
  

 

  

  مِنْ أَجْلِ �َهضةٍ ثَقَافيّةٍ حُسينيّةٍ زَهرَائيّةٍ مُتحضِّرة                 أَصِيلَة   زَهرَائيّةٍ مِنْ أَجْلِ ثَقَافةٍ شِيعِيَّةٍ
 رَاقْ زَهرَائيٍّ مَهْدَويٍّ مِنْ أَجْلِ وَعْيٍ

 

 

  

  

  

 

 بَْرنَاَمج
 يـا َخـادَم الُحــَســْين 
  اعـــرْف ثُــمَّ اخــدمْ 

 

 

  عبـُد الحليـم الِغـــّزي
  

  منشـــورات موقع القمر 
  
  
 

 

 

  
  
  



  

  بَْرنَاَمج 
  يـا َخــادَم الُحــَســْين
  اعـــرْف ثُــمَّ اخــدمْ 

  
  

  بَر�امجٌ تلفزيو�ي عَرَضَتهُ قناة ُالقَمر الفَضائية 
  املباشروبطريقة البث 

  )16احللقة (
  األحــدوم  يــ
  هـ  1441 صفر 7بتاريخ:   
  م   2019/ 10/ 6: املوافق

 

 

 

  

  



  

  

  

  يا زهــــراء 

  

  

  
 

  

  
  
  
  
 

 

  
  
  

  بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
  



  

  بَْرنَاَمج 
  يـا َخــادَم الُحــَســْين
 اعـــرْف ثُــمَّ اخــدمْ 

  
  بَقيّةِ اهلل...   علىسَالمٌ سَالمٌ 

  وقَى اهللُ مَشروعكَ العَظيم يا إمام من سَفاهتِنا 
  وحُضُورك  على كِبَار سُفهائِنا يف غَيبتِكَ  و�صَركَ

�َحنُ الَّذين �َدّعي أ�نَّا شِيعَتك صَلواتُ اهللِ عَليك 
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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 نتاج الحضارةِ الفائقة والثقافِة الرائقة الَّتي أنتجتها لنا أحزابنا الدينيَّةُ  ون مُ فضائيّ 
القُ  في  الشيعيَّةُ  العُليا  الشيعيَِّة  الدينيَِّة  المرجعيَِّة  وأبناِء  أتباعِ  من  معهم  الحاكمة ومن  طبيَّةُ 

ً انتجوا لنا ألقد  ،النَّجف فا   !! !ستنتفُع منهُ األمم واألجياُل القادمة نتاجاً عظيماً ُمشّرِ

  .. نيا كربالئيّون يا عراقيّون يا َمن تقولوَن نحُن شيعةٌ لعلّيٍ موالو

  !!؟شيعةٌ أنتم حقيقيّوَن أم فضائيّون

قوَن أنتُم ِجدَّاً ُمبدعونخ   ! !الَّ

  ..أيُّها الشيعةُ العراقيّون

قون أنتم جدَّاً ُمبدعون   ! !خالَّ

  ..أيُّها الشيعةُ العراقيّون في ُكّلِ يوٍم بطريقٍة تُذبحون

  !!جدَّاً ُمبدعون

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

  !!؟هِر وعباقرةَ العصِر هكذا تبقونإلى متى يا نوابَغ الدَّ 

تيِن ال يُلدغون   ..العقالُء من جحٍر واحٍد مرَّ

  !!؟حتَّى متى ال تتَّعظون 

  !! ؟لكم شمالكم غّمانيا من فدوة أروح

جاء ايكَر إلى بابِ پمن س   . .الرَّ
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  !!! ؟يا شيعةٌ يا عراقيّون إلى متى تُذبحون

  !!؟ِخراٌف أنتم أم آدميّون 

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

 قاعديّونَ   . وهابيّونَ .إخوانيّون  طبيّونَ . قُ .نيّونسُ   بعثيّونَ   . عفلقيّونَ .ناصبيّونإنَّهم صداميّون  
  ... من ُكّلِ َحدٍَب ينسلون.نداعشيّو

  . .ريّونُعمَ  إنَّهم سقيفيّونَ  خالصةُ القوِل:

  !!! ربَّما؟مشتبهون هل نحُن فيما نقولُ 

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

  ..مراجعنا العظاُم وعلى ذقوننا يضحكونكما يقوُل 

  !! ؟. تسمعون.. قهقهة.قهقهةٌ 

  ..إنَّهم على ذقوننا يضحكون

  .. يا شيعةٌ يا عراقيّون ويوماً آخرَ 

جاء يدعسكم ب   . .أرجلهم المرجعيّون الشيعيّونفي باب الرَّ

  !!ما شاء هللا ما شاء هللا

جاء وركضِة عاشوراءفي ب   ..اِب الرَّ

  . .لةيُن مهزصاَر الدّ 

  . .والشعائُر كوميديا ساخرة

  . .وركضة طويريج مجزرة

  ..ديخيّون والشيعةُ هم الشيعةُ صنميّونَ 

  !!ُمؤدَّبونَ  إنَّهم حبَّابونَ 

  ! !َن بشَّاشوَن ِجدَّاً فَِرحونَ هشَّاشو

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

  ..فخيول الموكِب داستهم بحوافرها وعليهم تجري

  ..واأللسنةُ تلهُج منهم للمرجعِ في ُطول العُمرِ 

  ..ُخيول الموكب أخذوهُ دواءً  روثُ 

  ..عليه الشيعةُ  تراكضت

  ..روث ُخيول الموكب أخذوهُ دواءً 

  ...أخذوهُ شفاءً 

  .. .االستحمارِ من كّلِ أمراض العصِر إالَّ من داِء 

  ..هو منتشٌر فينا أيُّما انتشارِ 

ِ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

  .  .وحضورك ى كباِر ُسفهائنا في غيبتكَ ونَصرَك عل

  . .نحُن الَّذين ندّعي أنَّنا شيعتك صلواُت هللاِ عليك

  ..الٌم عليكمسَ 

  . الُحسين اعرْف ثُمَّ اخدمْ   هذِه الحلقةُ السادسةُ 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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ً   ثُمَّ بعد ذلك اخدم واخدم واْخدم ما دُمتَ  سفيهٌ    وإالَّ بصراحٍة ومن دُوِن ُمجاملة فأنتَ   ،حيَّا
د صلواُت هللاِ عليهم.  ٍد وآِل ُمَحمَّ   وخدمتك سفاهةٌ بحسِب منطِق ثقافِة ُمَحمَّ

ُك فيِه خدمتنا الُحسينيَّة، نحن  ال زال حديثي يتواصُل فيما يرتبُط بمعرفِة الواقع الَّذي تتحرَّ
ةُ بن الحَ الَّذين ندَّعي أنَّنا ُخدَّاٌم للُحسيِن صلواُت هللاِ وسالمهُ عليه، هل يقبلنا ال ن تحت سَ ُحجَّ

  هذا العنوان أم أنَّهُ ال يقبلنا ذلك أمٌر موكوٌل إلماِم زماننا صلواُت هللاِ وسالمهُ عليه. 

  ! في الحلقِة الماضيِة كنُت قد شرعُت في ذكر مواصفاِت ُحسيِن مرجعيَِّة السيِّد السيستاني
حسب أحاديثِه الوائلي ب  الشَّيخسين  هُ حُ إنَّ   ،سيٌن الَّذي تدعونا مرجعيَّةُ السيستاني إليهإنَّهُ حُ 

ى صغيرهم إنَّهُ ُحسيٌن الَّذي يدعونا إليِه المسؤولون من كبيرهم إل  ومجالسِه ومحاضراته!
ثنا قناةُ كربالء الفضائيّ   في العتبِة الُحسينيَّة! سيُن عميد  إنَّهُ حُ   عنه!  ةإنَّهُ الُحسين الَّذي تُحدِّ

أعتقد وبيّ   الوائلي!  الشَّيخأعني    ؛المنبر ما  اً  ُمهمَّ وليس  أنا  اً  ُمهمَّ وليس  أنَّني  من  لكم  نُت 
أنا أريدُ أن أعرض   ،فعقيدتي لنفسي، لكنَّ البرنامج برنامجي وأنا الَّذي أتحدَُّث فيه فهذا شأني

ما يدعونا السيستاني إليه عبر الوائلي وعبر عبد المهدي الكربالئي وعبر وسائل اإلعالم 
سيٍن فأنا أعتقدُ بحُ   !!سيٍن هذاتي من حُ راءَ لُحسينيَّة وفي الوقِت نفسِه أُعلن بَ التابعِة للعتبِة ا

آخر إنَّهُ ُحسيٌن الَّذي تتجلَّى لي صورتهُ من الزيارةِ الجامعِة الكبيرة، وليس هذا األخرق 
تدعونا إنَّني أتحدَُّث عن ُحسينهم األثول الَّذي    ،وليس هذا األثول  ،الَّذي يتحدَُّث عنهُ الوائلي

  عونا إليِه عبد المهدي الكربالئي!إليِه مرجعيَّةُ السيستاني ويد

  !سينهم حدَّثتكم عن جانٍب من مواصفاِت جدّ حُ  -
ا يعتقدون في والد حُ  -   ! سينهم وشؤونهِ وعن جانٍب ِممَّ
ا يعتقدون في والدةِ حُ  -   ! سينهم وشؤونهاوعن جانٍب ِممَّ

ة بن الحَ برأ إلى  وُكلُّ ما تقدَّم إنَّني أ ة الَّتي تُخالف من تلك العقيدة الفاسدة الضالّ   ،ن منهسَ الُحجَّ
ُحرٌّ في عقيدتي   ،فأنا أتحدَُّث عن عقديتي  ،منطق الكتاب والعترة على األقل بحسِب فهمي

هني إليه السيستاني خذ هذا الهرُ أن أصل إلى عقيدتي بنفسي ال أن آويجُب عليَّ   اء الَّذي يُوّجِ
و الوائلي  الُحسينيَّةعبر  عبر  العتبِة  إعالم    ،وسائل 

الحديُث مستمرّ  زال  جانٍب من ال  الماضية عن  الحلقِة  في  الكالُم  تقدَّم  االتِّجاه،  هذا  في  اً 
حُ  جدّ  حُ سيشؤون  والد  شؤوِن  من  جانٍب  وعن  والدة    سينهمنهم  شؤوِن  من  جانٍب  وعن 

  !!! ُحسينهم

ثكم في هذِه الحلقةِ    !! الَّذي يتحدَّثون عنهعن ُحسينهم  :أُحدِّ
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بالنسبِة لي ال أعرفهُ  سينهم وأنا ُحرٌّ لي  لهم حُ   هم   ،هم أحرار  ،رهُ أ منه وأُنكِ أتبرّ   ، والَّذي 
من حقّي    ،ال أفرُض ما أعتقد عليهم وليس لهم من حّقٍ أن يفرضوا ما يعتقدونهُ هم  سيني،حُ 

  أن أنتقد عقيدتهم ومن حقِّهم أيضاً أن ينتقدوا عقيدتي.

في   )) بحسِب تقسيم الوثائق في برنامج (الكتاُب الناطق 71عرضوا لنا الوثيقة رقم (ا  رجاءً 
ثنا عن ُحسيٍن الَّذي يعتقدون بِه من أنَّهُ قد قاتل في جيوِش خلفاء   هذِه الوثيقِة الوائلي يُحدِّ

حينما يتحدَُّث عن    سطنبول في معارك إسطنبول،إي فتحِ  وقاتل تحت رايِة يزيد ف  ،السقيفة
إلى كُ إمعركة   التأسطنبول عودوا  المعركة؟تب  القائد في تلك  يزريخ من هو  إنَّهُ  بن يد  ! 

هنا أن نأخذ عقيدتنا في الحُ  سين من  معاوية، بحسب الوائلي وبحسب السيستاني الَّذي يُوّجِ
الفضائيّ  كربالء  قناة  وبحسِب  السيستانيَّة  ،ةالوائلي  اإلعالم  العتبِة    ،ووسائل  وبحسب 

ا اس إلى هذا الضالل وهذوال يُنبِّهون النّ   ،فهم ينشرون هذا وال يعترضون عليه  ،الُحسينيَّة
  ،سينهم األثول األخرق يُقاتُل تحت رايِة خلفاء السقيفِة المشؤومةالجهل الـُمقرف، فهذا هو حُ 

األخرُق األثول الَّذي أكفُر بِه   سينهم الغبيُّ هذا هو حُ   ،بن معاويةيزيد    ويُقاتل تحت رايةِ 
   .سيِن علّيٍ وفَاِطَمةوألعنهُ، فما هو بحُ 

  ً71(عرضوا لنا الوثيقة رقم ا رجاء(:  

حمى  الحُ   وقفَ   الوائلي:  الشَّيخ[ عن  دفاعاً  متتالية  وقايع  ثالث  في  جراحهُ  يحمل  سين 
عندما نزل    ، من الهجرة  )26(في سنة    ؛المسلمين حتَّى سقى شجرة الحق، الدفعة األولى

الفتوح ليروي شجرة الحق ورجع وعليه الحُ  سين في فتوح أفريقيا يسكُب دماه في ثرى 
في فتوح طبرستان وَسَكب من دماه وحمل   )30( أوسمةٌ من الجراح، ونزل إلى القتال سنة  

سطنبول وقاتل إفي فتح    )49(على جسدِه أوسمةً إضافية وسقى شجرة الحق، ونزل سنة  
المسلمين ورجع يحمُل أوسمةً   لتُقطع  مع  يُعدُّ يدهُ  الليلة  من الجراح، ووقف في مثِل هذِه 

  ].ضعهُ في أصِل شجرة الحق ويُِعدُّ رقبته لتستقبل سهماً ثُمَّ ليهبط الدم ثُمَّ ليحملهُ الُحسين ولي

ِ عليكم حينما تقرأون زيارة عاشوراء:   ةً (با  - أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان-  فَلَعََن هللاُ أُمَّ
ةً فَلَعَ  أُمَّ َدفَعَتُكم َعن    ، أَسََّست أََساَس الُظلِم َوالَجوِر َعلَيُكم أَْهَل البَيت  َن هللاُ  ةً  أُمَّ َولَعََن هللاُ 

ةً قَتَلَتُكم  ،َمقَاِمكم َوأََزالَتُكم َعن َمَراتِبُِكم الَّتِي َرتَّبَُكم هللاُ فِيَها ما هم هؤالء الَّذين  -   َولَعََن هللاُ أُمَّ
ةً قَتَلَتُكم  -اءهرقتلوا الزَّ  ِدين لَـُهم بِالتَّْمِكيِن ِمن قِتَاِلُكم  ،َولَعَن هللاُ أُمَّ بَِرئُت   ،َولَعََن هللاُ الـُمَمّهِ

َوإِلَيُكم ِمنهم َوِمن أَْشيَاِعِهم َوأَتْبَاِعِهم َوأَوِليَائِِهم كيف نعتقدُ أنَّ الُحسين قد قاتل   )إِلَى هللاِ 
وهذا   ، سيُن الوائليوهذا حُ   ،هذا ُحسيُن السيستاني  !!راء؟ما هذا الهُ   !!؟تحت رايِة هؤالء
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سيٌن أخرق أثول ا حُ عتبِة الُحسينيَّة، هذسيُن إدارة الوهذا حُ   ،ةسيُن قناة كربالء الفضائيّ حُ 
   .ما هذا منطُق الُحسيِن وآل الُحسين غبّي!!

يتأكَّدوا بأنفسهم من أنَّ الُحسين بحسب السيستاني عبر الوائلي قد قاتل أن  على المشاهدين  
تب كُ عودوا إلى    ،وقاتل في فتح إسطنبول تحت رايِة يزيد بن معاوية  ،تحت رايِة السقيفةِ 

ه في هذِه السنة إلى  ريخ مَ التأ الَّذي    ! إسطنبول؟ن الَّذي كان على رأس الجيش الَّذي توجَّ
  كان على رأس الجيش هو يزيد بن معاوية. 

أيَّةُ شجرةِ حّقٍ هذِه؟! هذا  ة الّزهراء؟!  لَ تَ أيَّةُ شجرةِ حّقٍ سقاها الُحسيُن بدمائِه تحت رايِة قَ 
، لكنَّهُ إن كان يتحدَُّث عن ُحسيٍن الَّذي أعتقدُ  الرجل إن كان يتحدَُّث عن ُحسينهم فهو ُحرّ 

   .ابسيٍن هو كذّ وحّقِ حُ  حسيُن الزيارةِ الجامعِة الكبيرة ؛بهِ 

برستان كذَّاٌب حين يتحدَُّث عن أنَّ سيِّد الشهداء اشترك في فتحِ وفي معارِك وغزِو ط  -
  ، يعني في إيران

  ،ويكذُب حين يقول من أنَّهُ اشترك في حروِب أفريقيا -
  ،سطنبول تحت رايِة يزيدإويكذُب حين يقول من أنَّهُ اشترك في حرب   -
  .ويكذُب هنا. .ويكذُب هنا. .يكذُب هنا -

إلى هذِه األكاذيب إن كانوا يتحدَّثون عن   هكم  تُوّجِ السيستاني  السيِّد  الَّذي  مرجعيَّةُ  ُحسيٍن 
ا إذا كانوا يتحدَّثون عن حُ  أميٌّ أعتقدهُ، أمَّ ال يُحسُن   سينهم ذلك األخرق األثول الَّذي جدّهُ 

هُ تفاجأ كثيراً ألنَّهُ لم يكن ُمتوقِّعاً ِلـما الَّذي جدّ   ،هُ تراٌب في قبرهِ الَّذي جدّ   ،القراءة والكتابة
حُ  هو  ذلك  أصحابِه،  بين  جدُّ  سيجري  وذلك  يعتقدون    !!سينهمحُ سينهم  فيما  الحاُل  وكذا 

   . سينهم كما مرَّ في الحلقِة الماضيةسينهم ووالدةِ حُ بأحوال والد حُ 

يتحدَّثون عن حُ  إذا كانوا  ا  به وحّقِ دماء نحر حُ أمَّ أعتقد  الَّذي    ،سيٍن كذَّابون هؤالءسيٍن 
كذَّابة الُحسينيَّة كذَّابة هي األخرى  ،وعميد منبٍر كذَّاب  ،مرجعيَّةٌ  للعتبة  وقنواٌت   ،وإدارةٌ 

سيُن فَاِطَمة هكذا، هؤالء يتحدَّثون عن حُ   سيٌن الَّذي هو، فما حُ ةٌ كذَّابة هي األخرىفضائيّ 
  ر!سيٍن آخَ حُ 

زيارةُ عاشوراء عودوا إليها، لن تجدوا كلمةً واحدةً في هذِه الزيارة يُمكن أن تنسجم ولو  
النّ من بعيٍد مع ه القبيح، زيارةُ عاشوراء هذا  المنطق األخرق  الـُمقدَّس، الحُ   صّ ذا  سيني 

المنطق  منطُق الضالِل واالفتراِء على    ، زيارة عاشوراء ُكلُّ حرٍف فيها يرفُض هذا  إنَّهُ 
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د  ،سينالحُ  ٍد وآِل ُمَحمَّ أنا ال أصفهم بأنَّهم    !فماذا نصنُع لهؤالء؟  ،منطُق الكذِب على ُمَحمَّ
د اٌل حمقى أغبياءيتعمَّ عون ألنَّهم ُمشبَ   ،هذِه هي الحقيقةُ من اآلخر  ،ون في الكذب، إنَّهم ُجهَّ

قون ِة الَّتي أُشبِ اصبيَّ بسبِب الثقافِة النَّ   ،ةٍ بثقافٍة ناصبيّ  نت لديهم هذِه الذائقة لذا يتذوَّ عوا بها تكوَّ
أنّ  لو  ويقبلونها،  المعاني  زيارةِ  هذِه  بثقافِة  تشبَّعوا  الجامعة هم  الزيارة  وبثقافِة  عاشوراء 

  الكبيرة لـما قالوا هذا.

  ؟ماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة

عودوا إليه بأنفسكم وانظروا في   ،قرأ عليكم من (مفاتيح الجنان) الَّذي هو في بيوتكمأوأنا  
راء السيستاني هُ وقارنوا بين هذا ال  ،الزيارةِ الجامعِة الكبيرة إنَّها دستوُر عقيدتنا األصيلة

  وبين منطِق الزيارةِ الجامعِة الكبيرة. ،الوائلي الكربالئي

د، ُكلُّ هذِه األكاذيب مأخوذةٌ  ٍد وآِل ُمَحمَّ هذِه األكاذيب لم يَِرد منها ولو بلسان التقيَِّة عن ُمَحمَّ
ٍد ومن ُكتب النَّ  ُف أكثر من تسعين بالمئة من حديِث ُمَحمَّ د واصب، السيستاني يُضعِّ آِل ُمَحمَّ

ألنَّ    ،بالمئة  95بالمئة، ربَّما حتَّى أكثر من    90بحسِب منهجِه الرجالي والسندي، أكثر من  
هو   منهجِه  بحسِب  د  ُمَحمَّ وآِل  ٍد  ُمَحمَّ لحديِث  تضعيفاً  الحاضر  وقتنا  في  المراجع  أكثر 

ح لي َمن  إذا كان كالمي هذا ليس صحيحاً فل  ،كِذُب على السيستانيالسيستاني، أنا ال أَ  يُصّحِ
ح ولكن بالدليل، ما أنا تحدَّثُت عن هذِه القضيّة في البرامج السّ  ابقة ونقلُت أقوالهُ ونقلُت يُصّحِ

ما جئُت بشيٍء من عندي، بحسِب    ،آراءهُ من الُكتِب والمصادِر الصادرةِ من نفِس مكتبهِ 
د في كُ   95وربَّما أكثر من    ،بالمئة  90منهجِه أكثر من   ٍد وآِل ُمَحمَّ تبنا  بالمئة من حديِث ُمَحمَّ

ق الوائلي بأكاذيبِه هذِه الَّتي ينقلها من ُكتب النَّ  واصب، الَّتي نعرفها ضعيٌف ويدفعنا أن نُصدِّ
د ضعيفة وأحاديث   راء؟!! ما هذا الهُ أنتم ماذا تقولون؟ ما هذا الجنون؟! أحاديُث آل ُمَحمَّ

  هذا!!ِه يوائل ستاني كي نأخذها منواصب يدفعنا السي النَّ 

والَّتي تُشرُق   :رسُم لنا عقيدة الوالية والبراءة ماذا نقرأ في الزيارةِ الجامعِة الكبيرة الَّتي تَ 
سين الوائلي سين السيستاني وال بحُ بحُ سين فَاِطَمة ما هو  سيِن إنَّهُ حُ منها مالمُح صورة الحُ 

الكربالئي، حُ  المهدي  الكربالئي هو حُ وعبد  المهدي  عبد  الوائليَّةسين  الخصائص    ،سين 
َوبَِرئُت (وهذِه هي الخصائُص الوائليَّةُ بين أيديكم، هكذا نقرأ في الزيارةِ الجامعة الكبيرة:  

ُهم الظَّاِلِمين لَُكم  ب بِت َوالطَّاُغوت َوالّشيَاِطين َوِحز إِلى هللاِ َعزَّ َوَجّل ِمن أَعَدائُِكم َوِمن الجِ 
رثُِكم الشَّاِكيَن فِيُكم الـُمنَحِرفِين َعنُكم   الَجاِحِديَن ِلَحقُِّكم َوالـَماِرقِين ِمن َوَاليَتُِكم َوالغَاِصبِيَن ِإلِ

ِة الَِّذيَن يَدُعون إِلَى النَّارَوِمن ُكّلِ َوِليَجٍة ُدونَُكم َوِمن ُكّلِ ُمَطاعٍ ِسَواُكم َوِمن األَئِ  هؤالِء   )مَّ
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ةٌ يدعونَ  سين تحت راياتهم يا أيُّها الغبران؟! لكنّني مثلما قلت الحُ   ار كيف يُقاتلُ إلى النّ   أَئِمَّ
يتحدَّثون   األغبر! إنَّهم  األثول  األخرق  ُحسينهم    عن 

ا حُ  سينهم الَّذي يتحدَّثون  الكبيرة بريٌء من حُ سيُن الزيارةِ الجامعِة  حُ   ،سينٌ سيٌن الَّذي هو حُ أمَّ
  ، عنه

نجٌس في حياتِه بحسِب فتاوى السيستاني، في فتاوى   سيٌن دمهُ الَّذي يتحدَّثون عنه حُ   ُحسينهم
سين إلى إماِم  ن والحُ سَ دُم الحَ  ،دم فَاِطَمة ،دُم عليّ  ،دُم النَّبي ،السيستاني دُم المعصوِم نجس

اً بالسيِّد السيستاني  ،جسة دماؤهم في حياتهم ن  ،زماننا هذا قوُل مراجع   ،وهذا ليس قوالً خاصَّ
لكنَّكم إذا أردتم مصدراً   ،الشيعة عموماً، هذا الموضوع تحدَّثُت عنهُ سابقاً وجئُت بالمصادر

العروةُ الوثقى رسالةٌ عمليَّةُ لسيِّد    )العروةِ الوثقى(لفتوى السيستاني لهُ حاشيةٌ مطبوعةٌ على  
اليزد  عليهاكاظم  للسيستاني حاشيةٌ  على   ،ي،  للسيستاني حاشيةً  فإنَّ  المراجعِ  كما ألكثر 

العروةِ الوثقى، أكثُر المراجع كتبوا حاشيةً على الرسالِة العمليَِّة هذِه، السيستاني أيضاً كتب 
فحينما جاءت المسألةُ الَّتي يتحدَُّث فيها السيِّد كاظم اليزدي عن نجاسِة دم المعصوم   ،حاشيةً 

تب الحديث عن فقد أشار إلى حادثة ذُكرت في كُ   زيّ اعجإحتَّى لو كان بلوٍن أبيض في أمٍر  
ة حتَّى هذا أفتى ن العسكري من أنَّ دماً أبيض سال من بدنِه وفي حالٍة إعجازيّ سَ إمامنا الحَ 

 ، ليزدي بنجاستِه وأفتى السيستاني بنجاستِه أيضاً، فضالً عن دم المعصوم باللون األحمرا
أبو    ؛ة أفتى كاظم اليزدي بنجاستِه وأفتى البقيّةُ هذا دٌم باللون األبيض وفي حالٍة إعجازيّ 

د حسين االصفهاني، السيِّد  الحسن االصفهاني، الميرزا النائيني، ضياء الدّ  ين العراقي، محمَّ
د الشيرازي، السيِّد صادق   د باقر الصدر، السيِّد محسن الحكيم، السيِّد محمَّ الخوئي، محمَّ

د الشيرازي ميرزا مهدي الشيرازي، الوالد    ،الشيرازي في حاشيتِه على العروة سيِّد محمَّ
سيِّد هادي الشيرازي، آل الشيرازي عموماً يُفتون بنجاسِة دم المعصوم في حال اله  ابن عمّ 

طابور  حيات في  هم  الَّذين  الثانية  الطبقة  مراجع  اآلن،  المعاصرون  المراجع  والبقيّة،  ِه 
االنتظار ينتظرون موت السيستاني، الجميع في النَّجِف وفي قُم، في مشهد وفي أصفهان 

غبران ماذا   ؟!ماذا نصنع لهؤالء الغبران  ،الجميع يُفتون بنجاسة دم المعصوم في حياتهِ 
   ؟!نصنُع لهم

هُ األَوِليَاء  :حين نُخاطب المعصوم صلواُت هللاِ وسالمهُ عليه  ) (أَيَن َوجهُ هللا الَِّذي إِلَيِه يَتََوجَّ
داً صلَّى هللاُ عليِه وآلهِ  ً   ،ما هذا الخطاب نُخاطُب بِه ُمَحمَّ  ،ونُخاطُب فَاِطَمة  ،ونُخاطُب عليَّا

الحَ  والحُ سَ ونُخاطُب    ، سينن 
تنا إلى إمام زمانناونُخاطُب   (أَيَن َوجهُ هللا   :فنحُن هكذا نُخاطبهُ في دعاء الندبة الشَّريف  ،أَئِمَّ
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هُ األَوِليَاء زٍء من مظهٍر من مظاهرِه  هذا هو وجه هللا كيف أعتقدُ أنَّ في جُ   )الَِّذي إِلَيِه يَتََوجَّ
ست بالفكر النَّ هناك نجاسة يا أصحاب العقول النجس أَيَن َوجهُ  (  :نُخاطبهُ   بي؟!اصة الَّتي تنجَّ

أيُّ منطٍق   !زٍء من مظهٍر من مظاهرِه هناك نجاسةٌ؟!كيف أُخاطُب وجه هللا وفي جُ   )هللا
  !؟أخرق هذا المنطق 

د كما يتحدَُّث صاحب الزمان في دعاء شهر رجب ٍد وآِل ُمَحمَّ (َال    :حينما أتحدَُّث عن ُمَحمَّ
بين آياتك العظمى -َال فَرَق بَينََك َوبَينََها    -وأنا أُخاطُب هللا سبحانهُ وتعالى-  فَرَق بَينََك َوبَينََها

د ٍد وآِل ُمَحمَّ ر أنَّ    كيف  )إِالَّ أَنَُّهم ِعبَادَُك َوَخلقُك  -ال فرق بينك وبين ُمَحمَّ يُمكنني أن أتصوَّ
يا أصحاب   ا زءً أنَّ جُ   ،من مظهٍر من مظاهرهم  ازءً جُ  في مقاٍم من مقاماتهم يكوُن نجساً 

  العقول النجسة القذرة؟!!  

   :والتعليقاُت عليها) العروةُ الوثقىهذا الكتاُب (

إعداد مؤسَّسة السبطين العالمية، هذا الكتاُب َجمعت فيِه هذِه المؤسَّسةُ   ،زء الثانيهذا هو الجُ 
) 41األصلي للعروة الوثقى للسيِّد كاظم اليزدي مع (  الَّتي أنتجت هذا الكتاب ما بين النصّ 

ن يقولون بنجاسة دم المعصوم، ال يعني أنَّ الباقين الَّذين  مرجع من كبار مراجع الشيعة ِممَّ
هجري   1430  /الجميع يقولون، هذِه الطبعة هي األولى  ،هنا ما قالوا بنجاسة دمهِ   لم يُذكروا

العروةُ الوثقى والتعليقات   /مؤسَّسةُ السبطين العالمية  /قم الـُمقدَّسة  /تالمطبعة شريع  /قمري
وهذِه التعليقات مطبوعةٌ البعُض من هذِه التعليقات ُطبعت   /زء الثانيوهذا هو الجُ   /عليها

  البعُض من هذِه التعليقات ُجمعت مجموعةٌ من التعليقات وطبُعت في كتاٍب واحد،   ،لوحدها
من تعليقات كبار المراجع، مؤسَّسةُ  ،هناك طبعةٌ للعروة الوثقى عليها عشرةٌ من التعليقات

 ، السبطين العالمية َجمعت أكثر التعليقات في هذا الكتاب، هذا الكتاب يتألَّف من ِعدَّةِ أجزاء
هل   :قد يسأل سائل  )الدم األبيض(  :المسألة الثالثة  )90صفحة (الزء الثاني، في  هذا هو الجُ 

ناً باللون األبيض لمرٍض من األمراض هناك من دٍم أبيض؟ نعم، قد يكوُن دم اإلنسان ملوّ 
ى بالخضاب الدمويشك بسبِب مُ  إذا فُرض العلم بكونِه دماً نجس ):  (الدُم األبيض  لٍة فيما يُسمَّ

):  الدم األبيض(  -إذا نحُن نعرفهُ بأنَّهُ هذا دم لسبٍب من األسباب صار لونهُ أبيض فهو نجس-
- كما في خبِر فصد العسكري    -الدم األحمر قطعاً نجس-إذا فُرض العلم بكونِه دماً نجس  

عمليّةُ الفصد هي عمليّةٌ طبيّةٌ تُشابهُ عمليّة الِحجامة ولكن بنحٍو آخر، أنا ال أريدُ أن أُطيل  
المسألة هذِه  عند    ،الوقوف 

كما في   -ثُت عن هذِه المسألةيُمكنكم أن تراجعوا الموضوع بتفاصيلِه في برامج سابقة تحدَّ 



                        )                                                                 16الحلقة ( –خدم ا عرف ثم ايا خادم الحسين 

 عبد الحليم الِغزيّ 

- 15 -  

يعني مثلما أنَّ الدم الَّذي جرى من عروِق بدن إمامنا   ،خبِر فصد العسكري صلواُت هللاِ عليه
بحسِب  سَ الحَ  دٌم نجس  فذلك  أبيض  لونهُ  كان  العسكري  الوثقىن  كاظم    )(العروة  بحسِب 

بالل كان  أم  األحمر  باللون  أكان  نجس  دٌم  المعصوم  دم  فعليِه  لحالٍة  اليزدي  األبيض  ون 
عجزات إمامنا مُ   في جوّ   ،اإلعجاز  فهذا الحديُث حديُث فصد العسكري هو في جوّ   ، إعجازيّة

لةٌ مذكورةٌ في (بحار األنوار) وغير بحار األنوارسَ الحَ  ُمفصَّ وقد   ،ن العسكري، الروايةُ 
تقدَّم من كالم فهنا  فصيل في برامج سابقة ال أجدُ وقتاً إلعادة ما  تحدَّثُت عن الموضوعِ بالتّ 

ن العسكري الَّذي كان بلوٍن أبيض وهو في  سَ صاحب العروة يُفتي بنجاسة دم اإلمام الحَ 
وهذا ما عليِه جميُع   !!فماذا سيقول عن دمِه باللون األحمر قطعاً هو نجس  ،حالٍة إعجازيَّة

   .مراجع الشيعِة الـمعاصرين اآلن من السيستاني وغير السيستاني

 ) مرجع من مراجع الشيعة يُفتون بنجاسة دم المعصوم 41ب يشتمُل على أسماء (فهذا الكتا
ة بن الحَ وهو في حاِل حياته، وأنا أ فاهات من سفاهاِت هؤالء  ن من هذِه السّ سَ برأ إلى الُحجَّ

تُرّ  ومن  وسخافاتهم، المراجع    هاتهم 
ٍد وآل هم هذا الَّذي ال قيمة لهُ إطالقاً في ساحة التحقيِق والعلومن إفتائ م، بحسِب منهجِ ُمَحمَّ

د ال بحسب منهج الشافعي دإنّ   ،ُمَحمَّ ٍد وآِل ُمَحمَّ ال أتحدَُّث عن    ،ني أتحدَُّث عن منهج ُمَحمَّ
    .ونهُ هؤالء المراجع في الفُتيا واالستنباط بعمنهج الشافعي الَّذي يتّ 

  ):هؤالء كبار مراجع الطائفة( فائدةأقرأ لكم أسماءهم لل

  .علي الجواهري الشَّيخ  -
د الفي  -   آبادي.  زورالسيِّد محمَّ
د حسين النائيني، الميرزا النائيني معروف من أساتذة الخوئي.  -   الميرزا محمَّ
ة  ني وبقيّ ين أساتذة السيِّد الخممِ   ،س الحوزة في قمعبد الكريم الحائري مؤسّ   الشَّيخ  -

  المراجع.
أساتذة السيِّد الخوئي ومن األسماء البارزة المعروفة ين العراقي من  ضياء الدّ   الشَّيخ  -

  في النَّجف.
 السيِّد أبو الحسن االصفهاني.   -
 .القُّميغا حسين أالسيِّد   -
د باقر الصدر. الشَّيخ  - د رضا آل ياسين، خال السيِّد محمَّ   محمَّ
د تقي الخوانساري من مراجع قم المعروفين ِجدَّاً.  -  السيِّد محمَّ
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  كمري. هود الكالسيِّد محمَّ   -
 السيِّد صدر الصدر والد السيِّد موسى الصدر.  -
د حسين كاشف الغطاء. الشَّيخ  -  محمَّ
، من المراجع الكبار الّذي أشار إليِه السيِّد أبو الحسن  ييگانبالگلين  السيِّد جمال الدّ   -

ةِ من بعد المرجعيَّةُ لهُ من بعده لكنَّ السيِّد محسن الحكيم أخذها بالقوّ   االصفهاني أن تكون  
االصفهاني الحسن  أبو    ، السيِّد 

ر أن تكون المرجعيَّة لهذا الرجل.  كان الـُمقرَّ
  . ييگانبالگل ينالسيِّد جمال الدّ   -
  السيِّد إبراهيم الحسيني االسطهبناتي.  -
  السيِّد حسين الطباطبائي البروجردي، السيِّد البروجردي المعروف في قم.  -
د الشيرازي.الالسيِّد مهدي الشيرازي والد   -   سيِّد محمَّ
  المرجع الضرير الَّذي كان معروفاً.  ،السيِّد عبد الهادي الشيرازي من أبناء عمومتهم  -
 طباطبائي الحكيم.السيِّد محسن ال  -
المرجع الَّذي صار مرجعاً بعد وفاة السيِّد محسن الحكيم   ،السيِّد محمود الشاهرودي  -

  في النَّجف.
 السيِّد أبو الحسن الحسيني الرفيعي.  -
د هادي   -  الميالني، السيِّد الميالني معروف. الحسيني السيِّد محمَّ
 ردي من مراجع النَّجف. وجالسيِّد حسن البون  -
 كان في طهران. ،السيِّد أحمد الخوانساري، من مراجع إيران المعروفين ِجدَّاً   -
  السيِّد عبد هللا الشيرازي، من مراجع النَّجف وبعد ذلك هاجر إلى خراسان.  -
في قم الَّذي كانت لهُ من الجوالِت الشريعتمداري، المرجع المعروف  السيِّد كاظم    -

  يما بينهُ وبين السيِّد الخميني. والصوالِت ف
  السيِّد علّي الفاني االصفهاني، من مراجع النَّجف وقم.  -
  السيِّد روح هللا الموسوي الخميني. -
 ين المرعشي النَّجفي، من مراجع قم. السيِّد ِشهاب الدّ  -
 السيِّد أبو القاسم الموسوي الخوئي.  -
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ين العراقي وكان من مراجع ضياء الدّ الميرزا هاشم اآلملي، من أبزر تالمذة أغا    -
  قم. 

د رضا  -   المعروف.  ييگانبالگل ، المرجع يگانبيالگل السيِّد محمَّ
  السيِّد عبد األعلى الموسوي السبزواري.  -
د علّي األراكي، الَّذي صار مرجعاً في قم بعد وفاة السيِّد الخميني. الشَّيخ  -   محمَّ
د أمين زين الدّ  الشَّيخ -   ين في النَّجف.خباريّ اإل مراجع زرمن أبين، محمَّ
د الشيرازي مرجع الكربالئيّ   - د الحسيني الشيرازي، السيِّد محمَّ ين، وكذلك السيِّد محمَّ

سمه هنا لكنَّه في حاشيته على العروة الوثقى هو أيضاً يذهب ذكر الم يُ   ،سيِّد صادق الأخوه  
  إلى نجاسِة دم المعصوم في حياته.

  . القُّميالسيِّد حسن الطباطبائي   -
الطباطبائي    - تقي  الطباطبائي  القُّميالسيِّد  حسن  السيِّد  مشهد  مراجع  من    ،القُّمي، 

 من مراجع قم. القُّميبائي ط والسيِّد تقي الطبا
د صادق الُحسيني الروحاني، ال زال حيَّاً.  -  السيّد محمَّ
د الموسوي ُمفتي الشيعة.  -   السيِّد محمَّ
 السيستاني، السيِّد السيستاني المرجُع األعلى في النَّجف.السيِّد علّي الُحسيني   -
د الفاضل اللنكراني. الشَّيخ  -  محمَّ

 ! بقيّة المراجع أيضاً، الجميع يذهبون إلى نجاسة دم المعصوم في حياتِه، ماذا تعتقدون أنتم؟
  ال:التطهير صريحةٌ واضحةٌ ِجدَّاً، نحُن نقرأ في زياراتهم الشريفة على سبيل المث آيةُ 

سيِن وهي الزيارة األولى المخصوصة بحسب ترتيب (مفاتيح الجنان) نقرأ في زيارة الحُ 
القُّمي،  ث    للُمحدِّ

أَْشَهُد أَنََّك ُطهٌر ( سين:  سين بها في شهر رجب وشعبان، نُخاطُب الحُ الزيارةُ الَّتي نزوُر الحُ 
أَشَهُد أَنََّك ُكنَت نُوَراً  (  ،األصالِب واألرحامسيِن حينما كان في  هذِه المعاني ثابتةٌ للحُ   )َطاِهرٌ 

بِ  الَجاِهِليَّةُ  تُنَِجسَك  لَم  َرة  الـُمَطهَّ َواألَرَحاِم  الشَّاِمَخة  األَصَالب  المعاني   )أَْنَجاِسَهافِي  هذِه 
وثابتةٌ لهُ حينما كان   ،سيِن حينما كان في األصالب الشامخة واألرحام الـُمطهَّرةثابتةٌ للحُ 

وحينما استشهد وبعد    ،وحينما مشى على هذا التراب  ،وثابتةٌ لهُ حينما ُولد  ،في رحِم فَاِطَمة
ٍد    ،إنَّني أتحدَُّث عن علّيٍ وآِل عليّ   ،سينٍ الشهادة، إنَّني أتحدَُّث عن حُ  إنَّني أتحدَُّث عن ُمَحمَّ

د ُمَحمَّ   ،وآِل 
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ة بن الحَ   ،آل فَاِطَمةإنَّني أتحدَُّث عن فَاِطَمة و د عن الُحجَّ ن سَ إنَّني أتحدَُّث عن قائم آل ُمَحمَّ
  .ُكلُّهم هكذا  ، العسكري

رٌ (هكذا نُخاطُب الُحسين:   دُ ال توجد في اللغِة ألفاٌظ أخرى تُحشَ   ) أَْشَهُد أَنََّك ُطهٌر َطاِهٌر ُمَطهَّ
طهارتهِ    ،لبياِن 

اد وحقِّك يا أبا السجّ   )أَْشَهُد أَنََّك ُطهٌر َطاِهرٌ (  :سينيا حُ   ،ُغ والهيئات واأللفاظ هي هذِه الصيَ 
دمُك طاهٌر يا   ،سين أنت طاهٌر يا حُ   ،اصبيّ منهجهم نجس بالفكر النَّ   ،عقوُل هؤالء نجسة

  ال كما يقوُل هؤالء الغبران من مراجع الطائفة.  ،سينحُ 

زء الثالث واألربعون من (بحار األنوار) لشيخنا المجلسي، وهذِه الطبعةُ طبعة هذا هو الجُ 
عن    الحديث السادس عشر، بالسند المذكور:   )243صفحة (الدار إحياء التراث العربي،  

ا َسقََط الُحَسين ِمن بَطِن أُّمه َوُكنُت َولَيتَُها  ،مّطلببنت عبد ال ةَ صفيّ  ُولّيِتَُها    -أَو-  قالت: لـَمَّ
ا َسقََط الُحَسين  -سينِ كانت ترعى فَاِطَمة عند والدة الحُ - لب هي ةُ بنت عبد المطّ صفيّ   لـَمَّ

ا َسقََط الُحَسين ِمن بَطِن أُّمه َوُكنُت َولَيتَُها الَّتي تقول:   ة  )ُولّيتَُها(  لـَمَّ : يَا َعمَّ -  قَاَل النَّبيُّ
ةُ النَّبي ةُ صفيّ  استهل  ،سين واستهلسين، فما إن هلَّ الحُ ينتظُر قدوم الحُ  كان النَّبيُّ  ، هي عمَّ

الحُ   ،بدا صوتهُ  فما إن هل  يبدو صوتهُ،  بنوره واستهل وبدا استهالل الصبي حينما  سيُن 
ة  -ةتِه صفيّ صوتهُ النَّبيُّ نادى على عمّ  ة َهلُّمي إِليَّ اْبنِي، فَقُلتُ   ، يَا َعمَّ   -ة تقول صفيّ -  يَا َعمَّ

سيٌن ة وهذا حُ ! هذا َرِحُم فَاِطمَ ؟ةُ تقولينأيُّ كالٍم يا صفيّ   ،ْفهُ بَعدإِنَّا لَْم نُنَظِّ   ،يَا َرُسوَل هللا 
ا َسقََط الُحَسين ِمن  ة تقول بنت عبد المطلب:  صفيّ   !؟ةبُن فَاِطَمة ماذا تقولين أنت يا صفيّ  لـَمَّ

ة  )ُولّيِتَُها(بَطِن أُّمه َوُكنُت َولَيتَُها   : يَا َعمَّ   ، يَا َرُسوَل هللا   َهلُّمي إِليَّ اْبنِي، فَقُلُت:  قَاَل النَّبيُّ
ة  -؟فماذا قال رسول هللا-  ْفهُ بَعدإِنَّا لَْم نُنَظِّ  ِفينَه؟!  ،يَا َعمَّ   ، ةفيّ ن أنِت وإن كنِت ص مَ   أَنِت تُنَّظِ

فينه ن أنِت يا صفيّ لب ولكن مَ وإن كنِت بنتاً لعبد المطّ  ة أَنِت من أنِت؟!    ؟!ة؟! أنت تُنّظِ يَا َعمَّ
ِفينَهُ؟! دٌ صلَّى هللا عليه وآلهما تقولين يا صفيّ   تُنَّظِ إِنَّ هللا تَبَاَرَك َوتَعَالَى قَد   :ة؟! يقول ُمَحمَّ

َوَطهَّره َرِحُم    ،نَظَّفَهُ    ة،فَاِطمَ هذا 
رة بنجاسات الفكر النَّ سين وهذا حُ    اصبي.بن فَاِطَمة، أال تُعساً لتلك العقول القذرة الـُمتقذِّ

ٌر ِمن ُطهٍر َطاِهٍر ُمطهَّرٍ (فهكذا نخاطب حسيناً:   دٍ -  أَْشَهُد أَنََّك ُطهٌر َطاِهٌر ُمَطهَّ  من من ُمَحمَّ
فَاِطَمة  من    علّيٍ 

ٌر ِمن ُطهٍر َطاِهٍر ُمطهَّرٍ أَْشَهُد  -سينيَا حُ  - َطُهرَت َوَطُهَرت بَِك البَِالد أَنََّك ُطهٌر َطاِهٌر ُمَطهَّ



                        )                                                                 16الحلقة ( –خدم ا عرف ثم ايا خادم الحسين 

 عبد الحليم الِغزيّ 

- 19 -  

الطهارةِ  مصدُر    أنت 
   . )َوَطُهَرت أَرٌض أَنَت بَِها َوَطُهَر َحَرُمك يَا ُحَسين َطُهرَت َوَطُهَرت بَِك البَِالد -سينيا حُ 

نَا بِِه ِمن َوَاليَتُِكم  َوجَ (هكذا نقرأُ في الزيارة الجامعِة الكبيرة:   عََل َصَالتَنَا َعلَيُكم َوَما َخصَّ
نُصلّي عليكم بألسنتنا   ،نحن نُصلّي  )ِطيبَاً ِلَخلِقنَا َوَطَهاَرةً ِألَنفُِسنَا َوتَزِكيَةً لَنَا َوَكفَّاَرةً ِلذُنُوبِنَا 

نَا بِِه (   ،فتصُل طهارتكم إلينا، يا أيُّها الطاهرون الـُمطهَّرون َوَجعََل َصَالتَنَا َعلَيُكم َوَما َخصَّ
ِلذُنُوبِنَا َوَكفَّاَرةً  لَنَا  َوتَزِكيَةً  ِألَنفُِسنَا  َوَطَهاَرةً  ِلَخلِقنَا  ِطيبَاً  َوَاليَتُِكم  المراجع   )ِمن  هؤالء 

د!!الغُبران    يقولون إنَّ دماءكم نجسة يا آل ُمَحمَّ

سيٌن هذا الَّذي  فإنَّ السيستاني يُفتي بنجاسِة دم المعصوم، فحُ   ،نحن نتحدَُّث عن السيستاني
هنا مرجعيَّةُ السيستاني إليه دمهُ في حياتِه نجس   !!يتحدَّثون عنه وتُوّجِ

الكبرى في وائليّ الطامّ  السيستاني   نجٌس حتَّى بعد استشهاده" سين  الحُ إنَّ دم  "   :هم، يقولةُ 
يُفتي بطهارةِ دم الَّذين قُتلوا من أفراد الحشد الشعبي في معارك داعش الَّذين قُتلوا في ساحة  

وهناك من   ،العترةِ الطَّاهرة  المعركة، فهؤالء دماؤهم طاهرة وهذا القوُل جاء في أحاديثِ 
أنَّ  من  القول  بهذا  يقولون  جمٌع  الـُمخالفين  المعركةفقهاء  في  يُقتُل  الَّذي  الشهيد  وهذا   ، 

الـُمصطلُح (الشهيد) يُطلُق فقط على الَّذي يُقتُل في ساحة المعركة بحسب الفقه عند الشيعة 
ولذلك ال يحتاُج   ،هُ طاهرة ليست نجسةفي ساحة المعركة دماؤ  ة، الَّذي يُقتلُ نّ وحتَّى عند السُ 

ل، المراجُع يفتون بنجاسِة دم المعصوم في حياتِه لكن الشهيدُ ال يُغسَّ   ،ال يُغسَّل  ،إلى تغسيل 
إذا ما استشهد في ساحة المعركة فحالهُ حال الَّذين قتلوا في معارك داعش مثلما يُفتون لهم  

دماؤ  البُدَّ  تكون  طاهرةأن    ، هم 
ا وائليّ  هوننا إلى أن نأخذ ديننا منهُ وأن نعرف الحُ أمَّ إنَّ   :يقول  هسين من خاللهم الَّذي يُوّجِ

  سين نجس حتَّى بعد استشهادِه!!دم الحُ 

  ً70عرضوا لنا الوثيقة رقم (ا رجاء(:  

سنة شكثر   1340  ي، هذسنة تقريباً، زين  1340سين انقتل اله  اآلن الحُ   الوائلي:  الشَّيخ[
يعة ترب يصلون عليها؟ ما تقول لي دم الحُ قجاي ين محيط األطلسي سين شنو هو ال لون الّشِ
يحچی مني انتوا هالعقلية هالذهنية يعني الواحد يتكلم من  ما تفهّ   !ما يخلص؟  هالگديعني  
مع األسف، ثُمَّ بعدين هذِه كتبنا بين   !غريب   !غريب وهللا  له؟! بعق  يحچیذنه لو  بإ  يحچی

دم  خ بأيديكم كلها تقول بحرمة الدم، أنَّ الدم نجس، زين، ما ممكن واحد عنده شيء يُلطّ 
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ا تجون تقولون أن هذي ألن بيها ال ما عندنا هالشكل ألن بيها    ،ويسجد عليه، زين، انتوا لَمَّ
  سين اطالقاً ما يم هالمعنى...].دم الحُ 

سين في ساحة القتاِل دٌم  كم يقول إنَّ دم الحُ سين، هذا وائليّ وأنَّى لنا بتربٍة ُملطَّخٍة بدم الحُ 
سين نجٌس في هو السيستاني بنفسِه يقول إنَّ دم الحُ   !كم!تنجس ماذا تقولون أنتم هذِه مرجعيّ 

التّ  إلى  تعودوا  أن  ويُمكنكم  المصادر  إلى  وأشرُت  الحلقاِت حياتِه  في  لِة  الـُمطوَّ فاصيل 
برامجي   في  لِة  الـُمطوَّ أحاديثي  إلى  تعودوا  أن  يُمكنكم  برامجي،  من  كثيٍر  من  مِة  الـُمتقدِّ

  األخرى.

حي فإنَّنا  الوائلي  تبويب  بحسب  األولى بحسب  الـُمطلقِة  الزيارةِ  في  مثالً  نقرأ  مفاتيح (نما 
ت لَهُ أَِظلَّةُ ( :سينزيارات الحُ   وهي من أهمّ ) الجنان أَشَهُد أَنَّ َدَمَك َسَكَن فِي الُخلد َواقَشعَرَّ
يا لسخافِة عقولكم! دم    !!!سينة العرش اقشعّرت من نجاسِة دم الحُ يبدو أنَّ أظلّ   )العَرش

ثَاَر هللا سين هو دُم هللا (الحُ  يَا  سين هو دم هللا  ثار تعني الدم، دم الحُ   كلمةُ   )السََّالُم َعليَك 
هذا شخٌص   ،سيٌن الَّذي دمهُ نجٌس بعد استشهادهِ هذا حُ   )السََّالُم َعليَك يَا ثَاَر هللا َواْبن ثَاِره(

ٌر في ُكّلِ أحوالهِ   سيننا طاهرحُ   نجٌس ال شأن لنا بِه!! هذا هو   ،استشهد أم لم يُستشهد  ،ُمطهَّ
وال هو   !!! أحلى من العسل، أريد أن أموت على هذا الغلوّ ؟ي ُمغاليسيننا، تقولون عنّ حُ 

غلوٍّ  يحزنون   من  هم    ،وال 
د. ٍد وآِل ُمَحمَّ   أنتم غبران ال تفقهون معارف ُمَحمَّ

ُم لنا الوائلي راء وهذا السخف الَّذي  هذا الهُ  تدعونا مرجعيَّة السيستاني أن نعتقد بِه ألنَّها تُقدِّ
فضائيّ  مُ عبر  قاطع  وبلساٍن  ثنا  يُحدِّ الوائلي  هو  ها  خطبائها،  وعبر  أوّ اتها  بدم  ستهزئاً  الً 

وما المحيُط األطلسي يا أيُّها الوائلي؟!    !؟هل هو المحيط األطلسي  :سين وهو يتساءلالحُ 
سينهم األخرق هذا حُ   ،تحدَّث عن نجاسِة دمِه صلواُت هللاِ وسالمهُ عليهثُمَّ بضرٍس قاطع ي

  .النجس األثول

إذا لم يكن السيستاني يقبُل كالم الوائلي إذاً   سيُن السيستاني!يُن الوائلي وهو حُ سهذا هو حُ 
رُ   !مكتب السيستاني أنَّ هذا الكالم ضالل؟  نُ لماذا ال يُعلِ   !بالشيعِة أن يأخذوا بقولِه؟  لماذا يُغّرِ

النّ  هون  يُوّجِ أن يسيروا على منهج لماذا  الخطباء  السيستاني من  الوائلي ويطلب  إلى  اس 
ماذا أقول العبائُر ال   ،الوائلي؟! ما هو هذا منهج الوائلي منهُج الضالل والُسخِف والجهالةِ 

الضالّ  العقيدة  هذِه  في وصِف  هتكفي  األدب  وإساءة  الشهداء صلواُت هللاِ ة  سيِّد  بحّق  ذِه 
  وسالمهُ عليه.
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  :سينهم هذا الَّذي يعتقدون بِه إلى الحديِث عن عاقبِة أمرِه في قبرهومن نجاسِة حُ 

ٌر في ُكّلِ أحوالِه، نوٌر  سينهم هذا، حُ سيٌن يبرأ من حُ سيٌن الَّذي أعتقدُ بِه حُ حُ  سيٌن طاهٌر ُمطهَّ
ثني عنهُ الزيارةُ الجامعةُ الكبيرةسيٌق في ُكّلِ آناتِه، حُ شرِ مُ  ،  ٌن هذا الَّذي هو أعرفهُ الَّذي تُحدِّ

َوأَنَّ   -سينيا حُ -  َوأَنَّ أَرَواَحُكم(سيٌن الَّذي هكذا تُخبرني عنه الزيارةُ الجامعةُ الكبيرة:  إنَّهُ حُ 
طهارةٌ ُمطلقة في ُكّلِ  )بَعضأَرَواَحُكم َونُوَرُكم َوِطينَتَُكم َواِحَدة َطابَت َوَطُهرت بَعُضَها ِمن 

مقاماتها  ،أحوالها ُكّلِ  ُكّلِ مظاهرها  ،في  آناتها  ،في  ُكّلِ  أَرَواَحُكم  (  ،في   - ُحسين  يَا-َوأَنَّ 
إنَّها أنواٌر ال   ،َخلَقَُكم هللاُ أَنََواَراً   َونُوَرُكم َوِطينَتَُكم َواِحَدة َطابَت َوَطُهرت بَعُضَها ِمن بَعض

النجاسةُ ُظلمةٌ، يا ُحسين   !!حقيقةُ األنوار، نوُر األنوار هذا فأين النجاسةُ؟هذِه    ،فيها  ُظلمةَ 
 َوأَنَّ أَرَواَحُكم َونُوَرُكم َوِطينَتَُكم َواِحَدة َطابَت َوَطُهرت بَعُضَها ِمن بَعض يا ُحسين يا ُحسين:  

تُحيُط حقائُق أنواركم بالعرِش وما بعد أنتم الَّذين  -  فََجعَلَُكم بِعَرِشِه ُمحِدقِين  َخلَقَُكم هللاُ أَنََواَراً 
هللا  ،العرش وجه  ويا  هللا  نور  بُِكم  -يا  َعلَينَا  َمنَّ    ) َحتَّى 

 ،رة في ُكّلِ مظاهركم وفي ُكّلِ بواطنكمطهّ جئتم صورةً طاهرةً مُ   ،فكنتم صورةً لتلك الحقائق 
الـُمطهَّر الطاهر  وبباطنكم  الـُمطهَّر،  الطَّاهر  بظاِهرُكم  مؤمٌن  الطاهر وبسرّ   ،إنِّي  كم 

الـُمطهَّرة،  ،الـُمطهَّر الطاهرة    وبعالنيتكم 
سيٌن لكم وآخركم وشاهدكم وغائبكم يا أيُّها الطاهرون الـُمطهَّرون، هذا هو حُ إنّي مؤمٌن بأوّ 

ً رُف حُ الَّذي أعرفهُ وال أعرُف غيرهُ، ال أع    .سيناً نجساً قبيحا

حُ  عن  ثوننا  يُحدِّ يقولونإنَّهم  فماذا  ناطقها   ؟ سينهم،  عبر  السيستانيَّةُ  المرجعيَّة  تقوُل  ماذا 
  !الرسمي العقائدي عبر وائليها؟

رحمة على والديكم  (إنَّه تراٌب وعظاٌم بالية في قبرِه ولذا فإنَّنا حين نزورهُ نزور موقفاً!!  
 ) ؟!وين هوه هذا الموقف حتَّى نروح نزوره   ؟شيشتغل  ؟نمَ ابن    ؟ونا هذا الموقف وينما تدلّ 

حظّ   حَ طيَّ  الّ   هللا  الضَّ العقائد    ،ة هذِه 
ن زار  عندنا مَ   دَ رَ في أّيِ مكاٍن وَ   ،سينسين الَّذي هو الحُ لحُ ) ا(َمن َزاَر الُحَسيَن َعاِرفَاً بَِحقَّهِ 

الحُ    سين؟!موقف 
ٍد  اصبي من أين تأتوننا به؟! ألنّ راء الوهابي وهذا المنطق النَّ هذا الهُ  كم ال تفقهون ثقافة ُمَحمَّ

د، لماذا؟ ألنَّكم سلّطتم علم الرجال وعلم األصول وعلم الكالم على   أحاديث العترة  وآل ُمَحمَّ
 ً شيئا أبقيتم  فما  أنتم وجهالتكم،  بقيتم  شيئاً،  أبقيتم  فما  أنتم وج  ،الطاهرة  البسيُط  هبقيتم  لكم 

  وجهلكم الـُمركَّب، بقيتُم أنتم وجهالتكم وضاللتكم أيضاً، ما هي هذِه الحقيقةُ من اآلخر.
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  ً67عرضوا لنا الوثيقة رقم (ا رجاء(:  

الواقعالوائلي  الشَّيخ[ يتصوّ ال هذوله    :  الي  نقف على  رون  إلى كربالء  نروح  حنه عندما 
عظام أو نقف على تراب، هواي غلطانين، أنا جاي أقف على موقف مو جاي أقف على 

ت وما تزال ُمدويَّة، ما احتواها التراب،   !تراب ال، ال، أنا جاي أقف هنا على صرخٍة دوَّ
اهنا واقف  أنا  المكان،  هذا  تزال مرفرفة على  الشهداء    ما  أبو  الـُمثُل  على مجموعة من 

  !!ا مو رايح أزور لي عظام بالية هاجسدها على صعيد الطف، ففي واقع األمر أن

ــا عبيــــر الجــــراح ــا كــــربالء يــ  وزهــــــــو الــــدم العلــــوّيِ األبـــــي   أيــ

ين بِ    ويــــا صــــرح مجــــٍد بنــــاهُ الُحســــَ ــِ ــفِه المعجـــ ــي رصـــ ــدع فـــ  وأبـــ

مات ــِ ــن ســ ــمةً مــ ــا ســ ودويــ ــُ  تَشـــــدُّ األنـــــوف إلـــــى األطيـــــبِ    الُخلــ

ـــُمْذَهبِ    ســـــيبقى الُحســـــين شـــــعاراً علـــــى ــفق الـــــ ــيلِك والشـــــ  أصـــــ

 !!إذاً أنا في زيارتي للُحسين ما رايح أزور لي قطعة من التراب أو قطعة من العظام البالية
كان الُحسين عظام  ، ألنَّهُ لو كان هكذا لََما نشط الظالمون بالمنع عن زيارتِه، أرجوك لو  أبداً 

ين وال عروش المتوكل وأمثال المتوكل، وال عروش أذيالهم  بالية ما خافته عروش األمويّ 
، لـَما أرعب هؤالء، ك النَّمط من العظام البالية، هاإلى يومك هذا، نعم، لو كان الُحَسين ذل

القبر يضرب الحُ  ين، سلكن أرعبوهم وتصوروا أنَّ بالقضاء، يعني تصوروا أنَّ ضرب 
الُحسين  يموت،  ال  والمضمون  مضمون،  الُحَسين  أن،  من  أكبر  الُحسين  صدقني،  أبداً 

  .مضمون والمضمون ال يقوى الهدُم على القضاء عليه 

ــ انت ريُح ـــــــــــهى والضـــــ
اناإل

ــوانُ    ــموُخ والعنفــ ــاوى الشــ ــا تهــ  مــ

ــى    إنَّمـــا تُهـــدم الحجـــارة والمضـــمون ــى علـــ ــانُ يبقـــ ــدى ويُصـــ  المـــ

بالية بيه عظام  أنا ما واقف، ما واقف على قبر  وإنَّما واقف على صرخة أسمعها   !!إذاً 
  ...]وهللا ال أعطيكم بيدي إعطاء الذليل وال أفر فرار العبيد  ؛مدوية

 ، في باب التدبّرِ   ، الً؟! هذا يأتي في حاشية الزيارةِ في أّيِ مكان نحن نزور صرخةً نزور ُمثُ 
سين سيني، عالقتنا بالُحسين بشخص الحُ في باِب معرفتنا بالمشروع الحُ   ،في باب الِعبرةِ 

ومخّ  ولحمِه  وجسدهِ بدمِه  بروحِه  الُحسين  مع  عالقتنا  وعظمِه،  هو    ،ِه  ما  حقيقةٌ  الُحسيُن 
ُهراٌء من   مضمون، هذِه الحقيقةُ تشعُّ منها المضامين، أن نقول إنَّ الُحسين مضمون هذا
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وإنَّما نزوُر صرخةً   بالية،  وال نزوُر عظاماً  تراباً  أنَّنا ال نزوُر  نتحدَّث عن  القول، وأن 
سين في أّيِ سيٍن وآِل حُ ة مرفرفة في أّيِ مكاٍن هذا اللون من الثقافِة في زيارتنا لحُ مدويّ 

النصوص؟!  من  نٍص  أّيِ  في    مكان 
آداب  ونصوص  التعاليم  ونصوص  الزيارات  تّطلعون   نصوص  وال  تُنكرونها  الزيارات 

اٌل بحقائقها وبعد ذلك تُخرجون لنا من جيوبكم الوسخة من جيب الصفحة  ،عليها من   ،ُجهَّ
الرشيدةُ  والمرجعيَّةُ  الُهراء  هذا  لنا  تُخرجون  الوسخة  الجيوب  هذِه   هذِه  إلى  هنا  تُوّجِ

  خافات!السّ 

هونَ أنا أنصح الزوّ  ين أن يزوروا الصرخة المدويَّة الَّتي ال زالت سلزيارة الحُ   ار الَّذين يتوجَّ
الـُمثُل وأن يزوروا هذا   وأن يزوروا مجموعة  !وأن يزوروا الموقف والمضمون  !مرفرفةً 

للحُ   راء!الهُ  ههُ  نُوّجِ فيها  الخطاُب واضٌح  الزيارات  لزيارةٍ من  وحينما   ، سينأيُّ مراجعٍة 
للحُ  الخطاب  هُ  لشخصهِ نُوّجِ ههُ  نُوّجِ إنَّنا  لوجههِ   ،سين  وجسدِه،  الكريمتين    ،لروحِه  لعينيه 

هُ إلى الحُ   نحنُ   ،لجبينِه الساطع  ،العظيمتين الـُمشرقتين  سين وهكذا نعتقدُ من أنَّهُ يَردُّ نتوجَّ
هكذا نُخاطب الُحسين من قريٍب ومن أنَّهُ يشهدُ مقامنا،    ،علينا سالمنا ومن أنَّهُ يستمُع كالمنا

هذا الُهراء   ...إنَّنا ال نُخاطب موقفاً وال نُخاطُب صرخةً مدويّةً مرفرفة وال وال  ،ومن بعيد
 ، لظرٍف ما  ،كم هذا، ال يقوُل قائٍل من أنَّ هذا كالماً قيل في مجلٍس ماالَّذي يتحدَُّث بِه وائليّ 

قِة الماضية إلى أنَّ رسول هللا تراٌب في قبرِه ما أنتم استمعتم في الحل  ،هو يُصرُّ على هذا
  ما مرَّ هذا الكالم.  ،وهو ال يزوُر هذا التراب وإنَّما يزوُر الذكريات

  

  ) راء) على نفس هذا الهُ 68اعرضوا لنا الوثيقة:  

ة، أقبِّل خشبة  الوائلي:  الشَّيخ[ أبداً، أنا واقف على موقف مو واقف على    ؟!جاي أقبِّل فضَّ
ألمُح خلف الضريح صوت يهدُر ال   !! أنا جاي أقدر ألمُح خلف الضريح موقف  !!تراب ال

وهللاِ ال أعطيكم بيدي إعطاء الذليل وال أفرُّ فِرار العبيد، أنا ألمح   ،أبعاد الوجود  يزال يمألُ 
هكذا ألقى هللا   :بها الُحسين إلى الّسماء وقال  من وراِء هذِه األحجار كتلةً من الدّم الَّتي قذفَ 

  ...]وأنا مخضوب بدمي مغصوب عليَّ حقَّي

الحُ  دم  بنجاسِة  يعتقدُ  أنَّهُ  باعتبار  نجسةً  ستكوُن  الدم  من  الكتلة  هذِه  بعد قطعاً  حتَّى  سين 
  !!!استشهاده

 المراجعِ هو دٌم  ماء وهو على قيد الحياة هذا حتَّى بحسبِ وهذا الدم ألقاهُ الُحسين إلى السّ 
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ما هذا هو    !!!سين كان حيَّاً وهو قد انفصل عن جسدِه وهو في حال الحياةنجس ألّن الحُ 
الحوزةِ هُ  وقذاراُت عقائدهم  راءهُ   ،راء  السّ   ،المرجعيَّة  النتائج  هذِه  إلى  خيفة  إنَّما وصلوا 

العقائد استنباط  في  ناصبيَّاً  اعتمدوا منهجاً  الحكاية من  ،ألنَّهم  إلى   ،أصلها  هذِه  ما ذهبوا 
د في استنباط عقائدهم. ٍد وآل ُمَحمَّ   منهجِ ُمَحمَّ

 ) راء) على نفس الهُ 69) إلى وثيقة (68ومن وثيقة :  

أنا   !!أنا عندما أوقف على قبره ما جاي أوقف لي على أحجار أمجدها  الوائلي: إذاً   الشَّيخ[
مو واقف على حجر   ،فكري الح لي  ما عندي مخ ما عندي فكر، تجي انت تصحّ   يهيچمو  
م لي ميِّت  !!أنا م موقف  !!وال واقف أكّرِ واقف على هالقبر مو على القبر   ،أنا واقف أكّرِ

  ] واقف على موقف من المواقف...نفسه 

وهذا   ،الرواياُت صريحةٌ   )سينمن زار قبر الحُ (   ؛الرواياُت صريحةٌ في أنَّ الزيارة للقبر
أنا ال أزور القبر إنَّهُ يزوُر الموقف، هذِه    :يُعطيكم منهجاً إنَّهُ منهُج مرجعيَّة السيستاني يقول

هذِه   ؟!التشريعات من أين يأتي بها هذا األخرق ومن أين تأتي بها هذِه المرجعيَّة الخرقاء
دتشريعاٌت مُ  ٍد وآِل ُمَحمَّ بالكامِل لمنهجِ ُمَحمَّ ِلَما يقول    ن المرجعيَّةُ موافقة، إذا لم تكخالفةٌ 
ر بالشيعِة أن يعتمدوا على أقواله  لمَ   الوائلي إذاً    !إذاً لماذا يبثّون مجالسهُ ومحاضراته؟  ؟!تُغّرِ

د، الشيعةُ ال ال يَ   ،ما هذا الكالُم ينتشُر في ُكّلِ مجالسهِ  ٍد وآل ُمَحمَّ نقُل شيئاً من ثقافِة ُمَحمَّ
وهذا هو الَّذي ينقلهُ الوائلي، لو أنَّ    ، عتزليَّةعلى ثقافٍة شافعيٍَّة مُ يُميّزون ذلك ألنَّهم نشأوا  

د ألحسّ  ٍد وآل ُمَحمَّ بت بثقافِة ُمَحمَّ ن أنَّ الرجل يتكلَّم بشيٍء ُمخالٍف ِلَما يُريدهُ وا مِ الشيعة تشرَّ
د دٌ وآُل ُمَحمَّ إنَّني   ،السيِّد السيستاني  ال أتحدَُّث عن مرجعيَّةِ   ،لكنَّ المرجعيَّة من البدايةِ   ،ُمَحمَّ

الغيبِة الكبرى ربُّوا الشيعة على الذوق  بداياِت عصر  أتحدَُّث عن المرجعيَِّة الشيعيَِّة منذُ 
دالنَّ  ٍد وآِل ُمَحمَّ فال يستطيعون أن يُميِّزوا ما بين الثقافِة   ،اصبي، على الثقافِة البعيدةِ عن ُمَحمَّ

ثقا بين  المعتزليَّة وما  قرأوا الشافعيَِّة  بها وال  ال سمعوا  أساساً  د ألنَّهم  ُمَحمَّ وآِل  ٍد  ُمَحمَّ فِة 
  عنها،

مُ  شافعيَّةٌ  مكتبةٌ  الشيعيَّةُ  مُ المكتبةُ  شافعيَّةٌ  منابٌر  الُحسينيَّة  المنابُر  قُ عتزليَّة،   ، طبيَّةعتزليَّةٌ 
مُ  شافعيَّةٌ  أيضاً  المكتبةُ  قُ وحتَّى  والمرجعيّ عتزليَّةٌ  والفضائيّ اُت  طبيَّة،  كذلك، كذلك،  اُت 

الهُ  لذلك يمرُّ هذا  الواقع  يتحسَّسون منه ألنَّ البرامج كذلك، هذا هو  الشيعة فال  راء على 
، الكالُم ال يقتصُر على  طبيّ قُ   عتزليٌّ مُ   هو مذاٌق شافعيٌّ   المذاق الَّذي يُقاُل لهُ مذاٌق شيعيّ 

  على الجميع. ،سين وال على رسول هللالحُ 
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  ًوهو يتحدَُّث عن عظام علّيٍ في قبرهِ 66ا لنا الوثيقة رقم (عرضوا رجاء (:  

بن   الحقيقة عليّ   ، لبعِث التشكيك وين؟ في هذا القبر، إرادة على أنَّهُ   الوائلي: إرادة  الشَّيخ[
 بن أبي طالب مو فرد كيان ينظم بالقبر أبداً، ما أقدر أسمي عنده قبر ألن علّي  أبي طالب  

الواقع ليش ما    !!قف لي على عظام، اليعني أنا عندما أقف على علّيِ بن أبي طالب ما أ
شرقاً وغرباً!! إذاً  نتثرة  ين مُ قف لي على عظام؟ ألن إذا كانت مسألة عظام عظام اآلدميّ أ

ة قف على معالم تشدني إلى شخصيّ أنا عندما أقف على مكان يرتبط بعلّي بن أبي طالب أنا أ
ر لي عظام  مو جاي أدوّ   ،ه ألنَّه أثر يرتبط بكيان معنويقف على مكان يخصّ أ  !!ةمعنويّ 

بن أبي طالب ال، ال أبداً، أنا الواقع علّيِ  ، ال،  ر لي قبر هاوين مدفونة العظام، وال جاي أدوّ 
  ...]عندما أقف عليه ما أسميه مدفون بقبر أبداً 

هذا    يعبأ بعظام في قبر! هو يزور موقف!! هو ال  هو ال يقُف على قبر  !!راء؟ما هذا الهُ 
؟! لماذا مرجعيَّةُ السيستاني أهل البيت تجدونه  في أّيِ مكاٍن من حديثِ   راء يا أيُّها الشيعةُ الهُ 

الهُ تُ  التشيّع المرجعي، هذا هو   !؟راء بينكم؟! لماذا ال تسألونهاريد أن تنشر هذا  هذا هو 
الَّذي حدَّثتكم عنه في   المسافرالتشيّع السبروتي  الحقيقة كاملةً   )برنامج (دليل  سون  ستتلمَّ

  بالحقائِق والوثائِق واألدلَِّة والبراهيِن والدقائق. 

 ح بشكٍل واضح من أنَّهُ    الشَّيخ) حيث أنَّ  74عرضوا لنا الوثيقة رقم (ا الوائلي يُصّرِ
تقديسنا    سين بحذائِه وبرجله ألجل إقناعِ ُمخالٍف يُناقشهُ في قضيّةِ داس على تربة الحُ 

  :)74اعرضوا لنا الوثيقة رقم ( ،سينيَّةللتربِة الحُ 

تعبدوها،   ابرجلك، تقل له اتفضل شوف هاي التربة، يقول ال انتو  وتسحقهاالوائلي:    الشَّيخ[
د عدم الفهم  امك جاي اسحقها برجلي هسه، ليش هالسطحيّ يا أخي هاي قدّ  ة أو ليش هالتعمُّ

  ...]شيخلصها هاي ما تخلص زين

رين مثل مرتضى العسكري وغير  هذا الموقف لم يصدر من الوائلي فقط وإنَّما صدر من آخَ 
ما نحُن نمشي   :سين بأحذيتهم وبأرجلهم، قد يقول قائلمرتضى العسكري داسوا تربة الحُ 

بأرجلنا، وندوسهُ  كربالء  تراب    على 
سجود صارت لهُ موضعاً لليكون  من تراب كربالء كي    ازءً ذلك شأٌن لكن حينما نقتطُع جُ 

الصَّ   ،خصوصيّةٌ  يقول  مثلما  األمر،  التمِ   ادق اختلف  هذا  السجود على  أنَّ  يخرُق ن  راب 
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السبع، مُ   الُحجب  ليست  الخصوصيّةُ  وهذِه  التُ هناك خصوصيّة،  بنفس  ألنَّ    ،رابرتبطةً 
ُم االحترا  ،االحتراُم ليس للتراب بما هو تراب  ،سين الخصوصيّةُ هناالتراب منسوٌب إلى الحُ 

الحُ  إلى  نُِسب  ألنَّهُ  هنا  عالم للتراب  في  وأدخلناهُ  كربالء  أرض  من  اقتطعناهُ  وألنَّنا  سين 
لكنَّ هؤالء لَضعِف   ، الصالةِ وعالم السجود، فال يجوز أن يُهان هذا التراب بوجٍه من الوجوه

   .لكنَّ هؤالء لُسخِف ثقافتهم العقائديّة يفعلون ما يفعلون ،عقيدتهم

إنَّهم يتحدَّثون    ،وهذا هو عليُّهم الَّذي هو عظامٌ   ،سينهم الَّذي هو تراٌب وعظاٌم باليةهذا هو حُ 
اً من جميع الجهات حُ   !سينهمعن حُ  اً شامالً عامَّ سيٌن الَّذي أعتقد بِه يختلُف اختالفاً كامالً تامَّ
  !!ةدٌ أجنبيّ ُحسينهم قاتلهُ ي النجس هذا الَّذي يتحدَّثون عنه، سينهم األخرق األثولعن حُ 

الحديث   ،الَّذين قتلوا أُّمه فَاِطَمة  ،سيٌن الَّذي أعتقدُ بِه الَّذين قتلوه هم الَّذين كتبوا الصحيفةحُ 
إِذَا ُكتَِب (متى؟    سينقُتل الحُ   ،ادق عن إمامنا الصَّ الثامن من (الكافي الشريف)    الُجزءفي  

الكتاُب تلك الصحيفة القذرة المشؤومة الَّتي كتبها جمٌع من الصحابِة   )الِكتَاب قُتَِل الُحَسين
على أن يغدروا بالنَّبي وآل النَّبي وُطبِّق برنامُج تلك الصحيفة في السقيفة المشؤومة في 

ومن ُجملِة فقراتها أن قتلوا فَاِطَمة وحاولوا قتل علّيٍ فما نجحوا في ذلك،   ،سقيفِة بني ساعدة
د يقولونفاصيل الَّ التّ  (إِذَا ُكتَِب الِكتَاب قُتَِل   :تي وردت في أحاديث العترة الطاهرة، فآل ُمَحمَّ

 ، سينالَّذين كتبوا الصحيفة هم الَّذين قتلوا الحُ   ،ت الصحيفةبَ حينما ُكتِ   لَ تِ سيُن قُ الحُ   )الُحَسين
ا ال أستطيع  أن  ،بعضاً من عبائرها  وهذا مضموُن زيارة عاشوراء وقد قرأُت عليكم قبل قليلٍ 

ر قراءة ما جاء في زيارة عاشوراء    يُمكنكم أن تعودوا إلى ذلك. ،أن أُكّرِ

حُ   آخرهم  شخٌص  قاتلهُ  حُ   ،سينهم  هو  حُ إذاً  آخر،  أصحاُب سيٌن  هم  قتلوهُ  الَّذين  سيننا 
الحُ   ،الصحيفة قتلوا  الَّذين  هؤالء  السقيفة  أصحاُب  عليه،  هم  وسالمهُ  هللاِ  صلواُت  سين 

ها هو الوائلي العظيم يُحلِّل لنا بهذا التحليل النوابغ الَّذي ال يُماثلهُ   ،سينهم قتلهُ قاتٌل آخر حُ 
  سين!!حليل يُحلِّل لنا كيف قُتَِل الحُ ت

  ًاعرضوا الوثيقة رجاء:  

لي أشرح لك اياه الليلة إن شاء هللا، شنو هو  إ: أكو عامل هذا المهم شويه  الوائلي  الشَّيخ[
لضرب مصادر الوحدة في تاريخ المسلمين،   صبع األجنبيالعامل وجود اإل  ، له  هالعامل تنبّ 

لي شوي زين، اشلون يعني العنصر األجنبي، الرجال يزيد وين تربى؟ يزيد اتربى    هتنبّ 
لي الزيد ما بين النصافره، كانوا هم  ين، زين، عاش يعند أخوالِه بني كلب، بنو كلب مسيحيّ 

يرة على أيدي النصافره، وبعد، معلمه ونديمه منو؟ األخطل دراسته كلها باألد  ،يدرسوه
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؟ اثنين سرجون مو هالشكل، سرجون بن منصور  الشاعر المعروف، المستشارين ماله منو
رين مال هالدولة هاي المؤسَّسة اثنين، المستشا  لي، ذوله   هتنبّ   ،بن سرجون، وزاغا نفروخ

  ...]الجولي كانوا يديرون شؤونه، الرجل تربى في هذا ال

د هو هذا من أنَّه  إلى تعليق،  ال يحتاجُ هذا الُهراء الواضح    (إِذَا ُكتَِب الِكتَاب   :تحليل آل ُمَحمَّ
سيننا  وحُ   ،فُحسينهم قاتلهُ هم يعرفونهُ   ، راء يكوُن في حاشية الموضوعهذا الهُ   )قُتَِل الُحَسين

نحُن نعرفهُ  قاتلهُ  قاتُل حُ فقاتُل حُ   ،نحُن  فإنَّ حُ   ،سينهمسيننا غير  سيننا قطعاً هو غير ولذا 
د الَّذين قتلوه هم أصحاُب الصحيفةحُ   ،سينهمحُ  ٍد وآِل ُمَحمَّ وما   ، أصحاُب السقيفةسيُن ُمَحمَّ

عنهم ع  فقاتُل حُ   ،تفرَّ المنهج  هذا  على  ومن  والوائلي  السيستاني  عن  أتحدَُّث  هؤالء  سين 
   .سينهم هذا الَّذي يتحدَُّث عنه الوائليحُ 

وكاحُ  اإلسهال  بمرض  مصاٌب  الولدُ  وهذا  ولدٌ  عندهُ  بِه  يعتقدون  الَّذي  ُملطَّخاً سينهم  ن 
  !! بالغائط 

فوا غائطهُ ولكن ال ندري ماذا حدث لهُ بعد أن أسروه   !! فكانوا يدخلون عليه بالماء كي يُنّظِ
ُملطَّ  سيبقى  بالسالقطعاً  ُمقيّد  فهو  بالغائط  أحٍد  سخاً  من  هناَك  وليس  فهُ ل  هو   !!!يُنّظِ هذا 

عن  السّجادهم عن ولٍد لهُ اسمه سيناً بهذِه الصيغِة مثلما يقوُل وائليّ أنا ال أعرُف حُ  ،سينهمحُ 
   !!سينهمولد حُ 

ُكّلِ نقٍص حُ  الـُمطهَُّر عن  الطَّاهُر  المعصوُم  هو إمامنا  السّجادُ  ابنهُ  يُعاني من   ، سيننا  كان 
يصنعون بالماء  عليه  فيدخلون  ى  الكمّ   الُحمَّ الجوّ لهُ  بسبِب حرارة  الماء   ادات  كان  حينما 

ادهُ  سيننا الَّذي نعرفهُ هذا هو حُ  ،راً توفّ مُ     .وهذا سجَّ

ا حُ  سينهم هم األخرق األحمق النجس ولدهُ ُملطٌَّخ بالغائط ألنَّهُ كان ُمصاباً باإلسهال بحسِب أمَّ
ثنا والسيستاني يطلُب من   ،رواياتهم الوائلي سيُحدِّ بحسِب روايات هؤالء الغبران، أساساً 

هوا إليه وهذا الحديُث يُبثُّ على قنواِت السيستاني والشيرازي على القنوات   ،الشيعِة أن يتوجَّ
ثنا عن اإلمام    السّجادة أيضاً ليالي شهادة اإلمام  الشيرازيّ   السّجاد يبثّون لنا حديث الوائلي يُحدِّ

كم  معمائ  وهللاِ   !!!صاباً باإلسهال وكان ُملطَّخاً بالغائط كي ينّظفوه من غائطهكيف أنَّهُ كان مُ 
  .صلواُت هللاِ وسالمهُ عليهِ   السّجادووجوهكم وعقولكم هي الـُملطَّخة بالغائط وليس اإلمام 

  ًأ فيها هذا الوائلي ما يتقيَّأ من قذارةٍ بخصوِص ة الَّتي يتقيّ عرضوا لنا الوثيقا  رجاء
  :السّجادإمامنا 
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ل عليه وما حصَّل عليه أن  الالوحيد    : والشيءالوائلي  الشَّيخ[ لي كان اإلمام يتمنَّى أن يحّصِ
وكانَ  ذلك،  وبين  بينهُ  المرض  ولكن حال  أبيه  يدي  بين  اإلمام   يُجاهد  كان  مرض شديد 

الباقر أنا طفل صغير كأنَّ (  :مبطون، مبطون نعم ما يكاد يرفع رأسه، كان يقول اإلمام 
لتنظيفهِ  الغلمان يحملون الطشوت  يقوى   ما  ،الصورة بعيوني كنت أرى أبي يدخل عليه 

 : لجذبهُ من ردائِه قا  ،وحاول أن ينهض يقاتل مع تلك الحالة، منعهُ الُحسين  )يشيل رأسه
داأخيّة زينب    ...]حبسيه لئال تبقى األرض خالية من نسل آِل ُمَحمَّ

ال يُوجد عندنا في الروايات أنَّ اإلمام الباقر   ،سين الَّذي أعتقدُ بِه هذا كذٌب صريحوحّق الحُ 
بعيوني الصورة  كأنَّ  (أنا طفٌل صغير  عليه  قال:  يدخل  أبي  أرى  يحملون   الغلمان  كنت 

تب تب الشيعة وال في كُ سين هذا الكالم ليس موجوداً ال في كُ الحُ   وحقِّ   )الطشوت لتنظيفهِ 
كُ نّ السُ  في  وال  كُ ة  في  وال  اليهود  كُ تب  في  وال  النصارى  كتُ تب  في  وال  الهندوس  ب  تب 

لماء فترى من الوائلي نفسِه، عندنا روايةٌ أنَّ موالينا كانوا يحملون اين، هذا كذٌب مُ البوذيّ 
إ على  بالماء  ي  السّجادامنا  مويدخلون  وال  الجوّ وفقط  آخر،  شيء  الحرّ   جد  شديد    ، كان 

كانتشوفعا الحار  في  راء  مُ   ،الصيف  كان  ً اإلمام  كي بحمَّ   صابا بالماء  عليه  فيدخلون  ى 
ن الطشوت وهم يحملنَّ أصاب باإلسهال واإلمام مبطون مُ   ا هذا الحديث أنَّ أمَّ   ،دوا بدنهبرِّ يُ 

) (اإلرشاديخ المفيد في كتاب  والشَّ   ،المفيد  يخِ تب الشَّ ناك في كً هُ   ،وافتراء  لتنظيفه وهللاِ كذبٌ 
، سهالإلالذرب وهو ا  ءصاباً بداكان مُ د  ااإلمام السجّ   من أنَّ   سينة الحُ لَ تَ نقل الكالم عن قَ 

 آلَ   خالفُ ذي يُ راء الَّ ة بالهُ وءفيد مملمتب الما كُ   ،المفيد وإن كان المفيد قد نقلهُ   راء نقلهُ هُ   اهذ
نقلهُ عمَّ   ،دمَّ حَ مُ    ! ؟ن 

عن    ،واصبمن النَّ   اية عن ناصبيٍ و نقل الر  قد  سأل الوائلي ما هوأأل السيستاني وأسأنا  
قتلةِ    ،سينالحُ   أحد 

د ااإلمام السجّ   نقل هذا الخبر من أنَّ   ،يادزين شاركوا في جيش ابن  ذالَّ   نقل الرواية عن أحدِ 
الذركان مُ  بداء  الموضوع    ،بصاباً  بالتفصيل وذكرتُ   ثتُ أنا تحدَّ هذا  ل هؤالء اأقو  عنه 
الكبيرةِ المعمَّ  العمائم  الحقيقة هي   ذهِ ه   ،والصغيرة  مين من أصحاب  التي هي في   العمائم 

 هُ من أنَّ   السّجاد  ة بالغائط يقولون عن إمامنابالغائط، مثلما عقولهم محشوّ   خةطَّ المل   العمائم
بالغائط لطَّ كان مُ   بثُّ عة عليه ويُ يم الش علِّ أن تُ   ةتكم السيستانيَّ مرجعيَّ   ذي تريدُ هذا هو الَّ   ،خاً 

الفضائيّ   اهذ كربالء  قناة  األ  ،ةعبر  قناة  الشيرازيوعبر    ، نواروعبر    ، قنوات 
وجوهكم    مَ ة من صخَّ سينيَّ الحُ   هي هذه الثقافةُ   ،عةي ن ينتشر بين الشأيدونه  رذي تُ هو هذا الَّ 

  الَّتي تعتقدون بها. العقائدهذه  ح هللا حظّ وطيّ 
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الباقر    ما  ،ابكذَّ   وهللا اإلمام  طفل صغير(قال  كنت  بعيوني  أنا  الصورة  ى  أتحدّ   )وكأنَّ 
  ةِ العقائد الضالّ   هم من أصحاب هذهِ لفّ   ومن لفّ   ينالوائليّ وين والوائلي  السيستاني والسيستانيّ 

تب من كُ   ،ينتب الوهابيُ من كُ   ،ةنّ تب السُ واحد من كُ   اهم أن يأتوني بمصدرٍ أتحدَّ   ،الفاسدة
 ينفإنَّ   -تب الشيعةمن كُ   م أن يأتوني بكتابٍ هسألأ ال أريد أن  -  نتب البوذييُ من كُ   ،الهندوس

  .أكاذيب هذهِ  وهللاِ  ،كالمهم حينئٍذ سأعتذر وحينئٍذ سأقبلُ 

ُف أحاديث أهل البيت الموجودةالسيستاني  سألُ أأنا     مُ علِّ مصادر حديثنا وتُ   في أهمّ   : أنت تُضعِّ
طالب الخطباء أن ال يذكروا حديث وتُ   ،تحديث أهل البي  بناءك وتالميذك على تضعيفِ أ

البي   ، السند  ضعيفُ   هُ ألنَّ   ت أهل 
ال أصل لها، هذه من   ،الَّتي ال مصدر لها  كاذيبمن الوائلي بهذه األ  اس لألخذِ بالنّ   تدفعُ   مَّ ثُ 

 اكم جميعاً أن تأتوني بمصدرٍ ح وأتحدَّ ارصُ   هذا كذبٌ   ،من أكاذيبه  ،من عند الوائلي  ،عندهِ 
هذا الكالم    ،فوهنظِّ هم كانوا يدخلون على اإلمام بالماء كي يُ المعلومة من أنَّ   واحد فيه هذهِ 
  ة.نيَّ اة السيست أكاذيب الوائلي والمرجعيَّ  هذهِ  ،ليس موجوداً 

قائلٌ  يقول  المرجعيَّ   :قد  عالقة  السيسوما  الَّ   ة؟نيَّ تاة  هي  هي  تُ ما  هذا  النّ   هُ وجِّ تي  إلى  اس 
 ثُ ذي يتحدَّ م وشاهدتم الفيديو الَّ توسمع  ،اتهافي فضائيّ ب  هذا الخطا  تي تنشرُ الخطاب وهي الَّ 

يبدو    الوائلي وعن الجانب اإلعجازي فيها،ة أحاديثِ عبد المهدي الكربالئي عن عجائبيّ   فيهِ 
  جازي هو هذا الجانب الغائطي فيها!الجانب اإلع نَّ أ

الحُ  منك مخدومك،يا خادم  يريدُ  ماذا  اعرف  االتّ   سين  هذا  في  الحديُث  وتقدَّمت تقدَّم  جاه 
ال تكون خدمةً ُحسينيَّةً إالَّ بخدمِة إمام زماننا، فهناك رباٌط   اإلشارة إلى أنَّ الخدمة الُحسينيَّة

سيني والمشروع المهدوي،  ومفصٌل ال يتزحزُح عن مكانِه فيما بين المشروع الحُ ال ينفكُّ 
ِة  عن إمامنا الصَّ   ولذا نحُن في دعاء الندبة الشريف وهو دعاٌء مرويٌّ  ةً وعن الُحجَّ ادق مرَّ

الحَ  أخر سَ بن  ةً  مرَّ بَِدِم (ى:  ن  الطَّاِلُب  أَيَن  األَْنبِيَاء،  َوأَْبنَاِء  األَْنبِيَاِء  بِذُُحوِل  الطَّاِلُب  أَْيَن 
في سياٍق طويٍل من المناجاةِ وإظهار الشوِق والحنين واألنين في محضِر  -  الـَمْقتُوِل بَِكربَالء

الحَ  بن  ِة    ، نسَ الُحجَّ
بَن أَْحَمَد َسبِيٌل فَتُْلقَى َهْل َهْل إِلَيَك يَا  -جانٍب آخر من هذا الدعاء الشريف  إلى أن نقول في

 -َمتَى-  نَِرُد َمنَاِهلَك الَرويَّة فَنَروى، َمتَى  -َمتى َمتَى-  يَتَِّصُل يَوُمنَا ِمنَك بِعََدٍة فَنَحَظى َمتَى
ك  حُ اوِ رُ نُ وَ   يكَ ادِ غَ نُ   -ىتَ مَ -َمتَى  ى،  دَ الصَّ   الَ د طَ قَ فَ   كَ ائِ مَ   بِ ذْ ن عَ مِ   -)نَْنتَِقعُ (   :وفي نسخةٍ -  نَْنتَِفعُ 
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مَ ينَ عَ   رُّ قِ نُ فَ  هذا هو منطُق ثقافة العترة في   ،الدعاء الشريف  ويستمرُّ   )...ىتَ مَ   ،ىتَ مَ   ،ىتَ اً 
  . ناجاةمُ ـالخطاِب وال سيننا ومهدينا وهذا هو أدبُ التواصِل ما بين حُ 

ما   حنها(  :أدب  لِّ ذي يخلو من كُ إمام زماننا بهذا األسلوب الَّ كم هذا عن  ُث وائليّ يف يتحدَّ ك
  ). منتظرين واحد اسمه مهدي

  ً50(عرضوا لنا الوثيقة رقم ا رجاء(:  

وترى  أمّ   الوائلي:  الشَّيخ[ وكيف  توقيت  ماكو  اآلن  إلى  وكيف  يظهر  متى  معالجه  أا  نا 
يجابياتها وسلبياتها إمعالجها معالجة كاملة، ذاكر  )  (هوية التشيعهالمسألة بكتاب، بكتاب  

يجي   نقعد ننتظر أكو واحد اسمه مهدي   هتفصيالً، يعني ال يتصور البعض من عندنه ان احن
أبداً،   مشاكلنا  يعتقد  اليحل  سخيف،   يهيچلي    اعتقاد 

ً   ما عندنا هي االسالم ما يمنعنه، فكرة المهدّي ما تمنعنه أن نسوي مصنع   ،اعتقاد اطالقا
وال تمنعنه نأمر بمعروف وننهى عن المنكر، وال تمنعنه نجاهد دون أوطاننا وال تمنعنه 

يعني عبارة عن رفع مبدأ    ،يجابياتها أكثر من سلبياتهاإنقتل دون مبادئنه أبداً، مجرد فكرة  
...]رفع مثل أعلى للعدالة ل أو عبارة عن   يس إالَّ

ث عن اإلمام بهذه يتحدَّ   مابن جيرانه  ؟!سمير مثالً   همهدي صديق ابن  اسأل الوائلي هذأأنا  
  ؟!الطريقة

اس إلى ه النّ وجِّ ماذا يُ ـل  !الطريقة  بهذهِ   عن اإلمام  الحديث  م أدبَ ا أن نتعلَّ ريد منّ السيستاني يُ 
  !؟!مدرسة الوائلي

فكرة عن  عبارة  المهدي  للعدالةل  ثَ مَ   !!اإلمام  الم  !!أعلى  ومَ هاإلمام  فكرة  أعلى  ثَ دي  ل 
ة بن الحَ أنا ال أُ   ؟ثابتة  حقيقةٌ   هُ أم أنَّ   !؟!للعدالة ن سَ ريد أن أقول من أنَّ الوائلي ال يعتقدُ بالُحجَّ

إنَّ أ أتحدَّ بداً،  هُ   ثُ ني  قولهِ عن    ، راء 
ما منتظرين واحد   احنه(  ؛صحيح في التبليغِ وفي الحديث عن إمام زماننا   فهل هذا أسلوبٌ 

مهدي،    اسمهُ 
 ) ل أعلى للعدالةثَ د فكرة ومَ اإلمام المهدي مجرّ   وأنَّ   ،يعتقد هالشكل فهذا هو سخيف  يلالو

  !؟!هكذا نتعامل مع إمام زماننا

ماذا تقولون    !!؟ هكذا هو الحديث عن إمام زماننا  !اتهااتها أكثر من سلبيّ د فكرة إيجابيّ مجرّ 
  ! ؟!أنتم
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زمانهم بهذه الطريقة الخرقاء، إلى أين   موا معرفة إمالَّمعة أن يتعيمن الش  ني يريدُ االسيست
وا دُّ كم، رُ كم وهذا منهُج سيستانيّ وائليّ   ذا ما ه  !مكان؟  إلى أّيِ   !؟ونها السيستانيّ أنتم ذاهبون أيُّ 

ً ليس مهمّ   ،ونيشتمني واوبعد ذلك سبّ   ،وا عليهادُّ رُ   ،الحقائق   على هذهِ  وني أو أن أن تسبّ   ا
  .الحقائق  وا على هذهِ تشتموني ولكن ردّ 

رآِن في  إمام زماننا آلية من القُ   كم حينما يصُف تفسيرَ األدب هذا عند وائليّ   ويتعالى سوءُ 
أنَّ   هللاِ   حسيٍن صلواتُ  من  يصدُر عن عجو   عليه  الكالم  مُ هذا  فةز  مريم   في سورةِ   ،خّرِ

 ويلة إذا أردتم ط الحكاية    ،اء هو من أهل قم األشعري إلى سامرّ   ا ذهب سعدٌ مَّ لَ   ﴾ كهيعص﴿
 381المتوفى سنة    ،الصدوق   نالشيخ  ) النعمة  وتمامُ   ينالدّ   لُ كما(صل  مصدرها األ  أن تعرفوا
صاحبَ   وسعدٌ للهجرة،   سأل  حياة    األشعري  في  اآلية   بيهِ أالزمان  هذه  عن  العسكري 

  ،العترة  هالكُ   ؛وهاء  ،كربالء  ؛فكاف(  :األشعري  ن معناها لسعدٍ يَّ زماننا بَ إمام  ﴾  كهيعص﴿
 تفسير إمام هُ  إنَّ   )سينالحُ   صبرُ   ؛وصاد  ،سينالحُ   عطشُ   ؛عينو  ،سينالحُ   يزيد ظالمُ   ؛وياء

 ون من وصفي لهستتأذّ   !؟ فماذا يقول وائليكم األخرق هذا  ،سينِه الحُ رآنه في جدِّ زماننا لقُ 
  صادٌر عن عجوزٍ   تفسيرٌ   هُ تفسير إمام زماننا من أنَّ   ون من وصفِ باألخرق ولكن ال تتأذّ 

  !!فة بيدها مغزلخرِّ مُ 

  ً51(الوثيقة رقم  اعرضوا لنا رجاء(:  

كربالء، والهاء هالك ر يجي يقول لك كهيعص، الكاف  لك فد مفسّ   الوائلي: تلقى  الشَّيخ[
، ال هاي هذا  المادري شلون  يـچـويقوم يسطر لك من هالح  ،العترة، والعين مادري شنو

بعيدة عن روح القرآن، القرآن هالعطاء الضَّخم ما يجي بهالمحاوالت هذه   هتفاسير هواي
فة، هالكالم ما  هاي عقلية وحدة عندها مغزل عجوز مخرّ   ،المادري شلون هالبسيطة يعني

  ...]يقبل بحال من األحوال يقبل بحال من األحوال أبداً، هاللون من التفسير ال

ويقوم "   ،ه صاحب األمرإنَّ   !؟رفسِّ مُ ـمن هو هذا ال  " ريجيك واحد مفسّ "   !؟تقبلون بهذا المنطق 
يسطّ   " ريسطّ  يقوم  وأنتهاإلمام  تف  ك جناب  ر  يعني!!يعني  تسطّ   تهم  ما  يعنيوانته  !  !؟ر 

من أنَّهم يحملون الطشوت إليه   اد من أين جئت بهااألكاذيب الَّتي كذبتها على اإلمام السجّ 
أنا صغير الصورة ال زالت (  :ومن أنَّ اإلمام الباقر يقول  !في أّيِ مصدٍر وجدتها؟  ،لتنظيفه
لكنَّ   ،تمصدر؟! صحيٌح أنت ميّ   مكان في أيّ   راء في أيّ من أين جئت بهذا الهُ   )بعيوني
 ، دافع عن نفسك ا تُ دافعون عنك أكثر ممّ دافعون عنك اآلن وعلى رأسهم السيستاني يُ الَّذين يُ 

ه األسئلة إليهم إلى السيستاني وأضرابِه ممّ  راء من أين دافعون عنك، هذا الهُ ن يُ فأنا أوّجِ
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حتَّى لو كانت   !قال عن إمام زمانكم هذا القول؟أن يُ   ون تقبلونَ أنتم أيُّها السيستانيّ   !جئت بِه؟
يتبنّ  الَّذي  الرجال  قذارات علم  بحسِب  باقر   ،السيستاني  ،الخوئي   اهُ الرواية ضعيفةً  د  محمَّ

ها صدرت عن اإلمام المعصوم، فكيف مكن أنّ ة، تبقى هذه الرواية محتملة يُ الصدر والبقيّ 
يُ  خطأ في تفسير كاف بكربالء وهذه حروف رموز  ! وأين هو ال؟قال هكذايُقال عنها ما 

رآن هو قرآنهم وهذه ها رموز، وهذا القُ إنَّ   ة،ة بحسب المعاجم اللغويّ ليست لها دالالٌت لغويّ 
الرموز رموزهم، فلماذا هذه اإلساءةُ لتفسير إمام زماننا ما هم يستسهلون إساءة األدب مع 

د ألنَّ ُحسينهم هذا   ٍد وآل ُمَحمَّ الَّذي يتحدَّثون عنه ُحسيٌن أخرق، ُحسيٌن ال يتحدَُّث القرآن  ُمَحمَّ
  وعن عاشوراء. ه، يستكثرون أنَّ آيةً في القرآن برمزها تتحدَُّث عن ُحسينٍ عن

هاللون من التفسير ال يقبل بحال من األحوال!! نقٌض لبيعِة الغدير واضٌح وصريح، بيعةُ 
وهذا هو تفسيُر علّيٍ وآِل   ،ن علّيٍ وآل عليّ علينا أن نأخذ التفسير فقط م  تالغدير اشترط 

  زي فهذا يقبُل في كّلِ األحوال!! هو يذهب إلى الفخر الرازي ويأتينا بتفسير الفخر الرا  ،عليّ 
راء مجالِس الوائلي وهراُء مدرسة الوائلي الَّتي يطلُب السيستاني من الخطباء ما هو هذا هُ 

سيٍن بهذه المواصفات وألعنهُ نَّني أبرأ من حُ سينهم! إأن يسيروا عليها، هذا هو حُ ين  السيستانيّ 
  وأكفُر بِه. 

د أنتقل بكم  51ومن الوثيقة ( ) حيُث الحديُث في أجواِء سيِّد الشهداء وفي أجواء قائم آل ُمَحمَّ
في أجواء الرجعِة استمراٌر لحديثنا عن ُحسيٍن وعن    ،) هي في نفس األجواء53إلى وثيقة ( 
زماننا الرجعِة    فماذا  ،إمام  بعقيدةِ  يرتبُط  فيما  الشيعِة  مراجع  عن  وينقل  الوائلي  يقول 

  ! ؟العظيمة

  ً53عرضوا لنا الوثيقة رقم (ا رجاء(:  

يعة بأنَّهُ هو الغالم ا المفهوم لدى أهل الّشِ تب الشيعة مذكورة في كُ   يهذ   ،[اتصال تليفوني: أمَّ
وأنَّه سوف    ،األمور وأنَّه سوف يعودتب الَّذي يذكر في هذه  مثل الكليني وغيرهم من الكُ 

يبعث الرسول صلَّى هللا عليه وسلّم والصحابة وأنَّهُ يقتصُّ من الصَّحابة انه  يعني بإذن هللا  
تب لّي، هذه مذكورة في كُ عثمان ألنَّهم أغمطوا حقَّ اإلمام ع  ،من الخلفاء أبو بكر وُعمر

  ي مذكورة.ذوقُرآن فاطمة وأمور أخرى ه الشيعة،

سمح لي، أنا فهمت فهمت ما تقول، بس اسمح لي أگـلَّك شيء: هذا  ا ال  الشَّيخ الوائلي: ال  
  ، تب أهل السنة عشرات األضعافتب يقابلهُ موجود في كُ الَّذي تقول بأنَّهُ موجود في الكُ 

  ،ال نأخذ أيضاً بالزيادات هذه الَّتي تقولها  واحنه  ، لكن أعرف أنَّ أهل السنة ال يأخذون به
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ما له عالقة    الرجعة، هذا الَّذي تتكلَّم عنه بالرجعةت خلطت بين المهدّي وبين فكرة  وأن
ً ﴿  ،بالمهديّ  فَْوَجا ٍة  أُمَّ ُكّلِ  ِمن  نَبعُث  الموضوعا  ﴾يَوَم  التفكير في  لتصحيح    ، رجع سيادتك 

وبين فِكرة اإلمام المهدّي، مجيء اإلمام المهدّي وأنّه يخرج ويعاقب   الرجعةخلطت بين  
شيعبّ  تدري  فقهائهذي روايات  أحد  قدس هللا سره؟  ر عنها  الغطاء  كاشف  الشَّيخ  نا وهو 

زين، فالمسألة إذاً   ه لي شوي  هال تُساوي عندي فِلساً واحداً، تنبّ   الرجعةيـگـول: إنَّ أخبار  
كل رواية نُخِضعُها إلى نقاش، نُخِضعها إلى   هب هو صحيح، احنت ما ورد في الكُ ليس كلّ 

لي تقوله ليش؟ ماكو داعي إذا كان عدهم الإلى تمحيص، إلى نخل كامل، هذا    أخذ ورد،
وإذا عدهم فضائل هللا عز وجل هو الَّذي    ،ى معاقبتهمأخطاء هللا عز وجل هو الَّذي يتولّ 

والـمن   الفضائل،  تلك  على  جزاءهم  والعقابيتولّى  الحساب  ُوِضع  هذ  ؟إذاً  الدنيا    يفي 
وايات وغير ثابتة  روايات احنه على أن    ،وكّل رواية الها نقاش  ،ال نعتدُّ بها جملة من الّرِ

ل الطائفة كلّها رواية ضعيفة...   ]تحّمِ

ما   فهل نخلتَ   ،لنخَ ة وتحقيق حتَّى تُ من أنَّنا نتعامل مع كل رواية بدقّ   :الوائلي يقول  الشَّيخ
بالغائط من   السّجادخ اإلمام من أين جئت بهذه الرواية وأنت تلطّ  ؟!ادنقلته عن إمامنا السجّ 

الهُ أ بهذا  جئت    ! !راء؟ين 
ثُمَّ هذا الرجل    !!ق ها الناخل المحقّ مصدٍر جئت بها يا أيّ   من أيّ   !متى نخلت هذه الرواية؟

ث   ،بإمام زماننا رواياٍت فإنَّها ترتبطُ صل كالمهُ صحيح، ما ذكر من ي المتّ نّ السُ  هذا المتحدِّ
ي الَّذي  نّ هو جاهٌل ال يعرف، السُ   ،ترتبط بالرجعة  الروايةر أنَّ هذه  األخرق الوائلي يتصوّ 

ا هذا  تحدَّث عن رواياٍت هي من شؤوِن ظهور إمام زماننا موجودةٌ في كُ   ،تحدَّث تبنا، أمَّ
باألحاديث لذلك قال له من أنَّ هذه األحاديث ترتبط    لٌ اهالَّذي يتحدَُّث وهو الوائلي هو ج

نَ المراجع فَ لمرجعٍ من    بالرجعة، ثُمَّ جاءنا بقولٍ  د حسين كاشف وإذا    يعني!!  هموند  محمَّ
كالمهُ هذا ال يساوي فلساً الغطاء قال من أنَّ أحاديث الرجعة ال تساوي عندي فلساً هو  

د حسين كاشف الغطاء ال يساوي فلساً أصالً وكذلك كالم    ،هو كالمهُ هذا  أصالً، كالم محمَّ
عن هذا   ثتُ الوائلي ال يساوي فلساً أصالً، أحاديُث الرجعة أحاديٌث كثيرةٌ وفيرةٌ وقد تحدَّ 

ركم فقط من ني أذكّ لكنّ   ،ابقةمكنكم أن تعودوا إلى برامجي السّ الموضوع في برامج عديدة يُ 
  ة هذا العوض.ظوا أهميّ الحِ سين فَ أنَّ الرجعة هي العوض الَّذي قدَّمه هللا لدِم الحُ 

الثالث من شعبان دعاٌء يُقرأ في يوم والدة الحُ   )في (مفاتيح الجنان اليوم  سين في أعمال 
الدعاُء مرويٌّ  عليه، وهذ  الحَ   صلواُت هللاِ وسالمهُ  إمامنا  العسكري صلواُت هللاِ سَ عن   ن 

الُحسين؟   وسالمهُ  وصف  في  يأتي  فماذا    عليه، 
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ة   - متى؟-  قَتِيِل العَْبَرة َوَسيِِّد األُْسَرة الـَمْمُدوِد بِالنُّْصَرة( ة هي الرجعة  )يَوَم الَكرَّ قَتِيِل  (   ،الكرَّ
بِالنُّْصَرة  العَْبَرة الـَمْمُدوِد  األُْسَرة  ة  َوَسيِِّد  الَكرَّ ال   )يَوَم  الرجعة  أحاديث  يقولون  وهؤالء 

  ، راٌء ناصبيّ ة المراجع كذلك، هذا هُ ف الغطاء وبقيّ دي فلساً!! هذا الوائلي وكاشتساوي عن
قَتِيِل العَْبَرة (  ،الَّذي دفعه هللا للُحسين إزاء دمهِ   منُ ين فلتعلموا أنَّ الرجعة الثَّ إذا كنتم ُحسينيّ 

ة  َوَسيِِّد األُْسَرة الـَمْمُدوِد بِالنُّْصَرة فَاَء   يَوَم الَكرَّ ة ِمن نَْسِله والّشِ ِض ِمن قَتِْلِه أنَّ األَئِمَّ الـُمعَوَّ
هُ في أوبَتِِه واألَوصيَاَء  والفَوَز َمعَ   -األوبة هي الرجعة-في تُربَتِِه والفَوَز َمعَهُ في أوبَتِِه  

ويَثْأَُروا الثَّار ويُْرُضوا    -في الرجعة-ِمن ِعتَرتِِه بَعَد قَائِِمِهم وَغيبَتِِه َحتَّى يُدِرُكوا األَْوتَار  
  عن دمه. الحديُث ُكلُّهُ عن الرجعِة الَّتي هي عوٌض من هللاِ للُحسينِ  )الَجبَّار

ةً أخرى وأنتم  أقرأُ  عودوا لقراءتها حتَّى تعرفوا أين أنتم وأين المراجع   عليكم العبائر مرَّ
 ، اعرفْ ثُمَّ اخدمْ   اعرفْ   ، سين اعرفْ يا خادم الحُ   :لذا قلتها لكم  ،وأين الوائلي وأين عقيدتكم

ك  ريد منك مخدومك، اعرفْ ماذا يُ  مخدومك، اعرفْ  قدر نفسك، اعرفْ  الواقع الَّذي تتحرَّ
هُ سفيهٌ وخدمتك سفاهةٌ كهذه السّ   فيه خدمتك وإالَّ وإالَّ فأنتَ  بها الوائلي وهؤالء   فاهة الَّتي يتفوَّ

د، هذا هو الُحسين، هذا حديُث إمامنا الحَ   العسكري، هذا نِ سَ المراجع، هذا منطق آِل ُمَحمَّ
ة  َرة الـَمْمُدوِد بِالنُّْصَرةقَتِيل العَْبَرة َوَسيِِّد األُسْ (  :هو الُحسينُ  ِض ِمن قَتِْلِه    يَوَم الَكرَّ الـُمعَوَّ

فَاَء في تُربَتِِه والفَوَز َمعَهُ في أوبَتِِه واألَوصيَاَء ِمن ِعتَرتِِه بَعَد  ة ِمن نَْسِله والّشِ أنَّ األَئِمَّ
وَغيبَتِهِ قَائِمِ    ِهم 

قَائِِمِهم وَغيبَتِهِ - إنَّها الرجعةُ   ؛هؤالء هم األوصياء-َحتَّى يُدِرُكوا األَْوتَار    -بَعدَ  د،  آُل ُمَحمَّ
  إلى آخر الدعاء الشريف.  )... ويَثْأَُروا الثَّار ويُْرُضوا الَجبَّار  َحتَّى يُدِرُكوا األَْوتَار  -العظيمة

ليس    وحينما تخاطبون إمام زمانكم في زيارة آل يس وهي زيارة وردتنا من إمام زماننا،
اإلمام هو أرسل لنا هذه الزيارة، أن نقرأها بين يديه وأن نعرض   ،من الشيعة  ، ابطلٍب منّ 

دوا حينما نقرأ في زيارة آل يس وأنا أ  ،عقيدتنا عليه قرأ عليكم من مفاتيح الجنان بعد أن تُعدِّ
د:   ةُ هللا (أسماءهم حتَّى تصلوا إلى قائم آل ُمَحمَّ ا الخطاُب في الزيارة  هذ  )َوأَْشَهُد أَنََّك ُحجَّ

ُل  (  نخاطُب المعصومين صلواُت هللاِ عليهم، إلى أن نقول: ةُ هللا أَْنتُم األَوَّ َوأَْشَهُد أَنََّك ُحجَّ
ُل واآلِخر وأنَّ َرْجعَتَُكم َحقٌّ ال َريَب فِيَها  -هذه عقيدتنا-واآلِخر   ً يَوَم ال يَْنفَُع نَفسَ   أَْنتُم األَوَّ  ا

   ).إيَمانَُها لَم تَُكن آَمنَت ِمن قَْبل أو َكَسبَت فِي إيَمانَِها َخيراً 

ُل واآلِخر( ُل واآلِخر وأنَّ   -بيان أصل العقيدةِ   دمباشرةً بع-  أَْنتُم األَوَّ  َرْجعَتَُكم َحقٌّ ال أَْنتُم األَوَّ
فإنَّ عقيدةً بهذا المستوى يتحدَّث عنها هؤالء السفهاء من مراجع الشيعة ومن   ) فيها  َريبَ 
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هنا مرجعيَّ   !ماذا تقولون أنتم؟،  خطباء الشيعة   !فاهة!ة السيستاني لالقتداء بهذه السّ ثُمَّ توّجِ
كيف تخدمون   ،سين خدم الحُ نماذا تقولون أنتم؟! إنَّني أخاطب الَّذين يقولون نحُن نريدُ أن  

بين   العقائدُ الحقَّةُ هي هذه، عالقةٌ وثيقةٌ ال تنفكّ   ؟!فيهةالُحسين وأنتم سفهاء بهذه العقائد السّ 
الحُ  العظيمةالمشروع  الرجعة  وبين  المشر  ،سيني  ثمار  هي  العظيمة  الرجعة  وع فإنَّ 

سين انتصر، ومن أنَّهُ هدَّم عروش ون من أنَّ الحُ طبيّ الُحسيني ال كما يقولون لكم هؤالء القُ 
د أنَّ ثمار   ،طبيراء القُ من هذا الهُ   ،ة وحدثت ثوراتٌ ميّ الضالل لبني أُ  ٍد وآل ُمَحمَّ منهج ُمَحمَّ

م  دم الُحسين تظهرُ  ِة    ةٌ لتلكفي الرجعة، وما ظهور إمام زماننا إالَّ ُمقدِّ الرجعة، ظهور الُحجَّ
الحَ  هذهِ سَ بن  عظيمةٌ  هي  كم  للرجعة،  مةٌ  ُمقدِّ السّ   ن  وهؤالء  يسخِّ العقيدة  بهذهِ فهاء   فونها 

مكنكم أن تعودوا إلى هناك وثائق كثيرة يُ   ،هُ الوائلي عقيدة الرجعةوكثيراً ما يسفّ   الطريقة!!
ف عقيدة هُ ويسخّ بصوت الوائلي يسفّ وستجدون العديد من الوثائق  )  الكتاب الناطق (برنامج  
    .الرجعة

 :د ) وهو أيضاً يؤكّ 56عرضوا لنا الوثيقة رقم ( ا  رجاءً   على سبيل المثال وثيقةٌ أخرى
وكذلك    ،ما قالهُ كاشُف الغطاء من أنَّ الرجعة وأحاديث الرجعة ال تساوي فلساً عنده

ى كالم كاشف الغطاء  أنصتوا للوائلي وهو يظهر صوتاً استهزائياً بعد أن يُشير إل
  الَّذي ال يساوي فلساً وال كالم الوائلي أيضاً يساوي فلساً.

أيضاً هللا يرحم بعض فقهائنا يتغمده برحمته الشَّيخ كاشف   احنه   الرجعة  وإالَّ   الوائلي:  الشَّيخ[
د فهم  مو فد شيء من ضرورياتنا، نعم، مجرّ   !!ها  )ال تساوي عندي فلس(الغطاء يقول:  

  ...] الرجعةات المذهب، هسه شنو هي وثاقتها، قصدي ما الها هالحجم الكبير، هذا  من متبنّي

ه!! أنتم شاهدتم واستمعتم إلى ما جاء في دعاء الثالث من شعبان وفي زيارة آل يس ولو ا
الو التأكيد  لوجدتم  الكبيرة  الجامعة  الزيارة  إلى  والمتكرّ ذهبتم  بعقيدةِ اضح  يرتبط  فيما  ر 

لعوا على عقيدة الرجعة، اكتبوا اسمي ابقة كي تطّ ى أن تعودوا إلى برامجي السّ الرجعة، أتمنّ 
ُق  جاهاِت الَّتي تتعلّ فاصيل، وفي جميع االتّ واكتبوا الرجعة ستجدون العديد من البرامج وبالتّ 

ة هكذا يقولون  مَّ األئِ   )من لم يعتقد برجعتناا وليس من شيعتنا  ليس منّ (  : العقيدة واألساس  بهذهِ 
  ! وهؤالء يأتوننا بسخفهم هذا

  ..األمر يا صاحبَ 

  .. سينهم هذا الَّذي يتحدَّثون عنهأُشِهدُك أنَّي بريٌء من حُ  ،أُْشِهدُكَ 
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الكبيرة أنا أعتقدُ بُِحسيٍن الَّذي أعرفهُ ويفوُح عبُق عطرِه من بيِن جنباِت الزيارةِ الجامعِة  
ك الهادي   . .عن إمامنا الهادي  ،عن والِد أبيك ،الَّتي وردتنا يا صاحَب األمر عن جدِّ

ا هؤالء يتحدّثون عن ُحسيٍن آخَ    ! !رأمَّ

  ..ة هللا إنَّني أبرأ منه وأكفر به وألعنهُ فال أعرف ُحسيناً كهذا الُحسينيا بقيَّ  شهدكَ أُ 

أعرفهُ من الزيارة الجامعِة الكبيرة الَّتي تتناقض ُجملةً سيٌن الَّذي  حُ   ،سيٌن الذي أعتقدُ بهحُ 
الحلقة وفي الحلقة    هُ في هذهِ راء الَّذي تفّوه بِه هذا الوائلي فيما ذكرتُ وتفصيالً مع كّلِ هذا الهُ 

إلى هذا   ،الماضية الخائبة  المرجعيَّة  ترشدنا هذه  وإلى هذا  وأحاديثِه  كّلِ مجالسِه  في  بل 
  ة!سينيَّ ! حسيُن إدارة العتبة الحُ ذا هو ُحسينهمجاه الخائب، هاالتّ 

  ًعبد المهدي الكربالئي عن اقتراحِه   الشَّيخعرضوا لنا الفيديو الَّذي يتحدَُّث فيه  ا  رجاء
  :ة)(الخصائُص الوائليّ  :في تأليف كتاٍب عن الوائلي تحت هذا العنوان

ليس فقط    :أقول  ،سينير الحُ هذا الرجل العظيم عميد المنب  عبد المهدي الكربالئي:  الشَّيخ[
مل من كراه وأن نُخلّد مدرستهُ، لذلك آالمنبر الُحسيني أن نُخلّد ذ  من حقّه علينا بل من حقّ 

األخوة أعمدة المنبر الُحسيني أن يكون هناك ُمؤلّف لعلّه قد أُبالغ ال    ،األخوة أساتذتنا الكرام 
هذا الرجل حقيقة أنا أحياناً أتساءل كيف أنَّ   )ة(الخصائص الوائليّ   :أعلم، أن يكون بعنوان

 ً ستمع إلى محاضراته ربَّما استمعت إلى واحدة منها من قبل ولكن حينما أ  محاضراته أحيانا
ةً أ ةً طريَّة وكأنَّني  ستمع إليها مرَّ ة، ما السأ  ثانية أجدها غضَّ في خلود   رّ ستمع إليها ألول مرَّ

الكلمات؟ يحملها    !هذِه  الَّتي كان  المواصفات  تلك  رحمه هللا حتَّى صارت    الشَّيخما هي 
ةً طريَّة  في   رّ وما الس  ،ُمحاضراته خالدةً إلى يومنا هذا وهي ُكلَّما نستمع إليها نجدها غضَّ

األوقات الَّتي كان يُلقي فيها المجالس لم تكن هناك فضائيّات   في تلكَ   تشار مع أنَّهُ هذا االن
إعالميّ  إمكانات  هناك  تكن  هذِه ولم  تُسّجل  بسيطة  كاميرات  مجّرد  وإنَّما  واسعة  ة 

  تعالى أن يكتب لها الخلود]. المحاضرات ولكن شاء هللاُ 

ومثلما قلُت   !ة الَّتي يتحدَُّث عنها هذا الرجلالوائليّ لعتم على جانٍب من الخصائص  أنتم اطّ 
فلذلك يستأنسون بحديِث   ،ةة النَّاصبيَّ شبعون بالثقافة الشافعيَّ هؤالء مُ   :لكم في الحلقة الماضية 

ٍد الَّتي ال   ةً وطعماً لهذا الحديث المنافِرِ الوائلي ويجدون لذَّ  ٍد وآِل ُمَحمَّ والمناقض لثقافة ُمَحمَّ
ً يعرفونه   هي الحقيقة من اآلخر. هذهِ  ،ا هؤالء وال يجدون لها حالوةً وطعما
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  ًجيل ا  رجاء من  وهو  الرفاعي  طالب  السيِّد  فيه  يتحدَُّث  الَّذي  الفيديو  لنا  عرضوا 
ثنا عن طبيعِة مجالس    : الوائلي وكم أخذ من الفخر الرازي الشَّيخالوائلي يحدِّ

انفتاح  حالة  يعيشون  النَّجف  ُعلماء  أنَّ  يبدو  السيِّد  سماحة  اآلخر  الجانب  على  م:  [الـُمقدِّ
الوائلي يقول ِمن أنَّ نسبة الُكتب الُسنيّة في مكتبتِه تصل   الشَّيخ واضحة على اآلخر، فهذا  

هي   وواضح مدى تأثُّر الشَّيخ الوائلي بالِفكر األخواني والِفكر القُطبي، فما  )%95إلى (
ِعالقتكم بسماحة الشَّيخ الوائلي على الـُمستوى الشَّخصي أو على مستوى حزب الدَّعوة؟  

إلى حزب الدَّعوة رسميَّاً لكنَّهُ كان    لي لم ينتمِ وقد ذكرتم في كتابكم (األمالي) أنَّ الشَّيخ الوائ
  بنفس االتِّجاه؟ 

الشَّيخ الوائلي هو كذلك، وقد أضاف    أُصادُق على ُكّلِ كلمٍة قُلتها عن  السيِّد طالب الّرفاعي:
إلى ما قُلت، أنا قُلت: عشرة بالمية وكذا، وهو يقول: خمسة بالمية الوائلي أول ما بدأ كان 

الفخر (يتسلَُّح في ِخطاباتِه أو يتقدَّم في ِخطابِه الَّذي أخذ بِه الشُّهرة كان يرجع إلى تفسير  
، وأنا ُكنت أتابع الشَّيخ أحمد في ذاك الوقت وأراجع ثقافتهُ فخريَّة رازيَّة تفسيريَّة  )الرازي

مأخوذ من الفخر  %  90-  80زي فأجدُ الشَّيخ أحمد مضمون خطابه تقريباً  افخر الدّين الر
يأخذ من    )(في ظالل القرآنزي، ثُمَّ بعد ذلك قام يأخذ من  االرازي، من تفسير الفخر الر

ُكتب الُسنَّة، فثقافة الشَّيخ أحمد الوائلي مزدوجة شيعيَّة وُسنيّة معاً، يعني هو شيعي الرجل  
  ل في العراق، نعم ما قالهُ صحيح. ومن وجوه الشيعة، ومنبرهُ يُعتبر المنبر األوّ 

ا في قضيّة ان   )(األماليولكن كان ُمتعاطفاً، وذكرُت في    تماءه للدَّعوة كما ذكرت لم ينتمأمَّ
ا احتجنا في النَّجف إلى هاي شيسموها الرونيوم شيسموها؟ جهاز الرونيوم للطبع   لَمَّ أنَّهُ 

ع وجاب    ...]لنا الجهاز وُكنَّا نطبع بيه النشراتاالتجأنا إليه، والرجل تبرَّ

بِه   تكلَّم  الَّذي  هذا  سُ الحقيقةٌ  ثقافته  أنَّ  من  قال  ثُمَّ  الرفاعي  طالب  شيعنيّ سيِّد  الثقافة ةٌ  يَّة، 
الشافعيَّ  الثقافة  الرفاعي هي هذه  السيِّد طالب  يتحدَّث عنها  الَّتي  الَّتي المعتزليَّ   ةالشيعيَّة  ة 

 ، طب ة فإنَّه يأخذها مباشرةً من الفخر الرازي ومن سيّد قُ نيّ عليها مراجع الشيعة، الثقافة السُ 
طب هو اآلخر قد تاثَّر سبة فإنَّ سيّد قُ طب وبالمناالوائلي تأثَّر كثيراً بالفخر الرازي وبسيِّد قُ 

ٍة فإنَّ أكثر شخصيّ   )في ظالل القرآن( طب  كثيراً بالفخر الرازي، إذا ما قرأنا تفسير سيِّد قُ 
سيّ أثّ  في  قُ رت  الهندي،  د  المودودي  هو  والسياسي  الحركي  المستوى  على  وعلى  طب 
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بصدد   اً، أنا لستُ قد تأثَّر بالفخر الرازي بشكٍل واضحٍ جدَّ   يني فإنَّهُ المستوى الكالمي الدّ 
   .المسألة وتفاصيلها الخوض في هذهِ 

ة المتعصّ   ،ةٌ ةٌ رازيّ الوائلي مثلما قال: ثقافتهُ فخريّ  بين بين والمتعصّ الفخر الرازي من األئِمَّ
الثقافةُ جدّ  انتشرت  هنا  الشافعي، من  للمذهب  الشِّ الشافعيَّ   اً  الوسط  في  أحدُ ة  أسباب   يعي، 

د باقر الصدر كانَ الخمسينات وإلى يومنا هذا هو الشَّ   انتشارها منذُ   يُخ الوائلي، السيِّد محمَّ
القُ  الثقافة  في انتشار  لنا ثقافة   ة عن طريقِ طبيَّ سبباً  حزب الدعوة وفروعه، الوائلي نشر 

 ن طب، لكنَّ تسعين بالمئة أو أكثر من تسعيالفخر الرازي وإن كان قد تأثَّر كثيراً بسيِّد قُ 
وإلى نفس المضمون أشار    ،بالمئة من أحاديثِه في مجالسِه تؤخذ من تفسير الفخر الرازي

  المدح.سيِّد طالب الرفاعي وهو يذكر األمر هنا بعنوان ال

  ًل عنوان  حيث أنَّ الوائلي يتحدَُّث عن التفسير وأوّ   )5( عرضوا لنا الوثيقة رقم  ا  رجاء
  :)5الوثيقة رقم ( ،ه النّاس إليه هو تفسير الفخر الرازييظهر على لسانِه ويوجّ 

زين، )  الفخر الرازي(ي عندكم من عنده إذا واحد عندكم عنده  لالرين  الوائلي: المفسّ   الشَّيخ[
  )...] للفخر الرازي(يرجع    يالتفاسير الكثيرة بالذَّات خل  أو عنده كتب)  مجمع البيان(أو عنده  

خالف ألهل البيت ولذلك مراجع مُ   نيّ هو أيضاً تفسير سُ   ،يعيهو اسمهُ الشِّ   )مجمُع البيان(
أحدُ التفاسير الَّتي أشار إليها الوائلي في وثيقٍة بُثَّت في الحلقِة الماضية الشيعة يعتمدونه، هو  

فَانَصب بحسب الكالم الَّذي تقدَّم،   ،حينما أشار إلى اآلية إلى القراءة وإذا فرغت فانِصب
مجمع البيان هو واحد من هذه التفاسير   رَ وذكَ   ،هات التفاسيرمن أنَّني رجعت إلى أمّ   :فقال

 لبيعة الغدير   يعي الَّتي يعتمدها مراجع الشيعة والَّتي هي نقٌض مباشرٌ الشِّ   بالجوّ   ةالنَّاصبيَّ 
م أن تعرفوا ردتُ أإذا    ستمعيه من أنَّهُ سطٍر من سطورها، اآلن الوائلي يتحدَّث مع مُ   في كلّ 

ينطلق  شيئاً من التفسير فعودوا إلى الفخر الرازي، هذا هو العنوان الَّذي ينسبُق إليِه ذهنهُ، و
فما عالقةُ   )الفخر الرازي(ل واآلخر إلى تفسير  هُ في األوّ على لسانِه ألنَّه هو دائماً مردّ 

د ُمَحمَّ وآل  ٍد  بُمَحمَّ الرازي  مرجعيَّ   ؟!الفخر  منهج  هو  السيستانيهذا  منهج   ،ة  هو  وهذا 
الكربالئي  ، الوائلي المهدي  عبد  الحُ   ،ومنهج  العتبة  إدارة    ،ةسينيَّ ومنهج 

، فأنتم  ةسينيَّ وهذا هو المنهج الحاكُم في أجواء الخدمة الحُ   ،ةومنهُج قناة كربالء الفضائيّ 
سفاهة، ما لم تعرفوا قدر أنفسكم بالقياس إلى مخدومكم،   ممتكدسين أنتم سفهاء وخاٌم للحُ ُخدّ 

ريد منكم مخدومكم، ما لم  فوا ماذا يُ ريد، ما لم تعرما لم تعرفوا مخدومكم بحسب ما هو يُ 
ُك فيه خدمتكم فأنتم سفهاء وخدمتكم سفاهة.    تعرفوا الواقع الَّذي تتحرَّ
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دار   /أحمد الوائلي  الشَّيخالدكتور    )(تجاربي مع المنبر  :امههذا كتاب الوائلي في أخريات أيّ 
الطبعةُ    /الزهراء الزَّ   /1998وهذه  توفي متى    / لبنان  /بيروت  /هراءدار  الوائلي؟  توفي 

الطبعة األولى وعنوان الكتاب واضح   1998، وهذا الكتاب مطبوع سنة  2003الوائلي سنة  
  ما كتبه في أخريات أيامه. )(تجاربي مع المنبر

(الفي   المنهج( عنوان:  ال)  111صفحة  في  موطن   )خطواتي  إلى  أذهب  طويل  موضوع 
في   (الالحاجة  الحُ   )123صفحة  المنبر  إلى خطباء  هٌ  موجَّ مُ الكتاُب  ليس  إلى سيني  هاً  وجَّ

ه في  ة، هذا الكتاب مُ نّ إلى السُ   ،نيٍّ سُ  وأودُّ أن (  ،)123مة وحتَّى في نفس الصفحة (لمقدِّ اوجَّ
تنا (إلى أن يقول:    )حات العابرة بتذكير إخواني الخطباءمللا  أختم هذهِ  ) ويأتي من بعد أئِمَّ

فوننا الُحسين، هل الُحسين الَّذي تحدَّث عنه    في أّيِ شيٍء؟ في تنا يُعّرِ تعريفنا بالُحسين، أئِمَّ
ة؟!  الوائلي فون الُحسين؟!  اعتمد فيه على تعريف األَئِمَّ تعريف األئمة   هل األئمة هكذا يعّرِ

ا هذا التعريُف للحُ للحُ  في سين الَّذي مرَّ الحديث عنه  سين في الزيارة الجامعة الكبيرة، أمَّ
د ٍد وآِل ُمَحمَّ ن سيتبيّ   ،حلقة يوم أمس من هذا البرنامج وفي هذه الحلقة ال عالقة له بثقافة ُمَحمَّ

  لكم األمر. 

تنا  )123صفحة (القرأ من  إنَّني أ تنا -  ويأتي من بعد أئِمَّ  -!؟من هم الَّذين يأتون من بعد أئِمَّ
  ! سلفنا الصالح! ،سلفنا الصالح

عالحِ  ة  الُحجَّ اإلمام  في  ظوا  الصالح  السلف  يقول  مجموعٍة  أّيِ  المفيد:  ن  للشيخ  رسالته 
 ً اِلُح َعنهُ َشاِسعَا لَِل الَِّذي أََصابَُكم ُمْذ َجنََح َكثِيٌر ِمنُكم إِلَى َما َكاَن السَّلَُف الصَّ  ) (َوَمعِرفَتُنا بِالزَّ

دي  ،إنَّهُ يتحدَُّث عن سلمان وأمثال سلمان إنَّهُ يتحدَّث عن زرارة وأمثال   ،عن سلمان الـُمَحمَّ
ين، إمام زماننا هكذا  عن هؤالء يتحدَّث، إنَّهُ يتحدَُّث عن السفراء األربعة الخاصّ   ،زرارة 

لَِل الَِّذي أََصابَُكم ُمْذ َجنََح َكثِيٌر ِمنُكم   إِلَى َما َكاَن   -من مراجع الشيعة-يقول: (َوَمعِرفَتُنا بِالزَّ
اِلُح َعنهُ َشاِسعَاً ونَبَذُوا العَهدَ الـَمأُخوذَ ِمنُهم َوَراَء ُظُهوِرِهم َكأنَُّهم ال يعلَُمونا   ). لسَّلَُف الصَّ

تنا سلفنا الصالح  (  !بالسلف الصالح؟ي من  سمّ الوائلي يُ  سدنةُ   -!من هم؟-ويأتي من بعد أَئِمَّ
بإحياء  المنبر  ليكونوا من روادنا في طريق  ة  األُمَّ الشريعة وفقهاُء  علوم  اإلسالم وحملةُ 

من هم هؤالء -على سبيل المثال ال الحصر    ،ذكرى أبي الشهداء كتاباً وشعراً وممارسةً 
ة الَّذين يكونون من روادنا   سلفنا الصالح سدنة اإلسالم وحملة علوم الشريعة وفقهاء األُمَّ

 : وعلى سبيل المثال ال الحصر  -؟!ن هم مَ   ؟!في طريق المنبر بإحياء ذكرى أبي الشهداء
لصالح هؤالء هم سلفه ا  )وهكذا  ،بن حنبلواإلمام أحمد    ،واإلمام الشافعي  ، الشريف الرضي
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عنه   ولذلك كان الُحسين الَّذي يتحدَّثُ   ،مسين منهويأخذ معرفته بالحُ   م منه   الَّذين يأخذُ دينه
ريد السيستاني وهذا هو الَّذي يُ   ،سين الَّذي تتحدَّث عنه الزيارةُ الجامعة الكبيرةهو غيُر الحُ 

كم بشيٍء قولوا هذه ليست بحقائق، هل حدَّثتُ   !حقائق أو ال؟  هذهِ   !ه أنظار الشيعة إليهأن يوجّ 
ون ا السيستانيّ هفماذا تقولون يا أيّ   ،كالمي بالحقائق والوثائق رغم آنافكم  من عندي؟! كلّ 

ما هذه الحقائق صادمة وأنا ما جئت بُكّلِ شيء! عودوا إلى برنامج   ؟!ونها الوائليّ ويا أيّ 
كم  راء من وائليّ ستجدون أكثر من هذا الهُ   ،ستجدون الكثير والكثير والكثير)  الناطق   الكتابُ (

  يِن والعقيدة منه!ة إلى أخذ الدّ نيَّ ة السيستاهذا الَّذي تدعو المرجعيَّ 

سلفنا الصالح سدنة اإلسالم وحملة علوم الشريفة وفقهاء األمة (  !الصالح؟من هم السلُف  
الشُ  أبي  ذكرى  بإحياء  المنبر  طريق  في  روادنا  من  ال ليكونوا  المثال  سبيل  وعلى  هداء 

واإل  ؛الحصر الشافعي،  واإلمام  الرضي،  أحمد  الشريُف  وهكذامام  حنبل  ةُ القضيّ   )بن 
  يعي.سيني في واقعنا الشِّ واقُع المنبِر الحُ ةٌ، هذا هو ستمرّ مُ 

ثنا   الوثيقةُ   هذهِ   ) الكتاب الناطق () من وثائق برنامج  10أعرضوا لنا الوثيقة رقم (  رجاءً  تحدِّ
ماذا   ،أخريات أيام الوائلي  ،فيديو بالصوت والصورة في أخريات أيامه  عن الوائلي، إنَّهُ 

ثنا   ؟!ما هو تفكيرهُ في أخريات أيامه ؟!يُحدِّ

  ًالوثيقة عرضوا لنا هذهِ ا رجاء:  

ه نحو إنشاء مركز أو مجمع للتقريب بين المقدّم: شيخنا يخطرني أنّهُ كان هناك لديكم توجّ [
واد في هذا المجمع؟   المذاهب هل كنتم من الرُّ

الحقيقة الوائلي:  باالفكرة هي ليست لي وإنّما هي للجمعيّ   الشَّيخ  لذات، وقد جسدتها في  ة 
أولى في كليّ  س فقه أبي حنيفةة الفقه، ألنَّنا في كليّ خطوةٍ    ،وفقه الشَّافعي  ،ة الفقه ُكنَّا ندّرِ

ادق على صعيٍد سواء، في كتاب   ، وفقه مالك  ،بن حنبلوفقه أحمد   د الصَّ وفقه جعفر بن ُمَحمَّ
الـُمقارن( د تقي آل الكليّ ألحد أساتذة الحوزة أو أحد أساتذة  )  الفقه  ُمَحمَّ الشَّيخ  ة المرحوم 

ده هللا برحمته وهو من السيِّد سعيد الحكيم تغّمدهُ هللا برحمته، الَّذي توفّ  ي في هذِه السنة، تغمَّ
الالمعين ومن الذهنيات الحادّة الَّتي أّصلت وأعطت وأبدعت، فـفي جمعنا آلراِء المذاهب 

ملة ة بدون حسَّاسية، باإلضافة إلى استعراِض جُ ة وأخذ آراء المذاهب اإلسالميّ اإلسالميّ 
ة في مؤلَّفات فقهائنا، كالخالف من العقائد الَّتي ُكنَّا نستعرضها وجملة من المسائل الفقهيّ 

ا كنَّا نقرأه من ُكتب أخرى للمذاهب اإلسالميّ  ة، ُكلُّ ذلك  للشَّيخ الطوسي وأمثال الخالف ممَّ
للجمع   عندنا  ل منهجاً  يُشّكِ للمذاهب اإلسالميّ كان  المختلفة  االتّ بين األمزجة  جاهات ة في 
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ة، فنحُن نشأنا في هذِه األجواء ونكاد نقول أنَّ هذِه األجواء تربّينا وتَرعرعنا عليها، العلميّ 
ه أو ميل إلى ذلك بل ُكنّا في الصَّميم من ذلك   ]. فال يُقال أنَّ ِعندنا توجُّ

يخ الوائلي وللسيِّد السيستاني وللمرجعيَّة الحقيقة للشَّ  هي تلكَ  " بل ُكنَّا في الصميم من ذلك" 
  نتم صانعون؟!أفماذا  ،الشيعيَّة وللواقع الحوزوي وهذا هو واقعنا السبروتي األخرق 

سيناً تدعو واضحاً أنَّ حُ   أيديكم صارَ   الوثائق بينَ   البيانات وبعد عرض هذهِ   أعتقد بعد هذهِ 
الوائلي   الشَّيخعبد المهدي الكربالئي عبر    الشَّيخد السيستاني ويدعو إليه  ة السيِّ إليِه مرجعيَّ 

اً بالنسبة همَّ إليه قد يكون مُ   اً وال ما وصلتُ همَّ مُ  أنا لستُ   ،ث عنه أناسيٍن أتحدَّ عن حُ   يختلفُ 
    :لكن بالنتيجة ،لكم

  .شخٌص ما هو أنا هُ ث عنسيٌن يتحدَّ هناك حُ 

ة ة وقناة كربالء الفضائيّ سينيَّ ني وإدارة العتبة الحُ اد السيست السيِّ ة  ث عنه مرجعيَّ وحسيٌن تتحدَّ 
  !ةالشيعيَّ  ة األخرى والمكتبةُ وأخواتها والقنوات الشيعيَّ 

  ؟!سيِن الوائلي والسيستانيمع حّ  ؟!سينٍ حُ  فأنتم مع أّيِ 

الزيارة الجامعة سيُن  سيٌن الذي هو حُ حُ   ،ثكم عنه في برامجيحدِّ ما أُ ذي طالَ سيٍن الَّ ع حُ م  أم
  !؟الكبيرة

قصدُ أني  إنَّ   ،ةث مرتضى الحسني ومن معهُ في الوثيقة الدبريّ لذا ال تستغربوا حينما يتحدَّ 
أنا ال   ،كلك  سينٍ صلي وعن حُ أسيٍن  ثون عن حُ صهر عبد المهدي الكربالئي حينما يتحدَّ 

به من   واؤهذا الكالم جا  ،هذا الكالم ليس منهم   ني أقطع من أنَّ لكنَّ   !!ماذا يقصدون  أعرفُ 
أنَّ إمَّ   ،الكبار جاا  أنَّ   واؤهم  أو  المصطلحات  ً بنفس  مضمونا أخذوا  هذهِ   هم  وضعوا   وهم 

األ  !!سيٌن كلكعندهم وهناك حُ   صليٌّ أسيٌن  فهناك حُ   ،المصطلحات ا هي  م  صليُّ من هو 
 لي أنا أعرفُ   بالنسبةِ   !!ال أدري   !؟من هو الكلك ما هي مواصفاته   !! ال أدري  !؟ مواصفاتهُ 

فاً من وجهة نظري هو زيَّ سيناً مُ حُ   وأنَّ   ،الجامعة الكبيرة  سيُن الزيارةِ اً هو حُ سيناً حقيقيّ حُ   أنَّ 
وهذا   ،نياتسد السيالسيِّ   ةُ ذي تدعو إليه مرجعيَّ الَّ   عنه الوائلي وهو نفسهُ   ثُ ذي يتحدَّ هذا الَّ 

  ! سينام الحُ دَّ خُ كم بِ فسون أنسمُّ يا من تُ  ذي أنتم تخدمونهُ ف هو الَّ المزيَّ  سينُ الحُ 

سين الحُ   يا خادمَ (  :هذا البرنامج  نتُ نوَ خادٍم فيكم وعَ   لَّ باً كُ خاطِ حلقٍة قلت لكم مُ   لِ ولذا من أوّ 
  )اخدمْ  مَّ ثُ  اعرفْ 
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  .أوالً  نفسكَ  قدرَ  اعرفْ  -
  .فقي أم المزيّ يالحقدومك ثانياً هل هذا هو خ م اعرفْ  -
ً  ماذا يريدُ  اعرفْ  -   .منك مخدومك ثالثا
ً  خدمتك ك فيهذي تتحرّ الَّ  الواقع اعرفْ  -   .رابعا

  .سينسفيهٌ وخدمتك سفاهة وحّقِ الحُ  تَ  فأنوإالَّ 

الدُّ ا  رجاءً  الوثيقة  لنا  يتذكَّ بريّ عرضوا  كي  أنَّ ة  من  المشاهدون  يتحدَّ   ر  ثون عن الجماعة 
 ، د أنفسهم نبهذا الكالم من ع  واؤويقيناً هؤالء الشباب ما جا  ،سين كلكأصلي وعن حُ   سينٍ حُ 
بالمضمون من كبارهم وهم وضعوا   واؤ والمصطلحات أو جا  وا بالمضمونِ ؤهم جاا أنَّ إمَّ 

  .اتحالط تلك االص 

  ًةبريّ عرضوا لنا الوثيقة الدُّ ا رجاء:  

  الموقع على دبره: الُحسين األصلي لو هذا الكلك..  [

  المصور: أي مرتضى مرتضى باوع عدل. 

  . شيگولالموقع على دبره: هم زين مارحنه عليه  

  المصور: ولك مرتضى.  

  الموقع على دبره: ايه، خايف يوقعنه عالكرسي.  

  المصور: ال وقّع عدل، وقّع عدل. 

  ... .الموقع على دبره: ال، خره ابحظ 

  أحد الحاضرين: خاف اتصير حساسية.

  الموقع على دبره: صارت مطالعة أدري مو توقيع هذا مطالعة صارت.

  . شغالتك.  ..:أحد الحاضرين

  ... يمشي..ة.. بالعتب.الموقع على دبره: مطالعة صارت مو توقيع هذا. زين هذا

  ا بعد...]أحد الحاضرين: ي
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مُ حُ   إنَّ  الَّ زيَّ سينا  كهذا  الوائلي  ثُ يتحدَّ ذي  فاً  الزَّ تُ   عقيدةً   وإنَّ   ،عنه  هذا  الَّ بنى على  ذي  يف 
لَ   عنهُ   ثُ يتحدَ  جديرٌ الوائلي  يُ   هو  هذهِ أن  مثل  لنا  الحُ   نتج  الحرم  في   هذهِ   !!سينيالمناظر 

  ! !نيتاد السيسة السيِّ بركاُت مرجعيَّ  !!فةالعقيدةِ المزيّ  بركاتُ 

ً علِّ لن أُ    . ث عن نفسها بنفسهاالوثائُق تتحدَّ  ،ق شيئا

  ًاق عبد الرزّ (المندائي    فيِه الشاعُر العراقيُّ   ثُ ذي يتحدَّ عرضوا لنا الفيديو الَّ ا  رجاء
  :د السيستانية وردتهُ من طرف السيِّ تليفونيّ  مةٍ ـكالعن مُ  )عبد الواحد

مته أنَّني قبل قرابة عام  [ جاءني تلفون في منتصف  عبد الرزاق عبد الواحد: أكبر تكريم ُكّرِ
ٌث باسم الحوزة في النَّجِف األشرف قال أنا إلى جانب سماحة اإلمام    ،أستاذ  :الليل، ُمتحدِّ

ويوصّ  عليك  يُسلِّم  نبكي السيستاني،  أن    ينا 
عندما   :على الُحسين كما يبكي عبد الرازق عبد الواحد عليه ال كما نبكي نحُن اآلن، وقال

للثقافة اإلسالميّ  النَّجف األشرف عاصمة  اعتبار  يوم  الوحيد سيكون عبد يُعلَن  م  الـُمكرَّ ة 
  الرزاق عبد الواحد.

م: ودُعيت ولم تذهب؟   الـُمقدِّ

يعني  ،يا سيِّدي :نريدك أن تأتي، قلت  :يعلن يوم، ما حدث قال  عبد الرزاق عبد الواحد: لم
لكن يأتيني موساد إسرائيلي ويقتلني   ،ينف من العراقيّ أنا لست أخا  ،متورطين وياي   اأنتو

يعني اعفوني من المجيء وأنا   ،ون قتلوا عبد الرزاق عبد الواحدالعراقيّ   وافي بغداد يقول
  د سالم وسؤال سماحة اإلمام عني هو تكريم عظيم]. أعتبر مجرّ 

  :د السيستانيأنا أقول للسيِّ 

البيت وتأخذ من   - أهل  تترك  أنت  قدوةً   الشَّيخسيِّدنا   ومرَّ   ،لك  مرتضى األنصاري 
 . مةتقدِّ مُ ـة في الحلقاِت الفي هذه القضيّ  الحديثُ 

وتُ   فُ ضعِّ تُ  - البيت  أهل  الَّ وجِّ أحاديث  الوائلي  من  تأخذ  الشيعة كي  إالَّ ه  يأتي   ذي ال 
  .بأحاديث المخالفين

 ما ندر وتأمر الخطباء ة إالَّ سينيَّ األحاديث الحُ   لَّ ف كُ ضعِّ ك وتُ شكِّ سين فتُ تأتي إلى الحُ  -
  .تهُ  ما ثبت سندهُ وصحّ أن ال يذكروا إالَّ 

سين الشيعة أن يبكوا على الحُ   تأمرُ   ،حد تأمرنااوحينما تأتي إلى عبد الرزاق عبد الو -
  .مثلما يبكي عبد الرزاق عبد الواحد
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  ؟!أيُّ منطٍق هذا -
دٌ مَّ حَ مثلما بكى مُ   !؟سين مثلما بكت العقيلةُ يبكوا على الحُ   ماذا ال تأمر الشيعة أنـل -

  !؟دمَّ حَ مُ  وآلُ 
  ؟!اس أن يبكوا مثلما يبكي عبد الرزاق عبد الواحدماذا تأمر النّ ـل -

  دوةً في عقائدنا، رجلٌ خذهُ قُ نا ال نتَّ أدبهُ لكنَّ   فلٌَّق نحترمُ عبد الرزاق عبد الواحد شاعٌر كبيٌر مُ 
ما قالهُ في   ،بشعرهِ   عجبُ في اختيار ديانته، نُ   ةُ الحريّ   صابئي، لهُ   ديانته هو مندائيٌّ   ترمُ حن

  !!دوةً لنااً بحدودِه ال أن يكون قُ دَّ من شعٍر جميٌل وجميٌل جِ  سينِ الحُ 

ليش؟! شكو واحد   وتجيبها تذبها علينه  الَّ إ  همبربتكو شغلة  نت ما ا  ،دناسيّ   :بعبارة صريحة
وتذبّ  تجيبه  ليشوتسيّ   هسـگـط  رؤوسنا  على  علينه   !؟ده  وتذبها  تجيبها  خائبة  فكرة  شكو 

الَّ حتَّ   !؟ليش البيان  كتب ى  سيِّ   هُ تذي  وجهَّ يا  والمبلّ   تهُ دنا  الخطباء  ً إلى  مشحونا كان   غين 
ً   ،باألخطاءِ  فلماذا   ،ك قد راجعتهُ أنَّ   دَّ قطعاً البُ   هُ تإن لم تكن أنت قد كتب  !ماذا؟ ـخائباً ل  كان بيانا

ا  نت تريد منّ أ  ،في الوصايا   الخيبةُ   ؟!ى في البيانحتَّ   ماذا هذه الخيبةُ ـل  !؟ح أخطائهُ صحِّ تُ   مل
  !!سين كما يبكي عبد الرزاق عبد الواحدنبكي على الحُ  أن

الَّ سين وله أكثر  له شعٌر في الحُ   ،قصيدتهُ معروفة  : هرتتي اشتُ من قصيدة لكن القصيدة 
  لها:تي أوّ الَّ  )سينفي رحاب الحُ (

ــوكَ  ــدمُت وعفـــ ــن مَ  قـــ ــدَ عـــ ــيراً كَ حَ    ميقـــ ــيراً ظمـــــيســـــيراً أســـ  ســـ

قصيدة جميلةٌ،    ،ات أو في البرامجسينيّ قرأتها في الحُ   راراً أنا شخصياً أحفظ جانباً منها ومِ 
تُ لكنَّ  أن  ترقى  ال  قُ شكِّ ها  لنا  حُ ل  في  الحُ دوةً  على  وبكائنا  سيِّ   !سينزننا  قريت   ،دنايا  انت 

  ها من شاعٍر مندائي ما هو بمسلمٍ ملِة ألنَّ القصيدةُ نقبلها بالجُ   !ال؟  تفهم معانيها أو  !؟القصيدة
مُ  فيها من خلٍل  فإذ كان  بشيعي،  أنَّ وال هو  لكن  الخلل،  األعلى  غتفٌر هذا  ى يتبنَّ   المرجع 

شير ك تُ قطعاً إنَّ سين  كائنا على الحُ لنا في بُ   دوةً بد الواحد قُ مضامينها كي يكون عبد الرزاق ع
   .عبد الرزاق عبد الواحد هر في شعرِ شالقصيدة األ ،القصيدة األهم ،القصيدة إلى هذهِ 

ا فيها مهل أدركت    !وإذا قرأتها هل فهمت معانيها؟  !دنا أنت قرأت القصيدة؟سيّ   كأنا أسأل
بيات جميلة وفيها خرط، هل تريدنا أن نبكي أدنا، فيها  القصيدةُ فيها خرط سيّ   ما هذهِ   !ال؟  أو

الحُ  بعلى  بعثيّ كسين  ً اًء    ؟! ا
س  فَ ٌب بهذا النَّ عجَ هل أنت مُ   ،نياتسدنا السيفي القصيدة يا سيِّ   واضحٌ   البعثيّ   سُ فَ ما هو النَّ 
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ً الكشميري الذي كان رفيقاً  من صهرك مرتضى    بتأثيرٍ   البعثيّ  وهو وكيلك اآلن في   بعثيا
  ؟!الغرب

 ني سأقرأ عليك من القصيدة ما فيِه من سوءِ ولكنَّ   !دريأما أنت ال تفهم معاني القصيدة ال  بَّ رُ 
ة في القصيدة، نحُن ريخيّ سين وما فيِه من األخطاء التأاإلساءة إلى الحُ   نلفهم وما فيه ما

  ام، والرجلُ هو شاعر صدّ   ، اً إلى النخاعكان بعثيّ   الرجلُ   ،نقبلها من عبد الرزاق عبد الواحد
نتوقَّ   صابئيٌّ  يُ مندائي، فال  أن  الحُ ع منه  نُ درك معنى  أن   ، نحن  دركهُ سيِن كما يجب علينا 

من القصيدةِ ولكن بعد   األبياُت األولى جميلةٌ   !الخائبة؟  اتالمرجعيّ   ن ماذا نصنع لهذهِ كول
  الم: السَّ  سين عليهالحُ  خاطبُ وهو يُ  مضامين القصيدة ذلك يعطفُ 

  .سينالحُ  خاطبُ يُ  :يقظت جرح العراقِ أك كأنَّ 

ك أيقظـــــت جـــــرح العـــــراِق ي   كأنـــــَّ هُ فـــــــي دَمـــــــِ  فتيـــــــارهُ ُكلـــــــُّ

ذي قـــــاَل للبـــــاتراِت ذيني وللـــــــنفِس ال تُهزمـــــــي   ألســـــت الـــــَّ ــُ  خـــــ

  : سينللحُ  هُ ده الخطباء عل المنابر وقالوا إنَّ ا ردّ ـمَ شير إلى بيٍت لطاليُ  هُ إنَّ 

ٍد لــــم يســــتقمإن  ــَّ ــذيني   كــــان ديــــُن ُمَحمــ ــيوف خـــ ــا ســـ ــي يـــ  إالَّ بقتلـــ

  .شير إلى هذا البيتعبد الرزاق عبد الواحد يُ 

  .السيوف ؛الباترات  :تراتابلذي قال لألست الَّ 

ذي قـــــاَل للبـــــاتراِت ذيني وللـــــــنفِس ال تُهزمـــــــي   ألســـــت الـــــَّ ــُ  خـــــ

    :يشير إلى هذا البيت

ٍد لــــم  ــَّ ــذيني   يســــتقمإن كــــان ديــــُن ُمَحمــ ــيوف خـــ ــا ســـ ــي يـــ  إالَّ بقتلـــ
  

المتوفى   ،محسن أبو الحب  الشَّيخهو  كربالئيٍّ  هذا البيت لشاعرٍ  ،سينما هو للحُ  تُ هذا البي
هالء أصحاب العمائم الجُ   لكنَّ   ،سينيفي األدب الحُ   معروفةٍ   للهجرة من قصيدةٍ   1305سنة  

ا م  سينُ الحُ   ،سينالحُ   ا البيت قد قالهُ ذه  أنَّ دوا من  وردَّ   ما كتبواجف وفي كربالء لطالَ في النَّ 
ة سينيَّ المنابر الحُ   د علىردَّ يُ   ا ما سمعت هذـلطال  ين شبابي ألنَّ   عتقد ذلك في سنِّ أ  نتُ أنا كُ   ،قالهُ 

ة، وجهاالت طبيَّ وسخافة قُ   شافعيٌّ   ها لغوٌ لُّ تي كُ الَّ   ةسينيَّ المجالس الحُ   ءِ منا في أجوا ونحن تعلَّ 
  : سين قالالحُ  أنَّ يقولون من ثين تحدِّ مُ ـال سمعُ أأنا  تاالفضائيّ  في ىحتَّ وإلى يومك هذا 
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دٍ  ــَّ ــُن ُمَحمــــ ــتقم ديــــ ــم يســــ ــذيني   إن لــــ ــيوف خـــ ــا ســـ ــي يـــ  إالَّ بقتلـــ
  

ريد للشيعة ك تُ غير الصحيحة وال أعتقد أنَّ  شير إلى هذه المعلومةِ عبد الرزاق عبد الواحد يُ 
  ! الصحيحةوا المعلوماِت غير مأن يتعلَّ 

ك أيقظـــــت جـــــرح العـــــراِق ي   كأنـــــَّ هُ فـــــــي دَمـــــــِ  فتيـــــــارهُ ُكلـــــــُّ

ذي قـــــاَل للبـــــاتراِت ألســـــتَ  ذيني وللـــــــنفِس ال تُهزمـــــــي   الـــــَّ ــُ  خـــــ

ــافَ  ــيوف وطـــــ ــأوالدِه والســـــ  علـــــيهم ســـــوار علـــــى معصـــــمي   بـــــ

ِدمي   فضـــــــجت بأضـــــــلعه الكبريـــــــاءُ   وصـــــاح علـــــى موتـــــه أَقـــــْ

  :وأوالدهِ  سينٍ حُ وغيرهم بِ   ينين البعثيّ ه العراقيّ بعد ذلك يشبّ 

ــين ــا حسـ ــيدي يـ ــا سـ ــن يـ ــذا نحـ  شــــدادٌ علــــى القهــــر لــــم نشــــكم   كـ

ــدَمِ    كــــــــذا يــــــــا آيــــــــة الرافــــــــدين ــم تُهـــــ ــطُّ لـــــ ــواترنا قـــــ  ســـــ

  !!قارنها بما جرى في كربالءويُ  ةميّ اوالصدّ  ةالبعثيّ  بث عن الحرودَّ يتح

الحُ  على  نبكي  أن  تريدنا  أيُّ فهل  يا  بهذه  سين  السيستاني  البعثيّ ها  قرأت   ؟!ةالطريقة  أنت 
  !دنا الجليل؟!يِّ راء يا سَ فما هذا الهُ  !؟ تها فهمتهاأوحين قر !؟القصيدة

ــين ــا حسـ ــيدي يـ ــا سـ ــن يـ ــذا نحـ  شــــدادٌ علــــى القهــــر لــــم نشــــكم   كـ

ــدَمِ    كــــــــذا يــــــــا آيــــــــة الرافــــــــدين ــم تُهـــــ ــطُّ لـــــ ــواترنا قـــــ  ســـــ

  .ة للجنودالحرب المواقع العسكريّ  ؛واترس :كذا يا آية الرافدين سواترنا

ــدَمِ    كــــــــذا يــــــــا آيــــــــة الرافــــــــدين ــم تُهـــــ ــطُّ لـــــ ــواترنا قـــــ  ســـــ

  .امب صدَّ ور ها حُ إنَّ  ،إلى معركة من معركةٍ 

  ثم ماذا يقول؟

  إذا كان الظالمون قد أحاطوا بك  ..من حولك الظالمون لئن ضجَّ 

!!! فقد وكلوا إلى سينين أكثر من ظالمة الحُ ظالمة البعثيّ   يعني أنّ   .. ظلملنا إلى األكِ وُ   افإنَّ 
  األظلم!! 
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ليش كل   ؟!سين بهذه الطريقة الخرقاءريد من الشيعة أن يبكوا الحُ دنا السيستاني هل تُ يا سيِّ 
  تجيبها وتذبها علينه؟!  هتبسالفة مبر

ــدَمِ    كــــــــذا يــــــــا آيــــــــة الرافــــــــدين ــم تُهـــــ ــطُّ لـــــ ــواترنا قـــــ  ســـــ

ــك  ــن حولـ ــج مـ ــئن ضـ ــالمونلـ ــم   الظـ ــى األظلـــــ ــا إلـــــ ا ُوكلنـــــ ــَّ  فإنـــــ

ــكَ  ــفياء وإن خانــ ــحب واألصــ ــي   الصــ ــه ننتمـــ ــن لـــ ــا مـــ ــد خاننـــ  فقـــ

ين أكثر من صداميّ ال و  نيوالبعثيّ ن  يالمة العراقيّ ظُ   ث عن أنَّ دَّ حهنا يت  ،الظالمة أكثر  أنَّ   أيْ 
  !!!سينالمة الحُ ظُ 

ــفياء ــحب واألصــ ــك الصــ ــي   وإن خانــ ــه ننتمـــ ــن لـــ ــا مـــ ــد خاننـــ  فقـــ

  .صفياءقرب من الصحب واألأ فمن له ننتمي يكونُ 

ــاأل   بنــــــو عمنــــــا أهلنــــــا األقربــــــون ــار كــــــ ــدهم صــــــ  رقمواحــــــ

  .ةشير إلى الدول العربيّ يُ 

ــي   تـــــدور علينـــــا عيـــــون الـــــذئاب ــا نحتمــــ ــن أيهــــ ــار مــــ  فنحتــــ

نحُن ال نلوم عبد الرزاق عبد   !!سيناق عبد الواحد على الحُ زمن بكاء عبد الر  جزءٌ ا  هذ
  شاعرُ   هُ يكفيه أنَّ   ، ههِ في توجُّ   ديانتِه وهو بعثيٌّ   صابئي مندائي في  هُ رجلٌ ألنَّ   بداً،أالواحد  

 ! !دنا السيستانيسين بحسبِه، لكن ال أن يكون قدوةً لنا يا سيِّ شعرهُ في الحُ   ل، جميلٌ ام األوّ صدَّ 
يبكي عبد الرزاق عبد   اسين كمالحُ   ىنبكي عل  السيستاني أن تأمرنا أندنا  راٌء يا سيِّ هذا هُ 
  !!ها السيستانيامي يا أيُّ بالذوق الصدّ  ،البعثيّ  مشوٌب بالذوقِ  هُ فبكاؤ ،الواحد

روبه  ن أظلمت دُ ا مَ أمَّ   ،تكفيه اإلشارة  رُّ فصيل والحُ جمِل بإمكانكم أن تقرأوا التّ مُ ـمن هذا ال
الَّ   الحرُّ   ،وديخيتِه فلن تنفعه تريليون عبارة وعبارة ته  بصنميَّ  سين الحُ عنه    ذي يبحثُ ذاك 

  :تكفيه اإلشارة كما يقول الشاعر الحرُّ  )يَدَُع َهِذِه اللَُّماَظة ِألَْهِلَها (أَال ُحرٌّ 

ــٍد رٍب وبُعــ ــُ ــن قــ ّرِ مــ ــُ ر للحــ ــِ ــارة   أَشــ ــه اإلشــــ رَّ تكفيــــ ــُ ــإنَّ الحــــ  فــــ

الَّ وأمَّ  اللَّ ظ دروبه وذي أظلمت  ا  أقدامه  المقيتة وديخيَّ مسير بسبِب صنميَّ ـت  التِه  قرفة  مُ ـته 
ال فلن تنفعه تريليون وتريليون وتريليون وتريليون  هَّ والجُ   اب العمائم من األغبياءِ حألص

  . ةُ هي هكذاعبارة، القضيّ 
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أجيب عليه  العراق كنت ناوياً أن    سين منة الحُ مَ دَ خَ   وصلني من بعِض   سؤالٌ   ،الحلقة طالت
  الحلقة القادمة. ؤال إلى في هذه الحلقة سأدع اإلجابة على هذا السّ 

  ، تي ترفض الظلمنا في حيرةٍ من أمرنا هل نشترُك في المظاهرات الَّ من أنَّ   :ؤالالسّ   مضمونُ 
الحُ  والعزاء  والهيئات  المواكب  خدمِة  في  نشترُك  مُ أيُّ   !؟سينيأم  أفضل  في هما  ظاهراٌت 

  ؟ ةسينيَّ في أجواِء المواكب الحُ واجهة الظلم أم خدمةٌ مُ 

  تعالى.  إن شاء هللاُ  في الحلقة القادمةجيب عليه أُ  مٌّ همؤاُل سؤال هذا السّ 

  

 ً   ..أسألكم الدعاء جميعا

..في أماِن هللا 
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