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  يَا َزْهــــــــــــَراء

ِحيمبِْسِم هللاِ  ْحَمِن الرَّ   الرَّ

  ! !مجزرةمجزرةٌ 

  .. يا كربالئيّون يا عراقيّون يا َمن تقولوَن نحُن شيعةٌ لعلّيٍ موالون

  !!؟عةٌ أنتم حقيقيّوَن أم فضائيّونشي

صطلٌح من نتاجِ الحضارةِ الفائقة والثقافِة الرائقة الَّتي أنتجتها لنا أحزابنا الدينيَّةُ  ون مُ فضائيّ 
القُطبيَّ  في  الشيعيَّةُ  العُليا  الشيعيَّة  الدينيَِّة  المرجعيَّة  وأبناِء  أتباعِ  من  معهم  الحاكمة ومن  ةُ 

  !!!كثيراً  ُمتميّز ستنتفُع األجياُل القادمةُ منهُ  النَّجف، نِتاٌج حضاريٌّ 

  .. يا كربالئيّون يا عراقيّون يا َمن تقولوَن نحُن شيعةٌ لعلّيٍ موالون

  !!؟قيّوَن أم فضائيّونعةٌ أنتم حقيشي

  ! !قوَن أنتُم ِجدَّاً ُمبدعونخالَّ 

  ..أيُّها الشيعةُ العراقيّون

قون أنتم جدَّاً ُمبدعون   ! !خالَّ

  ..أيُّها الشيعةُ العراقيّون في ُكّلِ يوٍم بطريقٍة تُذبحون

  ..أسوأَ منها على وجوهكم تقعون من حفرةٍ وفي أخرى وتخرجونَ 

  !!؟هكذا تبقون الدَّهِر وعباقرةَ العصرِ إلى متى يا نوابَغ 

تيِن ال يُلدغون   ..العقالُء من جحٍر واحٍد مرَّ

  !!؟حتَّى متى ال تتَّعظون 

  !! ؟لكم شمالكم غّمانيا من فدوة أروح

جاءپمن س   .  .ايكَر إلى باب الرَّ

. .الفنوِن جنون هكذا يقولون فنوٌن وفنون وبعضُ 
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  !!! ؟يا شيعةٌ يا عراقيّون إلى متى تُذبحون

  !!؟نتم أم آدميّون ِخراٌف أ

  ..جماعيّاً على وجوهكم مكبوبونون ذبحاً ريّ مَ وَن العُ يوماً يذبحكم السقيفيّ 

وهابيّون قاعديّون .  .طبيّون إخوانيّون. قُ .نيّون. عفلقيّون بعثيّون سُ .إنَّهم صداميّون ناصبيّون
  ... من ُكّلِ َحدٍَب ينسلون.نداعشيّو

  . .ريّونُعمَ  خالصةُ القوِل: إنَّهم سقيفيّونَ 

  !!! ربَّما؟مشتبهون هل نحُن فيما نقولُ 

  !!!بون. يا صاح إنَّهم أنفسنا الطيّ .يا صاح

  ..كما يقوُل مراجعنا العظاُم وعلى ذقوننا يضحكون

  !! ؟. تسمعون.. قهقهة.قهقهةٌ 

  ..إنَّهم على ذقوننا يضحكون

  .. ماً آخر يا شيعةٌ يا عراقيّونويو

جاء يدعسكم ب   . .أرجلهم المرجعيّون الشيعيّونفي باب الرَّ

  !!ما شاء هللا ما شاء هللا

جاء وركضِة عاشوراءفي ب   ..اِب الرَّ

  . .يُن مهزلةصاَر الدّ 

  . .والشعائُر كوميديا ساخرة

  . .وركضة طويريج مجزرة

  . .والشيعةُ هم الشيعةُ صنميّون ديخيّون

  !!ُمؤدَّبونَ إنَّهم حبَّابون 

  ! !َن بشَّاشوَن ِجدَّاً فَِرحونَ هشَّاشو

  ..فخيول الموكِب داستهم بحوافرها وعليهم تجري
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  ! !. إنَّهُ موكُب المرجع األعلى.إنَّهُ موكُب السلطان

  ..فخيول الموكِب داستهم بحوافرها وعليهم تجري

  !!رِ واأللسنةُ تلهُج منهم للحاكِم للمرجعِ األعلى في طول العُم

  ..روث ُخيول الموكب أخذوهُ دواءً 

  . .تراكضوا عليه كي يأخذوه وتسابقوا إليه وتنافسوا عليه

  ..روث ُخيول الموكب أخذوهُ دواءً 

  ...أخذوهُ شفاءً 

  .. .من كّلِ أمراض العصِر إالَّ من داِء االستحمارِ 

  ..ا أيُّما انتشارِ هو منتشٌر فين

ِل غيبتنا الُكبرى ولهذا اليوِم ال زالت تسري   . .هذي المهزلةُ من أوَّ

  ..فحكايتنا الديخيَّةُ دوماً دوماً بهذا النَّحِو تجري

  ..َسالٌم سالٌم على بَقيَِّة هللا

  . .وقى هللاُ مشروعَك العظيَم يا إمام من سفاهتنا

  .  .حضوركونَصرَك على كباِر ُسفهائنا في غيبتك و

  . .نحُن الَّذين ندّعي أنَّنا شيعتك صلواُت هللاِ عليك

  سالٌم عليكم..

  . الُحسين اعرْف ثُمَّ اخدمْ   هذِه الحلقةُ التاسعةُ بعد العاشرة من برنامجنا: يا خادمَ 

  ْالً. نفسكَ  قدرَ  اعرف   أوَّ
  ْثانياً. مخدومكَ  اعرف  
  ْمخدوُمك ثالثاً. ماذا يريدُ منكَ  اعرف  
  ُْك فيِه خدمتُك رابعاً. اعرف   الواقع الَّذي تتحرَّ
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 ً سفيهٌ   حٍة ومن دُوِن ُمجاملة فأنتَ وإالَّ بصرا  ثُمَّ بعد ذلَك اخدم واخدم واخدم ما دُمَت حيَّا
د صلواُت هللاِ عليهم.  ٍد وآِل ُمَحمَّ   وخدَمتُك سفاهةٌ بحسِب منطِق ثقافِة ُمَحمَّ

  ِة الماضية في بياِن مضموِن لحِن القول:كان حديثي في الحلق

 ق. فقِه الضيّ تحدَّثُت عن لحِن القول في أُ  -
 فقِه الواسع.وتحدَّثُت عن لحِن القوِل في أُ  -

الَّذي   المجمُل  المعنى  كلماتهم،  ورياِض  أحاديثهم  خمائِل  بين  جولٍة  في  أخذتكم  ذلك  بعد 
كانت من عاطر كالمهم المعنى المجمُل أشارت إليِه تلك النصوص إن كانت من قرآنهم أو  

د أن نعيشَ   ،حديٌث عن األجواِء التي يُريدُ إمام زماننا دٌ وآُل ُمَحمَّ في أفيائها   يريدُ ِمنَّا ُمَحمَّ
نتواصلَ  كي  ظاللها  وقلبيّ وجدانيّ   وفي  وعقليّ اً  ً اً  عموما معهم    اً 

ِة بن الحَ   ومعَ  ما تقدَّم من أحاديثهم ومن   أعيدَ ن خصوصاً، ال أريدُ أن  سَ إماِم زماننا الُحجَّ
تلكَ  أجعل  أن  السياق ألجِل  هذا  نفِس  في  سأستمرُّ  لكنَّني  الشريفة  أكثر   رواياتهم  اللوحة 

 ً   أكثر وضوحاً. ،رونقا

ا مّر وإنَّما أُشير إلى هذين الحديثين   صهُ في حديثين ِممَّ في نفس االتِّجاِه الَّذي يُمكن أن نُلّخِ
م، سمعتم بهما وربَّما قرأتم هذين الحديثين أو شاهدتم هذين الحديثين ألنَّهما معروفاِن لديك

مسجدٍ  في  يافطةً  أو  لوحةً    ،يُزيِّناِن 
  في أيِّ مكان. ،في بيتٍ  ،ةٍ سينيّ في حُ 

 (الِعلُم نُوٌر يَقِذفُه هللا فِي قَلِب ِمن يََشاء). -
رت   - تَفَجَّ َصبَاحاً  أَْربَِعين   ِ َّ ِ أَْخلَص  ِلَسانِه(َمن  َعلَى  قَلبِه  ِمن  الـِحكَمة  كلُّ    )يَنَابِيُع 

ت في أجواِء المعنى اإلجمالي لهذين الحديثين.    المضامين مرَّ
) مرَّ الحديُث فيما يرتبُط اتَّقُوا فََراَسة الـُمْؤِمن فَإنَّهُ يَنظُر بِنُوِر هللا(  :وحديث معروف -

بالسِّ بلُ  الجسد  إغة  وأشرُت  والقص،  بالقيافِة  لُ يماء  بهذِه  لى  يرتبُط  وما  العيون  غة 
ُكلُّ ذلك يقودنا إلى المنهجيَِّة التي نستطيُع من خاللها أن نتواصل مع حديثهم    ،المعاني

  أو أن نقرأ آثارهم.

وهي   ةالثانيِة والثمانين بعد المئتين بعد البسملة من سورة البقرفي سورة البقرة وفي اآليِة  
أن اقرأ اآلية بكاملها إنَّما أذهُب إلى قاعدةٍ ذُِكرت   ا ال أريدُ أطوُل آيٍة في الكتاِب العزيز، أن

  ﴿َواتَّقُوا هللاَ في هذِه اآلية أقرأها عليكم: 
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إذا ما (  َويُعَلُِّمُكُم هللاُ   -وماذا بعد؟ في حال التقوى-َواتَّقُوا هللاَ    -ل من القاعدةهذا الشطر األوّ -
َواتَّقُوا هللاَ َويُعَلُِّمُكُم    )فإنَّ باب العلم الحقيقي سيفتُح لكمكنتم تعيشون التقوى حقيقةً وصدقاً  

  َوهللاُ بُِكّلِ َشْيٍء َعِليٌم﴾هللاُ 
يأخذنا إلى أنَّ التقوى   وهذا  ﴿َواتَّقُوا هللاَ َويُعَلُِّمُكُم هللاُ﴾القاعدةُ واضحةٌ ِجدَّاً، القانوُن بيٌِّن ِجدَّاً:  

الدّ  العلم  يدَّعيها رجاُل  الشِّ الَّتي  يُريدها هللا، وإالَّ يني في واقعنا  الَّتي  بالتقوى  يعي ما هي 
  . لفُتحت لهم أبواُب التسديد

   !لماذا مراجعنا يتخبَّطون يميناً وشماالً على جميع المستويات؟

فاً لهم وللشيعةِ  لماذا مراجعنا يعجزونَ     ؟!عن الكالِم بشكٍل يكوُن ُمشّرِ

   !؟أنفسهم ويفضحوننا لماذا حينما يتكلَّمون يفضحونَ 

 طاِء والعيوِب والَخطِل من القول؟!خ يانات تكوُن بياناتهم مليئةً باأللماذا حينما يكتبون الب 
   !لماذا؟

يُسلِّطونهم على الشيعِة يختارون   على   ،األغبياء والفاسدينلماذا حين يختارون أشخاصاً 
   ؟!ينام السياسيّ ين أو على مستوى الحكّ مستوى الوكالِء الشرعيّ 

   !لماذا هذِه الخيبةُ؟ ؟ولماذا ؟ولماذا ؟لماذا

الَّتي عليها مراجعنا هي التقوى وفقاً  لو كانت هناك تقوى الشتغلت هذِه القاعدة، التقوى 
د، يُمكن أن نصفَ واصب، وليست التقوى وفقاً  لمقاييس النَّ  ٍد وآِل ُمَحمَّ مراجع   لمقاييس ُمَحمَّ

 ،بعضهم بالتقوى  يِن في المؤسَّسِة الدينيَِّة الشيعيَِّة الرسميَّة يُمكن أن نصفَ الشيعِة ورجال الدّ 
لكُ  وفقاً  التقوى  إنَّها  تقوى؟  أيَّة  وكُ ولكن  األخالِق  السلوكِ تب  أُخذت من   تب  الَّتي روحها 

د ليسَ من الغزَّ   !واصبالنَّ  ٍد وآل ُمَحمَّ الي، التقوى الَّتي روحها معارُف ُمَحمَّ   الي وأمثال الغزَّ
مراجع الشيعة وال في حياة الشيعة أيضاً، وإالَّ لماذا ال   لها من عيٍن وال أثر ال في حياةِ 

رت ينابيع الحكمة من قلبه على  أربعين صباحاً تفجّ   ِ   صَ ن أخلَ مَ "   :تشتغُل هذِه القوانين
  ،ةالواو هذِه حاليّ   ؟!﴿َواتَّقُوا هللاَ َويُعَلُِّمُكُم هللاُ﴾  :! لماذا ال يشتغُل هذا القانوُن القُرآني؟" هلسان

  في حال أن تكونوا على تقوى فإنَّ هللا سيفتُح لكم أبواب العلم. 

  فتُح أبواب العلم لهُ أسبابهُ: 
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ً فَإِنَّا َال نَعدُّ الفَِقيه ِمنُهم فَِقيَهاً  (  ) يَُكوُن الـُمؤِمُن ُمَحدَّثاً؟  أَوَ ( فحينما سألوا:    )َحتَّى يَُكون ُمَحدَّثَا
ادق:   ً ( قال إمامنا الصَّ نحُن ال نتحدَُّث عن عالقٍة   ،وهذِه الصورةُ لها تفاريع  )يَكوُن ُمفهَّما

عن شآبيب الرضوان    ،عن الرحمةِ   ، عن التوفيقِ   ،غيبيٍَّة مباشرةٍ وإنَّما نتحدَُّث عن اللُّطفِ 
ألشياعهم، زماننا  إماِم  ألطاِف  من    الـُمتدفِّقِة 

 ً  إنَّنا نبحُث عن نظرة اللطِف وعن نظرة الرحمةِ (  ؛ما هو هذا الَّذي نطلبهُ في األدعيِة دائما
ة  وع هذا هو الَّذي أنا أتحدَُّث عنه فإنَّني ال أتحدَُّث عن   )نسَ بن الحَ ن نظرةٍ كريمٍة من الُحجَّ

عاءاِت والخياالِت واألوهام الَّتي قد عالقٍة غيبيٍَّة ُمباشرة تفتُح علينا أبواب الشيطاِن من االدّ 
عن هذا   ،عية والزياراتأنا أتحدَُّث عن مضامين األد  ،ةٍة أو بسوء نيّ سِن نيّ تصدُر ِمنَّا بحُ 

    :الَّذي نطلبهُ في أدعيتهم وفي زياراتهم

  .ق نور معرفتهمأن نُرزَ  -
  .أن نُرزق نور تأييدهم -

َويُعَلُِّمُكُم هللاُ﴾   ألنَّنا لسنا على تقوًى   !لماذا ال تشتغل هذِه القاعدةُ في أوساطنا؟﴿َواتَّقُوا هللاَ 
ِة بن الحَ  لطفهُ وتسديدهُ إلينا، التقوى الَّتي يدَّعيها   نا، لوصلَ ن وإالَّ لعلَّمَ سَ وفقاً لمقاييس الُحجَّ

ِة بن الحَ  ن وإالَّ الشتغلت سَ مراجعنا وندَّعيها نحُن ما هي بتقوًى حقيقٍة بحسِب مقاييس الُحجَّ
  .عَلُِّمُكُم هللاُ﴾﴿َواتَّقُوا هللاَ َويُ  :هذِه القاعدة 

   :إذا ما ذهبنا إلى سورةِ طه هوَ  المضموُن هوَ 

﴿َوإِنِّي لَغَفَّاٌر ِلَمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل وفي اآليِة الثانيِة والثمانين بعد البسملة من سورةِ طه:  
ً َصاِلحَ  ثُمَّ اهتدى    ،ثُمَّ اهتدى إلى واليِة علّيٍ   :بصريحِ كلمات رسول هللا  ؛ثُمَّ اهتدىثُمَّ اْهتَدَى﴾    ا

الحَ  بن  ِة  الُحجَّ واليِة    ، نسَ إلى 
ً ﴿َوإِنِّي لَغَفَّاٌر ِلَمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلحَ    . ثُمَّ اْهتَدَى﴾ ا

    :ثُمَّ اهتدى

ثُمَّ اهتدى،    ؟!وإالَّ كيف يتحقَُّق هذا االهتداء  ،يعتمدُ على معرفةٍ   ،هذا االهتداُء يعتمدُ على علمٍ 
﴿َوإِنِّي   االهتداُء هدايةٌ عميقةٌ عميقة  )هناك اهتداء (و  )هناك هدايةٌ (  ،االهتداُء أدقُّ من الهداية

ً َوَعِمَل َصاِلحَ َوإِنِّي لَغَفَّاٌر ِلَمْن تَاَب َوآَمَن    -هتٍد على هدايةٍ الَّذي يتوب هو مُ -  لَغَفَّاٌر ِلَمْن تَابَ    ﴾ ا
اهتدىعإنَّهُ   ثُمَّ  هدايٍة    ، لى 

تلك    ،يحتاُج إلى معرفةٍ   ،ومن الهدايِة انتقل إلى االهتداء، انتقالهُ إلى االهتداء يحتاُج إلى علمٍ 



                                                )                                        19الحلقة ( –يا خادم الحسين اعرف ثم اخدم 

 عبد الحليم الِغزيّ 

‐ 11 ‐ 

﴿َواتَّقُوا   :الَّتي أشارت إليها اآليةُ الثانيةُ والثمانون بعد المئتين بعد البسملِة من سورة البقرة
 ، المعرفةُ والعلُم اللذاِن يقودان إلى االهتداء يصالِن عبر فيِض إمام زماننا   لُِّمُكُم هللاُ﴾هللاَ َويُعَ 

يده إلى إسحاق   عبر لطفِه صلواُت هللاِ وسالمهُ عليه مثلما جاء في رسالتِه والَّتي كتبها بخطِّ 
  بن يعقوب ِعبر السفير الثاني من سفراِء الغيبِة القصيرة. 

للهجرة،    381لشيخنا الصدوق المتوفى سنة    )ين وتمام النعمة(كمال الدّ قرأ عليكم من  أأنا  
إمام زماننا في   )512صفحة (ال  ،قم المقدسة  ،وهذِه الطبعةُ طبعةُ مؤسَّسِة النشر اإلسالمي 

ا َوجهُ االْنتِفَاعِ بِي فِي َغيبَتِي فََكاالنتِفَاعِ  (التوقيع المعروف بتوقيع إسحاق بن يعقوب:  َوأَمَّ
األمان هذا   )َوإِنِّي َألََماٌن ِألَهل األَرض  -مباشرةً -  مس إِذَا َغيَّبَتَها َعن األَبَصار السََّحاببِالشَّ 

هذا المعنى يكوُن داخالً في الحاشية،    ،ليس من أخطار السفِر واالنتقاِل من مكاٍن إلى آخر 
وبعد ذلك تأتي   ،أماُن العقيدةِ   ،ينِ أماُن الدّ   ،أماُن المعرفةِ   ،أماُن العلمِ   ،هذا األماُن أماُن العقلِ 

أهل األرض يحتاجوُن    )َوإِنِّي َألََماٌن ِألَهل األَرض(  ،المعاني األخرى من األمان التكويني
  منابُع معرفتهم آمنةً. ،تكون منابُع علمهمأن  ،أمان المعرفة ،أمان العلم

قرأ عليكم من (مفاتيح الجنان) المناجاةُ المرويَّةُ  أهذا الَّذي نقرأهُ في مناجاة العارفين وأنا  
منها:   جانباً  أقرأ  عليه  وسالمهُ  اد صلواُت هللاِ  السجَّ إمامنا  الَِّذين    إِلَِهي (عن  ِمن  فَاْجعَلنَا 

تََرسََّخت أَْشَجاُر الَشوِق إِلَيَك فِي َحَدائِق ُصُدوِرِهم، َوأََخذَت لَوَعةُ َمحبَّتَِك بِمَجاِمِع قُلُوبِِهم،  
أَ  إِلى  يَأفَُهم  األَفَكاِر  ِحياض  وَكار  َوِمن  يَرتَعُون،  َوالـُمَكاَشفَِة  القُرِب  ِريَاض  َوفِي  وون، 
بِكَ  َعن  الـَمَحبَِّة  الِغَطاُء  ُكِشَف  قَد  يَِرُدون،  الـُمَصافَاِة  َوَشَرايِع  يَكَرُعون،  الـُمَالَطفَِة  أس 

َعن   الَشّكِ  ُمَخالََجةُ  َوانتَفَت  َوَضَمائِِرِهم،  َعقَائِِدِهم  َعن  الَريِّب  ُظلَمةُ  َوانَجلَت  أَبَصاِرِهم، 
الـَمعِرفَةِ  بِتَحِقيق  َوانَشَرَحت  َوَسَرائِِرِهم،  فِي   قُلوبِِهم  السَّعَاَدِة  ِلَسبق  َوَعلَت  ُصُدوُرُهم، 

َهاَدِة ِهَمُمُهم وآِل علّي وليسَ   )الزَّ لمنهجِ علّيٍ  وفقاً  الَّذي عليِه مراجُع   هذِه الزهادةُ  الزهد 
األخالقيّ  للمناهج  وفقاً  والتربويّ الشيعِة  ال  ة  ولذا  الصوفيَّة،  نواصب  عن  أخذوها  الَّتي  ة 
فال شيئاً  زهدهم  من  بالحقيقِة    ينتفعون  ألسنتهم  هللا  أنطق  وال  معرفٍة  من  وال  حكمٍة  من 

لو كانت هذِه األلسنةُ قد أنطقها هللا فإنَّهُ سوف يُنطقها   )ما هم يطلعون يمسلتون(والهدى،  
  !بفصاحٍة وبالغةٍ 

َهاَدِة ِهمَ  َوَعذَُب ،  ُمُهمَوانَشَرَحت بِتَحِقيق الـَمعِرفَِة ُصُدوُرُهم، َوَعلَت ِلَسبق السَّعَاَدِة فِي الزَّ
فِي َمِعين الـُمعَاَملَِة ُشربُُهم، َوَطاَب فِي َمجِلِس األُنِس ِسّرُهم، َوأَِمن فِي َموِطن الـَمَخافَِة 

للقلب،   ؛سربهم-  ِسربُُهم تقاُل للصدر وتقاُل  السرب هو الصدر مجمُع األسرار، السرُب 
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اإلنسان عند  السّر  ِسربُُهم   -لموطن  الـَمَخافَِة  َموِطن  فِي    َوأَِمن 
هذا هو الَّذي يشيُر إليِه في أعلى المعاني من معاني األمان حينما يقول إمام زماننا في -

) مراتُب األمان األخرى داخلةٌ في هذا َوإِنِّي َألََماٌن ِألَْهِل األَْرض(  -بن يعقوباق  توقيع إسح
بُكّلِ ما يتعلَُّق بحياة اإلنسان، حديثنا    ،باألمان التكويني  ،يالتعبير، ما يرتبُط باألمان التشريع

إماِم زماننا،   العالقِة الوجدانيَِّة والمعرفيَِّة معَ   في هذِه الحلقِة وفي الَّتي قبلها فيما يرتبُط بجوّ 
ُز على هذ ن الـَمَخافَِة َوأَِمن فِي َموطِ (   ،)َوإِنِّي َألََماٌن ِألَْهِل األَْرض(  ِه الجهة:ولذا إنّي أرّكِ

َ ) هذا األماُن إنَّما تَ ِسربُُهم الريِب تّ أ ى بعد أن ُكشف الغطاء عن أبصارهم، وانجلت ظلمةُ 
عن قلوبهم وسرائرهم، وانشرحت بتحقيق   عن عقائدهم وضمائرهم، وانتفت ُمخالجةُ الشكّ 

ِمن فِي َموِطن َوأَ (  :المعرفِة صدورهم، بعد أن تجلَّت لهم وفيهم هذِه المعاني جاء التعبير هنا
ِعبر هذا المستوى من التواصِل كما بيَّن   )َوإِنِّي َألََماٌن ِألَْهِل األَْرض(  ،)الـَمَخافَِة ِسربُُهم

ا َوجهُ اِالْنتِفَاع بِي فِي َغيبَتِني فََكاِالْنتِفَاعِ بِالشَّمس إِذَا َغيَّبَتَها َعن األَْبَصار  (  :إماُم زماننا  َوأَمَّ
  ).السََّحاب

هكذا نقرأ في دعاِء زيارةِ آل يس الزيارة المعروفة الَّتي نزوُر بها إماُم زماننا صلواُت هللاِ 
مٍل في أقرأ ما جاء من جُ   ،وسالمهُ عليه وهي صادرةٌ من الناحيِة الـُمقدَّسة، زيارةُ آل يس

َ (دعائها وأنا قارٌئ عليكم من مفاتيح الجنان:   ٍد نَبِي  اللَُّهمَّ إِنِّي أَسأ لَُك أَن تَُصلِّي َعلَى ُمَحمَّ
نُوِرك َوأَْن تَمَأل قَلبِي نُوَر اليَِقين َوَصدِري نُوَر اِإليَمان َوفِكِري نُور النِّيَات    َرحَمتِك َوَكِلَمةِ 

تِي نُوَر العََمل َوِلَسانِي نُوَر الّصدق َوِدينِي نُوَر البََصائِِر ِمن عِ  نِدك  َوَعزِمي نُوَر الِعلم َوقُوَّ
َعلَيِهم   َوآِلِه  ٍد  ِلُمَحمَّ الـُمَواَالِة  نُوَر  َوَمَودَّتِي  الِحكَمة  نُوَر  َوَسمِعي  الِضيَاء  نُوَر  َوبََصِري 

  إلى آخِر ما جاء في الزيارةِ الشريفة.  )السََّالم حتَّى أَلقَاَك َوقَد َوفَيُت بِعَهِدَك َوِميثَاقِك

ؤوناِت حياة اإلنسان وهذا هو الَّذي أجملتهُ الزيارةُ  واضحةٌ المضامين، نوٌر يتجلَّى في ُكّلِ ش
فاصيِل الَّتي قرأُت ما قرأُت عليكم بخصوصها من آياٍت ومن أحاديث، ما لنا هنا من ُكّلِ التّ 

هو  النوُر  هذا  القصيرة،  الُجمل  هذِه  في  زماننا  إماُم  لنا  يجمعها  مة  الـُمتقدِّ المضامين  ُكّل 
ِة بإماِم   ، ةُ والقلبيَّةُ والعقليَّةُ الِصلةُ والعالقةُ الوجدانيَّ  إنَّهُ نوُر البصيرةِ ونوُر العالقِة الخاصَّ

  .زماننا

ً  أَوَ من هنا يأتي التفهيم ( - ما  .)يُكون الـُمؤِمن ُمحدَّثاً؟ قَاَل: يَُكون ُمفهَّ
 ) من هنا يأتي قذُف هذا النور. الِعلُم نُوٌر يَقِذفُهُ هللا فِي قَلِب َمن يََشاء( -
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َوَصدِري   -هذا في القلب-  َوأَْن تَمَأل قَلبِي نُوَر اليَِقين   :الدعاُء يجمُع لنا ُكلَّ المضامينهذا  
َوأَْن تَمَأل قَلبِي نُوَر   -ما الفارُق بين القلِب وبين الصدر؟ القلُب هنا هو العقل-  نُوَر اِإليَمان

َوأَْن    -أن تمأل عقلي  ؛تمأل قلبيل وموطنهُ األصل هو العقل، وأن  اليقيُن موطنهُ األوّ -  اليَِقين
اإليماُن -  َوَصدِري نُوَر اِإليَمان-هو قلبي إنَّهُ موطُن الوجدان-  تَمَأل قَلبِي نُوَر اليَِقين َوَصدِري

معنًى ينسجُم انسجاماً مع قدرة اإلدراك القلبي الوجداني، تكوُن أصولهُ ضاربةً إلى العقل 
يتجسَّدُ  الجانب   لكنَّهُ  في  في   معنويَّاً  تظهُر مضامينهُ  الَّذي  الروحي  الجانِب  في  الوجداني 

الواليِة والبراءة الفرحِ والحزن  ،عاطفة اإلنساِن في  الُحّب والبغض  ،في  تَمَأل   -في  َوأَْن 
ا فِكري فتلكَ -  َوفِكِري نُور النِّيَات  قَلبِي نُوَر اليَِقين َوَصدِري نُوَر اِإليَمان المرحلةُ الَّتي   أمَّ

-  َوفِكِري نُور النِّيَات  -يتمازُج فيها ما بين ما هو في العقل وبين ما هو في القلب الوجدان
ا هو في القلب الَّذي هو موطُن الوجدان وموطُن  ا هو في العقل وِممَّ ألنَّ النِّيات هي مزيٌج ِممَّ

الُحب اليَقِ   -العاطفة، وموطُن  نُوَر  قَلبِي  تَمَأل  اِإليَمان َوأَْن  نُوَر  َوَصدِري  نُور   ين  َوفِكِري 
أنا   ،العبائر مثلما قلُت لكم في الحلقة الماضية   ريد أن أسهب في شرح هذهِ أنا ال أُ -  النِّيَات

تِي نُوَر العََمل َوِلَسانِي نُوَر الّصدق   -أعرُض األحاديث بين أيديكم َوَعزِمي نُوَر الِعلم َوقُوَّ
ِمن ِعنِدك َوبََصِري نُوَر الِضيَاء َوَسمِعي نُوَر الِحكَمة َوَمَودَّتِي نُوَر   َوِدينِي نُوَر البََصائِرِ 

ٍد َوآِلِه َعلَيِهم السََّالم.   الـُمَواَالِة ِلُمَحمَّ

لنا  ترسُم  الَّتي  المعطيات  هذِه  ُكّلِ  خالِل  من  باإلجماِل  ولو  واضحةٌ  الصورة  أنَّ  أعتقدُ 
ِة الوجدانيَِّة المعنويَِّة فيما بيننا وبين إماِم زماننا المضمون العام على األقل لفحوى العالق

  صلواُت هللاِ وسالمهُ عليه.

يخ لشيخنا الطبرسي، وهذِه الرسالةُ الثانيةُ الَّتي وصلت إلى الشَّ   )هذا هو كتاب (االحتجاج
من كتاب   قرأُ أِل إمام زماننا صلواُت هللاِ وسالمهُ عليه، أنا  بَ ُعمرِه من قِ   ّيِ المفيد في آخِر ِسن

زآن  االحتجاج للطبرسي، وهذِه الطبعة طبعة مؤسَّسة األعلمي، الطبعة الَّتي ُجمع فيها الجُ 
مُ  واحدفي  ( الفي    ،جلٍّد  اللتان   )499صفحة  الرسالتان  الثانية  الرسالِة  آخِر  في  جاء  ماذا 

ة يخ المفيوصلتا إلى الشَّ    ن؟سَ بن الحَ د من ِجهة إمام زماننا الُحجَّ

يخ المفيد يوم الخميس إنَّهُ الثالث والعشرون من ذي الحجة سنة هذِه الرسالةُ وصلت إلى الشَّ 
، 413في أوائل شهر رمضان سنة  ي في شهر رمضان  يخ المفيد؟ توفّ ي الشَّ ، متى توفّ 412

ي  يخ المفيد توفّ يخ المفيد وبين وفاتِه أقل من سنة، الشَّ يعني فيما بين وصول الرسالة إلى الشَّ 
سنة   رمضان  شهر  أوائل  وصلت 413في  متى  الرسالة   ،  
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-  ِلَطاَعتِهِ َولَو أَنَّ أَشيَاَعنَا َوفَقَُّهم هللاُ  ، ماذا جاء في آخر الرسالة؟  412  /ذي الحجة  /23
َعلَى اْجتَِماعٍ   َولَو أَنَّ أَشيَاَعنَا َوفَقَُّهم هللاُ ِلَطاَعتِهِ   -مثلي ومثلكم  ،لَّذين يقولون نحُن شيعةٌ ا

اإلمام يتمنَّى أن نكون كذلك، أن تجتمع قلوبنا كي -  ِمن القُلُوِب فِي الَوفَاِء بِالعَهِد َعلَيِهم
  َولَو أَنَّ أَشيَاَعنَا َوفَقَُّهم هللاُ ِلَطاَعتِهِ   -ء بعهِد إمامته نكون أوفياء بأّيِ شيٍء؟ كي نكون أوفيا

رَ   َعلَى اْجتَِماعٍ ِمن القُلُوِب فِي الَوفَاِء بِالعَهِد َعلَيِهم لَت   لَـَما تَأَخَّ َعنُهم اليُمُن بِلقَائِنَا َولَتَعَجَّ
بُِمَشاَهَدتِنَا   السَّعَاَدةُ  تبقى  -لَُهم  أن  المشاهدة  من  اتّ المراد  ُمتّصلةً  مع عالقتنا  حسيَّاً  صاالً 

هذا هو الَّذي يريدُ إمام زماننا أن    ،لكنَّنا لسنا كذلك، ألنَّنا لسنا بأوفياء إلمام زماننا  ،اإلمام
هذِه  إلى  مستمرٌّ  مضمونها  الرسالةُ  الزمان،  بذلك  مخصوصةً  ليست  الرسالةُ  لنا،  يقولهُ 

ُق مضامين  اللحظة، وواقعنا الشِّ    َولَو أَنَّ أَشيَاَعنَا َوفَقَُّهم هللاُ ِلَطاَعتِهِ   -هذِه الرسالةيعي يُصدِّ
ر َعنُهم اليُمُن بِلقَائِنَا َعلَى اْجتَِماعٍ ِمن القُلُوب فِي الَوفَاِء بِالعَهِد َعلَيِهم  اللقاء هو - لَـَما تَأَخَّ

لَت لَُهم السَّعَاَدةُ    -التواصُل الـُمتقّطع ا المشاهدةُ هو التواصُل المستمرّ -  بُِمَشاَهَدتِنَاَولَتَعَجَّ  -أمَّ
بُِمَشاَهَدتِنَا َعلَى َحّقِ الـَمعِرفَِة َوِصدقَِها ِمنُهم بِنَا لَت لَُهم السَّعَاَدةُ  بحسِب الرسالِة  -  َولَتَعَجَّ

صادقة ليست  بهم  معرفتنا    ، فإنَّ 
ر عنَّا اليُمن بلقائِه ولتعجَّ  ر َعنُهم    -لت لنا السعادة بمشاهدتهِ لو كانت صادقةً لـَما تأخَّ لَـَما تَأَخَّ

لَت لَُهم السَّعَاَدةُ بُِمَشاَهَدتِنَا َعلَى َحّقِ الـَمعِرفَِة َوِصدقَِها ِمنُهم بِنَا  اليُمُن بِلقَائِنَا فََما   َولَتَعَجَّ
ا نَكَرُههُ َوَال نُؤثِرهُ ِمن  ة إنَّهم يُؤذوننا، ما هم على الجادّ (  ُهميَحبُِسنَا َعنُهم إِالَّ َما يَتِّصُل بِنَا ِممَّ

نُ  عليهاالَّتي  يكونوا  أن  األولى    )ريدهم  الرسالة  في  اإلمام  ألنَّ  الرأس،  من  تبدأ  المشكلةُ 
َومعِرفَتُنَا بِالَزلَِل الَِّذي أََصابَُكم ُمذ َجنََح َكثِيٌر خاطب أكثر مراجع الشيعة فماذا قال لهم؟ (
 ً اِلُح َعنهُ َشاِسعَا يٌر ِمنُكم  ُمذ َجنََح َكثِ   -يعني أنتم لستم صالحين-  ِمنُكم إِلَى َما َكاَن السَّلَُف الصَّ

 ً اِلُح َعنهُ َشاِسعَا َونَبَذُوا العَهدَ الـَمأُخوذ ِمنُهم َوَراَء    -فلستم صالحين-  إِلَى َما َكاَن السَّلَُف الصَّ
ولذا وصفهم في الرسالِة الثانية بأنَّهم سباريت، السباريت جمٌع   )ُظهوِرِهم َكأَنَُّهم َال يَعلَُمون

بأنَّهم  فَ صَ وَ   ،لسبروت التعابيِر الشعبيّ   ،سباريت من اإليمانهم  العراقيّ سباريت بحسب  ة ِة 
بدايات عصر الغيبة الكبرى وصف   يعني سرابيت، فقد وصف أكثر مراجع الشيعِة منذُ 

    .األكثريَّة من أنَّهم سرابيت

وهذا المضمون هو نفسهُ الَّذي جاء في تفسير أبيه العسكري في الروايِة الَّتي نقلها لنا إمامنا 
ادق وهو يتحدَُّث عن مراجع التقليِد عند الشيعِة في عصر  ن العسكري عن جدّ سَ الحَ  ِه الصَّ

ً الغيبة، من أنَّ المرضيين هم بعُض فقهاء الشيعة ال جميعهم   ا َمن َكاَن ِمن الفُقََهاِء َصائِنَا  (فَأَمَّ
ادُق  األوصاف مثلما بيَّنها إمامنا الصَّ هذهِ   )ُمخِلفاً لهواه ُمطيعاً ألمِر َموالهِلنَفِسِه َحافَِظاً ِلِدينِِه  
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من أنَّها تكوُن في بعِض مراجع التقليد عند الشيعة، ال في الجميع، األكثُر من مراجع التقليِد  
أنَّهم ( ادُق في نفس الروايِة من  الغيبِة الكبرى وصفهم الصَّ أََضرُّ َعلَى عند الشيعِة زمان 

يعَِة ِمن َجيِش يَِزيد أكثر مراجع التقليد عند   ) َعلَى الُحَسين ْبِن َعلّي َوأََصَحابِه  ُضعَفَاء الّشِ
من حرملة على الشيعة، لماذا؟   من ِشمر على الشيعة وأضرّ   الشيعة زمان الغيبة هم أضرّ 

 ، واصبنبذوا بيعة الغدير، ركضوا وراء النَّ   ،ألنَّهم نبذوا العهد المأخوذ منهم، عهدُ اإلمامة
القُ  تفسير  أخذوا  الفهمما  قواعد  أخذوا  وال  علّي  وآِل  علّيٍ  من    رآن 

ٍد    ،من علّيٍ وآِل عليّ  د؟فهل نتوقَُّع منهم أن يدركوا لحن القول بحسِب ُمَحمَّ إنَّهم    ! وآِل ُمَحمَّ
سيدركون لحن القول بحسب الشافعي، بحسب الغَّزالي، بحسِب الفخر الرازي، بحسب ابن 

قُ  سيّد  بحسب    طب، عربي، 
د، ومن هنا نشأ هذا التشيُّع   ٍد وآِل ُمَحمَّ سيدركون لحن القول بحسب هؤالء ال بحسِب ُمَحمَّ

  ،األخرق 
 الكبرى، كالُم إمام زماننا واضٌح وصريح، لو  التشيّع المرجعي منذُ بدايات عصر الغيبةِ 

  ، ين ولذا إمامنا هجرناين لتواصل معهم اإلمام، لكنَّهم ما هم بشيعٍة حقيقيّ كانوا شيعةً حقيقيّ 
  تركنا.

هذا حينما تصل -  إِنَّا َغيُر ُمهِمِليَن ِلُمَراَعاتُِكم َوَال نَاِسين ِلِذكِرُكم(ما جاء في الرسالِة األولى:  
إِنَّا َغيُر ُمهِمِليَن ِلُمَراَعاتُِكم َوَال نَاِسين ِلِذكِرُكم   -القضيَّةُ إلى مسألِة وجوٍد وعدم فإنَّهُ يدركنا

وصلت القضيّة   االصطالم هو اإلفناء، إذا  )اء َواْصَطلََمُكم األَْعدَاءوَال ذَِلَك لَنََزَل بُِكم الألوَولَ 
ا قضيّةُ التسديد في العلِم والمعرفِة والعقيدةِ   ،وجوٍد وعدم يصلنا لطف اإلمام بهذا الحد أمَّ

نحُن ال نستطيُع أن نستلمهُ، بالضبط    ،ين فذلك أمٌر، ال يعني أنَّ لطف اإلمام ال يصدرُ والدّ 
وال نملُك    طبق االلتقاط   ،مثلما يكون عندنا جهاز تلفزيون ولكنَّنا ال نملُك صحن االلتقاط 

وال نملُك التوصيالت الصحيحة، فحينئٍذ كيف نستطيُع أن نلتقط   )الرسيڤرجهاز االلتقاط (
الفضائيّ  القنوات  من  القادمة    ! ؟ةاإلشاراِت 

يتوقَّف ال  اإلمام  لطُف  نستطيع،  ينقطع  ،ال  لماذا؟   ،ال  لطفهُ،  نستلم  أن  نستطيُع  ال  نحُن 
وا العهد المأخوذ تي أركسنا فيها مراجع الشيعة، مراجع الشيعة نبذللقذارات الَّتي عندنا، الَّ 

إنَّهُ   !يا مراجع الشيعة-  (ُمذ َجنَح َكثِيٌر ِمنُكم  :منهم وراء ظهورهم كما في الرسالِة األولى
اِلُح َعنهُ َشاِسعَاً َونَبَذُوا   -يُخاطب مراجع الشيعة ُمذ َجنَح َكثِيٌر ِمنُكم إِلَى َما َكاَن السَّلَُف الصَّ

ونحن ركضنا وراء هؤالء المراجع الخرقى الحمقى    )وِرِهمالعََهد الـَمأُخوذَ ِمنُهم َوَراء ُظه
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هذا هو واقُع    ،ألنَّنا دائماً نكون مع األكثريَّة  ،الَّذين نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم
   .حياتنا، فلذا جفانا إمامنا

الرسالة الثانية الَّتي بعث بها   إلى هذا يشيُر إمام زماننا في خاتمةِ ،  في الحقيقِة نحُن جفوناه
الشَّ  المفيد: إلى    يخ 

لَـَما   َعلَى اْجتَِماعٍ ِمن القُلُوِب فِي الَوفَاِء بِالعَهِد َعلَيِهم  َولَو أَنَّ أَشيَاَعنَا َوفَقَُّهم هللاُ ِلَطاَعتِهِ (
بِلقَائِنَا اليُمُن  َعنُهم  ر  بُِمَشاهَ   تَأَخَّ السَّعَاَدةُ  لَُهم  لَت  َوِصدقَِها  َولَتَعَجَّ الـَمعِرفَِة  َحّقِ  َعلَى  َدتِنَا 

بِنَا ِمنُهم  ِمنُهم  َوَال نُؤثِرهُ  ا نَكَرُههُ  ِممَّ بِنَا  َما يَتِّصُل  إِالَّ  متى ما نظَّفنا   ) فََما يَحبُِسنَا َعنُهم 
  إمام زماننا فإنَّهُ سوف يتواصُل معنا. وسائل التواصل معَ 

ور لعقولنا والنور لقلوبنا والنور لفكرنا والنور ولذا في زيارة آل يس نحُن هنا نطلُب الن
حتَّى أَلقَاَك َوقَد َوفَيُت بِعَهِدَك (  ؟والنور لُكّلِ شؤوناِت حياتنا، في النهايِة ماذا نقوُل في الدعاء

المضاميُن هيَ   )َوِميثَاقِك أوفياء،  الوسائل كي نكون  آل يس هيَ   إنَّما نطلُب هذِه  ، زيارةُ 
 يَّةٌ فيها العالُج الناجع، إنَّهُ نور التواصِل معَ مهُ لنا إماُم زماننا، وصفةٌ طبّ برنامُج عمل يُقدِّ 

الحَ  بن  ة  النَّ سَ الُحجَّ الثقافِة  في  أركسونا  الَّذين  األغبياء  هؤالء  ظلماِت  عن  بعيداً  ِة يّ اصبن 
  أعتقد أنَّ الصورة باتت واضحةً أكثر. ،القذرة

الَّتي دائماً   رها وتسمعونها منّي دائماً في أحاديثي وبرامجيإنَّها الروايةُ  عليكم    قرأُ أ  ،أُكّرِ
(كمالُ  وتمامُ الدّ   من  اإلسالم  ين  النشر  مؤسَّسة  طبعةُ  إنَّها  الصدوق،  لشيخنا  قم    ،النعمة) 

ا جاء في روايٍة طويلة رواها لنا أبو خالٍد الكابلي عن إمامنا 353صفحة (ال ،الـُمقدَّسة ) ِممَّ
اد:   َخاِلد يَا  (السجَّ السجّ -  أَبَا  الكابإمامنا  ُث  يُحدِّ ِة  ادُ  الُحجَّ عن  األمر،  صاحِب  عن  بن لي 

إِنَّ أََهَل َزَماِن َغيبَتِِه القَائِِليَن بِِإَماَمتِِه َوالـُمنتَِظِريَن ِلُظُهوِرِه أَفَضُل ِمن   ،يَا أَبَا َخاِلد  -نسَ الحَ 
أَْهِل ُكّلِ َزَمان ِألَنَّ هللا تَبَاَرَك َوتَعَالَى أَعَطاُهم ِمن العُقُوِل َواألَفَهاِم َوالـَمعِرفَة َما َصاَرت بِِه 

الـ  بَِمنِزلَِة  ِعنَدُهم  يَِدي الغَيبَةُ  بَين  الـُمَجاِهِديَن  بَِمنِزلَِة  َمان  الزَّ ذَِلَك  فِي  َوَجعَلَُهم  ُمَشاَهَدة 
َرُسول هللا بِالسَّيف، أُولَئَِك الـُمخِلُصون َحقَّاً َوِشيعَتُنَا ِصدقَاً َوالدَُّعاةُ إِلى ِدين هللاِ َعزَّ َوَجّل  

اً َوَجهَراً  ِل َواألَفَهاِم َوالـَمعِرفَة َما َصاَرت بِِه الغَيبَةُ أَعَطاُهم ِمن العُقُو  -ما هي ميزتُهم؟-  ِسرَّ
 ، ُض أن يكون زمان الغيبةِ رَ كان يُفتَ   إنَّهُ برنامٌج لمجتمعٍ شيعيٍّ   )ِعنَدُهم بَِمنِزلَِة الـُمَشاَهَدة

ولكنَّهُ لم يتحقَّق من ذلك شيٌء ُمطلقاً، لماذا؟ ألنَّ الَّذين يُفترُض بهم أن يُحقِّقوا هذا األمر 
د، الطَّامّ ستدبِ ذهبوا في اتِّجاٍه مُ  ٍد وآل ُمَحمَّ ة كبيرةٌ لكنَّ هذا ٍر أخرق، في اتِّجاٍه بعيٍد عن ُمَحمَّ

 أشارت إليها اآلياُت والرواياُت ما كانَ   المضمون لو كان قد تحقَّق فإنَّ ُكلَّ المضامين الَّتي
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كما  المجتمع،  ذلك  حياةِ  في  جليَّاً  واضحاً  الحلقة سيظهُر  هذِه  في  أو  أمس  يوم  حلقِة  في 
النقش  :يقولون قبل  الرواية  )(العرُش  هذِه  في  هنا  لن    ،العرُش  نقٌش  تقدَّم هو  الَّذي  وُكل 
لمواصفات حينئٍذ يُمكنني أن أقول من أنَّ هذا العرش، جئني بمجتمعٍ بهذِه ا  من دونِ   يتحقَّقَ 

بيّ  الحلقة ستكوُن واضحةً  هذِه  وفي  الماضية  الحلقِة  في  ت  مرَّ الَّتي  المضامين  في ُكلَّ  نةً 
  تفاصيِل حياةِ هذا المجتمع.

ِه أَفَضُل ِمن أَْهِل ُكّلِ  إِنَّ أََهَل َزَماِن َغيبَتِِه القَائِِليَن بِِإَماَمتِِه َوالـُمنتَِظِريَن ِلُظُهورِ   ،يَا أَبَا َخاِلد
َزَمان ِألَنَّ هللا تَبَاَرَك َوتَعَالَى أَعَطاُهم ِمن العُقُوِل َواألَفَهاِم َوالـَمعِرفَة َما َصاَرت بِِه الغَيبَةُ  

سون فيِه شيئاً من هذا المعنى؟! ابتداًء من   ،ِعنَدُهم بَِمنِزلَِة الـُمَشاَهَدة ِ عليكم واقعنا تتلمَّ با
ين وانتهاًء بنا، انتهاًء بالجميع، انتهاًء بالذين يُطلقون على  نا وعلمائنا ورموزنا الدينيّ مراجع

  أنفسهم أنَّهم ُخدَّام الُحسين.

إنَّنا (  :نا غيرهُ، قد يقوُل قائلٌ جْ ولَ نحن ماذا صنعنا؟ نحُن أخرجنا إمام زماننا من قلوبنا، وأَ 
زماننا إمام    ، نُحب 

القراِر في قلوبنا وفي عقولنا،   )بإمامتهِ إنَّنا نعتقدُ   أنا أتحدَُّث عن مركز  أّيِ مستوًى؟  في 
ين، سلَّمناهُ ألحزابنا ين، سلَّمناهُ لعلماء الدّ مركُز القراِر في عقولنا وقلوبنا سلَّمناهُ لمراجع الدّ 

قرار العقِل والقلِب   ة، سلَّمناه أليَّة جهٍة نحُن نلتجئ إليها، إن ُكنَّا من العرفاء سلَّمناالدينيَّ 
للذي نرتبُط بِه ارتباطاً عرفانيَّاً وإن ُكنَّا من الصوفيَّة كذلك، وإن ُكنَّا من هذِه المجموعاِت  
الَّذي   النجس  لذلك  والقلِب  العقِل  قرار  سلَّمنا  فقد  اللعينِة وغيرها  الخطَّابيِة  أمثال  الجديدةِ 

ةُ بن الحَ  ال الكذَّاب أو أو، وهكذا، سلَّمنا قرن، أو لذلك السَ يدَّعي أنَّهُ الُحجَّ ار العقِل والقلب ضَّ
ة   اتّخذنا من دونِه والئج، ُكلٌّ بحسبِه، هذ الَّذي ينهانا    ؛بعبارةٍ أخرى  ،نسَ بن الحَ لغير الُحجَّ

تنا أن نفعلهُ ولكنَّنا فعلنا، اتّخذنا من دوِن إماِم زماننا والئج ُجَالً إِيَّاَك إيَّاَك أَن تَنُصَب رَ (  ،أَئِمَّ
النَّاسَ  َوتَدُعو  قَال  َما  ُكّلِ  فِي  قَهُ  فَتَُصدِّ ِة  الُحجَّ قَوِله  دُون  الوليجةُ   )إِلَى  هي  تختلُف   ،هذِه 

باختالف مشارب األشخاص، قد يكوُن الوليجةُ ذلك النجس الدنس الَّذي هو إماُم الخطَّابيِة 
ةُ بن الحَ  و أنَّنا نُصنُِّم  أ  ،ن، أو ذلك الَّذي يقوُل ما يقولسَ في أيَّامنا هذِه الَّذي يدَّعي أنَّهُ الُحجَّ

الدينيَّةِ  الدّ قائداً س  ،مرجعاً من المراجع، رمزاً من الرموز  ين إلى تنظيٍم  ياسيَّاً، أن نحّول 
  ، الوالئُج على أشكالها وألوانها.قُطبيّ  حزبيٍّ 

ما نحُن هكذا نقرأ في الزيارةِ الجامعِة الكبيرة، في الزيارةِ الجامعِة الكبيرة نُعلُن البراءة: 
َوالطَّاُغوت  ( الِجبِت  َوِمن  أَعَدائُِكم،  ِمن  َوَجلَّ  َعزَّ  هللاِ  إِلى  َوِحزبُِهم  َوبَِرئُت  َوالّشيَاِطين 
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الشَّاِكين   رثُِكم،  ِإلِ َوالغَاِصبِيَن  َوَاليَتُِكم،  ِمن  َوالـَماِرقِين  ِلَحقُِّكم،  الَجاِحِدين  لَُكم،  الظَّاِلِمين 
ُدونَُكم َوِليَجٍة  ُكّلِ  َوِمن  َعنُكم،  الـُمنَحِرفِين  وليجٍة،   )فِيُكم،  ُكّلِ    من 

  .قَتلِة فَاِطَمةوجاء ذكُر الوليجِة في سياِق 

فَاِطَمة قَتلِة  من  أ  نتبرَّ هنا  (نحن  أَعَدائُِكم:  ِمن  َوَجلَّ  َعزَّ  هللاِ  إِلى  ل األوّ   العنوانُ -  َوبَِرئُت 
فَاِطَمة قتلةُ  َوالطَّاُغوت  -ألعدائهم  الِجبِت  عناوينهم-  َوِمن  َوِحزبُِهم    -هذِه  َوالّشيَاِطين 

الَجاِحِدينَ  لَُكم،  الشَّاِكين  ِلَحقِّكُ   الظَّاِلِمين  رثُِكم،  ِإلِ َوالغَاِصبِيَن  َوَاليَتُِكم،  ِمن  َوالـَماِرقِين  م، 
الَِّذين   ة  ِسَواُكم، َوِمن األَئِمَّ ُمَطاعٍ  َوُكّلِ  َوِليَجٍة ُدونَُكم،  ُكّلِ  الـُمنَحِرفِين َعنُكم، َوِمن  فِيُكم، 

م ذكر الوالئجِ على ُكّلِ مُ   )يَدُعون إِلى النَّار ة الَّذين يدعون إلى طاعٍ  فُقدِّ سواهم، وعلى األَئِمَّ
ِة لكنَّهُ ال يصُل إلى مستوى الوليجة، وقد النّ  ار، لماذا؟ ألنَّ اإلنسان قد يُطيُع أحداً سوى األَئِمَّ

ة النّ     .ار لكنَّهُ ال يصل إلى مستوى الوليجةيتّبع إماماً من أَئِمَّ

حتَّى يَِلج إلى مقّر القرار الَّذي   ،ِلج في القلبما المرادُ من الوليجة؟ أن نفتح القلب لهُ حتَّى يَ 
ه في قلوبنا ونُجلِ  هو خاصٌّ    !! س غيرهُ بإمام زماننا، إنَّنا نعزُل إمام زماننا عن مقّرِ

ةً َدفَعَتُكم َعن َمقَاِمُكم َوأََزالَتُكم َعن  (   ماذا نقرأُ في زيارة عاشوراء؟ ماذا نقول؟ َولَعَن هللاُ أُمَّ
  !ما نحُن نُزيلهم عن مراتبهم الَّتي رتَّبهم هللا فيها في قلوبنا  ) تِي َرتَّبَُكم هللاُ فِيَهاَمَراتِبُِكم الَّ 

نحُن نُزيلهُ   ،نحُن داخلون في هذا المضمون بحسبنا، هناك مرتبةٌ إلمام زماننا في قلوبنا
إنَّنا نسمُح لغيرِه أن يلج   ،ُس غيرهُ في تلك المرتبة، هذِه هي الوليجةالمرتبة ونُجلِ   هعن هذ

ثكم دائماً عنها، (إِيَّاَك إِيَّاك أَن تَنُصَب َرُجَالً   تلك هي الصنميَّةُ والديخيَّةُ   !في قلوبنا الَّتي أُحدِّ
قَهُ فِي ُكّلِ َما قَال ة فَتَُصدِّ وإالَّ كيف تنصبهُ   ،كيف يكون ذلك؟ أن تجعلهُ وليجةً   )دُون الُحجَّ

ة وكيف تُ  قه في ُكّلِ ما يقول وكيف تدعو النّ دون الُحجَّ اس إلى قولِه ألنَّك أجلستهُ في  صدِّ
ة بن الحَ  ن في قلبك، فأزلت اإلمام عن مقامِه وأقمت شخصاً آخر من الشيعِة سَ مقر الُحجَّ

يبقى سفيهاً، السفاهةُ موجودةٌ عندي وعندكم وعند الجميع   ،يبقى جاهالً   ،مهما كان فضلهُ 
الكاملة، فبقدِر ما تُغّطي الحكمةُ من سفاهتنا تبقى سفاهةٌ موجودةٌ ألنَّنا ال نملُك الحك   ، مة 

ي  وبقدِر ما يُغّطي العلُم من جهلنا يبقى جهلنا موجوداً، ال يُغّطي العلُم ُكلَّ جهلنا وال تُغّطِ
ُكل سفاهتنا أساساً، ما عندنا من علٍم وحكمٍة هو    ،الحكمةُ  ُكنَّا نملُك علماً وحكمةً  هذا إذا 

د تلكَ ِب مقاييس النَّ بحس ٍد وآِل ُمَحمَّ   .هي الحقيقةُ من اآلخر واصب ال بحسِب مقاييِس ُمَحمَّ

ةً َدفَعَتُكم َعن َمقَاِمُكم َوأََزالَتُكم َعن َمَراتِبُِكم الَّتِي َرتَّبَُكم هللاُ فِيَها ما هذا نحُن   :َولَعَن هللاُ أُمَّ
الوالئُج هم الَّذين نفتُح لهم أبواب قلوبنا فيَِلُجون    وبنا حينما نفتُح قلوبنا للوالئج!نفعلهُ في قل
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 ، ت العقول ضلَّت القلوبرَ وإذا ما ُطمِ   ،ر العقولطمَ ون وحينئٍذ تُ ؤفي قلوبنا يفعلون ما يشا
تضلّ  ستتذوّ   وحينما  الشَّ القلوب  أنَّ  كيف  لكم  مثلما عرضُت  بالضبط  الضالل  عبد  ق  يخ 

ثنا عن   ثنا عن   ،عتزليَّةمجالس الوائلي الَّتي هي شافعيَّةٌ قُطبيَّةٌ مُ المهدي الكربالئي يُحدِّ يُحدِّ
غيبيٍّ فَ نَ  طريَّة!!فيها    ٍس  ةٌ  غضَّ أنَّها  يضلّ   ومن  فحينئٍذ  العقُل  ينطمُس    ، القلب  حينما 

هذِه الحقائق   ،نات أفكاريق الضالل، وهذِه المعاني ليست من بُ القلب سيتذوّ   وحين يضلّ 
بالتّ تحدَّثت رواياتهم وكل  ُكّلِ صغيرةٍ وكبيرة ماتهم عنها  للخوِض في  المقام  فصيل وليس 

إجماليٌّ  عرٌض  هو  الفكرة  وإنَّما  ب  أُقّرِ   ، كي 
ح الصورة بين أيديكم عن المضمون الَّذي يشتمُل عليِه معنى لحُن القول في أفقه  كي أُوّضِ

  الواسع.

هون   ويتوجَّ البرنامج  هذا  لتحقيق  الشيعةُ  يسعى  أن  من  ينالون من فبدالً  الَّتي  المنابع  إلى 
باألسباب،   يُعطي  يُعطي  فإنَّ هللا حين  والمعرفة  العقول واألفهام  أن " خاللها  إالَّ  أبى هللاُ 

اد ألبي خالد:  " تجري األموُر بأسبابها إِنَّ أََهَل َزَماِن    ،يَا أَبَا َخاِلدٍ   فحين يقول إمامنا السجَّ
عَالَى  َغيبَتِِه القَائِِليَن بِِإَماَمتِِه َوالـُمنتَِظِريَن ِلُظُهوِرِه أَفَضُل ِمن أَْهِل ُكّلِ َزَمان ِألَنَّ هللا تَبَاَرَك َوتَ 

الحياة،  ،أَعَطاُهم يحكُم  الَّذي  العام  القانوُن  هو  هذا  األسباب،  خالل  من    يُعطيهم 
ِألَنَّ هللا تَبَاَرَك َوتَعَالَى أَعَطاُهم ِمن العُقُوِل َواألَفَهاِم    " ري األمور بأسبابهاأبى هللاُ إالَّ أن تج" 

ي إلى نماء عقولهم وأفهامهم    ،َوالـَمعِرفَة فبدالً من أن يسعى الشيعة في األسباب الَّتي تُؤدِّ
ل وبعلم  ونا بعلم األصوءوجا   ،ركض مراجُع الشيعِة إلى العيون القذرةِ الكدرة  ،ومعرفتهم

العُمَ  بالتفسير  وجاءونا  الكالم  وبعلم  الحديث  وبعلم  بُكّلِ الرجال  وجاءونا  وجاءونا  ري 
قالوا إنَّ دين علّيٍ وآِل علّيٍ هو هذا، هم   ،ِة وبُكّلِ ما قاله المعتزلة وخدعوناقذارات الصوفيّ 

ة، فبدالً من أن يّ اصبارتكسوا وأركسونا معهم، طمروا عقولنا تحت ُركاِم قذاراِت الثقافِة النَّ 
ك الشيعةُ باتِّجاه العيون النقيَِّة الصافية كي تتسامى عقولهم وأفهامهم و  معرفتهم ليصلوا تتحرَّ

المستوى:  هذا    إلى 
 ، الشيعِة بإمام زمانها  عالقةُ   أن تتواصلَ   )َما َصاَرت بِِه الغَيبَةُ ِعنَدُهم بَِمنِزلَِة الـُمَشاَهَدة(

فرٍد   عموماً، عالقةُ   أنا ال أتحدَُّث عن عالقة فرٍد من األفراد، أنا أتحدَُّث عن عالقة الشيعةِ 
ً   ،من األفراد قد يدَّعيها ُمدّعٍ  ً   قد يكونُ   ،قد يكون صادقا أنا أتحدَُّث   ،ال شأن لنا بهذا  ،كاذبا

حُ  هناك حركةٌ  مثلما  ٍة،  أُمَّ بغضّ عن  أو  سينيَّةٌ  قُربها  إماِم   النظر عن مستوى  بُعدها عن 
المفترض أن تكون هناك حركةٌ    يعي، كانَ ةٌ في الواقع الشِّ هناك حركةٌ ُحسينيَّةٌ عامّ   ،زماننا

العقوِل  سمو  من  المعاني  هذِه  تحقَّق  كي  زماننا  إمام  باتِّجاِه  المستويات  أعلى  في  واعيةٌ 
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الشِّ  المجتمع  في  عام  بنحٍو  المعرفة  الحدواألفهاِم  هذا  إلى  عند ما    ؛ يعي  الغيبةُ  به  تصير 
هذا، يتحقَّق  لم  المشاهدة،  بمنزلة  عموماً    الشيعِة 
وأخذونا  والمعرفة،  الفهم  وتُنهي  العقول  تطمُر  الَّتي  المنابع  إلى  ركضوا  الشيعة  مراجُع 

  باتِّجاه الصنميَِّة والديخيَّة.

  ًعرضوا لنا الوثيقة الديخيَّةا رجاء:  

األسماء، واحد قال لي: انت على شنو مستعجل؟ على  السيِّد كمال الحيدري: ماريد أجيب  [
توصل، قال:   ، إليَّ النوبة  توصل  ما  بابا  آخر  له:  قلت  مستعجل؟  تركبهم،   شنو   إطمئنّن 

قال   -سنوات، هاي قبل خمس  وهللا نص عبارته، واحد ِمن األعالم-  تركبهم وتقول لهم ديخ
آقا ميشيند    الغناُالغه آقا ميشيني، اين مردم اُ لي: ال تستعجل، وشدا أقول لك؟ تركب، يعني  

..، نص عبارته، كن على ثقة وكلكم  ... ديخ به عربي .الغ كه حركت بكنه؟چـي ميـگـيد به اُ 
  تعرفونه، ألنَّه ماريد أجيب األسماء، عربي قال، قال: تركب مثل ما ركب فالن وقال: ديخ. 

  أحد الطلبة: عنده علم إجمالي سيِّدنا؟

السيِّد كمال الحيدري: ال مو علم إجمالي، هذا واقع، واقع الشيعة، ال أقول واقع الشيعة هذا، 
  وهللا هذا واقع الشيعة].

من الَّذي    ،وأنا أقول وهللا هذا واقع الشيعة، واقع الشيعِة هو هذا  " وهللا هذا واقع الشيعة" 
مرجٌع آخر ينصُح مرجعاً أن   ،ة، هو نفسهُ هذا الـُمتكلّم والَّذين معهالشيع   صنعهُ؟ مراجعُ 

أن يتّخذ الشيعة حميراً، وهذا هو الَّذي يفعلهُ   ،يجعل ُمقلّديه حميراً أن يركب على الشيعة
إذا تقولون إنَّ األمر ليس ،  مراجع الشيعة منذُ بدايات عصر الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا

  ،كذلك

اد في الرواية الَّتي قرأتها أين ا  :أقول لعقوُل واألفهاُم والمعرفةُ الَّتي تحدَّث عنها إمامنا السجَّ
ذهبت تحت قانون الديخيَِّة هذا وتالشت، وبدالً من أن تكون   !أين ذهبت؟  !؟عليكم قبل قليل

كٍة بإمام زماننا لنا إلى ثقافٍة ُمشّكِ لنا إلى ثقافٍة ُمنتِقصٍة من   !الغيبةُ بمنزلة المشاهدة تحوَّ تحوَّ
لنا إلى ثقافٍة تجفو ونجفو فيها إمام زماننا، قطعاً على رأسنا هم مراجعنا   !إماِم زماننا  ، تحوَّ

  ون.الدينيّ رموزنا 

(ا  رجاءً  رقم  الوثيقة  لنا  تمَّ 50عرضوا  ُعرضت،  الناطق)  (الكتاب  برنامج  وثائق  من   (
مُ  البرنامج  هذا  في  أخرى  ةً  مرَّ أريدُ عرضها  لكنَّني  الوثيقة سابقاً  هذِه  على عرُض  تمنّياً 
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ن هذِه الحقائق  يخ الوائلي وأن يُقارنوا بين ذلك وبيالمشاهدين أن يُدقّقوا النظر فيما يقولهُ الشَّ 
    .ها وطرحتها بين أيديكمنتُ الَّتي بيّ 

  ً50عرضوا لنا الوثيقة رقم (ا رجاء(:  

الوائلي:الشَّ [ وكيف  يخ  يظهر  متى  معالجه    ؟أما  أنا  وترى  وكيف  توقيت  ماكو  اآلن  إلى 
وسلبياتها يجابياتها  إمعالجها معالجة كاملة، ذاكر  )  (هوية التشيّعهالمسألة بكتاب، بكتاب  

يجي   ن احنه نقعد ننتظر أكو واحد اسمه مهدي أر البعض من عندنه  تفصيالً، يعني ال يتصوّ 
سالم ما طالقاً، اإلإاعتقاد    اعتقاد سخيف، ما عندنا هي  لي يعتقد هياليحل مشاكلنا أبداً،  

المهدي   يمنعنه، نأمر بمعروف وننهى عن   فكرة  ما تمنعنه أن نسوي مصنع وال تمنعنه 
مُ الم أبداً،  مبادئنه  دون  نقتل  تمنعنه  وال  أوطاننا  دون  نجاهد  تمنعنه  وال  فكرة  جرَّ نكر،  د 

يعني عبارة عن رفع مبدأ أو عبارة عن رفع مثل أعلى للعدالة   ،ايجابياتها أكثر من سلبياتها
 .[   ليس إالَّ

نقعد ننتظر أكو   ي ال يتصور البعض من عدنا أن احنهيعنيُخ الوائلي:  أقرأ عليكم ما قالهُ الشَّ 
ِة بهذِه الطريقِة وهذا -اً  واحد اسمه مهدي يجي يحل مشاكلنا أبد من يتعامل مع اإلمام الُحجَّ

الدينيّ  ثنا عن رموزنا  يُحدِّ المثال  الشَّ   ،ينمثال، هذا مثال، هذا  به  الكالُم ال ينفردُ  يُخ وهذا 
ً   ،الوائلي يخ يخ الوائلي، ما يتكلَُّم به الشَّ هذا ما هو كالم الشَّ   ،هذا كالُم مراجع الشيعِة عموما

  - اصبروا عليّ   ،عن كباِر مراجع الشيعة، سآتيكم باألمثلة  ،الوائلي ينقلهُ عن مراجع الشيعة 
ه مهدي يجي يحل  نقعد ننتظر أكو واحد اسم  نا أن احنهيعني ال يتصّور البعض من عد

أبداً،   هيالمشاكلنا  يعتقد  يحل   ،اعتقاد سخيف  لي  كي  يأتي  اإلمام  أنَّ  يعتقد  الَّذي  يعني 
أكو واحد اسمه     !!مشاكلنا هو سخيف ننتظر  نقعد  احنا  البعض من عدنا أن  ال يتصّور 

مشاكلنا يحل  يجي  مهدي  ،مهدي  اسمه  واحد     !! أكو 
ً   اعتقاد سخيف ما عندنا هي  لي يعتقد هياليجي يحل مشاكلنا أبداً،   اإلسالم    ،اعتقاد اطالقا

فكرة المهدي ما تمنعنه نسوي مصنع وال تمنعنه نأمر بالمعروف وننهى عن   ،عناما يمن
المنكر وال تمنعنه نجاهد دون أوطانا وال تمنعنه نُقتل دون مبادئنا أبداً، ما هو اإلمام المهدي؟  

اتها يعني عبارة عن رفع مبدأ أو عبارة عن رفعِ مثٍل اتها أكثر من سلبيّ د فكرة إيجابيّ جرَّ مُ 
!!أعلى    للعدالِة ليس إالَّ

ِة بن الحَ  ة بهذا المنطق هل يُمكن أن يصل نوُر الُحجَّ ن إلى سَ من يتعامل مع اإلمام الُحجَّ
مكن أن يصل هل يُ   يس   ! المعاني والمضامين الَّتي قرأتها عليكم من دعاء زيارة آل!قلبِه؟
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ة؟ ً يكون الـُمؤمُن    (أو  !إليِه التفهيُم من اإلمام الُحجَّ هذِه القلوُب   )ُمحدَّثاً؟ قَاَل: يكوُن ُمفهَّما
ِجدَّاً عن إماِم زماننا ال يُمكن أن تتذوّ  ق التواصل مع فكرِه ومع المظلمةُ والعقوُل البعيدةُ 

  حديثِه. 

إيجابيّ  فكرة  د  ُمجرَّ سلبيّ أبداً،  أكثر من  مُ   ،اتهااتها  زماننا  إمام  هو  فكرةهذا  د  أبداً،    !!!جرَّ
د فكرة إي يعني عبارة عن رفع مبدأ أو عبارة عن رفع مثل    ،اتهااتها أكثر من سلبيّ جابيّ ُمجرَّ

إالَّ  للعدالة ليس  إمام زمان  هذا-  أعلى  التعامل الصحيح مع  الشيعة،   !!؟هو  وهكذا أنشئ 
ي يصفهُ  كولذلك يقودهُ هذا التفكير إلى الجرأة على كالِم إماِم زماننا    ،الشيعةُ هكذا أنشئوا

لآليِة   زماننا  إمام  تفسير  عن  يتحدَُّث  وهو  فة  ُمخرَّ عجوٍز  عقِل  نتاُج    ﴿كهيعص﴾بأنَّه 
َكاف: كربالء، هاء: هالُك العترة، ياء: يزيد ظالم الُحسين، (  !وأيُّ عيٍب في هذا التفسير؟

 قطعاً ألنَّهُ   !لماذا يستهزأ الوائلي بهذا المنطق؟  )صاد: صبُر الُحسينعين: عطُش الُحسين،  
استهزاءهُ من الخوئي، الخوئي هو الَّذي يطعُن في هذِه الروايِة طعناً شديداً ومن قبلِه   استمدّ 

د باقر الصدر وكذا السيستاني وبقيَّة المراجع الموجودين  المراجع الَّذين سبقوه، وكذاك محمَّ
أخذ الوائلي الجرأة  من هنا    ،يطعنون في هذا الحديث  ،هم يطعنون في هذِه الروايةاآلن، إنَّ 

الَّتي تكشُف  الَّتي يعيشها وبهذِه الروحيَِّة  الحالِة  ف تفسير إمام زماننا وهو بهذِه  يُسّخِ كي 
عباراتهُ    :عنها 

 ) نقعد ننتظر أكو واحد اسمه مهدي يجي يحل مشاكلنا  هال يتصّور البعض من عندنا أن احن(
ن هو هذا مهدي الَّذي تتحدَُّث عنه  مَ   !!بن جيرانكم صديق سمير يا أبا سمير؟هذا مهدي ا

وهللاِ ال تقبل    !أنت تقبل أن يُقال عنك مثالً من أنَّه أحمد اليوم يصعد المنبر؟  !بهذِه الطريقة؟
أنا ال أريدُ أن أشير إليها لضيق الوقت، حوادث   ،تّجاهبذلك، ما هناك حوادث كثيرة بهذا اال

  منقولة عنك وشخوصها وشهودها أحياء.

) حيُث أنَّ عميد المنبر يصُف حديث إمام زماننا بأنَّهُ 51عرضوا لنا الوثيقة رقم (ا  رجاءً 
فة بيدها مغزل قتنعاً بما  حتَّى لو أنَّني أقول من أنَّك يا أبا سمير كنُت مُ   !!حديُث عجوٍز ُمخّرِ

د باقر الصدر وبقيّة المراجع في زمانك،  تبنَّاه الخوئي من تضعيف هذِه الرواية وتبنَّاه محمَّ
االحتياط يقتضي أن نكون ُمؤدَّبين في حديثنا    !أال يُحتمل أنَّ هذا الكالم صادر عن اإلمام؟

أن    ، نُشير إليهعن كالٍم يُحتمُل فيه أن يكون صادراً من إمام زماننا، أو على األقل أن ال
  نترك الكالم في مصادرِه من دون أن نُسيء األدب لإلمام زماننا.

  ً51اعرضوا لنا الوثيقة رقم ( رجاء(:      
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  ؛كربالء، والهاء  ؛ر يجي يقول لك كهيعص، الكافأنت قد تلقى لك فد مفسّ   يخ الوائلي:الشَّ [
ري شلون هذا، ال ر لك من هالحـچـي المادويقوم يسطّ   ،هالك العترة، والعين مادري شنو

رآن هالعطاء الضَّخم ما يجي بهالمحاوالت رآن، القُ بعيدة عن روح القُ   ههاي تفاسير هواي
يعني  يهذ هالبسيطة  شلون  مخرّ   ،المادري  عجوز  مغزل  عندها  واحدة  عقلية  فة،  هاي 

  ].التفسير اليقبل بحال من األحوال ن األحوال أبداً، هاللون منهالكالم ما يقبل بحال م

ً الكالُم ُكلّ  ه، ال أريدُ أن وُكلُّ وعاٍء ينضُح بما في  ،كالٌم سخيف  ،ه من البدايِة كالٌم ليس مؤدّبا
ئة إلى اآلن، الشيعةُ هكذا ُربّوا والشيعةُ يدافعون عن هذِه التربية السيّ   أقول أكثر من ذلك،

الوائليإلى   منهج  عن  يُدافعون    ، اآلن 
الُحسيني، وإلى اآلن  المنبر  لخطباء  وأسوةً  الوائلي قدوةً  م  تُقدِّ النَّجف  وإلى اآلن مرجعيَّةُ 

ُم الوائلي ومدرستهُ منهجاً فكريَّاً وعقائديَّاً لجموع الشيعة.فضائيّ    ات الشيعِة تُقدِّ

ٍة هذا حالها مع إماِم زمانهقَّ توَ هل يُ    مستحيٌل هذا.ق؟! فَّ ا أن تُوَ ُع من أُمَّ
ٌر في أحاديثِه على المنبر   يالوائلي لم يكتف بسوء األدب هذا على المنبر وهذا الكالُم مكرَّ

  ،ي(نحو تفسيٍر علميٍ للقرآن) الدكتور أحمد الوائل   :ألَّف كتاباً عنوانهُ   ،اتويبثُّ على الفضائيّ 
ِة  26صفحة ( الفي    ،منشورات دار سفينة النجاة ﴿كهيعص﴾ ) أشار إلى تفسير اإلمام الُحجَّ

) 27صفحة (الفي    ،أشار إلى ما جاء في الروايِة عن إمام زماننا صلواُت هللاِ وسالمهُ عليه
لة ويرويها مجاهيل وهذا هو منطق الخوئي في كتابه (معجم الرواية ُمرسَ   هذهِ   أشار إلى أنَّ 

  .الحديث) رجال
ولماذا ال يكون الكاف كالم والهاء هراء والياء   )27صفحة (الستهزئاً في  إلى أن يقول مُ 

والعين عيٌّ  تُكتَ -  والصاد صفصطائي  يُروى  أنَّ صفصطائي  يعلم  ال  الوائلي  أنَّ  ب يبدو 
 على أّيِ   ،يقولون صفصطائي  سوقةُ لوإنَّما ا   )(سفسطائي  : بكتَ تُ   !!بالسين وليست بالصاد

ةِ -  ولماذا ال يكون الكاف كالم والهاء هراء  -حال صلواُت   استهزاء واضح بكالم اإلمام الُحجَّ
والصاد   ولماذا ال يكون الكاف كالم والهاء هراء والياء يُروى والعين عيٌّ   -عليه  وسالمهُ هللا ِ

 ، على المنبر  اتٍ أتعلمون من أنَّ الوائلي تحدَّث عن هذا الموضوع مرّ  ،صفصطائي وهكذا
وحينما ينتهي المجلس س األغبياء يضحكون،  ات في الكويت كان الجّال وفي بعض المرّ 

ون فيما بينهم يأتون بكلمات قبيحٍة كاف كذا، هاء كذا، كلمات قبيحة من الكلمات القبيحة يبدأ
حت حت حظنا، مرجعيَّة طيّ ه، مؤسَّسة دينيَّة طيّ واقع طايح حظّ اً، هذا هو واقُع الشيعة  جدَّ 
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ه بتمام معنى ح حظنا، واقع طايح حظّ حوا حظنا، عميد المنبر طيّ حظنا، خطباء منبر طيّ 
  الكلمة.

عدم القدرة على    ؛العي -  ولماذا ال يكون الكاف كالم والهاء هراء والياء يُروى والعين عي
أجل يجب   -إلى أن يقول-والصاد صفصطائي وهكذا    -بيرعدم القدرة على التع  ،الحديث

العبث تعالى عن مثل هذا  يُصان كتاب هللا  ِة عبث وأنت حديثك ما هو    ،أن  الُحجَّ تفسير 
طب الرازي وعن سيّد قُ  ما تنقلهُ عن الفخر  !! ما تأخذه عن الخوئي ما هو بعبث!!!بعبث!

ِة  ما هو بعبث!! ! مثل هذا هل يكوُن موطناً لتوفيِق اإلمام  ن عبث!!سَ بن الحَ ! تفسير الُحجَّ
ِة؟ ٍة تُذِعنُ !الُحجَّ   !موطناً لتأييد اإلمام؟!  اً لـمثل هذا األخرق تكونُ اً وعقائديّ فكريّ   ! وِمثُل أُمَّ

ً لتسديد اإلمام؟!ومجالس وُخطباء ومرجعيّ  ٍة هذه!!   أيَّةُ  ! ات تتبنَّى هذ المنهج تكون محالَّ أُمَّ
  ويتحدَّث

ة الطرية!  عبد المهدي الكربالئي عن هذهِ  هؤالء   ،راء الشيطانيعن هذا الهُ   !المجالس الغضَّ
يُّ منطٍق هذا؟! هذا منطٌق  اصبي، أقون الفكر الشيطاني النَّ ت عقولهم فكراً شيطانياً يتذوّ عَ شبِ أُ 

ولماذا " اصبي بعينِه ال كما يستهزئ الوائلي بتفسير اإلمام ويقول:  راء النَّ ناصبي، هذا الهُ 
  !! "ال يكون الكاف كالم والهاء هراء

بفكر الشوافعِ والمعتزلِة   ،طبعِ بفكر الفخر الرازي وسيّد قُ ومن عميد المنبر الحسيني المشبَ 
كانَ  هو  تأثّ مُ   والذي  فهذا  الصدر  باقر  د  ومحمَّ الخوئي  بمدرسة  النتاج راً  هذا  من  النتاج، 

د  د باقر الصدر ومحمَّ األعوج الضال إلى نتاجٍ آخر أيضاً هو من مدرسة الخوئي ومحمَّ
  المعاصر كمال الحيدري! عُ جالشيرازي إنَّهُ المر

مكنكم  يُ   )(بصراحة  :ل طويل عنوانهفصّ أنا تحدَّثت عن آرائه في برنامج مُ   كمال الحيدري
  ة، لكن على سبيل المثال: شبكة العنكبوتيّ أن تعودوا إليه موجودٌ على ال

الوثيقة الخامسة بحسِب برنامج بصراحةا  رجاءً  لنا  المشاهدين أن أتمنّ   ، عرضوا  ى على 
ى وقتاً إلعادته لذا أتمنّ   قوا النظر في كالم السيد كمال الحيدري ألنَّ الفيديو طويل ال أجديدقّ 

بين منطقِه ومنطق الوائلي في هذا الفيديو   قوا النظر وأن يقارنوا فيماعلى المشاهدين أن يدقّ 
القادمة الفيديوات  أتمنّ   ،وفي  الَّذي  الفكريّ ُكلُّ  الجذور  بين  فيما  تقارنوا  أن  التي اه عليكم  ة 

ِة الَّتي يتحدَُّث على أساسها المرجع المعاصر  يتحدَّث على أساسها الوائلي والجذور الفكريّ 
    .السيد كمال الحيدري

  ًبصراحة(عرضوا لنا الوثيقة الخامسة بحسب برنامج ا رجاء :(  



                                                )                                        19الحلقة ( –يا خادم الحسين اعرف ثم اخدم 

 عبد الحليم الِغزيّ 

‐ 25 ‐ 

فكرة الكائن تقول أنَّ التوحيد نفسهُ فضالً عن    تيالَّ   :النظرية الثالثة  السيّد كمال الحيدري:[
؟ نسميه هللا، عرفت اشلون أو يه اآلن هالي في أدبياتنا الدينيَّة شنسمّ الاألسمى، يعني منو؟  

الفكرة ظهرت عند اإلنسان البدائي موالنا، ال أبداً أصالً وجود فد تسميه ما تشاء، أنَّ هذه  
، ُمذ اإلنسان،  مور هذه مو جديدة وإنما ماذا؟ هاكائن أعلى ما ورائي هو إلى آخره يدير األ 

بعد هذه كلها عزيزي قائمة على أبحاث شنو؟ على أبحاث تحقيقات تاريخية وكلها نظريات 
ل يقيناً هذا ومن خالفني فهو في النَّار، هذه بعد ال معنى في النتيجة ما يستطيع واحد يقو

هذه الظاهرة ظاهرة أصيلة   زائي إلى هنا اتَّضح لنا شنو؟ ها ألنه مجموعة نظريات، إذاً أع 
وإالَّ قد واحد يقول منين   ،، بحسب فهمنانسان ولن تفارقه إلى أن شنو؟ هاولم تفارق اإل

عشرة  تدري؟ تعرف  البشرية  من  أنت  هاي  آ  اآلن  سنة  ألف  ثالثين  ألف  عشرين  الف 
  الظاهرة شنو؟ ُمالزمة، يجوز بعد عشرة قرون اإلنسان ينسون أكو شي اسمه شنو؟ دين،

أنا أقدر هذا أنفيه لو ما أقدر؟ ال وهللا أنا أقولها عن نفسي أنا ما أقدر أنفيه، تقولي لي مو 
ي يقدر لمن يعتقد بالوحي ويعتقد بقراءته عن الوح  هللالوحي يجي يقول أقول بيني وبين  

لي هي شتـگـول عن المستقبل، تقول لي القراءة عن الوحي    هيچهذا ينفيه، أنا ما عندي  
ة ويقيم العدل في األرض لعاد هذني وين صار؟ هذاك    موالنا سيّدنا آخر الزمان يطلع الُحجَّ

بحٌث آخر البد أن نعرف مسألة الظهور، مسألة الظهور، أعيدها مسألة الظهور ومسألة 
ة هذه واقعاً في هالنشأة؟ في عالٍم آخر؟ وين هاي القضية؟ البد نفتهمها،    قيام اإلمام الُحجَّ

ة سالم هللا عليه اآلنما يصير يعني   هو أرضي بال   بكيفنا البد نشوف نرجع نشوف الُحجَّ
بس دا ينتظرنا بهاي األرض لو دا ينتظرنا في مكان   ،في األرض  إشكال يعني وين؟ ها

كمالية آخر وين؟ جملة من ُمحققي اإلمامية يقولون ال هو طوى الزمان وطوى المراتب ال
  ؟ إلى تلك النشأة، ، فوصل إلى شنو؟ هافينتِه الخاصة؟ بسفوصل إلى شنو؟ ها

أية نشأة كانت؟ تفاصيلها في محلها، هو منتظر من البشرية هو يجيهم لو هو يروحوا له؟ 
ئم عندنا عن االنتظار ما هو؟ شوف هذه كاملة النظرية االنتظار شتصير؟ اآلن المفهوم القا

اجيلكم    ومتريقين والصبح يطلع يقول شنو؟  قاعدين هنانه ببيوتنا موالنا عرفت اشلون  هاحن
منتظريه حتَّى شنو؟ حتَّى   ههذا المفهوم الموجود أنَّه احنبعد،  وتعالوا، مو هذا المفهوم مو  

تعالوا   إليّ   يطلع في عالمنا لو غير شي؟ تبيّن ال، هاي النظرية تقول شنو؟ هو يقول بابا إليّ 
  وات اصعد، بمية سنة اصعد، بخمسين سنة،اصعدوا، هسه بعد تابع الك انت تقدر بعشر سن

خمسين ألف سنة اصعد، خمسين مليون سنة وهللا ما أدري أنا اشلون يجوز بعد الظهور، 
. . من يقول بعد خمس ماليين سنة يطلع المهدي؟   :ال أقل أنا سامع من جوادي بأذني قال
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نا ماريد أقول أنه طبعاً أ  ،قابل و  م  !نظرات يوم الظهور ويوم البطيخ ويوم الرقي موالنا
يوم الجمعة قد ما يطلع اإلمام الحجة، بس أقول هذا التوقيت والتعيين صحيح بعد لو مو 

، لعله عشر ماليين  يطلعصحيح؟ أبداً باطل ألنَّه ال يُعلم، لعله خمس ماليين سنة بعد ما  
ي  يطلع تذكرون لو ال، ف  اشگدانوا في عصر الغيبة الصغرى يتصورون بعد  سنة، ولعله  

انوا يتصورون بعد عشر سنوات يطلع بعد عشرين سنة، ليش؟ عصر الغيبة الصغرى  
ة فذبوهم بالبحر :  قالواأنَّه  تدرون ليش؟ أكو شواهد كثيرة، وحدة منها   بابا هذني أموال الُحجَّ

هو يلقاهم بعدين أو شتسوون؟ ادفنوهن، بابا مو العملة تسقط، قالوا هو يرتبها، بعد هاي 
عشرين قول في مسألة الخمس وحدة منها شنو؟ دفن األموال، ليش؟ ألنه الراء  وحدة من اآل

ة عنده خرجية لو ما عنده خرجية، ايه بعد هذا الواقع، هذا الواقع   ان  أخاف يجي الُحجَّ
  هذا الفكر، هذا مستوى الفكر كان عندهم، على أي األحوال أعزائي]. 

  يخ! يوم الظهور! يوم الرقي! يوم البطّ 

الشيخ جوادي آملي، من رموز المدرسة    ؛جوادي الَّذي تحدَّث عنه هو من جملة أساتذتهِ 
د حسين الطباطبائي العرفانيّ  فهو   ،ة في حوزة قم ومن تالمذة صاحب الميزان السيِّد محمَّ

وهو    )(من يـگـول يطلع بعد خمس ماليين سنة  يقول  ينقل عن الشيخ جوادي آملي من أنَّهُ 
هذا المنطق يكشُف عن عالقٍة   )(من يـگـول يطلع بعد عشرة ماليين سنةيُضيف من عنده:  

لعوا على التفاصيل إذا أردتم أن تطّ   ،أنا ال أريد أن أناقش كالمهُ   !صحيحٍة مع إمام زماننا؟
فقد ناقشتهُ في كّلِ صغيرةٍ وكبيرة لكن بالمجمل هذا الكالم  )  بصراحة(عودوا إلى برنامج  

بِه المرجع  السيِّد كمال الحيدري هل يكشُف عن عالقٍة سليمٍة بإمام   الذي تكلَّم  المعاصر 
يربّ   !زماننا؟ الشيعة، وهل    ي 

مبلّ  يخرجون  منه هؤالء  ويأخذون  مجلسِه  في  يجلسون  الَّذين  يُ هؤالء  الشيعة علّ غين  مون 
ق أكثر سون آخرين من تالمذة الحوزة من المبتدئين، أنا ال أعلّ يصعدون على المنابر ويدرّ 

تمنّ من   لكنَّني  الفكريّ ذلك،  الجذور  بين  يقارنوا  أن  المشاهدين  على  الوائلي يُت  لحديِث  ة 
  ولحديث كمال الحيدري.

عرضوا لنا أيضاً الحديث لسيِّد كمال الحيدري عن إمام زماننا ا  رجاءً   )5ومن الوثيقة رقم (
ة حيٌّ   من أنّ   ،ن من أنَّ االعتقاد بحياة اإلمامحيُث يبيّ  من أنَّ االعتقاد بحياتِه   ،اإلمام الُحجَّ

   !!ال فائدة فيه

  ًبصراحة() بحسب ترقيم برنامج 4أعرضوا لنا الوثيقة رقم ( رجاء :(  
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السيّد كمال الحيدري: بإمكانِه موالنا مثل زرارة يخلي كتاب هللا على قلبِه على صدره،  [
عليكم ورحمةُ هللا كقضيةٌ شرعية،    يقوله من جعلته إماماً أنا أعتقد شنو، بإمامته والسالم 

أصالً حياته، إلهي إذا كان حياً وهللا أنا ُمبايعه يومين إذا ما كان حيّاً بعد شنسوي، وهللا إذا  
  كان معصوماً أنا معتقدٌ شنو؟ بعصمته.

  ..؟.السائل: ما الفرق بين اإلعتقاد به أو باإلثني عشر بهذا الـ

عندي أصالً، هسه هذا شوف ده نروح غير مكان، فد  السيّد كمال الحيدري: أنا فد سؤال  
جيبوا لي فد دليل يقول بأنَّه    !سؤال: هو أساساً اإلعتقاد اآلن بحياتِه أو عدم حياته شنو أثره؟

  أساساً له أثر.

  السائل: أنا أريد أن أذهب إلى هذا السؤال؟

أعتقد شنو؟ بحياته، شنو   السيّد كمال الحيدري: ال ال ال، أثره شنو؟ أنا أعتقد بحياتِه أو ال
ب عليه يعني أخذ منه الدين أو ال أخذ ويترتّ   أثره؟ إذا كان أمامي أمامي اآلن ظاهراً وحيٌّ 

ي هو ال يعتقد بحياته وأنا أعتقد شنو؟ بحياته،  نّ ب األثر، أما اآلن أنا والسني، أنا والسيترتّ 
  ب؟ اعطيني أثر واحد.ما األثر المترتّ 

  ي وجوده تعالى أنا والكافر.السائل: نفس الكالم ف 
  السيّد كمال الحيدري: يا هو؟

  السائل: أنا والكافر مثالً؟

نا مقصودي أ  أكو، نبي أكو، دين أكو، ال ال ال، أثر أكو،  السيّد كمال الحيدري: ال ذاك شريعة
موجود غيّر من حياتي شيء؟ لكن إذا اعتقدت هللا  يُ ي اآلن يرتبط،  ل الأين أثرهُ؟ أين أثره  

البد تعتقد هم شنو؟ ها؟ ال، تعتقد بأنه نبي جاي والنبي هم يجيب ثواب وعقاب، ويجيب 
 آخرة، وشيخلصها؟ هذاك صاحبنا يقول شيسوي؟ ينكر وجود هللا حتَّى يخلص منها وإالَّ 

ب عليه أثر يعني شنو؟ يعني بيني وبين هللا أكو ارتباط ألف أثر أكو، إهنانه إذا أنا أقول يترتّ 
وايات،   ...الكتروني، ارتباط مال معجزةبه   تكويني؟ أبداً كل هذه، كلها ال دليل عليها إال الّرِ

أنت سويته، مو أثر منه، يعني اآلن الكثير منكم اآلن أنا ال أعتقد بأنَّه   هذا مو أثر، هذا أثر
وياي؟   ف به، فشنو فرقهرّ صالبد أن أتصدّق عليه ألنَّه أعطى الوالية إلّي أنه هذا المال أت

  ال؟ ، هذه قضية مفهومية، مادري واضح يوهيچی

  السائل: نقل الوالية منهُ إليك؟
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أبد يا هو من اإلمام الحادي عشر، من اإلمام الحادي عشر عندك    السيّد كمال الحيدري: 
روايات، اإلمام الصادق وهكذا روايات الـ روايات والية الفقيه خو ما مرتبطة بالحّجة، أبد  

د عالم سني قال لي بابا، هسه أي أثر ما يترتب، أنا قلت اآلن السنّي قعّده اآلن لو إجاني ف
شنو فرقكم عنّا؟ تاخذون دينكم من   ام تعقتدون، قولوا لنا إنتوه  انعتقد بوجوده، إنتو  هإحن

إنتو العلماء،  من  منين؟  ياخذون  مالتنا  السنة  خو  وقد   االعلماء،  يصيبون  قد  علماؤكم 
يخطئون، وعلماؤنا قد يصيبون شنو؟ وقد يخطئون، إّال وين توديه؟ توديه وساطة الفيض 

أحسنت ال    ...)(  ، لعلة غير موجودموجود  وهذني هم آثار ملموسة وغير ملموسة، لعله هم
إفترضه بالبشر بس أقول هذا ملموس إلنا، يرتب أثر أو ال يؤثر؟ من قبيل واحد يعتقد أنَّ 
ة واسطة الفيض، صحيح هذا األثر منين دا يجي؟ واحد أو أنت تقول: أصالً ال أعتقد،  الُحجَّ

فهُ شيء والذي أنكر ال ينقصه شنو؟ أنت هاي حياتك التكوينية دا تعيشها، الذي آمن ال يُضي
الثمرة ما هو  أنَّه مال قضيّة التركيز على حياته هذه   ،شيء، إذاً  أنا معتقد شخصاً  ولهذا 

ينطون   ميقدرون  حياته  على  يركزون  ما  إذا  شافوا  هم  ألنه  ليش؟  الشيعة،  مالت  دكان 
  ..] .يه؟مشروعية لدور المرجع، أو يتميزون وهكذا، شأسمّ 

لكنَّني   )بصراحة(مكنكم أن تعودوا إلى برنامج  يُ   راء!!ق شيئاً على هذا الهُ أن أعلّ أنا ال أريد  
)  بصراحة() من وثائق برنامج  6عرضوا لنا الوثيقة رقم (ا  رجاءً ،  أعرض لكم وثيقةً أخرى
يُعلِ  الحيدريحيث  كمال  السيِّد    ن 

قضيّ  في  الكاتب  أحمد  مع  يلتقي  اإلمام  أنَّهُ  بحثِه عن  عليه  ة  وسالمهُ  ِة صلواُت هللاِ  الُحجَّ
    .ةة اجتهاديّ ةُ قضيّ وبالنتيجة القضيّ 

  ًعرضوا لنا هذه الوثيقةا رجاء:  

إمام    11ائل: سماحة السيّد ليش خو ما يبحث الجهة األخرى؟ يعني يطلع يقول يعطي  السّ [
  ؟ الثاني عشر؟ 12مو 

  السيّد كمال الحيدري: شنو شنو، يا هو؟

  الكاتب. ائل: أحمد السّ 

السيّد كمال الحيدري: ال هو يقول بأنّه أنا من راجعت المنظومة، واقعاً أنا هّماتين أقولها 
لي يقوله أحمد الكاتب، المنظومة الكالميّة مالتنا الإّال  صريحةً المنظومة الكالمية ما تنتج  

شو ويطالع  فد  شويّة  ويعطي  وإشكاالته  وتشكيكاته  وكذا  للروايات  يروح  واحد    ة يّ يعني 
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وإشكاالت الروايات وإشكاالت الكذا، ينتهي   الطرف، وإشكاالت منّانه  إشكاالت من ذاك
 ً   ة].ة اجتهاديّ ولهذا أنا واحد من الناس انتهيت إلى أنها نظريّ  ،إلى نتيجة ما وصل واقعا

  ّيخ الوائلي ى على المشاهدين أن يقارنوا بين هذا المنطق وبين منطق الشَّ أتمن
ثنا عن حادثٍة هو عايشها مع السيِّد محّمد  وأنقلكم إلى  السيد علي الصالح وهو يحدِّ
  :باقر الصدر

الح:[ ل هللا فرجه مجموعة  ة عجَّ جَّ وهسه عندنا مشكلة بالعراق اإلمام الحُ   السيّد علّي الصَّ
هذا ماخذ العشرين ألف بالبصرة وكلهم    ما تـگـدر تحـچـي  .، والـ..من القصص والخياالت

أطباء وما تدري،   ماخذ لهوالثاني مسوي روحه    دهليز،  ا هم عدنا واحد ماخذ لهوهن  ،أطباء
چـنه باإلعدادي    )تينيجر(  الشبابفي يوم من األيام نحُن وثلة من    ،اإلمام الحّجة فكٌر ووعي

بمسجد    اسامعين انتو  ،يروح أربعين ثالثاء للسهلة  نا لإلمام المهدي بعضنا احنهبِّ وكان من حُ 
بالنجف ثالثاء  ،السهلة  يوم  أربعاء  ليلة    ،ليلة  الثالثاء  يوم  نروح  ليلة   ، ربعاءأبالسهلة 

شباب لخدمة   هين احنتذكر مّرة رايحأفأنا    ،فكنّا نروح أربعين  ،اي ليلة األربعاء  ،األربعاء
واحد من الشباب فيوم الثالثاء واألربعاء عنده مجلس  لالسيّد الصدر بمجلس هاي العادة  

 ، حظى بلقاء اإلمام الحّجة باقي لي ثالث أسابيع أناأأصدقائي قال له سيّدنا: ادعي لي بلكت  
ة من الصّحة لقضّ  يت حياتي وإذا بالسيّد الصدر يقول إلنا: وهللا يا بني لو كان في ذلك ذرَّ

س  أنا بوقتها تفاجأت ب  ،في الذهاب إلى السهلة في ُكّلِ يوم على أمل اللقاء باإلمام المهدي
ورايحين لمسجد مثل مسجد جمكران شنهو الداعي إلى   ،يعني جاب هو حبّه لإلمام المهديّ 

وهي    ،صدّقنا فد رواية حتّى وإن  عرفت إذا احنه  ،بعد ذلك عرفت  ،هذا النهر واالستنكار
وهي   ،فد واحد قال النه اإلمام الحّجة يشرب ويايه چـاي  اجمو صحيحة راح نصدق إذا  

خرافات وشسمه   يتَّسع وتبدأ   ،بداية انهدام سدّ اليمن فد ثقب صغير هو من هذا بعد يتَّسع
  ]...وعلى حسب األصول وهاي وينتهي األمر

الرفاعي السيِّد طالب  (أمالي  كتابِه  الرفاعي في  الَّتي أمالهمذكّ   ) السيِّد طالب  ا على  راتهُ 
 2013  /الكاتب العراقي رشيد الخيون، وهذه الطبعةُ طبعة دار مدارك للنشر/ الطبعة الثالثة

(صفالفي    /ميالدي  يُ مُ وبشكل    )  160حة  طالب وجز  السيِّد  للمصدر،  تعودوا  أن  مكنكم 
د باقر الصدر ثنا عن محمَّ   ..الرفاعي يُحدِّ

س عليِه حزب إشكال في المبنى الَّذي أسّ وكيف أنَّهُ ترك حزب الدعوة، يقول كان عنده  
د باقر الصدر-شبعاً  الدعوة، ما هو كان مُ  طب وفكر حسن  بفكر سيّد قُ   -أعني السيِّد محمَّ
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ا حزبهُ عليها، نفس المنهج، س حسن البنّ س حزب الدعوة على نفس األسس الَّتي أسّ ا وأسّ البنّ 
األوائل الشخوص  من  لنفسِه  البيعة  في    ،وأخذ    ، عقيدتناالبيعةُ 

ٍد ال تجوز إالَّ لإلمام المعصوم ٍد وآِل ُمَحمَّ أو أنَّ اإلمام يُجيز بيعةً لشخٍص    ،في عقيدة ُمَحمَّ
ال تكون   أساساً  البيعة  بيعةٌ إ بعينِه،  المعصوم  اإلمام  لغير  بيعٍة  المعصوم، وكلُّ  الَّ لإلمام 

البنّ  لمذاق حسن  البنّ   ،املعونة، ولكنَّه وفقاً  أتباعهِ   ا أخذألنَّ حسن  على  باقر   ، بيعةً  د  محمَّ
دليٍل على ضالل هذا   الصدر أيضاً فعل ذلك وبعد ذلك جاء ونقض البيعة بنفسِه، وهذا أدلُّ 

ال شأن لنا   ع؟!نقضها فكيف بالَّذي يُبايَ يع أن  ض، البيعة ال يجوُز للمبايِ البيعة ال تُنقَ   ،المنهج
طبي في وهو الَّذي نشر الفكر القُ   ،طبيبهذا لكنَّ الرجل مشبٌع من رأسِه إلى قدمِه بالفكر القُ 

ثون من أنَّهُ حينما بلغهُ خبر إعدام سيّد قُ   همتالمذتهُ    ،أتباعه يعي،  الواقع الشِّ  طب الَّذين يُحدِّ
ر عن كّلِ هذا فإنَّهُ النظ   أغمي عليه وسقط على األرض مغمًى عليه، أغمي عليه! بغضّ 

  ةُ واضحة، زمن الغيبة، ما هي القضيّ ٍة  خاذ الشورى أساساً لقيام دولٍة إسالميّ شكَّ في قضيّة اتّ 
لو أنَّه رجع إلى الرواياِت واألحاديث في معنى آية الشورى لصار األمر جليَّاً عندهُ لكنَّه 

ة المراجع، ما هو ببدعٍ من مثلما بقيّ   رآنطبي في تفسير القُ المنهج القُ   ،ريمَ ى المنهج العُ يتبنّ 
  األمر،

منذ تأسَّست الحوزة الشيعيَّة في النَّجف ونحُن ذهبنا   ،ما مراجع الشيعة منذ زمان الطوسي
، ال تقبلون كالمي! لكنَّ الحقيقة هي هذه، وهذا ةٌ ُمعتزليةَّ جاه الشافعي، هذه حوزة شافعيَّ باالتّ 

الَّذي تسمعونهُ مع   الً توسّ اء مُ جاهات، فذهب إلى سامرّ إمام زماننا في جميع االتّ المنطق 
باإلمامين الهادي والعسكري في أن يُفتح عليه وأن يصل إلى دليٍل يستطيع على أساسه أن 

جف  ماً لحزب الدعوة، ولكن ال فُتح عليه وال هم يحزنون ولذلك رجع إلى النَّ تزعِّ يبقى مُ 
الحكاية   كالم السيِّد طالب الرفاعي، وهذهِ   ا، هذوخرج على هذا األساس من حزب الدعوة

من أنَّ األمر ليس هكذا، صحيٌح   :ونها ألنَّها تقدح في أصلهم فيقولونةٌ، الدعاة يغطّ حقيقيّ 
أنا هنا   ،ذر في الموضوع يرتبُط بهذه الجهةأنَّ حكاية ترتبُط بالسيِّد محسن الحكيم لكنَّ الج

ريد أن المجريات، الذي أُ   ل الكالم في كلّ فصّ ريد أن أ أُ خ لحزب الدعوةِ والريد أن أؤرّ ال أُ 
تِه لفتحوا عليه ً   ،أصل إليه من أنَّ هذا المرجع لو كانت عالقته سليمةً مع أئِمَّ   ،ألعطوه جوابا

حكاها شخٌص هو من أقرب   ،ما أنا الَّذي صنعتها  ، هذه الحكايةُ ما هو هذا واقعنا المختلّ 
د باقر الصدرالنّ  وها  ب الرفاعي، عودوا إلى كتابه واقرأإنَّهُ السيِّد طال  ؛اس إلى السيِّد محمَّ

  بأنفسكم. 
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د باقر الصدر بخصوص مسجد السهلةأنا ال أعلّ  هذا   ،ق على ما نقلهُ علي الصالح عن محمَّ
جدَّ  واضٌح  مسجد  األمُر  السهلة،  مسجدُ  ثقافتنا،  في  هذهِ اً  ومحطّ   جمكران  تلتقي نقاٌط  اٌت 

فيها بإمام زماننا بكلّ  ياً، ليس بالضرورة أن يكون اللقاء مباشراً حسّ   ،المستويات  الشيعةُ 
د باقر الصدر أو بهُ اٌت للتواصل مع إمام زماننا، ال شأن لي بهُ محطّ   هذهِ  راء هذا راء محمَّ

  عنه إنَّما جئتكم بأمثلٍة.ريد أن أتحدَّث المتحدِّث، هذا موضوٌع كبير أنا ال أُ 

د باقر الصدر إلى رموٍز علميٍة في الجوّ  الجوّ الشِّ   ومن محمَّ   ؛ الحوزوي شامخة  يعي في 
ثنا عنه المرجع المعاصر من مراجع النجف السيِّد علي البغدادي   د طه نجف يحدِّ الشيخ محمَّ

عرضوا لنا الفيديو الَّذي يتحدَُّث فيه المرجع المعاصر من مراجع النجف ا  رجاءً الحسني،  
كبيرين  مرجعين  عن  ثنا  يحدِّ الحسني  البغدادي  علي    ، السيِّد 

د طه نجف، والثاني الساألوّ  ما ينفران من ظهور إمام زماننا وهُ   ،يِّد مهدي القزوينيل محمَّ
   .في حياتهما

 

  ًعرضوا لنا هذه الوثيقةا رجاء:  

البغدادي: أكو حكمة ذكرها السيِّد عليه الرحمة في التحصيل السيِّد    [السيِّد علي الحسني 
الشَّيخ  د طه نجف كان تلميذ، كان من تالميذ  د طه نجف، محمَّ الشَّيخ محمَّ البغدادي عن 
األنصاري وكان من الفُقهاء المحقّقين ومن الُزهَّاد ولهُ آثار عجيبة، وكان الشَّيخ مدحهُ في  

ا   ة  التحصيل مدحاً عظيما، يقول: لَمَّ ادّعى، زعم أحد األشخاص بأنَّه في زمانه ظهر الُحجَّ
ة في زماني، ألنِّي بيدي الزعامة المطلقة  قال: صه ال تتكلَّم! أنا ال أرضى أن يظهر الُحجَّ

ة، حذراً أن أرتد، أرجو من هللا سبحانه بيّ سوبيدي الفتوى والقضاء والوالية واألمور الح
د طه نجف يقول  وتعالى أن أتوفى قبل ظهوره، وقال مح لسيِّد البغدادي في التحصيل كان  امَّ

د   ،د في النصيحة على أبنائهم، على أبنائه كان شديد الشدة كثير التشدّ  حتَّى أنكروا على محمَّ
طه نجف لماذا تتشدَّد في إرشاد أوالدك؟ قال: أنَّ العصمة من األمور الممكنة غير أمٌر 

ة في زمانهم حذراً مستحيل، على أي حال، العلماء األكابر ك انوا يخشون أن يظهر الُحجَّ
من ارتدادهم، ونقل لي بعض الخطباء األخيار وهو شيخ فاضل طه عليه الرحمة وعمره  

فات السيِّد القزويني، السيِّد مهدي القزويني صاحب تسعون سنة قال: قرأت في بعض مؤلّ 
ث   المحدِّ الفقهاء والَّذي تحدَّث عنهُ  الَّذين فاز برؤية  األنساب وهو من كبار  النوري أحد 
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ة في زمانه حذراً  مة كتابه يدعو أن ال يظهر الُحجَّ ة في بعض ُمؤلَّفاته في مقدِّ اإلمام الُحجَّ
  أن يرتد، هكذا العلماء].

العلماء"  حالهم!إذ  !!" هكذا  هذا  األخيار  المراجع  كان  يُ   ا  في ال  اإلمام  يظهر  أن  ريدون 
با  !زمانهم الزين  ذوله  عليكم  السـگـط    الدنيال مراجع  تارسين  شيـگـولون؟!    الي  ذوله 

؟! اإلمام الصَّ  ن العسكري حين سَ ادُق في رواية التقليد في تفسير إمامنا الحَ تعترضون َعلَيَّ
الِشيعَة فُقََهاء  بَعُض  (هم  قال:  األخيار  التقليد  مراجع  عن    ، تحدَّث 

َعلَى    هم من أنَّهم: (أََضرّ فَ ة وصَ األكثريّ   )(بَعُض فُقََهاِء الِشيعَة  :عبارتهِ   هذا نصّ   ) َال َجِميعَهم
ادق، هذا حديث اإلمام الصَّ   )ُضعَفَاء الِشيعة ِمن َجيش يَِزيد َعلَى الُحَسين بِن َعِليٍ َوأصَحابَه

  من شمر وأضرّ   أنا ما گـلت! گـلت سـگـط، سـگـط أهون بكثير من أن يكون المرجع أضرّ 
د طه نجف قامةٌ   لى الشيعة!!من حرملة ع فأنا أقول إذا ذوله المراجع األخيار الشيخ محمَّ

حقيقتهِ   بغضّ   !سامقة عدم  أو  ذلك  حقيقة  عن  الجوّ   ،النظر  في    يعي الشِّ   لكن 
د طه نجف قامةٌ سامقة وعّال الشَّ  مات الزهد والكرامة والفقاهة، ونفس مةٌ من عّال يخ محمَّ

  يعي، أقول بغضّ الشِّ   ذه األسماء أسماء شامخة في الجوّ الشيء السيِّد مهدي القزويني، ه 
تب تب التراجم والكُ ، لكن إذا رجعنا إلى كُ ة ما يقال عنهم أو عدم صّحتهالنظر عن صحّ 

د طه نجف من األسماء الالمعة جدَّ الشَّ   ،خ للعلماءالَّتي تؤرّ  اً وكذاك السيَّد مهدي  يخ محمَّ
  األخيار هذا حالهم!!القزويني، با عليكم إذا ذوله 

ا جاء شخص وأخبره  ماذا يقول الشَّ  د طه نجف بحسب ما نقلهُ السيِّد علي البغدادي لَمَّ يخ محمَّ
ة الُحجَّ لظهور اإلمام  أنَّ زمانه سيكون زماناً  أنا ال أرضى أن   ؟عن  تتكلَّم،  قال: صه ال 

زماني في  ةُ  الُحجَّ و  -لماذا؟-  يظهر  المطلقة  الزعامة  بيدي  والقضاء  ألنَّي  الفتوى  بيدي 
الحسبيّ  واألمور  قبل والوالية  أتوفى  أن  وتعالى  سبحانهُ  هللاِ  من  أرجو  أرتد،  أن  حذراً  ة 

  ظهوره.

  !!؟)وأَْكِحل نَاِظِري بِنَظَرةٍ ِمنِّي إِلَيه(  :وهايا جماعة وهذه األدعية كانوا يقرأونها أو ال يقرأ

ت بَِك النََّوى بَل أيُّ أَْرٍض تُِقلَُّك  (ون في دعاء الندبة مثالً:  حينما يقرأ لَيَت ِشعِري أَْيَن اْستَقَرَّ
أو ثََرى، بِنَْفِسي أَْنَت ِمن ُمغَيٍَّب لَم يَْخلو ِمنَّا، بِنَْفِسي أَْنَت ِمن نَاِزحٍ َما نََزَح َعنَّا، بِنَْفِسي 

َشائٍِق يَتََمنَّى ِمن ُمْؤِمٍن وُمْؤِمنٍَة ذََكَراَ فََحنَّا، إلَى    -شتاق يعني م  ؛شائق -  أَْنَت أُْمنِيَّةُ َشائِقٍ 
َمتَى أَحاُر فِيَك يَا َموَالي وإلَى َمتَى وأيَّ ِخِطاٍب أَِصُف فِيَك وأيَّ نَْجَوى، َعِزيٌز َعلَيَّ أَْن  
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أَْبِكيَكَ  أْن  َعلَيَّ  َعِزيٌز  وأُنَاَغى،  ُدونََك  الَورَ ويَْخذُ   أَُجاَب  يَا لََك  إِلَيَك  َهْل  َسبِيٌل  ى،  أَْحَمَد  ْبَن 
 ون هذهِ ات إمام زماننا، حينما كانوا يقرأإلى بقيِّة ما في أدعيِة الفرج وما في زيار  )فَتُلقَى

يضحكون على    !يضحكون على إمام زمانهم؟   !األدعية والزيارات يضحكون على أنفسهم؟
  !ماذا كانوا يصنعون؟! إذا كان األخيار هكذا! !الشيعة؟

بن يعقوب وأنا سحاق  إرسالة    هذهِ   ،بن يعقوبمرجعيَّتهم وفقاً لرسالة إسحاق    هؤالء أسَّسوا
من  أ عليكم  الدّ (قرأها  النعمة  ينكمال  الصدوق:  )  وتمام  الواقِعَة (للشيخ  الـَحواِدُث  ا  وأمَّ

ة هللاِ عليهمفَاْرِجعُوا فِيَها إلَى ِرَواِة َحِديثِن تِي َعلَيُكم وأَنَا ُحجَّ ةُ    )ا فإنَُّهم ُحجَّ هؤالء هم ُحجَّ
يُ  ال  الَّذين  األمر  أيّ صاحِب  في  يظهر  أن  له  نصنع  !امهم؟ريدون  فماذا  األخيار  هؤالء   !

السـگـاطات والهتلية من المراجع   ء الصالحون بحسب ما تقول الشيعةُ!!هؤال  !!باألشرار؟
  ! يقولون؟ ماذا نصنُع بهم؟! ماذا 

هذهِ  نفس  على ضوئ  في  الَّتي  يؤسّ الرسالة  يغضّ ها  المرجعيَّة  قضيّ سون  عن  النظر  ة ون 
ا الـُخْمس(يلفطونه لفطاً مع أنَّ اإلمام يقول:    ،مسيعلسون الخُ   ،مسالخُ  في نفس   )...َوأَمَّ

سون مرجعيّ  سون المرجعيَّة على هذه الرسالة  تهم عليها!الرسالة الَّتي يؤّسِ ا (  :ما هم يؤّسِ وأمَّ
فَاْرِجعُوا الواقِعَة  كلمة    )...الـَحواِدُث  عندنا  ما  فقيه،    )عرجِ مَ (نحن  البيت،  أهل  ثقافة  في 

ا الـَحواِدُث الواقِعَة (  أخذوها من هذه الجملة:  )مرجع(فتي، هذا موجود،  راوي حديث، مُ  وأمَّ
فون هذه الرسالة، ولكن حينما  من هنا تأسَّست المرجعيَّةُ مع أنَّهم يُضعّ   )...فَاْرِجعُوا فِيَها

  اس.لون األمر على النّ يحتاجون شيئاً يأخذونهُ ويثوّ 

هذه:   الرسالة  نفس  ِلشيعَتِنَا(في  أُبيَح  فَقَد  الـُخْمس  ا  عنهُ    )وأَمَّ تحدَّثُت  الموضوع  وهذا 
فون الكالم، أنا ال أريدُ أن أقف ون النظر عفصيل في برامج سابقة، هذا يغضّ بالتّ  نه أو يحّرِ

  عند هذه النقطة.

في نفس الرسالة، في نفس   )وأَْكثُِروا الدَُّعاَء بِتَْعِجيِل الفََرج فَإنَّ ذَِلَك فََرُجُكم(اإلمام يقول:  
تقول: الرسالة  أساسها  على  المرجعيَّةُ  سون  تؤّسِ الَّتي  بِتَْعِجيِل  وأَْكثُِروا  (   الرسالة  الدَُّعاَء 

  ماذا نقوُل لهؤالء المراجع؟! )الفََرج فَإنَّ ذَِلَك فََرُجُكم 

ة أخرى ما نقلهُ لنا السيِّد علي البغدادي عن   ا أخبرهُ بعضهم من  شَّ ال أقرأ مرَّ يخ طه نجف، لَمَّ
ةُ ف قال: صه :أنَّ اإلمام سيظهر في زمانهِ  ي زماني،  ال تتكلَّم، أنا ال أرضى أن يظهر الُحجَّ

الكلمة الَّتي نقلها   ! هذهِ ؟إذاً لماذا يُالم الشلمغاني  ،ألنَّي بيدي الزعامة المطلقة وبيدي الفتوى
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في   ،كتاب كتاُب الغيبة للشيخ الطوسيالطوسي عن الشلمغاني في هذا الكتاب، هذا هو ال
هذا الكتاب نقل الشيخ الطوسي هذه الكلمة عن المرجع الشلمغاني من أكبر مراجع الشيعة 

ة التكليف، ماذا نقل الطوسي عن زمن الغيبِة الصغرى وكانت الشيعةُ تعمل برسالته العمليّ 
ةن من قِبَ عن هذا المرجع الكبير الَّذي لُعِ   ،الشلمغاني  ،  عليهاشُ قال ُكنَّا نتهار(  : ل اإلمام الُحجَّ

على المرجعيَّة   ،ُكنَّا نتهارُش على الزعامِة الدينيَّة" ؟ زعماء الشيعة، مراجُع الشيعة،  نمَ 
وال زال هذا التهارُش موجوداً في   )ُكنَّا نتهارُش عليها تهارش الكالِب على الِجيَف  " الدينيَّة

الم  فهل يُ   )الكالِب على الجيفُكنَّا نتهارُش عليها تهارش  (  ،واقع حوزاتنا ومؤسَّستنا الدينيَّة
يقول  الشلمغاني د طه نجف  الشيخ محمَّ أرتد(  وهذا  أن  أنَّني أخاف  أسوأ من   )؟!من  هذا 

ةُ   ،قال: صه ال تتكلَّم ، لتهارِش كتهارش الكالب على الجيفا أنا ال أرضى أن يظهر الُحجَّ
ة ية واألمور الحسبيّ في زماني ألنِّي بيدي الزعامة المطلقة وبيدي الفتوى والقضاء والوال

عليكم هذا منطق    اب  ، ى قبل ظهورهأرجو من هللا سبحانه وتعالى أن أتوفّ   ،حذراً أن أرتد
يعني هو   ؟!هذا منطق إنساٍن مؤمن يدعو هللا أن ال يظهر اإلمام في زمانهِ   إنساٍن شيعي؟!

سون بالضبط بعكس ما أمر اإلمام في الرسالة نفسها الَّتي يؤسّ   ،يدعو بعدم تعجيل الفرج
به من جميع مرجعيّ  يُمدُح  المديح  الكبار، وبالمناسبة هذا  المراجع  تهم عليها، هذا منطُق 

د طه نجف يمدحونه بهذا القول، ما  المراجع حينما يمدحون الشَّ  سيِّد علي البغدادي  اليخ محمَّ
يتحدَّث عن مرجعٍ كبي يت إنَّهُ  الكبيرر،  البغدادي  المرجع  الشَّ   حدَّث عن  يخ طه وهو يمدح 

  نجف ِلما يقولهُ وِلما هو عليه من فكٍر ومن عقيدة.

ة، ما أدري وهللاِ ما أدري اشلون علماء! حذراً أن يرتد يعني ذوله مو علماء ذوله سرسريّ 
مراجع الشيعة،    مرجع عن كبار  هذا حديثُ   ،يعيذوله شنو شنو وصفهم؟! هذا هو الواقع الشِّ 

رايحين؟  احنه جايين؟  !وين    !وين 
أنا ما جئتكم بأشخاٍص من خارج    !!هؤالِء هم رموز الشيعة  !أين إمام زماننا؟  !أين نحُن؟

جُت على مرجعٍ معاصٍر معروف  النطاق الشِّ  يعي، بدأت مع الوائلي إنَّهُ عميد منبركم، عرَّ
فقون معهُ لكن السيِّد كمال الحيدري كثيرون أيضاً السيِّد كمال الحيدري، ربَّما كثيرون ال يتّ 

ويتابعونهُ يقلّ  ويتبعونهُ  ويتأثّ ،  دونهُ  ويتبعونهُ  يقلدونهُ  كثيرين  بفكرهِ لكنَّ  سيِّد  الومن  ،  رون 
د باقر الصدر نقلتكم    كمال الحيدري د باقر الصدر، ومن السيِّد محمَّ نقلتكم إلى السيِّد محمَّ

هم من القدماء بالقياِس للمراجعِ المعاصرين، بالقياِس ن أن نعدّ مكإلى نماذج من المراجعِ يُ 
الشَّ  المعاصرين  المراجع  يعد معاصراً إلى  د طه نجف ال  الشيخ   ،يخ محمَّ هو من تالمذة 

أمثال    ! مرتضى األنصاري، السيِّد مهدي القزويني أيضاً، هذه أسماء المعة وهذا حالهم!
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ة عالقة سليمةمكن أن تنشأ فيما بينهم وبين  هؤالء يُ  ريد لإلمام  هذا الَّذي ال يُ   !؟اإلمام الُحجَّ
ِة أن يخرج في زمانِه، ومن أنَّه يدعو هللا أن يموت قبل ظهور اإلمام، كيف تنشأ عالقةٌ  الُحجَّ

  هذا منطٌق أعوج!! !سليمةٌ فيما بينهُ وبين إمام زمانِه؟

الالنَّ   المرجع المعاصر  الحسنسيِّد  جفي  مراجع   يعلي  كباِر  عن  ثنا  يُحدِّ وهو  البغدادي، 
عن نماذج لكبار العلماء ولكبار مراجع الشيعة وهم ال يرغبون ويرفضون خروج   ،الشيعة

في زمان مرجعيّ  قبل  اإلمام  يموتوا  أن  ويدعون هللا  االرتداد!  أنفسهم من  على  تهم خوفاً 
لون  شكِّ اباً؟! هل يُ وَّ الشيعةُ أو ليسوا نُ   كما تقول  ةِ جَّ اٌب لإلمام الحُ وَّ ظهور اإلمام، هل هؤالِء نُ 

للشيعةِ   دوةً قُ  يقرأ  ؟!حسنةً  والزياراتكيف  األدعية  ً   !؟ون  يقرأ  أساسا األدعية هل  ون 
أّيِ   !والزيارات؟ أّيِ   قاعدةٍ   كيف يتعاملون مع إمام زمانهم على  أساس؟! إذا كان   وعلى 

فتعالو منهم  المراجع هكذا واألخيار  الس  ا كبار  لي  المراجع شيسوّ گــقولوا  ون  اطات من 
  ؟!تعامل وياهمأون راح لواش

نذهب    ومن هؤالءِ   !!واوا أم لم يرتدّ وا وال ندري هل ارتدّ مكن أن يرتدّ ن يُ الَّذيجع  ا ومن المر
الَّتي ربِة كربالء  ة حول تُ يشتمل على تحقيٍق أجرتهُ قناة كربالء الفضائيّ   الَّذي إلى الفيديو  

م سنة مُ ـاليوم العاشِر من الر لونها في تغيَّ     .هجري قمري 1434حرَّ

  

  ًمةتقدِّ ا قد عرضناه في حلقات مُ نَّ هذا الفيديو للفائدة وإن كُ  أعيدوا بثّ  رجاء :  

عليه السَّالم المعروضة في متحف العتبة الُحسينيَّة المقدَّسة إلى اللون  ..  .:[ُمعدِّ البرنامج
مُ  شهر  من  العاشر  يوم  في  اإلمام ٍم  حرّ األحمر  لكرامات  أخرى  كرامةً  لتضيف  الحرام 

الُحسين عليه السَّالم ال سيَّما في يوِم عاشوراء الخالد، حازم فاضل تَابَع حدوث هذه الكرامة  
  في سياِق تقريرِه التالي:

ة الكاملة الستشهاِد اإلمام    حازم فاضل: في يوم عاشوراء هذه السنة وأثناء القراءة القصَّ
ِه وأصحابِه عليهم السَّالم، بدأ يتغيَّر لون تربة القبِر الطاهر في اْلُمتحف  سين وأهِل بيتالحُ 

ة استشهاِد أبي حتَّى  الُحسيني شيئاً فشيئاً،   أصبحت حمراء واضحةً للعيان عند رواية قصَّ
  سينيَّة.الفضِل العبَّاس عليِه السَّالم ليجهش الحاضرون بالبُكاء لهذِه الكرامة الحُ 
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الحقيقة تفاجئنا اليوم   الم: فيسين عليه السَّ ين مسؤول متحف اإلمام الحُ اء الدّ عالء ضيسيِّد  ال
بين السَّاعة التاسعة والعاشر بدأ لون هذه التربة يتغيَّر من األحمر بدايةً من اللون األحمر 

  الفاتح وثُمَّ تحّول هذا اللون إلى أغمق.

المنصوري: الو  الشَّيخ عبد األمير  الروايات  اليوم  وعندنا في  أنَّ  الفريقين    الَّذي اردة من 
ُشوهد حتَّى  استشهد فيه اإلمام الُحسين صلواُت هللاِ وسالمهُ عليه بكت السَّماُء دماً عبيطا  

  ذلك الدَّم على ثياِب النَّاس وعلى الحيطان.

لحظةٌ بعد لحظة ازداد اإلقباُل على المتحِف لمشاهدةِ هذه الكرامة ال سيَّما    فاضل:حازم  
ة بنقلها مباشرةً إلى العالم أجمع وسط دهشٍة ممزوجٍة  بعد أن انفردت قناةُ كربالء الفضائيّ 

بالحزِن لدى كّلِ من شاهدها فالبعُض عادت بِه األفكاُر إلى واقعِة الطَّف األليمة وآخُر لطم  
ك آخُر بتقبيِل ُزجاجة التُراب لكنَّ المشهد كان أكبر م ن أن يُعبِّر صدرهُ بحرقٍة وألم فيما تبرَّ

  ين.وخلجات المحبّ لواعج  عن

عماد األسدي ُمصّور: بدت بصورة فاتح لون فاتح عليِه اصفرار، ومن ثُمَّ بدأ اللون بمرور  
  الدقائق والوقت يتغير إلى اللون األحمر القاتم. 

الدّ سيِّد  ال الحُ عالء ضياء  السَّ ين مسؤول متحف اإلمام  دايماً    الم:سين عليه  كان يسألوني 
ار يسأال ل هذي التربة في يوم عاشوراء؟  ألوني  زوُّ لي عنده الگـول لهم  أ  فچنتنه هل تتحوَّ

ة نشوفها حمراء ألنَّهُ تربة صادقة، وقضيّ   ألن احنهء  اعنده إيمان يشوفها حمر  ليالعقيدة و
  سين صادقة، وُكلنا صادقين، والشعائر الُحسينيَّة صادقة.اإلمام الحُ 

عجيباً أن تبكي ذرات القبر الطاهرة اإلمام الُحسين دماً فقبلهُ بكت تربة ليس    حازم فاضل:
تلك هي دالئٌل كونيّ  السَّماُء واألرُض والَحجر وكلُّ  كذلك بكت  أنَّ  أم سلمة وقبلهُ  ة على 

سيني حازم ة من داخل المتحف الحُ الكون أجمعهُ يبكيك يا أبا عبد هللا.. لقناة كربالء الفضائيّ 
  ]..فاضل

  !تطمر هذه الكرامة؟حتَّى دنا السيستاني ضيرك يا سيِّ ماذا يُ  :السيستانيسيِّد لل سؤالٌ 

  ًالفيديو    رجاء لنا  اليتحدَّ   الَّذي أعرضوا  فيه  الصالح عن قضيّ سيِّد  ث  ِة طمر هذه علي 
  :يخ عبد المهدي الكربالئيالسيستاني بواسطة الشَّ سيِّد الكرامة من قبل ال
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لي يغيرك يخليك تروح لفرد شي الكان الذهاب إلى الُحسين هو    الصالح: فإذاعلي  سيِّد  ال[
الحُ  الُحسين  باسم  وهو  دم  فيها  تربة  لك  يطلع  يغيرك،  ما  بس  وتلوف گسين  تعيفه  دامك 

لت إلى لون  الَّتي  لي فيه التربة  السين كان عاليسرى  حُ مال اإلمام ال عاليسرى، المتحف   تحوَّ
ال الحمد   الشَّ سيِّد  أحمر،  يُرسل  أن  وعيه  من    يخ السيستاني 

عبد المهدي الكربالئي أن يُغلق هذا الموضوع وهاي الحـچـي أنتم تعرفون من وعيي أذكر 
لكم هالقصة الثانية كيف مراجعنا ِجدَّاً دقيقين في هذا األمر ال يسمحون بيه ليش؟ ألنَّه هذا 

  ين الحقيقي]. يصرف عن الدّ 

  !!ين الحقيقي؟وين هو الدّ  !!؟يا سيّد الحقيقي ين وما هو الدّ 

  ًحيُط تُ الَّتي  ة للمياه  رتهُ قناة األنوار الفضائيّ صوّ   الَّذيعرضوا لنا الفيديو القصير  ا  رجاء
  :هللا وسالمه عليه اس صلواتُ األرض بقبر أبي الفضل العبّ  في باطنِ 

السيستاني يركض وراء أهل سيِّد  ماذا الـنحن ال ندري ل  !!هارَ مَ السيستاني طَ سيِّد  أيضاً ال
ي نِ لَ عَ جَ وَ (نقرأهُ في الزيارة الجامعة الكبيرة:    الَّذييبدو أنَّ هذا المعنى    !!البيت يطمر آثارهم

أحاديث أهل البيت أكثر    !!!كي يطمرها  ، يبحث عنهاآثارهم  يقتصُّ   )م كُ ارَ آثَ   صُّ تَ قْ ن يَ مَّ مِ 
منهجهِ   95من   بحسب  يُ تاالسيس  بالمئة  يُ ضعِّ ني  الخُ فها،  من  إالَّ ريد  يذكروا  ال  أن   طباء 

ً  وحينئذٍ  ،بحسب منهجهِ  األحاديث الصحيحة   !!سوف ال يذكرون شيئا

  !!طمر ألحاديث أهل البيت

  !!طمر لظالمة أهل البيت

عبر األقمار   وبثّتواضحة وتحت الكاميرات    ةٌ عجزقت فيها مُ تحقَّ الَّتي  سين  الحُ   ةطمر لترب
  !!ةالصناعيّ 

جاور قبر يُ   هُ ماء ألنَّ ـهذا ال  كرامةُ   ،المالسَّ   اس عليهِ العبّ   يدوُر قريباً من قبرِ   الَّذيماء  ـهذا ال
التراب    ،اسالعبّ  العبّ   الَّذي ككرامة  قبر  ليجاور  تطمرونهـاس،  حقنوه،    ،طمروه  !؟ماذا 
ع على بعض  وزَّ يُ   الَّذيهذا الماء    ،طمروا هذا المكان  ،وبالمواد الحاقنة حقنوهسمنت  باال

حقنوه    ،هم قد طمروه فإنَّ وإالَّ   ،ع من بين المرمربَ نَ   ،ع من أماكن أخرىبَ ا نَ مَّ هذا مِ   ،ارالزوّ 
الحقنُ  الحاقنة، وال زال  يحقنونهلَّ كُ   ،اً ستمرَّ مُ   بالمواد  إلى حقنه  احتاجوا  أكذوبة    ، ما  هذي 

ً ما أنا ال أُ بَّ رُ  ،األثر الهندسي اعكم الهندسي من باب دولكن أقول أين إب ريد أن أنسفها أساسا
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جاء إبداعكم الهندسي في باب الرَّ   ،جاءب الرَّ ااس في بقتلتوا النّ   ،اسحتوا النّ بذ   ؟!جاءالرَّ 
طمر    !مرط ة  عمليّ   ،هُ اس تطمرون ماءوإبداعكم الهندسي عند ضريح العبّ   !استقتلون النّ 

عون وقِّ سيِن حين يُ ماذا ال تطمرون اإلساءة للحُ ـل !سينطمر لكرامة الحُ  !هل البيتألحديث 
أيُّ  يا  األدبار  السيِّ على  الها  ليستاسد  اـني  هذه  تطمر  ال  آثارهاءساإلماذا  وتطمر    ؟!ة 

  !!؟تطمرون ذلك اماذـاس لبّ عن وكرامة السيماذا تطمر كرامة الحُ ـل

  ًةعلي الصالح عن هذه القضيّ سيِّد ث فيه اليتحدَّ  الَّذيعرضوا لنا الفيديو ا رجاء:  

اس في زيارة األربعين ذيـچ السنه رايحين نزور أبو الفضل العبّ   احنه  : علي الصالحسيِّد  ال[
نزوره فكان في استقبالنا مدير العالقات العامه   هن ردالصافي  سيِّد  أحمد السيِّد  وقابلنا الشيخ ال

الشباب  عدنان  سيِّد   الحفاوه  فشافوا  والالموسوي  واالستقبال  ويايه  بالشسمهگلي    ، عدونا 
آنا أعرف ماي   ،هم أنته تـگـوله ينطينا من هذا ماي العلقمي  ،سيّدنا  :فالشباب گـالوا لي

الضريح وهو مياه جوفية فاهم شلون، فاستحيت لي حول  اللي بالصور  اللي هذا  الالعلقمي  
من جهة ثانية   بعد األمور عالية والحماوة والعواطف جياشه وزيارة األربعين فاستحيت،

الع الفضل  أبو  من  أخاف  أنا  وبينكم  ويبّ بيني  أحـچـي  أخاف  هسه  ما    بيَّه  خسفاس،  أنا 
  ، مالها عالقة بنهر العلقمي  ةهاي المياه جوفي  ـلت يابه ترىاس ما گ بو الفضل العبّ أ تحارش بأ

وبلكت يمشون نحصل   رضىعدنان الشباب عندهم مسيِّد  عدنان،  سيِّد  فآنا هم گـلت له لل
أبو حسن أنت تـگـول هيـچـي؟   ناسيِّدعدنان گـال:  سيِّد  ماشوف إّال    ،النه هاي مياه العلقمي

السيستاني سيِّد  سماحة اليم    اقبل أسبوعين فتره كن  نهاحگـلت له ما شاء هللا شنو صار؟ گـال  
وأول ما   ،اسمالت المجلس، أبو الفضل العبّ   ، والستاف الَخدََمةدام ظله الشريف  ،حفظه هللا

العبّ  الفضل  أبي  إلى  يذهبوا  أن  فبدل  النّاس  تخدعون  لماذا  قال:  إلىجلسنا  يذهبون    ؟اس 
العبّ  الفضل  أبو  منا  بالزاوية درجتين هيـچـي  اس شويه جوه  شوف، شوف درجتين هيه 

العبّ  الفضل  ألبو  الروحه  مالته،  يقشمرك، الماي  الماي  لهذا  الروحة  للمجد،  تُوصل  اس 
اس بس ماكو شي، ما يسوي لك شي، واسمع شـگـال  يـگـلك أنت رايح ألبو الفضل العبّ 

للتشيع لحفرُت أنا بئراً عند أمير المؤمنين   ة لو كان في ذلك منفعالسيستاني، گـال: وهللاسيِّد  ال
السيستاني هم يقطعها من سيِّد  ، الاالصدر يقطعها من ذهنسيِّد  ووقفُت أنا، شوف شلون ال

عند أمير المؤمنين ووقفُت عليه   ، وهللا لو كان في ذلك منفعة للتشيع ألنا حفرُت بئراً هذهن
  ]. السيستاني أوقف، لو في هيـچـي قضايا منافعسيِّد أوزع الماء، آنا، آنا ال
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سيِّ  السييا  هالخبن    يناتسدنا  عنك  هذا  صح  إذا  ذاهشنو  المنقول  أمير أهو    ! !الكالم  نت 
  دنا هذا!! ن يا سيّ بشو هالخ !!ك ما تزوره تروح تحفر بئر وتسقي الشيعةمَّ ـ المؤمنين ي

اس أقرب إلى الشيعة لزيارة العبّ   حولهُ   تدورُ   الَّذي اك  هذا الشبّ   :نياالسيست سيِّد  سأل الأأنا  
ال  ساعبّ ال  قبرِ  قبرهِ   يدورُ   الَّذيماء  ـأم  الهُ   !؟عند  اليتحدَّ   الَّذيراء  هذا  به هذا  علي  سيِّد  ث 

اس من خاللِه هذا أقرب إلى نزور العبّ   الَّذياك الموجود  الشبّ   !منطق؟  الصالح وفقاً ألّيِ 
كون بهذا الماء هم ن يتبرَّ الَّذياس، فالماء أقرب إلى قبر العبّ   ؟!قربأالماء    نَّ أاس أم  قبر العبّ 

  !الطمر؟ اماذا هذـل ،عليه وسالمهُ  هللاِ  اتُ واس صلكون بآثار العبّ يتبرَّ 

  ة؟! جَّ ة مع اإلمام الحُ تكون لهم عالقة حقيقيّ  عون أنهؤالء المراجع تتوقَّ 

د محمَّ سيِّد  ر وغير القبا  دمحمَّ سيِّد  ال  ،يناتسالسيسيِّد  غير الو  يتانسالسيسيِّد  ما هؤالء هو ال
  الصدر،  باقر

  !الخوئيسيِّد مدرسة ال ،ري هؤالء ينتمون إلى مدرسة الخوئيد كمال الحي

زء مباحث هذا الجُ   )؟التنقيح في شرح العروة الوثقى(الخوئي ماذا يقول في كتابه  سيِّد  ال
رجع إليه في األحكام للجزِم بأنَّ من يُ   :ماذا يقول؟ يقول)  220صفحة (ال  ،داالجتهاد والتقلي

 !ال ندري من أين جاء بها  ،قطع  ،ة جزمهناك عمليّ -  للجزمِ   -يعني مراجع التقليد-  ةالشرعيّ 
جف منذ أيام الطوسي وإلى يومك  النَّ   امتألت بها حوزةالَّتي  ة  اصبيّ بها من الثقافة النَّ   ءجا
-   لهم  بِّ أن يكون شديد الحُ   شترطُ ة ال يُ رجع إليِه في األحكام الشرعيّ بأنَّ من يُ   للجزمِ   -هذا

هذه أوصاف مراجع التقليد  -   المتام في أمرهم عليهم السَّ   باتٌ ثن له  مَّ أو يكون مِ   - دمَّ حَ آلل مُ 
ترُط  شة ال يُ الشرعيّ  رجع إليِه في األحكامِ من يُ  بأنَّ  للجزمِ  -مدرستهِ  الخوئي وفيسيِّد  عند ال

الحُ  شديد  يكون  لهمأن    ّبِ 
ن  أو يكون منطقة   ، سة الخوئي رمد  هذا هو منطقُ   ،المأمرهم عليهم السَّ   تام في  ثباتٌ   لهُ   ِممَّ
  .ة المراجعبقيّ  السيستاني، منطقُ سيِّد ال  منطقُ  ،جفحوزة النَّ 

بحار (زء التاسع والتسعين من  قرأ من الجُ أني  إنَّ   !؟ا جاء في زيارة الندبةمَّ هذا أين نضعهُ مِ 
النُ   )األنوار النُ زيارةُ  دعاء  وليس  لِ مَ (  :دبةدبة  إِ ن  أَ الَّ ي  نُ -  تنْ   الحُ   خاطبُ هكذا  ة  جَّ اإلمام 

 هِ بِ   بتُ رَّ قَ ا تَ يمَ ي فِ نِ سُ رحُ يه تَ فِ   كَ بِ   متُ صَ تَ اعْ ُت وَ ا ُدنْ يمَ فِ   َمن ِلي إِالَّ أَْنت  -صلوات هللا عليه
يَ لَ إِ  وِ يك  وَ   ةِ ايَ قَ ا  وَ رَ تْ سِ هللا  أَ تَ كَ رَ بَ ه  أَ نِ ثْ غِ ه  أَ نِ نِ غْ ي  أَ نِ نِ دْ ي  ِص نِ كْ رِ دْ ي  بِ نِ لْ ي  تَ الَ وَ   كَ ي    ) يعنِ طَ قْ  

بِ نِ لْ ِص " تَ الَ وَ   كَ ي  مرَّ   "يعنِ طَ قْ   الَّذي  أحوالِ   هذا  من  أمثلٍة  وخُ   من  الشيعِة    ا طبائه مراجع 
  !وق؟ين ينسجم مع هذا الذَّ ورموزها الدينيّ 
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اً مُ ق ومراجع الشيعة طُ شرِّ من أنَّ إمامنا مُ ر  كرِّ ولذا دائماً أُ  جاٍه آخر ونحن بون في اتِّ غرِّ رَّ
 ُع من مثلِ توقَّ فهل يُ   ،ي وراء مراجعناشالمراجع نم  شيعةُ   نحنُ   ،قطعاً ال نمشي وراء إمامنا

فق  ق أو كان في األُ فق الضيّ د إن كان في األُ مَّ حَ مُ   ٍد وآلِ مَّ حَ هؤالء أن يفقهوا لحن قول مُ 
  . بالنسبة لي ال أعتقدُ ذلك أبداً  ؟!الواسع

  

 ً   ..أسألكم الدعاء جميعا

  ..في أماِن هللا 
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  وفي الختام:

ه   ّد من التنبـي ا هي وـهذا  إالبـُ امج كـم ــوص البرـن ا نـقل نصــ ا ـحاولـن لى أنّـن
ة الكــاملــة عليــه   المطبوع ال يخلو من أخطــاء وهفوات فمن أراد الــدقــّ

  مراجعة تسجيل البرنامج بصورة الفيديو أو األوديو على موقع القمر.
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