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 ومضاٌت في أجواء الرجعة والقتل الثاني للحسين صلوات هللا عليه

 م2021/7/29الموافق  -هـ 1442ذو الحجة//18الخميس : 

 عبد الحليم الِغّزي

 

نَّ  ةُ بُن الَحَسن َصلََواُت هللِا نِْعَمتَاِن َعِظْيَمتَان ال أَْستَِطْيُع شُْكرهَُما َمْهَما فَعَْلُت َوَمْهَما قُْلت، مَّ بِِهَما َعلَيَّ إَِماُم َزَمانِْي الُحجَّ

يَاَرة الَّتِي َوَردَتْنَا ِمْن نَاِحيَتِِه اْلُمقَ  يَاَرةِ الَّتِي تُْعَرُف بِِزَيارةِ النُّدْبَةَوَسالُمهُ َعلَْيه إِنَّهُ َوِليُّ الن ِعَم، َهكَذَا نَُخاِطبهُ فِْي الز ِ  دََّسة، الز ِ

د َسي ِِدي بَِقيَّة هللا  - فََما َشيٌء ِمنَّاأَْو بِِزيَارةِ آِل يَاِسْين الثَّانِيَة، أَْو بِِزيَاَرةِ آِل يَاِسْين َغْيِر اْلَمْشُهوَرة: " فََما  -َسادَتِي آَل ُمَحمَّ

يَارةِ الَجاِمعَِة الَكبِْيَرة.". إِنَُّهم أَْوِليَاَشيٌء ِمنَّا إَِّلَّ َوأَْنتُم لَهُ السَّبَب َوإِلَْيِه السَّبِْيل  ُء الن ِعَم َكَما نَُخاِطبُُهم فِْي الز ِ

نَّ بِِهَما َعلَيَّ إَِماُم َزَمانِي:  نِْعَمتَان َعِظْيَمتَان مَّ

ِة بِْن الَحسَِن خُصْوَصاً، َهِذِه النِْعَمةُ األولىاألولى ٍد عُموَماً َوِلْلُحجَّ ٍد َوآِل ُمَحمَّ  .: واَليَتِي ِلُمَحمَّ

ُمْنذُ أَْن كُْنُت فِْي  : أَْن َوفَّقَنِي أَْن أَْعِرَف َضاَلَل اْلَمْنَهجِ الَِّذْي كُْنُت َعلَْيه، َوقَد َعَرْفُت ذَِلَك ُمنْذُ أَيَّاِم َشبَابِْي،َوالنِْعَمةُ الثَّانِيَة

َوفَّقَنِي إَِمامُ َزَمانِْي َوَما التَْوفِْيُق إِالَّ ِمْنه، أَْن أَْعِرَف َضاَلَل  الِعْشِرْيَن ِمْن عُُمِري كُْنُت أأْخذُ ِدْينِي ِمْن َمْنَهجِ َحْوَزةِ النََّجف،

د بَاقِْر الَصدَر َوالَوائِِلي َوأَْضَرابِِهم، ِمْن هَ  َؤاَلِء كُْنُت أأْخذُ ِدْينِي َوثَبَت َهذَا اْلَمْنَهج إِنَّنِي كُْنُت أأْخذُ ِديِنِي ِمْن الُخوئِي َوُمَحمَّ

َن السَّاَعات، كُلَُّها بِالدَِلْيِل القَْطِعي، َوقَد َعَرْضتَهُ ِعْبَر َهِذِه الشَّاَشِة بِالَوثَائِِق َوالَحقَائِِق َوالدَقَائِق، ِمئَات َوِمئَات مِ ِعْنِدي 

بََت ِعْنِدي بِالدَِلْيِل القَْطِعي ِمْن أَنَّ ِدْينَُهم اَل ُمتََوف ِرةٌ َعلَى الشَّبََكِة العَْنَكبُوتِيَّة َعلَى اإلْنتَرنِت، كُْنُت أأْخذُ ِدْينِي ِمْن َهؤاَلء َوثَ 

 …َعاَلقَةُ لَهُ بِإَماِم َزَمانِنَا اَل ِمْن قَِرْيٍب َواَل ِمْن بَِعْيد

جعِة العظيمة  مة وأشرُت إليِه قبل قليل: من أنَّ القتل الثاني للُحسيِن في عصر الرَّ ا حدَّثتكم بِه في الحلقاِت المتقد ِ سيكوُن ِممَّ

ِل في عاشوراء سنة إحدى وستين للهجرة.  أشدَّ وأقسى وأبشَع وأعظَم من القتل األو 

 بنحٍو سريعٍ وموجز أُِشيُر إلى َمجموعٍة ِمن النقاِط الَّتي تُخبرنَا عن َهِذِه الَحِقْيقَة:

جعِة هو هذا بحد ِه يكشُف لنا عن أنَّ الجريمة ستكو أّوَّلً:  ُن أبشع، لماذا؟وقوعُ القتِل في عصر الرَّ

ألنَّ الُحجج قد تأكَّدت على الناس، القتُل سيكوُن في العراق، الُحجُج تأكَّدت وتأكَّدت وتأكَّدت، نحُن نتحدَُّث عن َزماٍن  -

اُت األميِر، و ُل تقدَّم، وجاءت َرجعَةُ الُحَسين األولى وكرَّ جعِة العظيمة، العصُر القائميُّ األو  ٍر في عصِر الرَّ رجعةُ ُمتأخ ِ

ِة والعصُر القائميُّ الثاني كُلُّ هذا قد مرَّ تأكَّدت الُحجج، فحينما تتأكَّدُ الُحجج وتكوُن الصورةُ واضحةً ِجدَّاً فه ذا يعني األئِمَّ

ج عِة أنَّ القتَل سيكوُن عن عناٍد، سيكوُن عن حقٍد، عن حسٍد، وحينئٍذ سيكوُن أشد  فإنَّ الُحجج الَّتي ستتأكَّدُ في عصر الرَّ

ل.  العظيمة قطعاً هي أقوى من الُحجج الَّتي تأكَّدت على العراقيين في زماِن القتِل األو 

ُر، كُلُّ شيٍء سيتقدَّمُ إلى األمام، فوسائُل  - فضالً عن أنَّ وسائل الحرب وسائل القتل ستكوُن أشدَّ فتكاً، فكُلُّ شيٍء سيتطوَّ

رةً ِجدَّاً في كُل ِ ات ِ رها اآلن.الحرب ستكوُن ُمتطو  اهاتها وُربَّما ستكوُن األسلحةُ بصورةٍ ال نستطيُع تصوُّ  ج 

معرفتهم بالَّذي جرى في القتلِة األولى، فإنَّهم  -أتحدَُّث عن الَّذين سيقتلون الُحسين  -ويَُضاُف إلى كُل ِ هذا معرفتهم  -

 سيأخذون ذلك بنظر االعتبار كي يأتْوا بجريمٍة تكوُن أشد وتكوُن أبشع.

جعِة مع كُل ِ هذِه الحيثي ات الَّتي أشرُت إليها ومع حيثي اٍت أخرى ما أشرُت إليها يكشُف لنا عن فو قوعُ القتِل في عصِر الرَّ

الً.  أنَّ الجريمة ستكوُن أبشع، هذا أو 

جعِة سيكوُن قريباً من الوقت المعلوم الَّذي سيتحقَُّق في  وثانياً: اقتراُب الوقت المعلوم، فإنَّ قتل الُحَسيِن في عصر الرَّ

جعة، بعد أن يثأر  أواخِر عصِر الدولة العلويَِّة الكبرى، والدولةُ العلويَّةُ الكبرى ستأتي بعدَ قتل الُحسيِن الثاني زمان الرَّ

 األميُر غاضباً للُمنتصِر مثلما مرَّ علينا في الرواياِت واألحاديث. السفَّاُح بعد أن يخرج

ت علينا الروايةُ تُخبرنا من أنَّ  ثالثاً: ا في القتلِة الثانية مرَّ في القتلة األولى جاءت عشائُر العراق وجاء أهُل الكوفة، أمَّ

 لواقعة أشد، سيجعلها أقسى.الناس سيجتمعون عليه، سيتكاثرون عليه أبيضهم وأسودهم، وهذا سيجعُل ا

ا الَّذي سيأخذُ بثأِر الواقعِة الثانيِة أميُر المؤمنين، وهذا يكشُف عن  رابعاً: الَّذي أخذَ بثأِر الواقعة األولى إماُم زماننا، أمَّ

سيِن في عظمة األمر، ومرَّ علينا من أنَّهُ سيخرُج غاضباً، سيخرُج غاضباً ِلما جرى على المنتصر ِلَما جرى على الحُ 

 القتلة الثانية، وهذا يكشف عن أنَّ الجريمة ستكوُن أقسى إذا ما نظرنا إلى اآلخِذ بالثأر.



اجفة، اآليتان السادسةُ والسابعةُ بعد البسملِة من سورة النازعات: ﴿ خامساً: يَْوَم مرَّ علينا التعبيُر في الكتاِب الكريم بالرَّ

اِجفَةُ  اِدفَةتَتْبَعَُها ا ۞تَْرُجُف الرَّ َوأَْشَهُد ﴾، بينما مرَّ التعبيُر عن القتلِة األولى من أنَّها تركت وأثَّرت بتأثيِر القشعريرة؛ )لرَّ

ت لَهُ أَِظلَّةُ العَرش اجفةُ أنَّ َدَمَك َسَكَن فِي الُخْلد َواْقَشعَرَّ (، مرَّ هذا الكالمُ علينا، القشعريرةُ أشارت إلى القتلة األولى، والرَّ

 القتلة الثانية.أشارت إلى 

ً فإنَّنا إذا ما نظرنا إلى التعبيِر: ﴿ اِدفَةوأيضا ً ثائراً للُحسيِن، ﴿تَتْبَعَُها الرَّ يَْوَم تَْرُجُف ﴾، بشكل مباشٍر يكرُّ األميُر غاضبا

اِجفَةُ  اِدفَة ۞الرَّ  ﴾، بشكٍل مباشر.تَتْبَعَُها الرَّ

سيني على يِد إماِم زماننا فيما بيَن يوم الَخاَلص ويوِم عاشوراء زماٌن بينما يوُم الَخاَلص المرحلةُ األولى من الثأِر الحُ 

طويل، عاشوراء حدثت في السنة الحاديِة والستين للهجرة، وها نحُن في السنِة الثانيِة واألربعين بعد األربعمائِة بعد 

ماُن ُممتد اً مستطيالً  1442األلف، ها نحُن في أواخِر سنة   .للهجرة، وال زاَل الزَّ

اِجفَةُ بينما في القتلِة الثانية ُمباشرةً يأتي الثائُر السفَّاح؛ ﴿ اِدفَة ۞يَْومَ تَْرُجُف الرَّ ﴾، هذا يكشُف عن قسوة الجريمِة تَتْبَعَُها الرَّ

 من أنَّها أقسى وأشد وأبشع وأعظم.

قسى، الموتور؛ القتيُل المقتول، الدَُّم (، تُشيُر إلى أنَّ الجريمة أبالوتِر الموتُور: الوصُف في زيارات الحسين )سادساً 

 السَّفيُح المسفوح.

 ً : األموُر بخواتيمها ونتائجها، القتلةُ األولى ستُنتُج لنا المشروع المهدوي  األعظم، ستُنتُج لنا يومَ الخالص، المشروُع سابعا

جعِة العظيمة، و مةٌ للرَّ ل هو ُمقد ِ ماٌت تقودنا إلى النتيجِة المهدويَّ األعظم في العصِر القائمي  األو  جعةُ العظيمةُ ُمقد ِ الرَّ

ابةً للدولتين؛ للدولِة العلويَّةِ  ديَِّة الخاتمة، القتلةُ الثانيةُ هَي الَّتي ستكوُن فاتحةً وبو  الكبرى الَّتي  العُظمى إلى الدولِة الـُمَحمَّ

ديَِّة العُظمى، هناَك فارٌق بيَن ال مةٌ للدولِة الـُمَحمَّ جعة، بينما نتائُج القتلِة الثانية هي ُمقد ِ ماٌت للرَّ نتائج، نتائُج القتلِة األولى ُمقد ِ

ديَّةُ العُظمى، نستطيُع أن نتبيَّن األمور من نتائجها، فاألموُر  جعة، هي الدولةُ الـُمَحمَّ جعة، هي ُخالصةُ الرَّ هي ُزبدةُ الرَّ

 بخواتيمها وبتحقيِق أهدافها.

ينيَِّة في أجوائنا الشيعيَِّة نحُن نعتقدُ أنَّ سي ِد األوصياء قد أعدَّ العبَّاس لمشروعِ الُحسيِن صلواُت هللِا في ثقافتنا الُحس ثامناً:

وَسالمهُ عليه، إذا ما دقَّقنا النظر في تفاصيِل هذا الموضوع وتدبَّرنا في موقف العبَّاِس في عاشوراء في السنِة الحادية 

األميَر أعدَّ العبَّاَس للقتلِة الثانية، فإنَّ العبَّاَس في عاشوراء في السنِة الحاديِة والستين للهجرة والستين للهجرة يظهُر لنا أنَّ 

ُ الشُهداء أن يطلب ماًء لألطفال العطشى، فكان العبَّاُس سقَّاًء فقط، ما كاَن العبَّاسُ   كاَن سقَّاًء، خرَج ُمستأذناً فأمرهُ سي ِد

جعِة، سيعودُ العبَّاُس عب اساً في المرحلِة الثانيِة من الثأِر الُحسيني في رجعِة عب اساً، سيعودُ العبَّاُس ع ب اساً، سيعودُ في الرَّ

ةِ الَّتي سيُقتُل فيها، وسيُقتُل العبَّاُس أيضاً، فإنَّ أنصار ا لُحسيِن الُحسين األولى، سيعودُ العبَّاُس عباساً مَع الُحسيِن في الكرَّ

جعِة العظيمِة سيعودُ العبَّاُس عب اساً ال كما كاَن في عاشوراء كاَن سيكونون معهُ، في تلكَ  ةِ وما قبلها في عصِر الرَّ  الكرَّ

 سقَّاًء.

 أتعلمون ما معنى العبَّاس؟

: هو األسدُ الَّذي تفرُّ منهُ األسود، ترتعُب منهُ األسود، هذا المعنى تجلَّى ما تجلَّى منهُ في طفوف العبَّاُس في لغة العرب

جعِة عب اساً.  السنِة الحادية والستين للهجرة، لكنَّ المعنى لم يتجلَّى بكاملِه، ألنَّ العب اس كان سق اًء، سيعودُ في الرَّ

فضل صلواُت هللاِ وسالمهُ عليه، إنَّني أقرأ عليكم من )مفاتيح الجنان( وهذه كلماُت هكذا نقرأ في زيارتِه، في زيارةِ أبي ال

ادق، نُخاِطُب أبا الفضل:  ٍد  - فََمعَكُم َمعَكُمإمامنا الصَّ إنَّها كلماُت الزيارة الجامعة الكبيرة، نُخاطب العبَّاس ألنَّهُ وجه ُمَحمَّ

د، ِعْبَر العبَّاِس نُخاِطُب مُ  د، هذا وجههم المشرق هذا قمرهم وآِل ُمَحمَّ داً وآَل ُمَحمَّ كُم إِنِّي بكُم  -َحمَّ فََمعَكُم َمعَكُم ََّل َمَع َعُدّوِ

 الَكافِِرين َوبَِمن َخالَفَكُم َوقَتَلَكُم ِمنَ  إِنِّي بِكُم بِكُم َوبِِإيَابِكُم ِمَن اْلُمْؤِمنِين -بإيابكم يا أبا الفضل  - بِكُم َوبِِإيَابِكُم ِمَن اْلُمْؤِمنِين

ةً قَتَلَتْكُم -الحظْوا دقَّة التعابير  - ٍ  - قَتََل هللاُ أُمَّ جعِة، بيِد علي  جعِة، في الرَّ ةً قتلتهم؟ في الرَّ متى هذا؟ متى سيقتُل هللا أُمَّ

 صلواُت هللاِ وسالمهُ عليه، الحديُث عن القتلِة الثانية، القُرآُن يُشيُر إلى ذلك:

في اآليِة السابعِة بعد العاشرةِ بعد البسملة، وسورةُ األنفال تتحدَُّث عن واقعِة بدر، والخطاُب نفال؟ ماذا نقرأ في سورة األ

كيَف قتلهم؟ عليٌّ هو الَّذي فَلَْم تَْقتُلُوهُْم َولَـِكنَّ هللاَ قَتَلَُهْم﴾،  -الحديُث هنا عن المسلمين  -فَلَْم تَْقتُلُوهُْم من هللاِ إلى رسولِه: ﴿

قتل الصناديد، المسلمون ما كانْوا يملكوَن سيوفاً، كانْوا يحملون معهم جريد النخل، األسياُف كانت قليلةً، الَّذي  قتلهم،

 أداَر المعركة عليٌّ صلواُت هللاِ عليه.

ٍ  -فَلَْم تَْقتُلُوهُْم َولَـِكنَّ هللاَ قَتَلَُهْم ﴿ حينما رفَع رسول َرَمْيَت َولَـِكنَّ هللاَ َرَمى﴾،  إِذْ  -يا رسول هللا  -َوَما َرَمْيَت  -قتلهم بيِد علي 

هللا مقداراً من حصباء األرض ورمى بِه وجوههم وجوه المشركين حين قال: )َشاَهت الوُجوه(، والرواياُت تُخبرنا من 



ٍ، أنَّ تلَك الحصباء وذلَك التراَب الَّذي رفعهُ رسول هللا ما وصل إلى وجِه أحٍد من المشركين إالَّ وقد  قُتل، قُتِل بيِد علي 

.ٍ ٍد وعلي   فهذا الخطاُب خطاٌب لـُمَحمَّ

حتَّى في َوَكفَى هللاُ اْلُمْؤِمنِيَن اْلِقتَاَل﴾، مثلما جاء الكالُم في سورة األحزاب في اآليِة الخامسِة والعشرين بعد البسملة: ﴿

ٍ، بَوَكفَى هللاُ اْلُمْؤِمنِيَن اْلِقتَاَل﴾ كتب المخالفين، ﴿ .بعلي  ، وكفى هللا المؤمنين القتال بعلي  ٍ، بعلي  ٍ، بعلي  ٍ، بعلي   علي 

ةً قَتَلَتْكُمفحين نقرأُ في زيارة العب اِس:  فََمعَكُم َمعَكُم ََّل َمَع  -إنَّهُ القتُل الثاني باأليدي واأللسن، يا أبا الفضل  - قَتََل هللاُ أُمَّ

كُم، إِنِّي بِكُم َوبِإيَابِكُم ِمَن اْلمُ  ةً قَتَلَتْكُم بِاألَْيِدي َواألَْلسُنَعُدّوِ ال  - ْؤِمنين َوبَِمن َخالَفَكُم َوقَتَلَكُم ِمَن الكَافِِرين، قَتََل هللاُ أُمَّ

يعني أنَّ العبارة ال تنطبُق على إماِم زماننا، لكنَّها في عُمقها البعيد مثلما جاءت التعابيُر القُرآني ةُ في سورةِ األنفال في 

ٍ، تشيرُ  جعِة العظيمة. علي  ٍ بعد القتلِة الثانيِة في الرَّ  إلى َغْضبِة السفَّاح إلى الثأِر الُحسيني على يِد علي 

من هنا فإنَّ كلمة الُحسيِن للعب اِس حينما جاَء العبَّاُس ُمستأذناً بعد أن قُتل جميُع الهاشميين وجميُع األنصار لم يبقى في 

إذا  - أَْنَت َحاِمُل ِلَوائِي َوإِذَا َمَضيتاس، فجاء مستأذناً فماذا قال له َسي ِدُ الشُهداء؟ قال: )ساحة المعركِة مع الُحسيِن إالَّ العبَّ 

َق َعْسَكري -مضيت؛ يعني إذا مضيت شهيداً، إذا ما قُتِلت   (.تَفَرَّ

 (.وأَنَت عسكري)صحيٌح أنَّ العب اس عسكُر الُحسين صحيٌح هذا، لكنَّ اإلمام إذا كان يقصدُ هذا لكان قال لهُ: 

َق عسكرياإلماُم قال لهُ: )  (، يُشيُر إلى زمٍن آخر.تفرَّ

فالُحسين هنا يتجاوُز في حديثِه زمن اللحظِة مثلما تجاوز الزمان مَع أنصارِه ومَع أهِل بيتِه في ليلِة عاشوراء حين حدَّثهم 

جعِة  العظيمة ومن أنَّهم سيعودون، الرواياُت تُخبرنا، عن الَّذي سيجري في يوِم غد في يوِم عاشوراء، وحدَّثهم عن الرَّ

حدَّثهم عن رجعتِه إذا ما رجع هَُو فإنَّهم سيعودون معه، وأراهم مواضعهم في الجنان، عاشوراء تجاوزت الزمان والمكان 

قفي أسرارها وتفاصيلها، الُحسيُن هنا يُشيُر إلى زمٍن بعيد؛ ) دُ ما َعنّي َعسَكري فَِإذَا َمضيَت يَا أبَا الفَْضل تَفَرَّ (، هذا يُؤك ِ

جعِة العظيمة. من البعيد، إلى زمن الرَّ  تُشيُر كُلُّ المعطيات من أنَّ األمير أعدَّ العبَّاس لُحسيٍن إلى الزَّ

 (:اآلخرةبحسِب ثقافة العترة وبحسِب مرحلة التأويل هذا العنوان )

 هو عنواٌن للرجعِة في الكثيِر من اآليات. -

 للقيامِة الكبرى في الكثيِر من اآليات. وهو عنوانٌ  -

جعِة من أنَّها هي اآلخرة، إنَّها آخرةٌ أولى، اآلخرةُ الكبرى هي القيامةُ  فهناك العديدُ من آيات الكتاب الكريم تتحدَُّث عن الرَّ

 الكبرى.

 في سورة النحل. آتيكم بأمثلٍة:

فَالَِّذيَن َّلَ يُْؤِمنُوَن  -ثُمَّ تقوُل اآليةُ  - إِلَُهكُْم إِلَهٌ َواِحدٌ ﴿اية اآليِة: بد ،اآليةُ الثانيةُ والعشرون بعد البسملة من سورة النحل

ْستَْكبُِروَن﴾، نِكَرةٌ َوهُم مُّ ماذا يقوُل تفسيرهم الَّذي بايعنا عليِه في بيعة الغدير؟ ونحُن في يوم الغدير،  بِاآلِخَرِة قُلُوبُُهم مُّ

 دير.نحُن في أي ام الغدير في وقت الغ

تنا صلواُت هللاِ  ادِق والكاظِم، إنَّها أحاديُث أئِمَّ ي ما هو بتفسيرِه، إنَّها أحاديُث الباقِر والصَّ ي( تفسيُر القم   في )تفسير القم 

(، الروايةُ عن أبي حمزة الثمالي عن إمامنا الباقر صلواُت 358لبنان/ صفحة ) -عليهم، طبعةُ مؤسَّسة األعلمي/ بيروت 

 هللاِ عليه.

َسِمعُت أَبَا َجعفٍَر يَقُول فِي قَْوِلِه: "فَالَِّذيَن َّلَ يُْؤِمنُوَن  -إنَّه الباقُر  - َسِمعُت أَبَا َجْعفٍَر َصلواُت هللاِ َعليهأبو حمزة يقول: 

جعِة أَنََّها َحقَّ ؛ بِاآلِخَرِة" باقر ونحُن بايعنا في بيعة الغديِر فاآلخرةُ هنا الرجعة، هذا كالمُ ال - يَعنِي أَنَّهم ََّل يُْؤِمنُوَن بِالرَّ

على تفسيرهم، هذا هو تفسيرهم، ال شأن لي بتفسيِر نواصبِ السقيفة، أال لعنةٌ على تفسيرهم، وال شأن لي بتفسيِر نواصِب 

عِة النَّجف من الطوسي إلى السيستاني، أال لعنةٌ على تفسيرهم، هذا هو تفسيُر باقرهم، هذا هو الَّذي بايعنا عليِه في بي

 الغدير.

يَعنِي أَنَّهم ََّل يُْؤِمنُوَن  َسِمْعُت أَبَا َجْعفٍَر يَقُول فِي قَْوِلِه: "فَالَِّذيَن َّلَ يُْؤِمنُوَن بِاآلِخَرِة"؛أبو حمزة الثمالي هكذا يقول: 

جعِة أَنََّها َحقَّ  نِكَرةٌ" ، "بِالرَّ جعة كافر  - ةيَعنِي أَنَّها َكافِر -يقول اإلمامُ الباقر  -قُلُوبُُهم مُّ يَعنِي أَنََّها َكافَِرة،  -الَّذي يُنِكُر الرَّ

ْستَْكبُِروَن"؛ يَعنِي أنَُّهم َعن َوََّليَِة َعِلّيٍ ُمْستَكبِرون استكبرْوا على تفسيرِه، نقضْوا بيعة الغدير، لو أنَّ الشيعة  - "َوهُم مُّ

ُل بنٍد في بن ٍ، فهذا أو  ود البيعة، رسوُل هللا هكذا اشترط علينا أن نأخذَ التفسير من وفت ببيعة الغدير ألخذت بتفسيِر علي 

جعة، تفسيُر جابٍر الجعفي الَّذي ضي عوه،  جعة، مبنيٌّ على عقيدة الرَّ ٍ قائٌم على عقيدة الرَّ ٍ وآِل علي  ٍ فقط، وتفسيُر علي  علي 

حاديث النسبةُ العُظمى منها في تفسيُر جابر كاَن يشتمُل على آالف من األحاديث وليس المئات، آالف آالف من األ

جعة، ضيَّعوه واستهزئْوا بِه، الروايةُ واضحةٌ. جعة، أكثُر أحاديِث جابر في تفسيرِه الكبير، أكثُر أحاديثِه في الرَّ  الرَّ



 وفي تفسير العيّاشي:

َعن َجابٍِر الُجعِفي،  / الحديث الرابع عشر: 278لبنان / الجزء الثاني/ صفحة  -طبعةُ مؤسَّسة األعلمي أيضاً/ بيروت 

جعِة الَّتي تنتشُر في كتبنا، تفسيرهُ العظيُم ضيَّعوه  - َعن إَِماِمنا البَاقِر صلواُت هللاِ عليه أحاديُث جابٍر الكثيُر منها في الرَّ

 وما هَو بتفسيرِه، إنَّهُ تفسيُر إمامنا الباقِر صلواُت هللاِ عليه.

ا قَولُهُ: "عن جابٍر الجعفي:  ا قَولُه:  -الباقُر يقول  - الَِّذيَن ََّل يُْؤِمنُون"َوأَمَّ جعَِة أَنَّها َحّق، َوأمَّ فَِإنَّهُ يَعني ََّل يُؤِمنُوَن بِالرَّ

نِكَرةٌ"؛ فَإِنَّهُ  ْستَْكبُِروَن"؛ فَإِ  -فإنَّ القُرآن فإنَّ هللا  - "قُلُوبُُهم مُّ ا قَولُهُ: "َوهُم مُّ نَّهُ يَعنِي َعن يَعنِي قُلُوبَُهم َكافَِرة، َوأَمَّ

 المضموُن هو هو. -َوََّليَِة َعِلّيٍ ُمْستَْكبُِرون 

، مثلما بيَّنوها لنا قُلوٌب كافرة كافرة، ﴿ جعِة ومن أنَّها حق  فَالَِّذيَن َّلَ يُْؤِمنُوَن هذِه تفاسيرهم، القلوُب الَّتي ال تؤمُن بالرَّ

جعِة، هذا هو الفارُق بين فهِم القُ بِاآلِخَرةِ  رآِن ِوفقاً لمرحلِة التنزيل، وفهم القُرآِن وفقاً لمرحلِة التأويل، ورسوُل هللا ﴾ بالرَّ

ُع أََمَر أَميَر المؤمنين أن يُقاتلهم، وأخبرهُ ِمن أنَّهُ سيُقاتلهم على التأويل مثلما قاتلهم رسول هللا على التنزيل، فهؤالِء مراج

ٍ لكاَن عليٌّ قد قات ٍ ولكنَّ النَّجف لو كانْوا في عصِر علي  ٍ، قُلُوبهم ُربَّما مَع علي  لهم ألنَّهم كفرْوا بالتأويل، هؤالِء أعداُء علي 

ٍ، الحكايةُ هي الحكاية.  أسيافهم على علي 

 

ٍ سياسي،  الوائلي الناطُق الرسميُّ باسم مراجع النَّجف باسم السيستاني، ناطٌق رسميٌّ عقائديٌّ ال أتحدَُّث عن ناطٍق رسمي 

جعِة ويجهلها، وينقُل لنا عن كباِر مراجع النَّجف من أنَّهم يقولون من إنَّهُ ناطٌق ر ، هو يستخفُّ بأحاديِث الرَّ سميٌّ عقائديٌّ

جعِة ال تساوي فلساً عندهم، هذا منطُق حوزةِ النَّجف، هذا منطُق  جعِة ال تساوي فلساً عندهم، ومن أنَّ أحاديث الرَّ أنَّ الرَّ

مون الوائلي على أنَّهُ مدرسةُ الشيعِة المتنق لة، مكتبةُ الشيعِة المتنق لة، جامعةُ الشيعِة مراجع النَّجف، مراجُع النَّ  جف يُقد ِ

 م.المتنق لة، ما هكذا كُلُّهم يتحدَّثون عنه وفضائي اُت الشيعِة تعجُّ بمجالسِه وأحاديثِه، هذا هو منطقهُ الَّذي سأعرضهُ بيَن أيديك

 ( من برنامج الكتاُب الناطق وهي من مجموعِة وثائِق ضالِل عقائد الوائلي.134قة )( من الحل53عرض الوثيقة رقم )-

( الفضائيَّة في لقاٍء مَع اإلعالمي العراقي هشام الديوان حيث الوائلي يُجيُب على أسئلِة السائلين. ANNتعليق: على قناة )

ضاً من المعلوماِت ونسبها إلى عصِر الظهور، وهَو ُمصيٌب سُن يٌّ يتَّصل ومعلوماتهُ أصحُّ من الوائلي، هذا السنيُّ ذكَر بع

ُف  جعة، وبعدَ ذلَك يُسخ ِ جعة"، جاهٌل بأحاديث الظهوِر وبأحاديث الرَّ في ذلك، الوائلي أجابهُ فقال: "هذِه أحاديث الرَّ

د حسين كاشف الغطاء من أنَّ أحاديث الرَّ  ثنا عن كاشِف الغطاء عن محم  جعة ويُحد ِ جعة ال أحاديَث الرَّ جعة من أنَّ الرَّ

 تساوي فلساً عندَ اإلماِم األكبر عند كاشف الغطاء، وهذا هو منطقهم جميعاً منطُق مراجع النَّجف.

جعِة من أنَّ القيامة الكبرى موجودةٌ وهناك يكوُن الحساب،  تاُلحظون أنَّ الفكر النَّاصبي هو الَّذي يمأل رأسهُ، يردُّ على الرَّ

ٍد صلواُت  ٍد وآِل ُمَحمَّ جعةُ ثابتةٌ على طوِل الكتاب الكريم، ومن يُنِكرها كافٌر بحسِب ُمَحمَّ ، الرَّ هللاِ هذا هو الفكُر النَّاصبيُّ

المهُ عليهم أجمعين، ال شأن لي بعقائِد نواصب السقيفة وال شأن لي بعقائد نواصب النَّجف وهذا أنموذٌج عرضتهُ بين وس

أيديكم، هو يُطاِلُب السُن ِي المتَّصل من أنَّهُ يعودُ لتصفيِة الخلط، قال لهُ: من أنَّك خلطت بين أحاديث المهدي وأحاديث 

جعة، والسُنيُّ ما فعل ذلك جعة!الرَّ  ، الوائلي هو الَّذي فعل، هو الَّذي ال يعرُف أحاديث الظهور وأحاديث الرَّ

 مثاٌل آخر من سورة اإلسراء:

فَُهَو  -في هذهِ في دار الدنيا الَّتي نعيُش فيها اآلن  -َوَمن َكاَن فِي َهـِذِه أَْعَمى إنَّها اآليةُ الثانيةُ والسبعون بعد البسملة: ﴿

جعِة، ما أنا الَّذي أقول هم الَّذين يقولون.ى َوأََضلُّ َسبِيالً﴾، فِي اآلِخَرِة أَْعمَ   في اآلخرةِ؛ في الرَّ

ِة صلواُت هللاِ وسالمهُ عليهم أجمعين/ طبعةُ مؤسَّسة النشر  في )مختصر البصائر( لسعٍد األشعري، من أصحاب األئِمَّ

عن الباقِر أو الصَّادق صلواُت هللِا  - ي بَصْيٍر َعْن أََحدِهَماَعْن أَبِ (: 65رقم الحديث ) /96اإلسالمي/ قم المقدَّسة/ صفحة 

ْجعَة.فِي قَوِل هللاِ َعزَّ َوَجلَّ: "َوَمن َكاَن فِي َهـِذِه أَْعَمى فَُهَو فِي اآلِخَرِة أَْعَمى َوأََضلُّ َسبِيال"، قَاَل: فِي ا -عليهما   لرَّ

"َوَمن َكاَن فِي َهـِذهِ أَْعَمى فَُهَو فِي اآلِخَرةِ أَْعَمى َوأََضلُّ َسبِيال"، اإلمامُ الباقُر اإلمامُ الصادُق حينما تحدَّث عن هذهِ اآليِة: 

ْجعَةِ   هذا في مختصِر بصائِر سعٍد األشعري. - قَاَل: فِي الرَّ

َعن أَِبي (: 131(، رقم الحديث )328رُت إليِه قبل قليل، صفحة )وفي )تفسير العي اشي( أيضاً في المصدِر نفسِه الَّذي أش

"َوَمن َكاَن فِي َهـِذِه أَْعَمى فَُهَو فِي اآلِخَرِة أَْعَمى َوأََضلُّ َسبِْيالً"،  فِي قَوِل هللا: -الحديُث هو هو  - بَِصْيٍر َعْن أَِحِدِهَما

ْجعَة  اآلخرةُ الرجعةُ. - فَقَاَل: الرَّ

ْنيَا َوُهْم و سيكوُن فيما جاَء في اآليِة السابعِة بعدَ البسملِة من سورة الروم: ﴿والكالُم هو ه َن اْلَحيَاِة الدُّ يَْعلَُموَن َظاِهَراً ّمِ

جعةُ في هذِه الدنيا  -َعِن اآْلِخَرِة  ْنيَا َوهُْم عَ  -عن اآلخرةِ في هذِه الدنيا، فالرَّ َن اْلَحيَاِة الدُّ عن  -ِن اآْلِخَرِة يَْعلَُموَن َظاِهَراً ّمِ



مة  جعةُ الَّتي تحدَّثت عنها اآلياُت المتقد ِ َن الَْحيَاِة  -اآلخرةِ في هذهِ الدنيا، اآلخرةُ في هذهِ الدنيا هي الرَّ يَْعلَُموَن َظاِهَراً ّمِ

ْنيَا َوهُْم َعِن اآْلِخَرِة هُْم َغافِلُون﴾.  الدُّ

( من برنامج الكتاُب الناطق، تسجيٌل 134عقائِد الوائلي من الحلقة ) ( من مجموعِة وثائِق ضاللِ 56عرض الوثيقة رقم )-

 صوتيٌّ في مجلٍس من مجالِس الوائلي.

ذِه تعليق: الحديُث هو هو لئالَّ يقول قائٌل من أنَّ الوائلي كان يتحدَُّث بلساِن التقيَِّة مثالً، وإن كان الوائليُّ ال يفعُل ذلك، ه

قد يُرق ِع المرق ِعون فيقولون: من أنَّ الوائلي يتحدَُّث على التلفزيون في الفضائيَّات هذِه الوثيقةُ هي عقيدتهُ الحقيقي ة، ولكن 

 تُخبركم عن حديث الوائلي بنفِس المضمون في المجالِس الشيعي ة.

العترة الطاهرة، قارنْوا بيَن هذا المنطق بين منطق ُخطبائكم ُخطباء النَّجف ومراجع النَّجف وبين منطق القُرآِن ومنطق 

أ من دين الخوئي، من دين  أ من ديِن حوزة النَّجف، أتبر  أ من ديِن مراجع النَّجف، أتبرَّ من هنا أقوُل لكم: من أنَّني أتبرَّ

أ من ديِن هؤالء، ألنَّني وجدُت أن  دينهم يتعارُض مَع ديِن  د باقر الصدر، من دين الوائلي، من دين السيستاني، أتبر  محم 

ٍد الَّذي هو في قُرآنهم المفسَِّر بتفسيرهم وفي أدعيتهم وزياراتهم ورواياتهم يتناقُض ديُن هؤالء مَع هذِه ُمَحمَّ  ٍد وآِل ُمَحمَّ

 الحقائق بدرجة مئة بالمئة.

يِن كُلِِّه َولَْو َكِرَه هَُو الَِّذي أَْرَسَل َرسُولَهُ بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَحّقِ ِليُْظِهرَ اآليةُ الثالثةُ والثالثون من سورة التوبة: ﴿ هُ َعلَى الّدِ

 ﴾، اآليةُ واضحةٌ ال تحتاُج إلى شرحٍ إلى بياٍن.اْلُمْشِركُونَ 

 لكنَّنا إذا رجعنا إلى أحاديثهم التفسيري ة:

رونها في مطلعٍ من مطالعها في عصر الظهوِر الشريف. -  فإنَّهم يُفس ِ

جعِة العظيمة يُشير -  ون بذلك إلى تأويلها األعظم.وفي مطلعٍ آخر في عصر الرَّ

 هذِه اآلياُت:

 لها تأويٌل صغير. -

 ولها تأويٌل كبير. -

 ولها تأويٌل عظيم. -

 ولها تأويٌل أعظم. -

، فهناك التأويُل العظيُم وهناك التأويُل األعظم.  هذِه من جملِة قواعِد تفسير القُرآِن وفقاً للمنهجِ العلوي 

 ؛ في عصر الظهور.التأويُل العظيُم لهذِه اآليةِ  -

ديَِّة العُظمى. التأويُل األعظُم؛ -  في عصر الدولِة الـُمَحمَّ

ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرسُوَلهُ اآليةُ بمضمونها هذا تأتي في سورة الفتح، إنَّها الثامنةُ والعشرون بعدَ البسملِة من سورة الفتح: ﴿

ْيِن كُلِِّه َوَكفَى بِاهللِ َشِهْيَداً بِاْلُهَدى َوِدْيِن اْلَحّقِ ِليُْظِهَرهُ َعلَى ال  ﴾، المضموُن هو هو.ّدِ

 ؛ في عصر الظهور.في تأويلها العظيم -

جعِة العظيمة والَّتي ستستمرُّ خمسين ألف سنة، في تأويلها األعظم - ديَِّة العظمى في آخِر عصر الرَّ ؛ في الدولِة الـُمَحمَّ

د صلَّى هللاُ عليِه   وآله.إنَّها مملكةُ ُمَحمَّ

ت في سورة التوبة، في سورة الصف إنَّها اآليةُ التاسعةُ بعد البسملة: ﴿ هَُو الَِّذي واآليةُ هي هي بنفس ألفاظها الَّتي مرَّ

ْيِن كُلِِّه َولَْو َكِرَه اْلُمْشِركُون ِه اآليِة يشيُر إلى أنَّ ﴾، هذا التكراُر لهذأَْرَسَل َرسُولَهُ بِاْلُهَدى َوِدْيِن اْلَحّقِ ِليُْظِهَرهُ َعلَى الّدِ

جعِة العظيمة، وتحديداً في الدولِة الـمُ  ديَِّة بعثة نبي ِنا لم تتحقَّق، رسالة نبي ِنا لم تتحقَّق، متى ستتحقَّق؟ تتحقَُّق في عصِر الرَّ َحمَّ

 العُظمى.

ً َولَِكنَّ أَْكثََر َوَما أَْرَسْلنَاَك إِ ما جاء في سورةِ سبأ في اآليِة الثامنِة والعشرين بعد البسملة: ﴿ َّلَّ َكافَّةً لِّلنَّاِس بَِشْيَراً َونَِذْيَرا

جعِة في رجعتهم. النَّاِس ََّل يَعْلَُمون﴾،  بحسِب األحاديِث التفسيري ِة فإنَّ اآلية في الرَّ

ديَِّة العُظمى.َوَما أَْرَسْلنَاَك إَِّلَّ َكافَّةً لِّلنَّاِس"؛ "  في عصر الدولِة الـُمَحمَّ

 ۞إِذَا َجاء نَْصُر هللاِ َواْلفَتُْح علينا هذا في سورةِ النصر الَّتي هي ثمرةٌ ونِتاٌج لدماِء الُحسيِن في القتلِة الثانية: ﴿ومرَّ 

 المضاميُن هي هي.َوَرأَْيَت النَّاَس يَْدُخلُوَن فِي ِديِن هللاِ أَْفَواَجاً﴾، 

فسَّر بتفسيرهم وفي أحاديثهم وزياراتهم وأدعيتهم وبيَن منطِق النَّاطِق قارنْوا بيَن أهمي ة االعتقاِد بالرجعِة في قُرآنهم الم

الرسمي العقائدي لمرجعي ة السيستاني الوائلي لحوزة النَّجف، قارنْوا بيَن هذا المنطق وبيَن منطِق كاشف الغطاء، وسائر 

 المراجع اآلخرين.


