ مَ  قِّ م للحَ قِ أَ م وَ هبَُ َال قِ د انْ مَ رْ ك السَّ ابِ ذَ  عَ َىل ل إِ جِّ عَ م وَ هبَُ َال صْ ك أَ كُ افْ وَ َأْعَقاهَبُم 
 ودَ عُ يَـ  ىتَّ ه حَ ادَ زَ  رِ صْ ن النَّ ر مِ فِّ وَ ه وَ دَ اتَ رْ مُ  ونِ لعَ ابِ  ديِّ وأَ  -هو إمام زماننا  ؟ارثري الثَّ من هو مُ  -ه ريَ ثِ مُ  ارِ ر للثَّ أثِ وَ 

و ههذا  ،)يردِ قَ  يءٍ شَ  لِّ ى كُ لَ عَ  كَ نَّ ه إِ وكِ لُ سُ  قَّ حَ  ةِ نَ مَ ألَ ُه ابِ لُ هْ ك أَ لُ سْ يَ وَ  دهِ اصِ قَ  مَ املِ عَ مَ  ريَ نِ تُ ه وَ بِ دْ ِحبَ  قّ احلَ 
، هذا هو دعاء داخل بيته هِ علن يف ا حّىت ه أو رمبّ اد يف سرِّ قنت بِه إمامنا السجَّ ي ذي كانالَّ  ُء والقنوتُ اعالد

 .ةاد على بين أميّ اإلمام السجَّ 

 وهذا ضالٌل وجهٌل مبعاين األدعية، ة،مَّ على األئِ  أكاذيبٌ  فهذهِ ل به مراجعنا ذي تفضّ ا هذا الكالم الَّ أمَّ 
حديث  العًا واسعًا علىال ميلكون اطّ  هم ،تهبذا القنو  قنوت لو كانوا يعلمونذا الهب علمونال ي وأصًال هم
 .أهل البيت

نة يف كتابه بيّ اخلوئي مُ سيِّد ة عند الشرائط األعلميّ  وأنَّ  ادتهشرائط االج ة وأنَّ شرائط املرجعيّ  أنَّ  أتعلمونَ 
(التنقيح يف  ، راجعوا كتابهآَخر وال شيء صول)وعلم األ لاعلم الرجشرح العروة)، مها شرطان: ( التنقيح يف(

علم لمان فقط: (ة مها عِ يّ ميف شرائط األعل ة،يف شرائط املرجعيّ  يف شرائط االجتهاد، شرح العروة الوثقى)
ل أوّ  ،ف يف الرجالن ألّ ل مَ فأوّ  ،لعلمان االثنان معاً جيء هبما من النواصبان اوهذ صول)،علم األل و االرج

 يِّدوالس ًا هو البخاري،جدّ  وقاطعٍ  قويٍّ  ل من استعمل بشكلٍ ل وأوّ بن حنبأمحد هو  لاب رجاف كتمن ألَّ 
هو الشافعي يف  فل من كتب فيه صول فأوّ ا علم األوأمَّ ا�ت، أبسلوب البخاري يف تقييم الرو  كثرياً   راخلوئي أتثَّ 

وعلم ، موجودًا إىل يومنايخ الطوسي وبقي هذا التأثري هو الشا به كثريًا و ر أتثّ  نيومن الذ )،الرسالة(كتابه 
ومن غريمها من علماء  ايلللشافعي ومن كتب الغزّ ) (الرسالةمن كتاب  خوذٌ املوجود يف حوزاتنا مأ صولاأل

 يت أشرتلكتب الَّ ا ىل هذهإعود ي ق إبمكانه أنتحقّ ي نذي يريد أ، والَّ ألصولكتبوا يف علم اة الذين  الشافعيّ 
 .علماؤ� هبكتالكتب وفيما بني ما   قارن فيما بني هذهِ ي وأن إليها

كتاب هذا الجود يف مو  وي قريش وهمَ نَ دعاء ص، اً الصورة واضحة وواضحة جدَّ  ،أعتقد ابتت الصورة واضحة
؟ هذا ءاما هو هذا الدع ،ي قريشمدعاء صن )260(صفحة الموجود يف  والثمانون،ين زء الثاهذا اجل أيضاً،

حبسب  هُ ألنَّ ، يف ابب القنواتت الطويلة ؟ أورده، أين أورده الشيخ اجمللسييف الصالة أمري املؤمنني هو قنوت
 م�َّ ري املؤمنني يف صالته أقنواتً ألموكان   صالته،يف ألمري املؤمنني ت هذا الدعاء كان قنواتً ند� من الروا�ما ع

كتب املخالفني  يف  نبحث عن القرائن حّىت  ريخ وأننراجع التأأن  اوميكنن، خالفته وبشكٍل علّين، مل يُكن سّر�ًّ 
وعن قنوت  صنمي قريشدعاء ث عن يد أ� اآلن لست بصدد احلحالٍ  على أيّ ، احلقائق شري إىل هذهِ يت تُ الَّ 
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ل من ِقبَ  ادسجّ لإلمام اا ت علىيَ يت افرتُ الكبرية الَّ الفرية  عن هذهِ  ولكن كان احلديث ،أمري املؤمنني يف صالته
ة  وبسبب جهلهم نيمعصو ة املمَّ ة وبسبب جهلهم بسرية األئِ يعمراجعنا بسبب جهلهم مبعاين األد أبدعية األئِمَّ

ذوه خقهم فقط مبا أذا وتعلّ بسبب جهلهم ه ،إليه تُ ر ذي أشاد يف قنوته هذا الَّ األخرى كدعاء اإلمام السجّ 
ب ا، هذا الكتا يف ابب العقيدة، واملشكلة أ�َّ راء وهذه الفتاوىهذه اآلمن الفكر الناصيب يصدرون لنا 

ك ابملضامني الناس إىل التمسّ  رشدونيف العقيدة يُ  كتابٌ ، هذا  ةيّ و أو ابألحرى عقائد األم ة)يّ عقائد اإلمام(
 .املوجودة فيه

 كتاب يف ملوجودةا عليك ابلعقيدة(: يقول يبه،ئي جيو اخلسيِّد وال ئيو اخلسيِّد د للقلِّ �يت مُ ابهلل عليك إذا 
 ،مهكلِّ هللا يُ  نَّ اخلوئي وكأسيِّد ، هذا الشيعي أال يتعامل مع اليف اببه) نفيسٌ  فهو كتابٌ  )ةعقائد اإلماميّ (

يستطيع  كتاب كبري،بما هو  ،ريصغ الذي جاء يف هذا الكتاب وهو كتابٌ  ك بكلّ خذ بكالمه ويتمسّ سيأ
سوف  العقائد خاطئة، شيعي هذهِ ة وقال هلذا الجَّ ، إذا ظهر اإلمام احلُ مضامينهالشيعي أن يقرأه وأن حيفظ 

 .اخلوئيسيِّد أخذ العقائد الصحيحة من ال هُ ة ألنَّ جَّ ى اإلمام احلُ لعيرد 

ذي خرج كمال احليدري هبذا الَّ سيِّد  رج علينا الخي نهذا أ فهل تستغربون بعد كلّ  سيِّئ إىل أبعد احلدود، واقعٌ 
 .من هذا الواقع ما هو جزءٌ  ؟!بهِ 

 .لرباءةء ااة كانت يف أجو قاللقطة الساب

 ،الرباءة ءامن أجو  لقطةٌ  :حللقة لقطتنيا خامتة هذهِ  يف لو سأتنا ينأ� ذكرت لكم أبنَّ 

 :الوالية ءامن أجو  ولقطةٌ 

سيِّد  ة ألحد مراجع الشيعة الكبار العمليّ  ى رسالةٌ قوالعروة الوث ،)العروة الوثقى( الذي بني يدي باهذا الكت
جاءوا بعد  ناملراجع الذي لّ عليها وحاشية تقريبًا من كُ  لكتابة تعليقٍ  هذه الرسالة صارت حمّالً  ،كاظم اليزدي

 على العروة الوثقى، اشيةً املراجع أكثر املراجع يكتبون ح صار معروف إن مل يكن كلّ ي، دكاظم اليز سيِّد  ال
يت خيتلفون فيها يكتبون ويف املواطن الَّ  ،بون حاشيةتككاظم اليزدي ال يسيِّد  مع ال ونفقيتّ يت الَّ ففي املواطن 

 .حاشيةً 

ليقات عالوثقى والت العروة، (العروة الوثقى) والتعليقات عليهاوهذا هو اجلزء الثاين من كتاب  )90(صفحة ال
سة السبطني ، مؤسّ ري قمريهج 1430 /واملطبعة شريعة قم /الطبعة األوىل /ةالسبطني العامليّ  ةسمؤسّ  /عليها
 لّ س كُ ، قطعًا ليعليها طبعت رسالة العروة الوثقى وأضافت إليها تعليقات املراجع الذين كتبوا تعليقاً  ةالعامليّ 
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ة رسالة عمليّ ل اب الذي بني أيدينا ميثّ ، فالكتجع يف هذا الكتابمر  41تعليقة لـ  41ا أثبتت التعليقات وإمنَّ 
كاظم اليزدي سيِّد  ال، مرجع 42ة لـ رسالة عمليّ  هذهِ  ينيع مرجع، 41كاظم اليزدي مع سيِّد  صل لليف األ

 .العروة الوثقى والتعليقات عليها هذهِ ، عمرج )41(صاحب الرسالة مع 

هل  :قد يسأل سائل - )الدم األبيض: (ةالثالثاملسألة  كاظم اليزدي؟سيِّد  ماذا كتب ال) 90(صفحة يف ال
فيفقد دم اإلنسان اللون األمحر وهذا  يف دمه صاب اإلنسان مبرضٍ ؟ الدم األبيض ميكن أن يُ دٌم أبيض كهنا

 ى، وقد تكون علمحر إىل اللون األبيض، حالة مرضّيةل لون الدم من اللون األصون فيتحوَّ أمر يعرفه املتخصِّ 
ة يّ لمع ة فصد،بعمليّ  ه قاموردت رواية عن إمامنا العسكري أنَّ ، ورد يف بعض الروا�تعجاز كما إلسبيل ا

وكانت  أبيض كلون اللنب، ج دمهُ ، فخر ة كان القدماء يستعملو�ايّ ة طبّـ عمليّ  ة إخراج الدم،عمليّ ؛ فصد
جعوا هذه الواقعة اتر ميكنكم أن  بصدد احلديث عنها، لستُ  فيها تفصيل ةُ والقصّ ، ةعجازيّ ة إة قضيّ القضيّ 

 ة موجودة وكانتالقصّ  )راحبار األنو (، يف اجلزء اخلمسني من )راحبار األنو (اجلزء اخلمسني من  ا يفهفاصيلبت
 .حال حنن واملسألة الثالثة ، على أيّ من ألوان اإلعجاز كانت لو�ً   اإلسالم، هلداية بعض املسيحيني إىل سبباً 

ة ميكن أن قضيّ ال هذهِ إذا فرض العلم بكونه دماً  - دماً  فرض العلم بكونهِ إذا  الدم األبيض :الثالثة املسألةُ 
ة كانت القضيّ   ان مريضاً،ري ما كن ابلنسبة لإلمام احلسن العسككل ق أين؟ تصدق يف اإلنسان املريض،تصد

يع أن ة ال نستطعجازيّ إ ةُ تكون القضيّ  امفحين ة،عجازيّ ة إ، كانت القضيّ فيها شيء من اإلعجاز ة،جازيّ عإ
ريد أن  حال أ� ال أعلى أيّ  ،يللد إذا حصلنا على السائل هو دم إالَّ هذا اللون األبيض هلذا  نفرتض يف أنَّ 

إذا فرض العلم بكونه  األبيض الدمُ  - م اليزديظاكسيِّد  ال ما قالهُ مع ي ، منشصيالتفتال هذهِ  أ�قش كلّ 
كما يف خرب فصد  - مريض إىل رجلٍ  مثالً  مل يذهب يف املثال ؟إىل أين ذهب يف املثال - مًا جنسد

وهذه  وخيرج الدم، ةاحجر  ينالفصد يع ،ة فصد اإلمام العسكريمثلما يف قصّ  - عليه هللاِ  العسكري صلواتُ 
 إذا فرض العلم بكونه دمًا جنس كما يف خرب فصد العسكري الدم األبيض -ة احلجامة مثل عمليّ  ةعمليّ 

عليه  بَّ صُ ، لدم األمحرا على ينيع - اءعليه دو  بَّ وكذا إذا صُ  - عليه هللاِ  اإلمام العسكري صلواتُ  ينيع -
 الكالم أين؟ - لبياضا إىل  لونهُ غّري  - ةيّ ة كيميائدوءا مادّ 

 :نقاط ةالكالم يف عدّ 

، فالدم ات الفقه عند�، الدم جنس وهذه من بديهيّ ث عن جناسة الدمألة يف مجلة مسائل تتحدَّ سهذه امل: الً أوّ 
ة ح ابلطريقة الشرعيّ ذبَ يت تُ من الذبيحة الَّ  جر  الدم الذي خيوحّىت  ،بنجاستهِ  مُ كَ حيُ  اننا إذا ما خرج أبداملوجود يف
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إىل   لونهُ إذا تغريَّ ، جنس و دمٌ ه ألمحر القاينا الذي نعرفه بلونه الدمُ ، الدم جنس، جنس دم اخلارج هو دمٌ هذا ال
 .وبسبب املرض فهو جنس اً ن دمإذا كا األبيض

 كالم،هذا الخر جنس حبسب املعصوم هو اآل اإلمام دم حديثي عن أنَّ  ،اتتفريعال هذهِ حديثي ليس عن 
ي ليس حديث ،ةحديثي عن هذه القضيّ  ،جنس ان بلون اللنب هو دمٌ ا كمة حينيف احلالة اإلعجازيّ  حىت دمهُ 
 .ومحديثي عن دم املعص ،ة الدم عموماً عن جناس

دم  ،ةالعمليّ  ةلهذا الكالم الذي جاء يف هذه الرسا بِ سَ حبَ  نعم: اجلواب ؟السؤال هل دم املعصوم جنس
يضًا جنس إذا  هو اآلخر أعجاز�ًّ بيض وكان إ، إذا كان ابللون األإذا كان ابللون األمحر القاين املعصوم جنس

 .دم هُ م أنَّ لِ عُ 

خرب فصد  جنس كما يف دماً  دم األبيض إذا فرض العلم بكونهِ ال :كاظم اليزديسيِّد  له ابقرأ عليكم ما كتأ
، فهو جنٌس أيضاً  أبيض كما هو يفهم الذي خرج من بدنه كان دماً  العسكريفصد خرب ففي  – ير العسك

ة قد أكان ابألسباب الطبيعيّ  كان ابللون األبيض،أ ر،أكان ابللون األمح ،فدُم املعصوم على كلِّ حاٍل جنس
من دم املعصوم  يعين إذا سقطت عليك قطرةٌ  ،يف مجيع أحواله دم املعصوم جنسٌ  ة،عجازيّ إ خرج أم بطريقةٍ 

يت وقعت يف أمري املؤمنني الَّ  ءاأخرى دم بعبارة عليك!!! قد وقعت جناسةً  ر نفسك ألنَّ طهّ فعليك أن تُ 
على أرض  ننيمؤ املوسقط من رأس أمري   أمحربلونٍ  ست مسجد الكوفة ابعتبار هذا دمسجد الكوفة فقد جنّ م

املسجد هو بيت  !!!يف جناسة بيت املعصوم من املعصوم كان سبباً  جزءٌ  س املسجد!!!املسجد فقد جنّ 
املعصوم جنس وحىت يف احلالة  دمُ  !!؟هذه عقيدةٍ  أيّ  ت،� ويل الشيعة على هذه املعتقدا ،املعصوم

 !!ةعجازيّ اإل

ومل  يدكاظم اليز سيِّد  فقوا مع الهم اتّ لّ كُ   ؟بنجاسة دم املعصومقوا على ما يرتبط ماذا علّ  جعر م )41(عند� 
 قوا.علّ يُ 

قل إنَّ دم املعصوم ي مل ،)ض له هنارّ ىل واألوفق ابلتعظيم عدم التعوْ كان األَ : (قال ،فقط االصطهبنايت عّلق
هذا  دمه جنس،ف إالَّ و  ،ادثةاحل ذهِ ض هلاألوفق بتعظيم اإلمام أن ال نتعرّ و  كان األوىل:  ، قالليس جنساً 

 هبنايت.طصاال
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  دمهُ  أنَّ  ينلكن ال يع ،)خالُف األدب اخلرب من ابب االستشهاد على جناستهِ  تيانُ إ: (ومفيت الشيعة قال
رب من ابب االستشهاد على جناسة دم املعصوم هو ذا اخلؤتى هبي ولكن أن ا دم املعصوم جنس،إمنَّ و  كان طاهراً 

 .خالف األدب

 ،هؤالء مراجعكم ؟!نتم ماذا تقولون � شيعةأ ،دم املعصوم جلميع يقولون بنجاسةِ ا ،قان علّ اذهذان االثنان الل
 :ميقولون بنجاسة دم املعصو  لكم قائمة املراجع الذين اقرأس

 .ةة قمريّ التواريخ هجريّ ، هجري قمري 1340 متوىفّ  علي اجلواهري/يخ الش -
 .تهري قمري وفاجه 1345 د الفريوز آابدي/حممَّ سيِّد ال -
 .وفاته يهجري قمر  1355 /أستاذ السّيد اخلوئي د حسني النائيينحممَّ  زااملري  -
 .قم يف ةعلميّ س احلوزة المؤسّ  ،1355 متوىفّ  /د الكرمي احلائريعبيخ الش -
ري جه 1361 تهاوف /أساتذة املراجع الكباري و ئو اخلسيِّد ذة الاتعراقي من أسضياء الدين اليخ الش -

 قمري.
 .ي قمرير جه 1365  سنةمتوىفّ  /يناحلسن االصفهاأبو سيِّد ال -

ن بنجاسة دم املعصوم حىت و قولي همكلّ   ظم اليزديكاسيِّد  هم ابإلضافة إىل صاحب الرسالة الهؤالء املراجع كلّ 
 .ةعجازيّ إ لو كان يف حالةٍ 

 .1365  سنةمتوىفّ  /فهاينصن االأبو احلسسيِّد ال -
 .1366  سنةمتوىفّ  /يمّ ا حسني القُ آق دسيِّ ال -

 :ريخ الوفيات لالختصارأ األمساء بدون أتسأقر 

 .ر الصدرقد ابحممَّ  دوخال السيِّ  شيخ مرتضى آل �سنيالأخو  ضا آل �سنير  دحممَّ  يخالش  -
 .لسيِّد حممَّد تقي اخلوانساريا -
 .د الكهكمريحممَّ يِّد الس -
 .موسى الصدرسيِّد الصدر والد الالدين صدر  ديِّ الس -
 ء.اشف الغطاكد حسني  حممَّ يخ الش -
 .الگلپايگانیمجال الدين سيِّد ال -
 .إبراهيم احلسيين االصطهبنايتسيِّد ال -
 . احلديث عنه قبل قليلالسيِّد الربوجردي الذي مرّ  ،السيِّد حسني الطباطبائي الربوجردي -
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 .ياز ري صادق الشِّ سيِّد زي والاري د الشِّ حممَّ  دالسيِّ  ريازي والد املرجعنيمهدي الشِّ  دسيِّ ال -
 ي.رياز عبد اهلادي الشِّ  يِّدالس -
 .ي احلكيمئحمسن الطباطبا دالسيِّ  -
 حممود الشاهرودي.سيِّد ال -
 .ن احلسيين الرفيعيو احلسبأسيِّد ال -
 .سيين املياليند هادي احلُ حممَّ  يِّدالس -
 .سيِّد حسن البوجنورديال -
 .سارياناخلو السيِّد أمحد  -
 . انتقل إىل مشهدذي كان يف النجف مثّ املرجع املعروف ال يرياز عبد هللا الشِّ سيِّد ال -
 .السيِّد كاظم الشريعتمداري -
 .اين االصفهاينالف عليّ سيِّد ال -
 .يينهللا املوسوي اخلم روحسيِّد ال -
 السيِّد شهاب الدين املرعشي الّنجفي. -
 .اخلوئي يو املوسبو القاسم السيِّد أ -
 .املريزا هاشم اآلملي -
 .سةة يف قم املقدّ ميّ ب بزعيم احلوزة العللقّ الذي كان يُ  الگلپايگانی د رضاحممَّ  دالسيِّ  -
 .د عبد األعلى املوسوي السبزواريالسيِّ  -
 .يخ حممَّد علّي األراكيالش -
 .ةخباريّ اال سةر دامل اجع وعلماءمر  كان من  ،أمني زين الدين يخ حممَّدالش -
ريازيال -  .سيِّد حممَّد احلسيّين الشِّ
 .ي القميئطباطبايِّد حسن الالس -
 .يتقي الطباطبائي القمسيِّد ال -
 . الروحاينسيينّ احلُ  قدصا دحممَّ سيِّد ال -
 .د املوسوي مفيت الشيعةمَّ حم دالسيِّ  -
 .ينعلّي اُحلسيين السيستاسيِّد ال -
 .د الفاضل اللنكراينحممَّ يخ الش -
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 موجودة،هم اؤ مرجع أمس نيأكثر من أربع ،ن املراجعمرجع م )42(ن حنن عند� ك، اآللة املراجع كذوبقيّ 
ة ابللون يّ ز عجاإلة ااحلال ولو كان يف حىت بنجاسة دم املعصوم لونو كتاب يقهذا الحاشيتهم موجود يف 

 جاسة دم املعصوم؟دون بنقعتوتتقولون  ؟نتم ماذا تقولون، أضاألبي

 ًا ِيف رَ وْ نُـ  تَ نْ كُ   نَّكَ أَ  دُ هَ شْ هللا أَ  دِ بْ  عَ ابَ أَ  ي �َ َال وْ  مَ �َ : (الشهداءسيِّد يف ز�رة ون ماذا تفهمون حني تقرأ
 ملَ وَ  - ياألجناس يف اجلانب املادّ  - اهَ اسِ جنَْ أبَِ  ةُ يَّ لِ اهِ اجلَ  كَ سجِّ نَ  تُـ رة ملَ هَّ طَ مُ ـال امِ حَ رْ األَ ة وَ اِخمَ الشَّ  بِ َال صْ األَ 
 لُّ ا هو ما تدذوه ،ةيّ ومعنو  يةرة مادّ اهطهناك  ،ات يف اجلانب املعنويواملدهلمّ  ،)ااهبَِ يَ ثِ  اتِ مَّ هلَِ دْ ن مُ مِ  سكَ بِ لْ تُـ 

َا يُرِيُد اهللَُّ ﴿ ،ةواملعنويّ  يةعلى طهارهتم املادّ  آية التطهري تدلّ  ،عليه آية التطهري لُِيْذِهَب  -؟ ماذا يريد -ِإمنَّ
رَُكْم َتْطِهرياً  -ة تطهري هذه عمليّ  "ِلُيْذِهَب َعنُكُم الّرِْجسَ " – َعنُكُم الّرِْجسَ   اآليةن عند� يف اآل ،﴾َويَُطهِّ

 :ربعة أنواع من التطهريأ

ُ لُِيْذِهَب َعنُكُم الّرِْجسَ ﴿ َا يُرِيُد اهللَّ  .الرجس هو تطهري إذهابُ  ،﴾ِإمنَّ

رَُكمْ ﴿  .كمَر هِ طْ كم ويُ َر هِ طْ يعين ويُ  د،فعل مشدّ هذا ال ،﴾َويَُطهِّ

الفعل ماذا يقول واملفعول املطلق الذي �يت بصيغة املصدر من نفس لفظ مفعول مطلق، ا ذه ،﴾َتْطِهرياً ﴿
املصدر  ات ألنَّ ر ثالث مرّ رِّ هذا الفعل كُ  ين، يععلى معىن الفعل تشديداً  و أتكيداً و اً دة؟ �يت توكيعلماء العربيّ 

 .ةماء العربيّ ه علهذا ما علي ،ينوب مناب الفعل

َا يُرِيُد اهللَُّ لُِيْذِهَب َعنُكُم الّرِْجسَ ﴿ رَُكْم َتْطِهرياً  - شكالهأ ي بكلّ هو التطهري املادّ  اذه - ِإمنَّ  - ﴾َويَُطهِّ
طلقاً مالً و وحينما �يت يف اجلملة مفع، لق املصدر الذي ينوب مناب الفعلطامل لو اتن مع املفعد مرّ الفعل مشدّ 

 . مبعىن الفعليت� هُ فإنَّ 

 . أشكاهلاية بكلّ سات املادّ اتطهري من النج - ﴾لُِيْذِهَب َعنُكُم الّرِْجسَ ﴿

رَُكْم َتْطِهرياً ﴿  :ريهثالثة أنواع من التط - ﴾َويَُطهِّ

 . للذاتتطهريٌ  -
 هٌري للصفات.تط -
 .لألفعال وتطهريٌ  -
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احلدث إن كان قوالً أو   ، واملراد من األفعالأفعاهلم طاهرة صفاهتم طاهرة، ،ذواهتم طاهرة يو على املستوى املعن
أفعاهلم طاهرة، يف األقواِل واألعمال،  ،هتم طاهرةصفا ،فذواهتم طاهرة ،راد من األفعالهذا امل ،كان عمالً 

 .عندها هنا فو واضحة وال أريد الوق ريه، آية التطريهرون متام التططهّ �ً مُ ومادّ 

 احلسني حيمل يف دون أنَّ قعت تين؟ يعدونتقحلسني فماذا تعاطبون اون وختتقرأ امحين: ين أقول للشيعةلكنَّ و 
 !!؟هذا هو احلسني ة؟!!جنس اً ءاودم جنسة أعضاءاً  جوفه

األرحام أيضًا  - )َ� َمْوَالي َ� َأاَب َعْبِد هللا َأْشَهُد أَنََّك ُكْنَت نـُْورًَا ِيف اَألْصَالِب الشَّاِخمَة َواَألْرَحاِم الـُمَطهَّرة(
 هذهِ رب سلسلة عِ  ة سيمرُّ مَ اطِ من فَ  ي سيشرقُ جميء نور احلسني الذ مات وأسبابقدِّ مُ  ألنَّ  ملاذا؟ ،رتهِّ طُ 

رة طهَّ مُ ة لهذه السلس ،سبابت فيها األيت مرّ األرحام الَّ  أيضاً،رة طهَّ فاألرحام هذه مُ  األصالب واألرحام،
َ� َمْوَالي َ� َأاَب َعْبِد هللا ( - ة ومعنويّ يةٌ فطهارهتا مادّ ، تطهري مضاعف رةطهَّ مُ  ،ةمعنويّ  و يةٌ طهارهتا مادّ  ،رةطهَّ مُ 

َوَمل تـُْلِبسك ا هَ اسِ جنَْ ة أبَِ يَّ لِ اهِ اجلَ  كَ سَ جِّ نَ  تُـ ملَ  ْنَت نـُْورًَا ِيف اَألْصَالِب الشَّاِخمَة َواَألْرَحاِم الـُمَطهَّرةَأْشَهُد أَنََّك كُ 
 .)ِمن ُمْدَهلِمَّاِت ثَِياهِبَا

ت امن الز�ر  ،منهات يت قرأوراث الَّ  تلك ز�رة ،نابهبا يف رجب وشع زارُ يت يُ ملخصوصة الَّ ا رتهِ وماذا نقرأ يف ز�
 -) رهَّ طَ مُ  رٌ اهِ طَ  رٌ هْ ك طُ أنَّ  دُ هَ شْ أَ : (اطب احلسنية خنُ شعبانيّ وال ةيف الز�رة الرجبيّ ، فو�ار عكم تلُّ كُ و  املطلقة

ا ت جلاء هبدَ جِ وُ  لو ،اتر العبا هذهِ  أكثر من ريهال توجد عبارات يف التط ،رهَّ طَ مُ  رٌ اهِ ٌر طَ هْ ك طُ نَّ أَ  دُ هَ شْ أَ 
حقيقة الطهر   أنَّ ينيع ، الطهر هو مصدر،طهرك حقيقة الأنَّ  ر،هْ طُ  – َأْشَهُد َأنَّك ُطْهرٌ  - ماملعصو اإلمام 

 - َأْشَهُد أنَّك ُطْهٌر طَاِهرٌ  - يةمادّ  ع فيها جناسةً الطهر ال ميكن أن نتوقّ  حقيقةُ ، حقيقة الطهارة لُ ثّ نت متُ أ
 - رٌ هَّ طَ مُ  - ةلطهارة مستمرّ ا ،سقبالاالو  العلى احل تدلّ  "طاهر"ل عهذه صيغة فا ة،وهذه الطهارة مستمرّ 

من أين  - )رهَّ طَ مُ  رٍ اهِ ٍر طَ هْ ن طُ مِ (جئت ؟ ومن أين جئت ٌر لغريكطهِّ يف نفسك ومُ  اهرٌ نت طفأ ،رٌ طهَّ مُ 
 نعم !!؟هكذا تعتقدون جنس؟!!دمُه  دٌ مَّ حمَُ  ،)ينِّ مِ  نيٌ سَ حُ ( ،دمَّ جئت من حمَُ ، ةمَ اطِ جئت من عليٍّ وفَ ؟ جئت

 .ةرسائلهم العمليّ  هذهِ  ،لكبذ ونء يعتقدم األجّال مراجعنا الكرا

ا ت هبَِ نْ أَ  ضٌ رْ رت أَ هُ طَ د وَ َال البِ  كَ ت بِ رَ هُ طَ وَ  رتَ هُ ر طَ هَّ طَ مُ  رٍ اهِ طَ  رٍ هْ ن طُ ر مِ طهَّ مُ  رٌ اهِ طَ  رٌ هْ ك طُ نَّ أَ  دُ هَ شْ أَ (
 سني.هذا هو احلُ  ،)كمُ رَ ر حَ هُ طَ وَ 

مفاتيح اجلنان  ها منالز�رات أ� أقرأ هذهِ  لُّ كُ   - كِ لُ أَ سْ  نَ إ�َّ فَ ؟ (ز�رهتا كيف خناطبهااء يف ر هاطب الزَّ حني خنُ 
هذا  - )أب�َّ َقد َطُهْر� ِبوَاليَِتكِ  انَ سَ فُ نْـ أَ  رَ شِّ بَ نُـ ا لِ مَ ا هلَُ نَ يقِ دِ صتَ ا بِ نَ تِ قْ حلَْ  أَ الَّ إِ  اكِ نَ قْـ دَّ ا صَ نَّ كُ   إنْ  كِ لُ أَ سْ  نَ إ�َّ فَ  -

هارة طقطعًا ال ،يةالطهارة املادّ  ىل حدّ إية النجاسة املادّ  من حدّ  بواليتهم خنرجُ  حننُ  ومعنوي، يمادّ التطهري 
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أو آية  ةيّ نة والشعباوارث أو الز�رة الرجبيّ  ثت عنها ز�رةُ يت حتدّ الطهارة الَّ  لكنَّ  ،ة حمدودةابلنسبة لنا نسبيّ 
 ءاتبقى هناك أجز  نا جنس،يبقى دم ة،طهارتنا ستكون نسبيّ  ،مطلقة ابلنسبة هلم ث عن طهارةٍ تتحدّ  التطهري

ة معنويّ  طهارةٌ و  يةمادّ  ق لنا طهارةٌ ولكن ابجململ تتحقّ  ويبقى الدم جنس، ضالت جنسة،، تبقى الفجنسة عند�
 ، هللاعلى العقول ؟رةكيف يكون احلساب يف اآلخِ   ،حبسب معارفنا حبسب عقولنا، نا،تحبسب نيّ  حبسبنا،

 ةٌ  معنويّ وطهارةٌ  ة،نسبيّ  يةٌ فلنا طهارٌة مادّ  ،املعىن اذأيضاً هب والنجاسةُ  طهارةُ وال عباد على قدر عقوهلم،حياسب ال
 .ءراعلماؤ� هُ  دهُ كالم الذي يردّ هذا ال ،ة مطلقةم املعنويّ وطهارهت ،ية مطلقةارهتم املادّ ا هم طه، أمَّ يضاً ة أنسبيّ 

ة بلسان املدارارة وبلسان التقيّ  ءتالروا�ت جا هذهِ  )،يف ابب األحكام هذا من روا�تٍ  مَ هِ فُ (: قد يقول قائل
العلماء فهموا  لكنَّ  ،كي نفهم كالمهمالبيت  هم عند أهل فلان نعود إىل قواعد ، علينا أيف بعض األحيان

 يو البدنوه وفقًا للذوق ا بيّ مالعريف حبسب  رو ة الظهيَّ جّ وا على حُ دمتفاع، شافعيواعد الفهم القالنصوص ب
 ك به املخالفون.ايب الذي يتمسّ ر عواأل

 ،املرجعي ة ليست فقط يف اجلوّ هذه القضيّ : كثري ولكن أقول لكم  تينا كالمٌ هذا الكالم وسيأ علينا كلّ  مرّ 
ه تلحا يف يفيت املراجع بنجاسة دم املعصوم حىت اموأنكى فحين ، بشكٍل أنكىأنكى منابر� وبشكلٍ   يفحّىت 

تل يف املسلم إذا قُ  ألنَّ   يف ساحة اجلهاد،لَ تِ ال يقولون مثًال بنجاسة دم املعصوم إذا قُ  م قطعاً هة لكنَّ االعجازيّ 
ني ملسطاهرة من امل ة املعركة دماؤهساح ل يفقتَ يُ ل، الشهيد الذي غسّ ولذلك ال يُ  طاهر، ساحة اجلهاد دمهُ 

من علماء املخالفني يذهبون إىل هذا  ،من علمائهم كبريٌ   هناك مجعٌ  ،هذا الرأي ن إىلو بيذه وحىت املخالفون
ل يف قتَ الذي يُ ، نكفَّ ل وال يُ غسَّ ال يُ  ،لغسّ لم إذا قتل يف ساحة املعركة فدمه طاهر ال يُ سمن أنَّ امل الرأي

كم هذا احل ملعركة فدمه طاهر ألنَّ ا تل يف ساحةاملراجع إذا قُ  لا، قطعاً املعصوم أيضًا حبسب أقو احة املعركةس
احلسني بعد  ءاة حيكم على دمة الشيعيّ املرجعيّ  ابسم يّ اطق الرمسلكن النَّ، نيملة املسى عامّ جيري حىت عل

قتل يف ساحة يُ  مسلمٍ  أيّ  ن بطهارة دمِ و مكاملخالفون حي يف الوقت الذي حىتَّ  جنسة، دماءٌ  ا�َّ  أباستشهادهِ 
جاسة حىت بعد ابلنَّ  احلسنيِ  على دمِ  ة حيكمُ ة الشيعيّ ابسم املرجعيّ ي اطق الرمسالوائلي النَّ يخ الشا أمَّ  ،املعركة

 .عليه وسالمهُ  هللاِ  استشهاده صلواتُ 

 بامن حلقات بر�مج الكت) 135(احللقة من ) 70(مة برقم ضوا لنا الوثيقة املرقَّ ر عا اً رجاء •
 اطق ..النَّ 

ينكلون  نيشكثر جايسنة  1340، هذه سنة تقريباً، زين 1340سني انقتل اله اآلن احلُ : الشَّيخ الوائلي[
يعة ترب يصلّ  ما  !؟ما خيلص هالگديعين ون عليها؟ ما تقول يل دم احلسني شنو هو احمليط األطلسي الشِّ
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، غريب وهللا، أبذنه لو حيجي بعقله حيچی حيچین م مة يعين الواحد يتكلّ ة هالذهنيّ هالعقليّ  انتو امين تفهّ 
، ما ممكن زين ،جنس ها تقول حبرمة الدم، أنَّ الدمكلّ   ،كتبنا بني أيديكم  غريب مع األسف، ُمثَّ بعدين هذه

ا جتون تقولون أنّ ا، زين، خ بدم ويسجد عليهء يُلطَّ واحد عنده شي ال ما عند�  ،بيهاألن  هذه نتوا َلمَّ
 ...] مي هاملعىن موطالقاً إن بيها دم احلسني ألهالشكل 

الوائلي يخ الشلو مل يكن  !!! ما هؤالء رموز الشيعة، بعد استشهادهس حىتدم احلسني جن !ماذا تقولون أنتم؟
هذا لي ائالو يخ الشما قال الطريقة لَ  ذهِ هب ولو مل يكن مراجع الشيعة يفتون  بعيد،إىل حدٍّ  �صيبّ  عاً بفكرٍ شبَ مُ 
 سالمة يف كشكِّ ن يُ ، ال يستطيع أحد أةكالم عن سوء نيّ هذا الهو اليقول  ،من جهله قولهُ ي هو ،كالمال
جنس  هُ  إنَّ دم احلسني ن عنو لهل تقو  !؟أنتم ماذا تقولون ،قولي الرجل جاهل مبا ولكنَّ  ،يائلالو  خة الشينيّ 

 ؟دماءهم طاهرة أبنَّ  اجعر امل يُفتِ  أملداعش  املعارك ضدّ  لوا يفتِ اآلن الذين قُ  !ملاذا؟ حىت بعد استشهاده؟!
 وملاذا حني ننتقد ؟!، فلماذا دم احلسني يكون دمًا جنساً ن تغسيلدفنوا من دو و  الذين قتلوا يف ساحة املعركة

هناك من و  مأجوٌر ومدفوٌع  أينّ م أ� يقال عّين ة يف الفكر الشيعي خصوصًا حينما أتكلّ الظواهر الناصبيّ  هذهِ 
 الواقع مالذي حطّ  الفكر الناصيبّ  اذه ؟!الشيعي م الواقعن الذي حطَّ مَ  ؟!لشيعيع اقطيم الوادفعين لتح

من دون العقيدة  يأفراد اجملتمع الشيع ؟عن أفراد اجملتمع الشيعي ثون عن الواقع الشيعيأم أنَّكم تتحدّ  الشيعي
ث اآلن نا حنن نتحدَّ حمفوظة ولكنَّ  ةقيمهتهم اإلنسانيّ  ة،يست هلم خصوصيّ ل ،هلم الصحيحة ال قيمةَ  ةالشيعيّ 

 اذللجميع حىت حتفظ هل وظةٌ فة حميّ نساناإل ةيمفالق ة،اإلنسانيّ ث عن القيمة ال نتحدَّ  ،العقائديّ  اجلوّ  يف
ولكن  للجميع، ة حمفوظةٌ ة اإلنسانيّ يمالق ،له ةٌ نسانيّ إ ، هناك قيمةٌ ويُنكر وجوده امللحد الذي ال يؤمن ابهلل

 !؟ائديالصحيحة هل هلم من قيمة يف املنظور العق ةعيّ يراد الشيعة من دون العقيدة الشاألف ،الشيعيالواقع 
 ة.يّ رمسالة الشيعيّ ة سة الدينيّ الفكر الناصيب يف املؤسّ  اذالشيعي هبالواقع رمت نتم دمّ ، أمن قيمةهلم ليست 

 غا�تٌ  هُ خ والضحيج عليه فهذا لا ا الصر ذه اأمَّ  ًا،جدَّ  ةٌ طبيعيّ  ي ظاهرةٌ ر دكمال احليسيِّد  لذلك ظاهرة ال
نرفع أصواتنا  علينا أن  فيجبُ وإالَّ  م عنه،ثكدّ وهذا ما سأح ،ةالقضيّ  د هبذهِ مَّ حمَُ  ال عالقة ملوضوع آلِ  أخرى،
بني هذا و  ير دكمال احليسيِّد  ما الفارق بني الذي قاله ال ،وجه املراجع اآلخرينب كمال احليدري،سيِّد  البوجه 

 ؟!يهم أمجعنيلع وسالمهُ  هللاِ  د صلواتُ مَّ حمَُ  آلِ  و دٍ مَّ حَ مُ ـواجلفاء لوبني هذا الضالل  دقيقة وبعبارةٍ  اهلراء؟!

والرواية عن  وصفاته، مجامع يف فضل اإلما ابب �درٌ  ،)الكايف الشريف( بال من كتهذا هو اجلزء األوّ 
ام املعصوم وبني ما قاله موا بينما يقوله إمامنا الرضا عن اإلنواية وقارِ ًال من هذه الرِّ قرأ مجَُ أ اإلمام الرضا،

 ؟عصوماإلمام امل د يف معرفةمَّ حمَُ  وآلِ  دٍ مَّ مراجعنا على منهج حمَُ  فهل أنَّ  مراجعنا،
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علينا يف احللقتني املاضيتني  راء الذي مرّ هذا اهلهذا املنطق يتناسب مع  - اممَ ة اإلفَ رِ عْ مَ  غُ لُ بي يَ ذِ ا الَّ ن ذَ مَ فَ (
ه ارُ يَ تِ اخْ  هُ نُ كِ أو ميُْ ُغ َمْعِرَفة اإلَمام َفَمن َذا الَِّذي يَبلُ  -مراجعنا الكبار وهو هراٌء من كتب  ؟!ويف هذه احللقة

اء مَ ظَ ت العُ رَ اغَ صَ تَ ون وَ يُ ت العُ ئَ سِ خَ اب وَ لبَ ت األَ ت احلُُلوم وَحارَ هَ اتَ ول وَ قُ ت العُ لَّ ات ضَ يهَ هَ  اتَ يهَ هَ 
ت رَ صِ حَ وَ  -م تكلّ ت مل تستطع أن أيْ  ؛رتصِ حَ  – اءبَ طَ ت اخلُ رَ صِ حَ اء وَ مَ ت احلُلَ رَ اصَ قَ تَـ اء وَ مَ احلُكَ ت ريَّ حتََ وَ 

عدم القدرة على  ،أصاهبا العيّ  - اءغَ لَ ّيت البُـ عَ ء وَ ابَ دَ ت األُ زَ جَ عَ اء وَ رَ عَ ّلت الشُّ كَ اء وَ بَّ لِ ت األَ لَ هِ جَ و  باءطَ اخلُ 
الُعُقول ه َهيَهاَت َهيَهات َضلَّت اْخِتَيارُ  َفَمن َذا الَِّذي يَبُلُغ َمْعِرَفة اإلَمام أو ُميِْكُنهُ  -بري بنحٍو صحيح عالت

 َواَتَهت احلُُلوم وَحاَرت األَلَباب َوَخِسَئت الُعُيون َوَتَصاَغَرت الُعَظَماء َوَحتَّريَت احلَُكَماء َوتـََقاَصَرت احلَُلَماء
 -؟ شيءٍ  عن أيّ  - َوَحِصَرت اخلُطََباء وَجِهَلت اَأللِبَّاء وََكّلت الشَُّعراء َوَعَجَزت اُألَداَبء َوَعّيت البُـَلَغاء

 فِ صْ ن وَ عَ  بل ليس عن وصفه عجزت اتليّ باقوال واهب والقدراتامل هذهِ  كلّ   - هأنِ ن شَ أٍن مِ شَ  فِ صْ وَ  نعَ 
 كماء،عن حُ  دابء،وقطعًا احلديث عن أُ  - ريصِ قْ التَـ وَ  زِ جْ لعَ ت ابِ رَّ قَـ أَ له وَ ائِ ضَ ن فَ مِ  ةٍ يلَ ضِ و فَ ه أَ نِ أن شَ مِ  أنٍ شَ 

ليس على طريق  ،لطريق الصحيحا دراهتم ومواهبهم وعلىالغاية يف قُ لغوا ض فيهم أن بفرتََ هؤالء يُ  لماء،عن حُ 
ري صِ قْ التَـ وَ  زِ جْ لعَ ت ابِ أقرّ و  هلِ ائِ ضَ ن فَ مِ  ةٍ يلَ ضِ ه أو فَ أنِ شَ  نمِ  أنٍ شَ  صفِ ن وَ عَ  هؤالء عجزوا الضالل، كلّ 

 - اهنَ  غِ ِين غْ يُـ امه وَ قَ وم مَ قُ ن يَـ مَ  دُ وجَ يُ  وه أرِ مْ ن أَ مِ  يءٌ شَ  مُ هَ فْ ه أو يُـ هِ نْ كُ بِ  تُ عَ نْـ يُـ  وأَ ه لِّ كُ بِ  فُ وصَ يُ  يفَ كَ وَ 
َعُت  - ب عليه أيُّ أثراالعتقاد حبياته ال يرتتّ  من أنَّ  ريروا ما قاله احليدوتذكَّ  وََكيَف يُوَصُف ِبُكلِّه َأو يـُنـْ

ن م مِ جْ النَّ  يثُ و ِحبَ هُ أّىن وَ وَ  يفَ  كَ َال  ِبُكْنِهه أو يـُْفَهُم َشيٌء ِمن َأْمرِه أو يُوَجُد َمن يـَُقوم َمَقامه َويـُْغِين ِغَناه
ا ذَ هَ  ثلُ مِ  دُ وجَ يُ  أينَ ا وَ ذَ ن هَ عَ  ولُ قُ العُ  ينَ أَ ذا وَ ن هَ مِ  ارُ يَ تِ خْ الا أينَ ني فَ فِ اصِ الوَ  فِ صْ وَ وَ  نيلِ اوِ نَ تَـ مُ ـال دِ يَ 
ديث هذا احل ة كلماتإىل بقيّ  ،)... هيه وآلِ لَ عَ  ى هللاُ لَّ د صَ مَّ حمَُ  ولِ سُ الرَّ  آلِ  ريِ  غَ ِيف  دُ وجَ ك يُ لِ ذَ  ون أنَّ ظنُّ تَ أَ 

 ف وهو حديٌث طويل.ير الش

نوا بني أنتم قارِ  مجعني يف حديثهم عن معرفة اإلمام،عليهم أ وسالمهُ  هللاِ  اتُ ة صلو مَّ هذا منوذج من كلمات األئِ 
من  األوائل، من ّول،يف كتب كبار مراجعنا من الطراز األ ذكره اء الذي مرّ ر هذا وبني سوء األدب واهل

 من األحياء. ،األموات

اجعنا ر أ� أقول مل ني،ععليهم أمج سالمهُ و  هللاِ  هراء صلواتُ الزَّ  هراء وآلِ ما قالوه يف وصف أعداء الزَّ  رواوتذكَّ 
 ةمَ اطِ فَ  اءمدح أعد يف يات يف هذه احللقة وغريهم كثري،مّ املسو  ت علينا األمساءالذين أفاضوا كثريًا مثلما مرّ 

(وأنَّ َمن َسرَِّك ون: ! حينما يقرأ؟ا فهموها أو الهو ذا قرأوإ !؟الة أو مَ اطِ وا ز�رة فَ هم قرأ: ة أقولمَ اطِ فَ  لِ وآ
ين هؤالء الذ - ول هللاسُ ى رَ د آذَ قَ اِك فَـ ن آذَ مَ وَ   هللاولَ سُ ا رَ فَ د جَ قَ فَـ  اكِ فَ ن جَ مَ وَ  فـََقد َسرَّ َرُسوَل هللا

د قَ فَـ  كِ عَ طَ ن قَ مَ ول هللا وَ سُ رَ  لَ صَ د وَ قَ فَـ  كِ لَ صَ ن وَ مَ وَ  - !ق عليهم هذه املواصفات أو ال؟بطمدحوهم تن
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لوا هؤالء وص ا وجه التأريخ،و ضبيَّ  :ئيو اخلسيِّد لين أكثروا يف مدحيهم ومثلما قال اهؤالء الذ )،ول هللاسُ رَ  عَ طَ قَ 
ة وأسخطوها مَ اطِ هؤالء آذوا فَ  !؟ةمَ اطِ م جفوا فَ ة أم أ�َّ مَ اطِ لسرور على فَ ا او لهؤالء أدخ !؟ة أو قطعوهامَ اطِ فَ 

 ؟!ماذا فعلوا !؟ةمَ اطِ م أرضوا فَ أم أ�َّ 

راء الذي ذا اهلة هبيعلون الشضلِّ ذا تُ افلم !؟الات تفهمون معانيها أو ر �ز ال ون هذهِ يعة حني تقرأ� مراجع الش
 علينا أن ع ابملنكر فيجبشبَ واقع مُ  عقواهذا الأليس  ،األمر اذهب ه كالمي ملن يهتمّ الكتب، أ� أوجّ  مأل هذهِ 

 هؤالء الذين يّدعون االحتياط أ� أخاطب !؟هي عن املنكرأين األمر ابملعروف وأين النَّ  ؟�مر ابملعروف
 !؟فتون إىل هذا الواقع املنكرتلاذا ال تمل ئر األمور،اقون يف صغدقِّ وابت ويُ لتزام ابلشريعة ويبحثون عن املندواال

؟! هم التُّ همونه بشّىت مثلي تتّ  أحدٌ حني ينهى عن املنكِر  وملاذا !روف؟ع�يكم عن املنكر وأين أمركم ابملفأين 
ون فتعر  ؟!، قرأمت الروا�تركهذا هو أنكر املن؟ ه أليس هو املنكر يف أسفل درجاته�ى عنذي أهذا ال !؟ملاذا

 !؟ملنكرا معىنو ما هو البيت عند أهل  معىن املعروف

، املعاصي هو املنكر احلقيقيّ  اذب من أعدائهم هقرِّ ما يُ  ، فكلّ )املنكر حنن املعروف وأعداؤ�: (ة يقولونمَّ األئِ 
يت تشرب العقائد الَّ  ،، هو الفكر الناصيبفيه نُ ي حنَ هذا الذ املنكر هو ها على احلاشية، منتمن املنكر ولكنّ 

 .املنكر بعينه هذا هو ،صرف يبّ صصيل وال هو �أ وق الذي ال هو شيعيّ هذا الذ، من العيون الكدرة

ا ماحليدري حينسيِّد ر الذين يناصرون الذكِّ و أُ تابع حديثي أدري إذا كان يسمع كالمي ويياحلسيِّد ر الذكِّ وأُ 
 ما هي هذهِ  )!؟ة الشيعةاملراجع ويلتقي أبشخاٍص من عامَّ ء و اابلعلم ي إمام زمانناتقلملاذا ال ي( :سأليَ 

 ماذا؟! ئة أو العقائد سيّ  هذهِ  !؟بيته األطهار فيه ويف آلِ  ئةً سيّ  ن عقيدةً و يلتقي أبشخاص حيمل ،األسباب
 ؟!تقولون أنتم

ث قرأ من اجلزء الثالأ - كمائِ بَ نْـ أبَِ  اً لمَ عِ  يطُ  حنُِ إ�َّ فَ  املفيد؟يخ الشة إىل جَّ ماذا جاء يف رسالة إمامنا احلُ 
يت نيّ  ، أ� كان يف)الحتجاجا( كتابهذا املصدر يف   يف وأصل الرسالة موجودٌ  ،)نوارحبار األ(واخلسمني من 

 راءته فقط ونلتقي غدًا إن شاء هللاُ كتفي بقأ وقت احللقة قد طال، ولكنَّ  طع،قأن أقف طويًال عند هذا امل
ي ذِ الَّ  لِ لَ لزَّ ابِ  انَ تُـ فَـ رِ عْ مَ م وَ كُ اِر بَ خْ ن أَ مِ  يءٌ ا شَ نَّعَ  - ال يغيب - بُ عزِ يَ ال وَ  فَإ�َّ حنُِيُط ِعلَمًا أِبَنـَْباِئكم -تعاىل 

ما  - مهُ وذ منْـ أخُ مَ ـال هدَ وا العَ ذُ بَ نَـ  وَ اً عَ اسِ شَ ُعنُه  حُ الِ الصَّ  لفُ السَّ  انَ ا كَ  مَ َىل م إِ كُ منْ  ثريٌ كَ   حَ نَ جَ  ذْ م مُ كُ ابَ صَ أَ 
، يف  يبّ يف خطبة النَّ  ءا، هذا جأن �خذ قواعد الفهم من عليٍّ  هو العهد املأخوذ؟ أن �خذ التفسري من عليٍّ

ُهمنـََبُذوا الَعهَد الـَمأُخوذ موَ  -ا هو عقد بيعة الغدير ذبيعة الغدير وه  - ونمُ لَ عْ يَـ  م َال أ�َُّ م كَ هِ ورِ هُ اء ظُ رَ وَ  نـْ
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م كُ تِ ااعَ رَ مُ ني لِ لِ مِ هْ ري مُ  غَ �َّ إِ  - ال ابللطف اخلاص ،ال ابلنحو اخلاصّ ولكن ام واصلة إلينا ماإل ع ذلك رمحةوم
 .اءدَ عْ م األَ كُ مَ لَ طَ اصْ واء وَ ألم الكُ ل بِ زَ نَـ ك لَ لِ  ذَ وَال لَ م وَ كُ ِر كْ ذِ ني لِ سِ �َ  َال وَ 

 ..اء يَ لِ وْ األَ  هُ توجَّ يَ  ي إليهِ ذِ هللا الَّ  � وجهَ  ليكَ عَ  هللا لواتُ صَ 

 هذا هناك الكثري والكثري أسوأ من كلّ   شيء،كلَّ   ووهللا ما ذكرتُ   بكثري،ما ذكرتُ  ة أسوأ من كلّ القضيّ 
 ال ينولكنَّ  يتأدلَّ  يد، أ� أعرفه وعنحىت أعرضه بني أيديكم اً يَّ حسّ  ال أملك عليه دليالً  لكنَّين الذي ذكرت

 .ةة الرمسيّ ة الشيعيّ يّ سة الدينيز املؤسّ لودهاة الشيعيّ ة ا يدور يف كواليس املرجعيّ أعرضه بني أيديكم ِممَّ  نأستطيع أ

 ة ..مَ اطِ فَ  صبحون على والءِ تُ 

 القمر ..م يف رعاية كُ أتركُ 

 سألكم الدعاء مجيعاً ..أ

 نلتقي غداً إن شاء هللا تعاىل ..

 يف أماِن هللا.


