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ّ(13الحلقةّ)ّ-برنامجّالخاتمةّصّلخّ م

ّ(3الجزءّ)ّ-آلّمحمدّهمّالمحسودونّ

ّيزّ عبدّالحليمّالغّ 

ّم2020/9/25هـّالموافق1442ّصفر/ّ/7الجمعة:ّ

 حسُد مراجع الشيعة حملمٍد وآل ُُمَمَّد صلواُت هللِا عليهم.ّ♦

يب أكثرهم كانوا الن   مثاًل صحابة   ،حضورهم يف زمن   د  م  م ح  آل   أعداء   ،فيما بينهم الناس   وهو كحسد   :احلسُد اجلليهناك  -
 ..وهذا األمر بقي موجوداً على طول التاريخ ،حيسدون أمري املؤمنني

 رب اإلشكاالت  بونه ع  سر   ي   اً ملون حسداً جلي  حييتسرب  إىل النفوس  من خالل  مراجع أو أساتذة  ال ذيوهو  :اخلفي وهناك احلسدُ  -
 .األمور ون عن هذه  عرب   ي   ذلك كما هم إىل غري   واالستفهامات   الت  م  أوالت والتساؤالت  

أن يشعروا بذلك فما  العالقة  من دون   هذا األمر يطغى على واقع   تالمذهتم لكن   يف نفوس   ددوا احلسول   ي   هم ال يريدون أن
ات تح لح ى ف ح لح عح  ر  هح ظ  يح  اننح  الح ا يف  مح ) :هللا عليه ول أمري املؤمنني صلوات  قمثلما ي ،األوعية سيكون  خارجاً بطريقة  وأبخرى يف هذه  

 .ربرب وع  رب وع  وع   ،رب نظرات العيونوع   ،(انسح الل   

 :يف اجلو الشيعي انتشارا   آخر من احلسد اخلفي وهو األكثرُ  وهناك مصداق   -

 .بني املراجعحَّت  هذا  احلسد اللي قليل   :األول املصداقُ  ▪

 الشيعة، املراجع   إىل عامة   ب  تسر  ت أن آاثره  حَّت  يف الوسط الشيعي  ر  شينت ال ذيهو هذا من احلسد اخلفي  :الثاين املصداقُ  ▪
اصبية، ومراجعنا قد عي مرده  إىل الثقافة الن  ييف الوسط الش ينتشر   ال ذياحلسد اخلفي  ..بيةالناص ن ارتكسوا يف القذارة  ال ذي

عوا هم قد تشب   ،من حيث ال يشعرون ،سوا معهم الشيعة، من حيث يشعرونط  وغح  ،اصبيةالن   القذرة   الكدرة   يون  الع   غطسوا يف
هذا  ،وعالئمه  عليهم يف عقائدهم يف كتبهم آاثره   فهذا الفكر ستظهر   ،دم  م ح  وآل   د  م  حح م   عن جهات  حاسدة  ل صادر   بفكر  
 .دم  م ح  داً وآلح م  م ح  حيسدونح  عة  يمراجع الش أن   نم أقصده   ال ذيجيري، وهذا هو  ال ذيهو 

 ة.قليل بنسبة   ه  لكن   اللي موجود   احلسد  

 نُ اح نَ بَّ  الصَ  أبَ يَ  :الَ قَ ) :(1، جالكايف الشريف) يفاح؟ عليه ماذا قال أليب الصب   وسالمه   هللا   صلوات   ادق  إمامنا الص   ●
بين ساعدة  سقيفة   ،حسدوهم حسداً شديداً  د  م  م ح  آل   أعداء   ،مراتب كما مر الكالم له  ، هذا احلسد  (ونودُ سُ ح  مَ ـال هللاِ وَ 
  .شيء فيها حسد  يف حسد  يف حسد ل  ك    ،سقفها احلسد ،جدراهنا احلسد ،أساسها احلسد ،نيت على احلسدب  

مضى  منظر فيقنا الن  ما دق   الدين الشيعة، إذا رجال   العمائم يف أجواء   قنا يف واقعنا الشيعي يف أجواء  أصحاب  ما دق   إذا ●
يف  سه  م ما أتلم  س   قح هي احلكاية، ميكنين أن أ   ن سيأتون لن خيتلفوا عن املاضني واحلاضرين بشيء، احلكاية  ال ذيوفيمن حضر و 
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اصيب وظهور  عالئم  ارتكاسهم يف الفكر الن   بسبب   ،قولوا ما شئتم ،عة  يالش طباء  خ   ،الشيعة   لماء  به  ع   ا يقوم  الواقع الشيعي م   
  :أم مل يكونوا النظر أكانوا يستشعرون به   عليهم بغض    وأعراض  احلسد  

 .ر فاستنساخ  م   هناك مستوًى من املستوايت يقوم  بعملية   ▪

 .ر فاستبدال  م   بعملية   وهناك مستوًى من املستوايت يقوم   ▪

 ة.فر  م   ة  ضاستعا بعملية   املستوايت يقوم  وهناك مستوًى من  ▪

 .فرَّ ُمُ  استنساخٍ  عمليةُ  :املستوى األول ●

 :لكم أمثلةً  سأضرب  

 : انظري إىل الشيخ الوائلي هتُ ما وجَّ  إذا ▪

هداء، يف الش   د  سي    األمري وعن زايرة   عن زايرة   ،يبالن   ثنا عن زايرة  د   يب وآله  األطهار حي  ث  عن زايرته  للن  وخصوصاً حينما يتحد  
 ،ةم  األئ   عن رسول هللا أوالً فهو إمام   ث  ين أحتد  إن   ة  م  عن األئ   ث  عليهم، وحني أحتد   هللا   صلوات   ة  م  لألئ   أهل البيت الزايرة   ثقافة  

 عنه   ث  ين أحتد  إن   ة  م  األئ   عن زايرة   ث  فحينما أحتد   ..(ةمح اط  فح  ،لي  عح  ،د  م  م ح ) ؛ة ثالثةم  األئ   ة  م  أيضاً، أئ   ة  م  األئ   ة  م  وهو إمام  ألئ  
نا ال نزور قبوراً من فيزايئياً نزور  قبورهم، حينما نزور قبورهم إن   جغرافياً  ،نا نزورهم همة  إن  م  نا لألئ  ى هللا عليه وآله، زايرت  صل   أوالً 

 نزور   حنن   ،رابقرباً من ت   ال نزور   عند قربه  حنن   قربه  ونقف   اه  ابت    ر  ساف  ون   رسول هللا ونتحر ك   نزور  تنا، حني م  أئ   نا نزور  إن   ،تراب
ب  ج  هنا نلتقي برسول هللا، هناك ح   اللقاء، حنن   اللقاء ملوعد   والبناية  هي مل  مليعاد   العالمة   هذه   ،هنا رسول هللا ،رسول هللا

 سالمي ويشهد   كالمي ويرد    ه موجود  يسمع  عتقد  من أن  ين أزوره  وأان م  آخر ولكن   فيما بيننا وبني رسول هللا هذا شأن   حتول  
 و فيه يسمع  ه ال ذيمن املكان  ه  لو مل يكن موجوداً يف ذلك املكان فإن   زائراً له   كنت    ال ذيلو مل يكن يف الوقت حَّت  و  ،مقامي

  .سالمي مقامي ويرد  كالمي ويشهد  

  :خمصوصاً  ومنها ما هو ليسح  ،ة منها ما هو خمصوصم  هذا ألن  زايرات األئ   وحينما أقول  

  .اإلمام موجود   يعين أن   :املخصوص -

  .اره  و  على وصال  مع ز   من حيث  هو يكون   ه  سه  لكن  فن موجوداً يف املكان   اإلمام   فقد ال يكون   :املخصوص ا غيُ أمَّ  -

 ال ذي يف بيته ، وهذا االستئذان   موجود   املخصوصة اإلمام   الزايرات   ،بني الزايرات املخصوصة  وغري املخصوصة هو هذا رق  االف
 ...اإلمام موجود  يف بيته   فإن   حقيقي   استئذان   ي قرأ  

 صناعة   هذه   ،ةيزور الصرخة، الصرخة املدوي   ه  إن   ،املوقف يزور   ه  إن   ،الذكرايت يزور   ه  تينا مبزور  آخر إن  لحم ا أييت الوائلي فهو أي ●
ما  مكان  نلتقي به ، بوابة  قولوا ميعاد   علي   موعد   قرب   ،قرب علي    نزور   ال حنن   ،نزوره  هو علي   ال ذي املزور   ،فةر  سخة  ملزور  م  ن  

، حنن   للتواصل   انفذة   ،شئتم، مرآة   حقيقي  بنحو   ،جمازي اً، ال بنحو  علي   قرباً نزور   جف ال نزور  اً يف الن  علي   حني نزور   مع علي  
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 ،بوابة   القرب   ،عالمة   القرب   ،قرباً  ال نزور   حنن   هي هذه   األصلية   عليهم، النسخة   هللا   صلوات   ة  م  األئ   اً، وهكذا سائر  علي   نا نزور  إن  
 هللا   نزورهم صلوات   أكثر من ذلك، حنن   ليسح  الزايرة   عالمة  ملوعد   نلتقي فيه، هذه   ذيال  عالمة  للمكان  هذه   ،انفذة   القرب  

من ) :يف الرواايت   ين قرأت  أمر  راجع  إليه، فيقول من أن   يزور القرب ذلكح  أن من الشيعة   زائر   يريد   ،عقائدية   مسألة   عليهم، هذه  
فة ر  جديدة م   صنع لنا نسخة  لكن أن ت   ،وساذج ولكن هو حر هذا فهم  سخيف   ،القربين أزور فإن   ،مثالً  (سني  قرب احل   زارح 

ما  ،فةر  سخ  م  صناعة  ن   مدوية، هذه   صرخةً  وأخرى نزور   ،موقفاً  نزور   ةً ومر   ،ذكرايت نزور   ةً هذا هو العجب العجاب، فمر  
 .فر  م   استنساخ   ا عملية  إهن   قلت  

من أّن رسول هللا تراب ومن أنّه عندما يزور رسول هللا فهو يزور ذكريت )الوثيقة  الوائلي فيهاقول يوثيقة  عرض ●
 (، الكتاُب النَّاطق(.135(، حلقة )65رقم )

 (م بيه رسول هللا مو أكثركر   يعين رمز أ  ): يقول ث    ،(إذاً أان واقف على مكان بيه ذكرايت) ،هو ا قاله  لن أقول أكثر م    تعليق:
 ها رموز  ورموز العبادات  هي حقائق  والعبادة  يف سر    ،ا عبادةعلى رموز ألهن   ما هي أبمر  رمزي، قد تشتمل   رمزية، الزايرة   قضية  
الشريفة ت كلماهتم ابإلمام، ولذا عرب   لقاء   ه  إن   ،ابملعصوم لقاء   ه  إن   الزايرة   ا جوهر  على رموز أم   قد تشتمل   نعم الزايرات   ،مرموزة  
 ق بشكل  املعاين لن تتحق   هذه   ،(هلم من متام الوفاء ابلعهد  ) واضحة  صرحية الزايرة من متام الوفاء ابلعهد هلم، العبارة   من أن  

تراب مم د وأان ما يهمين  ،وعن مضمون ،وعن رمز تكرميي ،الوائلي عن ذكرايت عنه   ث  يتحد   ال ذيحقيقي وفقاً هلذا املذاق 
 .ورز  فة للمح ر  م   هذا املنطق صناعة  نسخة   ،ترابلو مو 

الوثيقة ) ةمعنويّ  إىل شخصيةٍ  دُّهُ معامل تشُ  أنّه عندما يزور األمي فإنّه يِقُف على عرض وثيقة يقول فيها الوائلي من ●
 .(الناطق الكتابُ ، (135حلقة )، (66رقم )

(، 67وثيقة رقم )) صرخة  و موقفا  و مضموان  عندما يزوُر سّيد الّشهداء فهو يزوُر  أنّه عرض وثيقة يقول فيها الوائلي من ●
 .(الكتاب الناطق(، 135حلقة )

حلقة  ،(68/69وثيقة رقم )) ا عن زيرة سّيد الشهداء من أّّنا زيرة  للموقفميتحّدث فيهلوائلي ل تنيعرض وثيق ●
 .(الكتاُب الناطق، (135)

حنن   ،ايهتم وأحاديثهم شيء  آخرروامن زايراهتم و  ه  امنما تعل  .. الزايرة ابلكامل لثقافة   ابلكامل ملعىن الزايرة، تغيري   هذا حتريف   تعليق:
 هذه   ،(لقتَ  يُ م ملَ هُ يلَ تِ قَ  ت وإنَّ تهم مل يَُ يِّ مَ  إنَّ ) ،نلتقي هبم فيهاال يت هي قبور هي عالمات  لألماكن ال يت  املواطن   وهذه   ،نزورهم هم

 ..جفعلي  ال شأن يل بثقافة  مراجع الن   ثقافة  علي   وآل  

 .اإلسالمية الدعوةِ  حزبُ مثال  آخر:  ●

 ة  الشيعي   إىل أن دخلت املعارضة   (1980)سنة  وقت استشهاده   د ممد ابقر الصدر منذ  البعثي السي   أن أعدم النظام   منذ  
 ت األمور،تغري  ذ  ئوا احلكم حينمىل أن دخلوا إىل العراق واستلإمثااًل  ين أخذته  ات ألن  ابلذ   هنا عن حزب الدعوة   ث  وأحتد  
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 ،يف نشاطهم اإلعالمي ،يف مقاالهتم ،يف شعرهم ،يف أدبياهتم (2003)إىل سنة  ،(1980)ولكن يف تلك الفرتة يعين من سنة 
ممد ابقر )مون أتباعهم من أن  عل   مدارسهم االبتدائية ي   يفحَّت   ،نشاطاهتم ل   يف ك   ،طهم الفينايف نش ،ويف نشاطهم السياسي

 ،القريض) ؛شعرهم ،(العصر هلدى هي زينب  اببنت  تعرف  ال يت آمنة الصدر  شقيقته   ومن أن  )،  (الصدر هو حسني  العصر
 هذا مصداق  .. أمرهم وسيلةً لتقوية  م استعملوا ممد ابقر الصدر هن  عندهم أل شيء   ل  ك    ،مهرجاانهتم ،هتماشعار  ،(الشعيب ،احلر

 .فآخر من مصاديق  عملية االستنساخ احملر  

ُممد بقر الفارق بني سّيد الشهداء و  عن مقدم الربانمجمع طالب الرفاعي  افيه ناقشيت قابلة تلفزيونيةم عرض ●
 .)قناة العراقية( الصدر

ممد ابقر الصدر  من أن   معهاموها ألتبعل  ال يت  ،(حزب الدعوة ثقافة   منطق  )احملاور هو هذا  به   ث  يتحد   ال ذي املنطق   تعليق:
 ..امن حسن البن   هم أخذوه   هذا املنطق   ،العصر آمنة الصدر هي زينب   سني العصر ومن أن  هو ح  

 ،(215)صفحة ، ونيأمالها على الكاتب العراقي رشيد اخلال يت األمايل  ،(اعيفد طالب الر أمايل السي  )وقفة  عند كتاب  ●
ة سنوات يف من مصر بعد أن غاب عد   قاس  بعد عودته   صدر مع طالب الرفاعي بشكل  لقابلة ممد ابقر ابعد أن كانت م  

من خادم  - من خادمهِ  طلبتُ  :ا أراد أن خيرج من بيت ممد ابقر الصدرم  إىل موطن الشاهد، فهو يقول لح  أذهب   ،مصر
وجام غضيب  فيها أملي منه سكبتُ  غاضبة   رسالة   بكاغد وقلم فكتبتُ  (القرطاس)ين بكاغد يأيت أن -در صممد ابقر ال

 مرجع  )رجيع د مُ ا أنت جمرَّ أنت لست هبذا املستوى من الطاغوتية فما أنت بملرجع الكبي إّنَّ  :حَّتَّ جترأُت وقلُت لهُ  عليه
ضا زار اإلمام الر    ال ذيمشيت أو مشهدي يعين  - من مشيت أو مشهدي طلبتُ  ثَّ اليت يف رس واثئرا   غاضبا   نتُ كُ ، (صغي

العلوية آمنة  الرسالة وصلت إىل يد شقيقتهِ  أنَّ  و مشهدي تسليم الرسالة لباقر الصدر فعلمتُ أمن مشيت  طلبتُ  ثَّ  -
 بيين وبينهُ  ت اجلفوةُ معي وظلَّ  فعلهُ  بدورِه على ما وأتملَّ  - رقيعين ممد اب -وقرأها الصدر  ،مت منهاوأتلَّ  بنت اهلدى

ا هو ذ، ه(رجيع ما أنت ابملرجع الكبريد م  أنت جمر  ) :الصدر فيها تفصيل، فطالب الرفاعي يقول حملمد ابقر احلكاية   - قائمة
 ،العصر سني  رون لشباهبم وأتباعهم يقولون هلم ممد ابقر الصدر هو ح  نظ   هم حينما ي  لكن   ،الكبار يف حزب الدعوة منطق  

 ..العصر وبنت اهلدى هي زينب  

يف إيران الشيخ أمحد جنيت عن  )اجمللُس الَّذي ينتخُب الويل الفقيه( عرض فيديو يتحّدث فيه رئيس جملس اخلرباء ●
اخلامنئي معناها هو أّن الثّقل األّول هو السّيد اإلمام : "إيّن اترك  فيكم الثقلني" ويقول من أّن احلديث الشريفمعىن 

 هو احلكومة اإلسالمية. لثاينوالثقل ا

 :ةٍ همَّ مُ  شي إىل نقطةٍ أأن  دَّ البُ  ▪

أتثري   الشيخ الوائلي له   أن   غمح الوائلي رح  ، مثالً الشيخ  كبرياً   الشيعي ليسح  ف يف الواقع  االستنساخ احملر   حدود أتثري  عملية   من أن  
وعلى مستوى عرب  ،إيران يف خوزستان وعلى مستوى عرب   ،العربية على مستوى العراق خصوصاً  ة  الشيعي   كبري يف الساحة  
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 ،وعلى مستوى الشيعة العرب يف إيران ،وشيعة اخلليج يف الدول اخلليجية ،العراق اخلليج من الشيعة، على مستوى شيعة  
 كر حتديداً فهذا ال لكن   ،إليها أشرت  ال يت األماكن  هذه   التأثري األكرب للشيخ الوائلي يف لكن   ،يف مناطق أخرى أيضاً حَّت  و 

 م   م يشاهدوهنم أب  ثون معهم وكأهن  ة يتحد  م  يزورون األئ   الشيعة   ال يفهمون هذا املعىن، عامة   الشيعة   عامة   زايرة  لاب فيما يرتبط  
 ،ه  ونيف األفاق هذا اخلنب عامة الشيعة ال يعرف ةً دوي  م   تزور صرخةً  كسني أن  احل   لزايرة   أن تقول للشيعي حينما تذهب   ..أعينهم

الشيعة ما  ة  فة يف عام  سخ احملر  الن   ولذلك أتثري هذه   ،الشيعة ما يعرفونه گ على مضمون وعلى الذكرايت هذا السل يقف   ه  ن  أ
  .هو بتأثري  واسع

يقال لالستهالك  ا كالم  وإّن   ،ن هبذا املضمونو حزب الدعوة أنفسهم ال يعتقد قيادات   ،الدعوة حزب   هو هو فيما طرحه   الكالم  
  .اإلعالمي والسياسي

 ة ويف لغة  نهم بدق  أعي   قتم يف حركات  ار لو دق  ض  احل   ،س يعتقدون به  ال  ال   الشيخ جنيت أان ال أعتقد أن   ذكره   ال ذيوالكالم 
 ..فر  م   استنساخ   هناك عملية   ،هذا موجود  يف واقعنا الشيعي.. ومن هذا الطرح م مستغربون من هذا احلديث  السد إهن  

 يف الواقع املرجعي الشيعي ويف واقعِ  م من حديٍث عن حسٍد يفتكُ هناك مستوى  آخر من مستويِت آاثِر ما تقدَّ  ●
 .فاالستبدال احملرَّ مستوى  :هناك مستوى  آخر وهو، الرمسية ةِ الشيعيَّ  ةِ الدينيَّ  سةِ املؤسَّ 

 ..متتقد  ال يت  جديدة كاألمثلة   سخة  ن   االستنساخ صناعة   ،عن االستنساخ هناك استبدال وهذا االستبدال خيتلف  

 :سأضرب  لكم أمثلةً 

هلا  تصنع   عصر   ل   اخلطابية يف ك   الفرقة   ،ابيني مجيعاً هللا على اخلط   أال لعنة  : مثال   ابيةُ اخلطّ ، ة  مَّ بت هلا أئِ صَّ نَ الَّيت  رقُ الفِ  ▪
اب دينًا وصار هو إمامًا لذلك عليه صنع أبو اخلط   وسالمه   هللا   ادق صلوات  اب زمن اإلمام الص  أيب اخلط   زمان   إماماً، منذ  

 .الدين

 هؤالء   ،رض الواقعأمنهم اآلن أربع فرق موجودة اآلن على  اليماين ينقسمون إىل فرق، فعاًل يعرف   مجاعة  : اليماين مجاعةُ  ▪
 .إماماً  وهو صنع نفسه   ،صنعوا هلم إماماً أيضاً 

موجود  وهؤالء يستبدلونه  إبمام   ة  ج  احل   اإلمام   ،فر  م   استبدال   ة وإىل يومنا هذا، عملية  م  زمان األئ   مستمرة  منذ   احلكاية   هذه  
مثالً  الدعوة   فحزب   ،نكر النسخة األصليةالنسخة ال ي   يصنع   ال ذي فة أن  حر  م   ال فة النسخة  ر  م   ما هي بنسخة   هذه   ،آخر

رق االف هو هذا ،فةر  م   ةً خا صنعوا نسنكروا احلسني احلقيقي وإّن  حينما جعلوا من ممد ابقر الصدر حسني العصر هم مل ي  
  ..األمثلة بني االثنني وكذلك بقية  

 :فةرَّ ُمُ  استبدالٍ  عمليةُ هناك 
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 فاستبدلوا اإلمام األصل إبمامهم هذا املزيف عملية   ،األصل اإلمام  هو قالوا هذا  وا هلم إماماً بحينما نص :ابيون مثالً اخلط  
 .فةزي  فة م  ر  استبدال م  

 أضرار هذه   أخرى كثرية، لكن   اهتم وجمموعات  هاتا عة اليماين على اختالف  و هو هو مع اجملموعات األخرى كمجم األمر  
 .اجملموعات يبقى مدوداً حبدودهم

 .(فاالستبدال احملرَّ )معىن  ة يوجدُ الدينيَّ  سةِ املؤسَّ  يف واقعِ  ▪

 شاكر إبراهيمي مع صادق الشيازي.كادر من كوادر الشيازيني عرض صورة ل ●

د صادق وفني إىل املرجع املعاصر السيّ ر وادر الشيازيني املعكشاكر إبراهيمي وهو من  هبا بعث الَّيت  الرسالةِ وقفة  عند  ●
 .الشيازي

 ما جاء فيها:  ▪

الدنيا  ا فقط مهما كان، بنيَ يالعمل معكم وابنكم هو للدن بعد يقيين أبنَّ  :يقول شاكر إبراهيمي ،الصفحة السابعةيف 
العليا  ا وعملنا لوصولكم إىل املرجعيةِ نستمرياما  إذاهبا ائي ر إغ اولُ لقيهما يف نفسي ويُ كان ابنكم يُ الَّيت  املال و  امةِ عوالز 

 شيءٍ  لِّ ي كُ ختطّ  وبني آخريت حبيث أصبحَ  ،عين مادي   هِ لطلبات يطاعيت وتنفيذإستمراري و ال ُبخلكرمي ومل يَـ   وهو طبعا  
املكتب احلمقى يذهبون  أعضاءُ  :كثيا    من كان يقوُل مساحتهُ ـا  وكيف ال يكون كذلك لدَّ جِ  اآلخرة عادي   مرُ أحَّتَّ  طبيعي

هذا الكالم  ،إىل غرفة صادق الشريازي - شي إىل غرفتكمهنا وكان يُ  جالس   سنيُ سني واحلُ إىل العراق لزيرة احلُ  ة أيمٍ عدَّ 
الرضا  إىل مشهد لكي يزور اإلمام الرضا واإلمامُ  أو األمحق يذهبُ  - يدور فيما بني حسني الشريازي وشاكر إبراهيمي

الكثري من  منطق   وهو ،مجاعة اليماين وهو منطق   ،ابينياخلط   هو منطق   شري إىل أبيه، هذا املنطق  ي   - ها األمحقأيُّ  ةِ فر غهنا بل
 يف األزمنة  حَّت  جف ليس يف زماننا هذا يف الن   الكبرية   املرجعيات   يف أوساط   أيضًا موجود   وهو منطق   ،الماعات األخرى

 .مةاملتقد   


