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  يا َزْهـَراء 

ِحيم حَمِن الرَّ   بِسِم هللاِ الرَّ

  . .يا َعبقاً إذا ما فاحت ريّاهُ بغاليِة عطرهِ 

  ..نَديَّةً نَسائِمهُ بطيبهِ َوتَهادت 

  . .َل لقَائهِ اً لشوقِه قَبْ تَراقَصت القلوُب َشغفَ 

  ..َوَحنيناً لذكرِه قَبَل ِعنَاقهِ 

 ً   ..الم. يا ألقاً ضياُء أزاهيُر فِنائِه يَهزُم جيوَش الظّ .يا ألقا

لةً َجدائُل نورِ    ..شمسِه تُزيُِّن األيام وتنساُب متهدِّ

  ... يا بقيَّةً ُكلُّ شيٍء إلهيٍّ ُسبحانيٍّ فيها ُمتألٌِّق باقي.بقيَّةً . يا .يا بقيَّةً 

اً  اً .يا ِسرَّ اً ُمستودعاً فِ .. يا ِسرَّ   ..الَّتي عنوانها فَاِطَمة ي ُخزانِة أسرار هللاِ . يا ِسرَّ

 ً   ..ةائمَ القَ  ينِ الدِّ  . يا قائماً تتجلَّى في حقيقتِه أغلى آللي وجواهِر قيِّمةِ .يا قائما

ً امَ يا إمَ  ً امَ . يا إمَ .ا   . .ةمَ ادِ القَ  شيدةَ ةَ الرَّ لعَ ُر الطّ ظِ نتَ ا على الدَّرِب تَ نَ اً ُعيونُ امَ . يا إمَ .ا

  ..ةي حالٍة دائمَ ى فِ بقَ نَ  . َعبيدَُك األقناُن نحُن بتوفيقكَ .اُن نحنُ األقنَ  يدُكَ عبِ 

اهِر ال نَ . زهرائيّون نحُن يا إمام وجَ . زهرائيّون   ..أُ بالالئَِمةعبَ بينَِك الزَّ

  . .ارمَ ل الدين الحِ جُ إنَّهم أتباُع منهجِ رَ 

  .!!.. ال نعبأُ بهم. مثاُل الجهِل والجهالِة والسَّفاهة

اهِر ال نَ بِ جَ ام وَ ا إمَ حُن يَ زهرائيّون نَ    .  .الالئَِمةأُ بِ عبَ ينك الزَّ

  ..زهرائيُّوَن نحُن والهوى والهوى والهوى زهرائي
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  سالٌم عليكم..

يُ   نحاولُ   الَّذيالبرنامُج    هُ إنَّ  ما  أقرب  فيه  نكون  أأن  الدين ن  مكُن  رجل  منهجِ  من  نكون 
دٍ اإلنسان، منهجِ   د    وآلِ   ُمَحمَّ الدين الحمار،    ما نستطيع عن منهجِ رجلِ   بتعديَن بقدرِ مُ ُمَحمَّ

 صلواتُ   مثلما قال إمامنا الكاظمُ   ،منهج النواصب ومن أخذ منهم من كبار مراجع الشيعة
عليّ   هللاِ  الكبير  الشيعي  للمرجع    ني:البطائ  عليه 
 .)أَْنَت َوأْصَحابَُك أَْشبَاهُ الـَحِمير(

  معة:جُ ورة الواضحٍ في سُ  عنهما بنحوٍ  رآنُ إنَّهما المنهجاِن اللذاِن تحدَّث القُ 

البسملة - بعد  الثانية  اآليِة  َعلَْيِهْم    الَّذي﴿ُهَو    :في  يَتْلُو  ِمْنُهْم  َرُسوًال  يِّيَن  اْألُّمِ فِي  بَعََث 
يِهْم َويُعَلُِّمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ﴾    إنَّهُ منهُج رجل الدين اإلنسان.آيَاتِِه َويَُزّكِ

لَْم  الَّذي﴿َمثَُل    :الخامسِة بعد البسملِة من نفس السورة  وفي اآليةِ  - ثُمَّ  التَّْوَراةَ  لُوا  ُحّمِ َن 
  رجل الدين الحمار. منهجُ  إنَّهُ ﴾ اً يَْحِملُوَها َكَمثَِل اْلِحَماِر يَْحِمُل أَْسفَارَ 

  .﴾﴿إِنَّ أَْنَكَر اْألَْصَواِت لََصْوُت اْلَحِميرِ  :قمانوال تنسوا ما جاء في سورة لُ  -
قالهُ  - البطائني  وما  علي  الكبير  الشيعي  للمرجع  الكاظُم  -  ،َوأْصَحابُكَ   تَ أنْ   :إمامنا 

أصْ   كَ ابُ حَ أصْ  المراجع  من  وتابِ قلِّ مُ   كَ ابُ حَ أمثالك  أَْشبَاهُ    -عوكدوك  َوأْصَحابَُك  أَْنَت 
  .الـَحِمير

ــ حمـال إنَّ    بُ احِ ــــــفبئس الصَّ  بهِ  وتَ لَ ــــــفإذا خَ        ةٌ  ــــــمطيَّ  رِ ـــــــحميـار مع الــ

الحديثُ  زال  السَّ   ال  ومعنى  بياِن مضموِن  زماننا صلواتُ في  إمام  على   وسالمهُ   هللاِ   الم 
منا على إمام زماننا إن كان ذلك  لَّ الِم على إمام زماننا وسَ نا إذا عرفنا معنى السَّ ، ألنَّ عليه

المفروضةِ  صلواتنا  كانَ   في  أو  زياراتنا  في  ذلك  كان  أو  المفروضة،  في   ذلكَ   وغير 
فإنَّنا إذا عرفنا    ،ذلك عند ذكرِه الشريف  البيعة معه، أو كانَ   ذلك في تجديدِ   أدعيتنا أو كانَ 

ِة    عليه فقد خطونا الخطوة الصحيحة األولى  المِ معنى السَّ    بنِ في طريِق عالقتنا مع الُحجَّ
ني الم على إمام زماننا فإنَّ سَّ لعليه، وفي أجواِء بيان معنى ا  هُ وسالم  هللاِ   صلواتُ   الحسنِ 

أتصفَّحُ كُ  زيارةِ   نُت  في  جاء  ما    معكم 
الزيارةُ  ياسين  الكتاب   آل  من  الماضيِة  الحلقاِت  في  عليكم  وقرأت  أقرأ  وأنا  المعروفةُ 

  .)الجنان مفاتيحُ ( هُ يوتكم إنَّ المتوفر في بُ 
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الصةُ  الخُ   الصٍة وهذهِ نا وصلنا إلى خُ الم لكنَّ كثيراً في بيان معنى السَّ ب  أن أتشعَّ   ال أريدُ 
في  خلِ استُ  جاءت  روايٍة  من  الشريف(صت  الصَّ   )الكافي  إمامنا  األولادق عن  الجزء   ، ،  

الحديث التاسع والثالثون من باب   ) 513(صفحة    ،إيران  ،طبعة دار األسوة في طهران
النَّ  الصَّ داوود    ، وآله   ليهِ ع  ى هللاُ بي ووفاته صلَّ مولد  اإلمام  الرقي يسأل  ا  مَ   :ادق بن كثير 

السَّ مَ  رَ لَ عَ   المِ عنى  بَ   هللا؟  ولِ سُ ى  لهُ اإلمام  السَّ   يَّن  وقمعنى  الرواية    قرأتُ   دالِم  عليكم 
مضمونهُ نفُس مضامين أدعية    ديٌّ مَّ حَ مُ   الم هو عهدٌ إلهيٌّ السَّ   صُت مضمونها من أنَّ خَّ ـول

  .الفرج، نفس مضامين أدعية تجديد البيعة مع إمام زماننا

  : الممضمون السَّ ـالخطوُط العامةُ ل

 صلواتُ   رابط عند ثغورهِ أن نُ   ،رابط د إمامنا على أن نصبر ونُصابر وأن نُ هعاأن نُ   :أوالً 
  . )وا هللا قُ تَّ يَ   نْ أَ وَ وا طُ ابِ رَ يُ وا وَ رُ ابِ صَ يُ وا وَ رُ بِ صْ يَ  نْ وأَ (  عليه هللاِ 

أخرى ترتبُط    ةً رَّ ذكرها وال أريد أن أعيد ذكرها م  مرَّ الَّتي  جاءت التفاصيل األخرى    مَّ ثُ 
الرَّ  مرحلِة  ومرحلةُ   جعةِ بتفاصيِل  ت  جعةِ الرَّ   العظيمة،  في  إنَّ أالعظيمِة  اإلنسان  ني ريخ 

عن   قالُ ريخاً ويُ أعن الماضي ت  قالُ ُل فيُ ستعمَ المستقبلي، فهذا التعبيُر يُ   ريخهِ أعن ت  ثُ أتحدَّ 
لذا   ،ا نعرُف ولو بنحٍو إجمالي ماذا سيجري في المستقبلنَّ ريخاً أيضاً إذا ما كُ أ ت  المستقبلِ 

تنبؤات يعبر عن  أنَّ   قد  من  األيام  لقادم  تالمتنبئين  ت أها  القادمة،  لأليام  مُ أريٌخ   ستقبليٌّ ريٌخ 
  ت. مرَّ الَّتي الصياغة  بهذهِ  يمن هنا جاء التعبير على لسان ،يام القادمةلأل

أريدُ  مرَّ أأن    ال  ألفاظِ أُ   ةً قف  عند  وإنَّ   أشرتُ الَّتي  الرواية    خرى  أُ إليها  المطلب  خِّ ـلما  ُص 
  :ل القليلةمَ الجُ  بهذهِ 

  .خذ عليناأُ  ديٌّ مَّ حَ مُ  الُم عهدٌ إلهيٌّ السَّ  -
دٍ وبين ا ن بينوبعبارةٍ موجزةٍ هو عهدٌ فيما  -   .دمَّ حَ مُ  لِ آو ُمَحمَّ

  .لِِّه هو عهدٌ فيما بيننا وبين إمام زمانناللقول كُ  وبزبدةٍ  -

إلهيٌّ  بيننا وبين    ،ديٌّ مَّ حَ مُ   فهو عهدٌ  فيما  دٍ هو عهدٌ  الحقيقة  مَّ حَ مُ   آلِ و  ُمَحمَّ في  د، هو عهدٌ 
رابط عند دُ إلمامنا أن نُ نا نتعهَّ أنَّ (  :مضمونه  بن الحسنة  جَّ فيما بيننا وبين إمام زماننا الحُ 

العنوانُ   ) .!!.ثغورهِ  هي    األكمل   المرابطةُ 
الصبرِ  بعد  و مُ ـوال  ما  ذِ الَّتي  قوى  التَّ حتَّى  صابرةِ  الميثاقِ كرُ جاء  وفي  اآلية  في  بعد    ها 

إنَّ  التقوى المرابطِة    ما 
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ُب طالَ مُ ـاألعلى من المرابطة، ال  والتقوى هي الجزءُ   ،في الحقيقِة هي جزٌء من المرابطة
   .غور إمام زماننارابطين عند ثُ ا أن نكون مُ المطلوب منَّ 

نُ السَّ  زماننا،  إمام  وبين  بيننا  فيما  عهدٌ  إذاً  المرابطة  عاهدُ الُم  على  أريدُ   ،اإلمام  أن   أنا 
تذكُّ تتمكَّ حتَّى  المضمون    أختصرَ  من  ونوا  تذكُّ أا  أن  أتمكنَ حتَّى  رِه  من  فحالي    رهِ يضاً 
  ، طلقها مع أي شخٍص آخراأللفاظ مثلما نُ   قُ طلِ زماننا نُ   م على إمامِ سلِّ نا حين نُ إنَّ   ،كحالكم

على مستوى  حتَّى  و  ،على المستوى العبادي  ،شكلةٌ كبيرةٌ على المستوى العقائديمُ   وهذهِ 
  مُ سلِّ م على إمام زماننا مثلما نُ سلِّ كبيرةٌ أن نُ شكلةٌ  ق مع إمام زماننا، مُ لُ الذوِق واألدِب والخُ 

  .أن نستحضر المعنى الصحيح على أي شخٍص آخر من دونِ 

اإلمكان،    بقدرِ   وإن حاولُت أن أختصرَ   ذكرهُ   مرَّ   لةٌ وفيها كالٌم كثيرٌ فصَّ مُ   الروايةَ   بما أنَّ 
  . ستطيعأما  أن أوجز المعنى بقدرِ  م، أحاولُ تقدِّ مُ ـ عيد الكالم الأن أُ  فأنا هنا ال أريدُ 

ً   دُ نا نتعهَّ عهدٌ مع إمام زماننا، مضمونهُ أنَّ   المُ السَّ  بين   دُ نا نتعهَّ نَّ أ  ،العملي  الجانبُ   هذا  ،عمليا
إمامِ    زماننا  يدي 

دائماً   رَ وأن نتذكَّ العقائدية،    رابطين في ثغورهِ رابطين عند ثغورِه، أن نكون مُ أن نكون مُ 
  مُ سلِّ نا حين نُ من أنَّ   دقُ ان لنا إمامنا الصَّ يَّ نت وهكذا بَ هكذا بيَّ   عقيدتنا في رجعتهم، الروايةُ 

ً   على رسول هللا وهو سالمٌ  بعدد الصلوات المفروضة، فالبُ ردِّ نُ   في صالتنا يوميا أن   دَّ دهُ 
الرَّ نتذكَّ  كُ ر  مع  نُ   لِّ جعِة  حينما  هللا سلِّ صالةٍ  رسول  على    م 
وسمعوا   )المسافر  دليلُ (ت من برنامج  مرَّ الَّتي  ن تابعوا الحلقاِت  الَّذي  ، عليه وآله  ى هللاُ صلَّ 

الم  السَّ   من أنَّ   ؛النقطة  إذا ما التفتوا إلى هذهِ   جعِة يعرفونَ الرَّ   مراجعنا في عقيدةِ ماذا يقوُل  
صلواتنا الواجبة يومياً، وبعدد الصلوات الواجبة مضمونهُ   لِّ في كُ   طلقهُ على رسول هللا نُ 

نتذكَّ  نُ أن  وأن  برجعتهِ جدِّ ر  االعتقاد  البَ أنَّ   أعتقدُ   ،العظيمة  د  سيعرفون  بين   ونَ هم  الشاسع 
دٍ   الناصبية وبين ثقافةِ   الشيعةِ   ثقافة مراجعِ  د    وآلِ   ُمَحمَّ أنا   )الكافي(عليكم من    أُ قرأوأنا  ُمَحمَّ

دٍ   عن أجواءِ   بعيدٍ   عليكم من كتابٍ ما قرأت   دوآل    ُمَحمَّ دٍ   ثقافةُ   ،ُمَحمَّ دٍ وآل    ُمَحمَّ إن لم   ُمَحمَّ
أّيِ   )الكافي(تؤخذ من كتاب   عليهم   وسالمهُ   هللاِ   ثقافتهم صلواتُ   هذهِ   ؟!كتاٍب تؤخذ  فمن 

  أجمعين.

   الم:معنى السَّ  صُ خِّ ـلأُ  
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هو عهدٌ فيما بيننا    ،بن الحسنة  جَّ نا شيعة للحُ ن نقول إنَّ الَّذيالُم هو عهدٌ فيما بيننا نحن  السَّ 
  .وبين إمام زماننا

   .رابطين عند ثغورهِ عملياً أن نكون مُ  عاهدهُ العملي فيه نُ  الجانبُ 

 ً ً   ،نظريا ً   ،عقائديا ً   ،وجدانيا ومن  دُ جدِّ نُ   ،عاطفيا العظيمة  برجعتهم  عقيدتنا  يديه   نَّ أ  بين 
لتلكم الرَّ قدِّ ظهوره الشريف هو مُ  في الحقيقِة    لُ مثِّ تُ الَّتي  الهائلة و  العظيمِة العجيبةِ   جعةِ مةٌ 

صلَّ نُ  األعظم  نبيِّنا  ة  هللاُ بوَّ تُ   عليهِ   ى  بِ مثِّ وآله  حقيقةَ مثِّ تُ   ،ظمىالعُ   عثتهُ ل  اإلسالِم    ل  دين 
  ي.مِ اطِ الفَ  ويّ لَ دي العَ مَّ حَ مُ ـال

م على  سلِّ نا حين نُ اتنا إنَّ وعلى رسول هللا في صل  المُ السَّ   إمام زماننا وهو نفسهُ الم على  السَّ 
إنَّ  هللا  الحُ   هُ رسول  على  الحسن  ةِ جَّ سالٌم  على    المُ السَّ ،  بن  يشتمل  زماننا  إمام  على 

  :مضمونين

  ! عاهدهُ على المرابطِة عند ثغورهِ نُ  :المضمون األول

من   روايةً  عليكم  إمامنا(أقرأ  العسكري  تفسير  القربى/  )الحسن  ذوي  الطبعة   طبعةُ 
يُ   )221(  رقم الحديث  )311(صفحة    ،قم المقدسة  ،األولى ثنا دِّ حإمامنا الحسن العسكري 

  اءُ مَ لَ عُ عليه؟ يقول:    وسالمهُ   هللاِ   ادُق صلواتُ ادق، فماذا يقول إمامنا الصَّ عن إمامنا الصَّ 
مُ تِ يعَ شِ  الثَّ فِ   ونَ طُ ابِ رَ نا  إِ لِ يَ   يالَّذِ   غرِ ي  قال؟    اإلمامُ   ،هُ يتَ ارِ فَ عَ وَ   يسَ لِ بْ ي   لماءُ عُ   :قالماذا 

د  أن يكون هناك شيعةٌ فعالً آللِ   دَّ فالبُ   !شيعتنا د    آللِ   لسنا شيعةً   نحنُ   ،ُمَحمَّ  شيعةٌ   نحنُ ُمَحمَّ
تختلفُ   عقائدُ   ،للمراجعِ  د  آلِ   عن عقائدِ   المراجع  أتحدَّ إنَّ   ،ُمَحمَّ الشيعةِ   ثُ ني   ،عن مراجع 

دآل    عن عقائدِ   عقائدهم تختلفُ  للقُ   ،ُمَحمَّ ً   يختلفُ   رآنِ تفسيرهم  شاسعا المنهجِ   اختالفاً   في 
ً   وفي التطبيق، في المنهجِ   ، في التفسير بدرجة مئة في المئة  يختلفون مع منهج علّيٍ   أساسا

ا مَّ تفاسير مراجع الشيعة مِ ما بدرجة عشرة بالمئة يكون هناك قد جاء في  بَّ رُ   في التطبيقِ 
تفسيرِ يُ  في  جاء  ما  أُ   وافُق  في  علّي  وآل  مثالً   فقٍ علّيٍ  فهم  اآلفاق،  الشيعة   من    مراجع 

يُ  نا بي فحينئٍذ ال يستطيعون أن يقولوا إنَّ النَّ   روا آية التطهير في نساءِ فسِّ ال يستطيعون أن 
ر آية  فسِّ في عصرنا يُ   ةِ الرموز الشيعيَّ من  و  الشيعةِ   لماءِ من عُ   لماءِ وإن كان من العُ   ،شيعةٌ 

عقائدهم    القضية اآلن، مثلما قلتُ   خوض في هذهِ أأنا ال أريد أن    !بينساء النَّ   التطهير في
عقائدِ   تختلفُ  دٍ مع  ُمَحمَّ د  آلِ و    ويتفس  ،ُمَحمَّ يختلف  الفتاوى حتَّى  رهم  مستوى  على 

ما   إذا  العملية،  بالرستَّ اوالرسائل  سآتي  الوقت  لي  عقيدة سع  ناقشُت  ومثلما  العملية  ائل 



                   )                                                                     4الحلقة (  –  الموسم الثاني  - زهرائيون

 عبد الحليم الِغزيّ 

- 10 - 

بين ما جاء عن    وقارنتُ   )المسافر  دليلُ (برنامج    موجز في حلقاتِ   جعِة وإن كان بنحوٍ الرَّ 
  الحلقةِ   ما في هذهِ ربَّ   ،جعةديثي عن الرَّ في ح  وما جاء عن مراجع الشيعة وسأستمرُّ   العترةِ 

 ً الشيعة وبين ما هو   جعُ اكبار مر  اهُ نوالحظتم الفارق الكبير بين ما يتب  ،بما جاء عنهم أيضا
د آلِ  نع دٍ ن آرا وبين قُ هبها وقارنت فيما بين الرسائل العملية لو جئتُ  كذلكَ  ،ُمَحمَّ  وآلِ  ُمَحمَّ
جاءمَّ حَ مُ  وما  العملية  الرسائل  بين  فيما  وقارنت  بتفسيرهم    د 

مِ   العلوي، فإنَّ في أحاديثهم بحسِب قواعد الفهم   يُ   ا في هذهِ مَّ كثيراً   خالفُ الرسائل العملية 
عند   دٍ ما    ُمَحمَّ

دٍ   وآلِ   ، بعون طريقة الشوافع في استنباط األحكامِ مراجعنا يتَّ   نَّ وفتاوى أل  من أحكامٍ   ُمَحمَّ
الحقيقةُ من   الي وأضرابِه، هذهِ الي أو الغزَ الغزّ   الي أبي حامدٍ وأصولهم أخذوها عن الغزّ 

  .اية من دون مجامالتالنه

عن   جيئوني بشيعتهم وبعد ذلك نبحثُ   ،ناتِ يعَ شِ   ماءُ لَ عُ ادق هنا يقول:  اإلمام الصَّ   ولذا فإنَّ 
الشيعيعُ  الوسط  الشيعةُ   ؟أين هم شيعتهم  !لماء في هذا  الموجودون    ال وجود لشيعتهم!! 

العقائدي  اآلن هم شيعةُ  المستوى  القُ   ،المراجع على  المستوى  المستوى    على   ،رآنيعلى 
منهج    ،الفقهي مع  مختلفون  هم  المستويات  جميع  دٍ على  د  وآل    ُمَحمَّ اتّ ُمَحمَّ باعهم بحسب 

لماء الشيعة، عن عُ   ناك شيعة وبعد ذلك نبحثُ أن يكون هُ   دَّ لمراجع الشيعة، ففي البداية البُ 
نُ  كلمة    سخةٍ وفي  النسخ  نُ   )علماء(من  في  موجودة  نُ   سخةٍ ليست  إمامنا من  تفسير  سخِ 

  .هُ يتَ ارِ فَ عَ وَ  يسَ لِ بْ ي إِ لِ يَ  يالَّذِ  رِ غْ ي الثَّ فِ  ونَ طُ ابِ رَ نا مُ تُ يعَ شِ  :العسكري مباشرةً 

الصَّ  إمامنا  يقول  يَِلي    اءُ مَ لَ عُ (  :؟ادق ماذا  الَِّذي  الثَّْغِر  فِي  ُمَرابُِطوَن  إِْبِليَس  ِشيعَتُنا 
إبليس وعفاريتهُ   )َوَعفَاِريتَهُ  والمكان  -  يلي  الحد  أن   مكُن ألعداءِ يُ   الَّذيالثغر هو  بلٍد  أي 
منه يُ   ،ينفذوا  أنَّ   قالُ ولذا  من  اإلنسان  فم  نهايةُ   ثغرهُ   اهلفتحِة  حدودِ   حٍدّ   فهي  جسمِه   من 
  ، من هذا الثغر إلى داخل جسم اإلنسان  ،الفتحة  إدخالهُ من هذهِ   مكنُ ما يُ   إدخالُ   وباإلمكانِ 

البالد لمن هو   يمكُن لمن هو يقطُن خارج هذهِ الَّتي    وهي األماكنُ   ،البالد حدودها  فثغورُ 
﴿يَا أَيَُّها   ِشيعَتُنا ُمَرابُِطونَ   ُعلََماءُ   -يدخل تلك البالد من ثغورها  البالد أن  هذهِ   ليس من أهلِ 

 فِي الثَّْغِر الَِّذي يَِلي إِْبِليَس َوَعفَاِريتَهُ   ُمَرابُِطونَ   ُروا َوَرابُِطوا﴾الَِّذيَن آَمنُوا اْصبُِروا َوَصابِ 
 ثُ نا ال نتحدَّ العقائدية، فإنَّ   غورِ اساً على الثُ رَّ لماء وظيفتهم أن يكونوا حُ هؤالء العُ   يعني أنَّ -

ثغورٍ  نتحدَّ إنَّ   ،جغرافية  هنا عن  الثغ  ثُ نا  العقائديةوعن  ُ   ُعلََماءُ   -ر  فِي  ِشيعَت ُمَرابُِطوَن  نا 
يحفظوا   هي الثغوُر العقائدية، بماذا يستطيعون أن   هذهِ   ،الثَّْغِر الَِّذي يَِلي إِْبِليَس َوَعفَاِريتَهُ 
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  رآنِ حون بقُ و المفترض يتسلَّ ه  اذكحون ههم يتسلَّ إنَّ   ؟رابطونمُ ـلماء الالثغور هؤالء العُ   هذهِ 
هؤالء !  خونةً   هؤالءِ ف  ج العمريالمنهب  سحن بآ رالقُ   رونَ فسِّ ذين يُ لَّ اا  أمَّ   ،بتفسير علّيٍ   علّيٍ 

   .خونةٌ للثغور العقائدية

دٍ   ثغور منهجِ  د  وآل    ُمَحمَّ حافظ على هذا الثغر إذا أردنا أن نُ   )الكتاب وحديث العترة(ُمَحمَّ
   .فعلينا أن نحميه بتفسيِر علّيٍ مثلما اشترط علينا في بيعة الغدير الكتاب على

في التفسير هؤالء خونة    ن تركوا منهج علّيٍ الَّذي رون الشيعة  ا هؤالء المراجع والمفسِّ أمَّ 
ً خانوا عليَّ   !خانوا بيعة الغدير فتركوا حديث   !بن الحسنة  جَّ خانوا الحُ   !خانوا رسول هللا  !ا

وضَ  مُ عَّ العترة  الشيطان  لمناهج  وفقاً  السَّ فوه  توثيقات  على  وعلى    ،النجاشي  افلِ عتمدين 
نعرفُ   شيطانيةٍ   توثيقاتٍ    شيطانيةٍ   وتضعيفاتٍ   ، مصدرها  ال 

  الغضائري. ابن القنادري ابنُ  قال لهُ مصدرها جيء بها من رجٍل يُ  نعرفُ  ال

 عن جيوٍش   ثُ وال يتحدَّ   ،غرافية على األرضجُ   ثغورٍ ث هنا عن  ال يتحدَّ   ادقُ إمامنا الصَّ 
يتحدَّ   ،وعساكر سُ وال  عن  أسلحةٍ   يوفٍ ُث  مدافع  وعن  الثغور    ثُ يتحدَّ   هُ إنَّ   ،وعن  عن 

 يقفون عندها ونحنُ الَّتي  لماء سالحهم العلم، الثغور  العُ   ،عن علماء  ثُ العقائدية، فهو يتحدَّ 
ثُ نتحدَّ  عن  هنا  ثغورِ   ،الحسنبن  ة  جَّ الحُ   غورِ ث  دٍ   عن    ُمَحمَّ
د  وآلِ  دينهم  ،عن حدودهم  ،ُمَحمَّ نهايات  البوابات    ،عن  أناط يللش  يمكنُ الَّتي  عن  ينفذ   ن 

  .منها وقد نفذ ونفذ

   !األول الكتاب غرُ الثَّ 

حا نجعل  أن  أردنا  فجإذا  وعفاريتهِ يزاً  إبليس  وبين  الثغر  هذا  بين  نتسلَّ   ما  أن  ح فعلينا 
  ا خانَ مخونةً مثل  كونُ نمثلما بايعنا في الغدير كي نكون أوفياء وال    ،عليّ بتفسير علّيٍ وآل  

الشيعةِ م وآل  مَّ حَ مُ   راجع  د  داً  التفس ُمَحمَّ العلوي وراحوا يركضون  يوتركوا منهج  وراء  ر 
عرروو  يالطبر ابن  ووراء  الرازي  الفخر  ووراء  اآللوسي  سيِّ   بياء  قطب   دووراء 

هؤالء عصر    منذُ   ،وأمثال  هذهِ بدايات  وإلى  الكبرى  إمام   ، اللحظة  الغيبة  خانوا  فقد 
يخ المفيد وهو  بها إلى الشَّ   عثَ بَ الَّتي  ةُ في الرسالة  جَّ قالهُ إمامنا الحُ   الَّذيهو  وهذا    ،زمانهم

الش  خاطبُ يُ  جَ مُ (  :عةيمراجع  كَ نَ ذ  مِّ ثِ ح  إِ نكُ يٌر  مَ لَ م  كَ ى  عَ الِ الصَّ   فُ لَ السَّ   انَ ا  اً عَ اسِ شَ   هُ نْ ُح 
العَ وذُ بَ نَ وَ  وَ هُ نْ مِّ   وذَ أخُ مَ ـال  دَ هْ ا  كَ هِ ورِ هُ ظُ   اءَ رَ م  َ م  َال هُ نَّ أ يَ م  خونةإنَّ   )ونمُ لَ عْ   إمام    ،هم  خانوا 

مُ   الخيانةُ   وهذهِ   ،زمانهم إلال زالت  أنَّ   ،اليومِ   ىستمرةً  المعاصرين    لكن األسوأ  المراجع 
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نُ   ىحتَّ  إلى هذهِ بِّ لو  يُ خال  هوا  دفاعاً عن هذهِ صرّ يانة  فإنَّ   ،ككذل  شيعةُ لالخيانة وا  ون   ولذا 
 ث تحدَّ أأنا ال    ،الشريف  ستقودهم إلى حرب إمام زماننا حين ظهورهِ الَّتي  الخيانة هي    هذهِ 
سيظهرُ   أنَّ   عن   اإلمام 

تُ اما الروايا هذا وإنَّ ن في عصر النَّ   شيعةِ لمراجع ا  خبرنا من أنَّ ت  شيعة   جف ومن أنَّ في 
سي  السفيابالعراق  الحُ ووسيحارباني  يعون  اإلمام  العراق   شيعةُ   !!قتلهِ   في  ويسعون   ةجَّ ن 

 ً   هُ من أنَّ   الروايات  أشارت إليهِ   منهم  تثناء وال واحدسبال ااً  رَّ ا مراجع النجف طُ أمَّ   ،عموما
الحُ   ناصرُ سيُ  الشريفجَّ اإلمام  ظهوره  حين  أتحدَّ   ،ة  ال  لكن   ثُ أنا  اآلن  الموجودين  عن 

ما اآلن  الموجود  هذهِ غريبٍ ب  هو  الواقع  واضحةٌ     عن  خيانةٌ  هناك  والمضامين،  المعاني 
  لبيعة الغدير.

الكتاب هو  األول  إبليسَ   وحمايةُ   ،الثغر  من  الثغر  بتحصينِ   اريتهِ فوع  هذا   الكتابِ   هو 
  . بأحذيتهم الشيعةِ  مراجعُ  رفسهُ  الَّذيبتفسير علّيٍ وآل علّي 

   !اآلخر هو حديث العترة الحدُّ 

أنَّ  الععُ   المشكلة  فقط خانوا  ليس  الثغر  ألغوا هذا  الشيعة  خذت عليهم في أُ الَّتي  ود  هلماء 
فقد ألغوا أكثر من تسعين بالمئة من حديث العترة   ،ما ألغوا هذا الثغرإنَّ   ،حماية هذا الثغر

إْذ  إلى البقية الباقية و  اة ورجعورالطاه ة فيها  قواعد علم القنادِر   طبقوا عليهاخانوا األَئِمَّ
األع  أعني علم  وقذارات  الرجال  وقذالَّتي  صول  لم  النواصب  من  بها  علم اجاءوا  رات 
  .الحقيقة من اآلخر هذهِ  ،روا فقه أهل البيتودمَّ   تروا عقائد أهل البيودمَّ  الكالم

ال عني وال عنكم،   ،عن هؤالء المراجع وال عن هؤالء الشيعة  ال  ثُ الرواية إذاً ال تتحدَّ 
أن يكون فيهم    فترضُ فترض أن يكون هناك شيعة ويُ فترٍض يُ ث عن واقعٍ مُ تتحدَّ   الروايةُ 
العُ   ،علماء العقائدية إلمام زماننا وهؤالء  الثغور  ى أن نتمنَّ   منياتٌ أُ   هِ فهذ  ،لماء يقفون عند 

  . يكون هذا األمر في قادم األيام

 ِشيعَتُنا ُمَرابُِطوَن فِي الثَّْغِر الَِّذي يَِلي إِْبِليَس َوَعفَاِريتَهُ   ُعلََماءُ   :ادق هكذا يقولفإمامنا الصَّ 
عَ ونَ عُ نَ مْ يَ  الخُ هم  ضُ لَ عَ   وجِ رُ ن  وَ تِ يعَ شِ   اءِ فَ عَ ى  أنْ عَ نا  عَ لَّ سَ تَ يَ   ن  إِ يهِ لَ ط  وَ لِ بْ م   تهُ يعَ شِ يس 

أَ اِص وَ النَّ  فَ الَ ب،  انْ مَ   شِ مِ   كَ لِ ذَ لِ   بَ صَ تَ ن  العُ فمن  -   انَ تِ يعَ ن  من  شيعتنا  من  ذلك  لماء انتصب 
من  و  لماءِ من العُ -  أََال فََمن اْنتََصَب ِلذَِلك ِمن ِشيعَتِنَا   -ن يناصرهممَّ الواقفين على الثغور ومِ 

الشيعة مِ عامَّ  يُ مَّ ة  الثغور  ناصرونهمن  الدفاع عن  ِلذَِلكَ   -في  اْنتََصَب  فََمن  ِشيعَتِنَا   أََال    ِمن 
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جَ مَّ مِ   لَ ضَ فْ أَ   انَ كَ  وَ وْ الرُّ   دَ اهَ ن  يذكروننع  وهذهِ -  رزَ الخَ وَ   كَ رْ التُّ م  ألقواٍم  أزمنة   اوين  في 
ْوم َوالتُّْرَك َوالَخَزر   -عليهم  هللاِ   صلواتُ   ةِ مَّ األئِ  ن َجاَهَد الرُّ -   ةرَّ ف مَ لْ ف أَ لْ أَ   َكاَن أَْفَضَل ِممَّ

ْوم  َكاَن    -لغة العرب  يف  فكلمة مليون ليست موجودةً   ،يعني مليون الرُّ َجاَهَد  ن  ِممَّ أَْفَضَل 
ة  َوالتُّْرَك َوالَخَزر  -الَّذي يُجاهدُ بالسالح-  كَ لِ ذَ ا وَ ينَ حبِّ مُ   انِ يَ دْ أَ   نْ عَ   عُ فَ دْ يَ   هُ ألنَّ   أَْلف أَْلف َمرَّ

أَ عَ   عُ فَ دْ يَ  قلتُ -  مهِ انِ دَ بْ ن  أنَّ   ولذا  الصَّ   من  هنا اإلمام    ادق 
 ثُ ويتحدَّ   يةدعقائ  عن ثغورٍ   ثُ يتحدَّ   هُ وعن مدافع، إنَّ   عن سيوٍف وعن رشاشاتٍ   ثُ ال يتحدَّ 

 ُعلََماءُ   -واإلعالم والثقافة  ويتحدث عن جيوٍش مهمتها التبليغُ   ةيومعرف  علميةٍ   عن أسلحةٍ 
َوَعفَاِريتَهُ  إِْبِليَس  يَِلي  الَِّذي  الثَّْغِر  فِي  ُمَرابُِطوَن  َعلَى    ِشيعَتُنا  الُخُروجِ  َعن  يَْمنَعُونَهم 

إِْبِليس َوِشيعَتهُ  َعلَيِهم  يَتََسلَّط  أْن  ِلذَِلك    ُضعَفَاِء ِشيعَتِنا َوَعن  اْنتََصَب  أََال فََمن  النََّواِصب، 
ِشيعَتِنَا  َوالَخَزر  ِمن  َوالتُّْرَك  ْوم  الرُّ َجاَهَد  ن  ِممَّ أَْفَضَل  ة  َكاَن  َمرَّ أَْلف  يَْدفَ   أَْلف  َعْن  ألنَّهُ  ُع 

  . يَْدفَُع َعن أَْبَدانِِهم أَْديَاِن ُمحبِّينَا َوذَِلك

الموقفِ   سألُ أُ   حينَ   راراً مِ  القمر  عن  يُ للَّ   سبةِ بالنِّ   ؟من قناة  البرذين  راراً  مج مِ اتابعون هذه 
 أن تكون يجبُ   دَّ جود قناةٍ بهذا النحو وجودٌ واجب البُ وُ   ن يعتقدون من أنَّ الَّذي  من أنَّ   :قلتُ 

يُ  أن  المعنوي، لا  ظوا على وجود هذهِ حافِ عليهم شرعاً  النحو  المادي وفي  النحو  قناة، في 
أُ إنَّ  بوجوبِ   الَّذيب  ط خاني  وجودها  يعتقدون  بوجوب  لكم    ،بقائها  فأقول  هؤالء  أخاطب 

د آل   هذا هو منطقُ  ،عليكم شرعاً ليست تفضالً  يجبُ   واجبٌ ّي هو لَ مثلما هو واجٌب عَ ُمَحمَّ
 ً جميعا عليكم  يجب  كُ   القضيةُ   هذهِ   ،عليكم  إذا  فيها،  للنقاش  مجال  ال  شرعاً  نتم  واجبةٌ 

  ،مهدويين
  ثقافةُ   نتهُ بيَّ   الَّذيزمانكم بالفهم    مون على إمامسلِّ نتم تُ كُ   اإذ  ،إذا كنتم تنتظرون إمام زمانكم

والعترة كُ   ،الكتاب  تُ إذا  حين  علىسلِّ نتم  تعة  جَّ الحُ   مون  الحسن  أنبن  تكونوا   اهدونهُ 
الثغوريمرابط  تارةً   في  المرابطةُ   ، ن في  بالتواجد الشخصي وأخرى تكونُ   الثغور   تكون 

   !بن الحسنة جَّ في الثغور العقائدية للحُ  هي المرابطةُ  و المعنوية، هذهِ أبالمشاركة المادية 

مشكلةٍ نُ   نحنُ  من  نحنُ   عاني  الشيعي،  واقعنا  في  مشكلةٍ نُ   كبيرة  من  واقعنا   ، داخليةٍ   عاني 
داخل   نةِ وَ الخَ   واجهةُ مُ   قناة القمر هي هذهِ   ةُ همَّ يان الشيعي، ومُ خترٌق من داخل الكِ الشيعي مُ 

الشيعي خارالَّذي   !الواقع  من  هم  مُ   جن  الشيعي  معروفونشخَّ الواقع   الوهابيةُ   ،صون 
فقد    ،المشكلةُ في االختراق اإلبليسي  ، مؤامرتها معروفةٌ   ،صطلحاتهامُ   ،أدواتها  ،ةٌ معروف

المؤسَّ ط وتسيَّ تسلَّ  الكتاب  الرسميَّ   ةِ الشيعيَّ   ةِ الدينيَّ   سةِ د على   يفضحُ   الَّذية، وفي نفس هذا 
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كها حرِّ يُ   نيَةالدي  سةُ المؤسَّ   ولذلكَ   ،بن الحسنة  جَّ وابتعادها عن الحُ   ةِ الدينيَّ   سةِ ضالل المؤسَّ 
 حارُب تفسيرَ ، تُ هذا الكتاب وتنكرهُ   حاربُ من حيث تشعر ومن حيث ال تشعر فتُ   انُ الشيط 

  .اإلمام العسكري

ُ س الشيطانيةِ حدِّ أ الحرب  عن  مراجعُ يشنّ الَّتي    ثكم  األ  عةِ يشلا  ها  على  ممن  واألحياء  وات 
الشيعة في النواصب وسقيفة مراجع  الكبرى  كتابين يفضحاِن سقيفة  الغيبة    نحنُ   ،عصر 

  :عندنا كتابان

 .!! .بن قيس يفضُح سقيفة بني ساعدةليم  كتاب سُ  -
 !!..تفسير اإلمام العسكري يفضُح سقيفة مراجع الشيعة في عصر الغيبة الكبرى -

رون من حيث ال عطان من حيث يشي من الش  وتوجيهٍ   ة وبتحريكٍ عنا نجدُ علماء الشيلذا فإنَّ 
يُ عيش الَّتي من الحملة الشعواء    شعواء أشدّ   حملةً   ونَ شنّ هم يليم ولكنَّ فون كتاب سُ عِّ ضَ رون 

كتابِ  على  يشنّ سُ   يشنونها  حملةً ليم  تفسيرِ   ون  على  ألنَّ   شعواء  العسكري    يفضحُ   هُ اإلمام 
ا مراجع  فإنَّ   ،عة يشلسقيفة  يشعرون  ال  حيث  من  يشعرون  حيث  يُ   من  ههم وجِّ الشيطان 

  . وإنكارهِ  هذا التفسيرِ  كهم لحربِ حرِّ يُ 

الرواية   يصدرُ أقرالَّتي  تالحظون  ال  مضمونها  تراكيبها  عليكم  عن  إالَّ   تها  بيت أ  هل 
  .  عنهمهذا الذوق من التفكير وهذا الذوق من التصوير ال يصدر إالَّ  ،العصمة

الروايةِ   أعيدُ  ذل  قراءة  وبعد  نُ   كعليكم  إلى  أخرىأنتقل  بقلوبكمإهوا  توجَّ ،  قطٍة  هل   ،ليها 
أنَّ  المضمون أو ال  قلوبكم تستأنسُ   تجدون  الصَّ   ؟!بهذا  يُ ماذا يقول  العسكري  ثنا حدِّ ادق؟ 

جدّ  عن  تفسيره  الصَّ في  الصَّ   ،ادق ه  يقول  صلواتُ وهكذا  جعفر   ُعلََماءُ عليه:    هللاِ   ادق 
َوَعفَاِريتَهُ  إِْبِليَس  يَِلي  الَِّذي  الثَّْغِر  فِي  ُمَرابُِطوَن  َعلَى    ِشيعَتُنا  الُخُروجِ  َعن  يَْمنَعُونَهم 

ِلذَِلك   اْنتََصَب  أََال فََمن  النََّواِصب،  إِْبِليس َوِشيعَته  َعلَيِهم  يَتََسلَّط  أْن  ُضعَفَاِء ِشيعَتِنا َوَعن 
ِشيعَتِنَا  َوالَخَزر  ِمن  َوالتُّْرَك  ْوم  الرُّ َجاَهَد  ن  ِممَّ أَْفَضَل  ة  َكاَن  َمرَّ أَْلف  يَْدفَعُ   أَْلف  َعْن  ألنَّهُ   

  . يَْدفَُع َعن أَْبَدانِِهم أَْديَاِن ُمحبِّينَا َوذَِلك

 ثُ يتحدَّ الَّتي  إذا ما ذهبنا إلى رواية التقليد و  ،التعابير وفي نفس الكتاب  المنطق نفسُ   نفسُ 
عن    ثنا إمامنا العسكري في تفسيرهِ حدِّ ضاً، يُ أيادق  عليه إمامنا الصَّ   هللاِ   صلواتُ   فيها اإلمامُ 
الصَّ  الرواية  إمامنا  في  أيضاً  قليلأقرالَّتي  ادق  قبل  عليكم  األخطار    ثُ يتحدَّ   هُ إنَّ   ،تها  عن 
خارجَ الَّتي  الخارجية   الشيعيَّ   تكون  العقائدية  الثغور  التقل  هنا  ة،إطار  رواية  إنَّ يفي   هُ د 
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 مراجع التقليد عند الشيعةِ   أكثرَ   من أنَّ   :ث عن األخطار الداخلية ولذلك ماذا قال؟ قالدَّ حيت
  ؟لماذا ،وأصحابه بن علّيٍ سين اء شيعتنا من جيش يزيد على الحُ عفَ على ضُ  هم أضرَّ 

يَ هُ نَّ إِ فَ  األَ هُ ونَ بُ لِ سم  وَ وَ مْ األَ وَ   احَ وَ رْ م  لِ وَ حْ األَ   لضَ فْ أَ   هللا   ندَ عِ   ينَ وبِ لُ سْ لمَ لِ ال  لَ مَ ال  مِ هُ قَ حِ ا  ن م 
 ةٌ لَّ لممدوحين قِ ا  نَّ عة األكثر أليد عند الشيجع التقلاهم مرنَّ إ-  السُّوء  اءُ مَ لَ عُ   ءِ الَ ؤُ هَ و   مهائِ دَ عْ أَ 

نف َ فَ (  :الرواية  ِس في  مَ مَّ أ كَ ا  ً ائِ صَ   اءِ هَ قُ فُ لا  نمِ   انَ ن  ً ظفِ احَ   هِ سِ فْ نَ لِ   نا ً فَ الِ خَ مُ   هِ ينِ دِ لِ   ا اه وَ هَ لِ   ا
تحت   ضعوا خطوطاً كثيرة  ،عض بَ الَّ ون إِ كُ يَ   الَ   ك لِ ذَ وه وَ دُ لِّ قَ يُ   نْ أَ   مِّ وَ عَ لْ لِ ه فَ الَ وْ مَ   رِ مْ اً ِألَ يعَ طِ مُ 

ر هذا السط   )مهُ يعَ مِ  جَ ة الَ يعَ شِّ لاء اهَ قَ فُ   عض بَ الَّ إِ   ،َوذَِلك َال يَُكون إِالَّ بَعض  )بعض(كلمة  
في قم ال يعلمون و  ففي النج  مئااب العمحأص  ر أكث  بل ثقوا إنَّ   ،يحذفونهُ ال يخبرونكم بهِ 

ً اسأهم  السطر ألنَّ   ةببقي ن عندكم سلوهم الَّذي ين  مامتحنوا المعمَّ   ،حديثتب الكُ   نويقرؤال    سا
نسبونها يفي األعم األغلب    ،اهيعرفوا قائل  ا مصدرها لنوفر يع  الرواية سوف لن  عن هذهِ 

الحُ  اإلمام  العوالر  الٌ هَّ جُ   ، ةجَّ إلى  رواهاتاية عن صادق  تفسيرِه إمامنا    رة  في  العسكري 
الشامر  نكرهُ يُ   الَّذي  الشريف، طُ يجع  ُ   اً رَّ عة  الخوالسيِّ   خصوصا السيِّ ئد  ومدرسة  د  ي 

الخوالسيِّ   ،الخوئي يُ ئ د  أولهِ   نكرُ ي  التفسير من  آ  هذا  يقبلُ   الً ي وتفص  ةً لمجُ   رهِ خإلى  منه   ال 
كلّ   كلمةً  يقول  المنهج على نفس هذا    ، ضوعوم  هُ واحدة  نفس  المعاصرون على  المراجع 

  هذا المقطع يؤتى بهِ   ،تون بهذا المقطعأالشيعة يب  رواغرِّ يُ   الخرط، لكن حينما يريدون أن
العسكري   اإلمام  تفسير  فيقلكنَّ   يرفضونهُ   الَّذيمن  المقطع  هذا  إلى  يحتاجون  طعون  ت هم 

الشدلِّ يُ   ةً جمل على  بها  أنَّ   عةِ يسون  بهذهِ يُ   نالَّذي  جميعَ   يوهمونهم  يوصفون  فقهاء  لهم   قال 
لكم  ، افصاألو َمن  (   :فيقولون  ا  ُمَخاِلفَاً  فَأَمَّ ِلِدينِِه  َحافِظاً  ِلنَْفِسِه  َصائِناً  الفُقَُهاِء  ِمن  َكاَن 

يُقَلُِّدوهِلَهَواه مُ  أَْن  ِألَْمِر َمْوَاله فَِلْلعََوّمِ  أيُّ أ  ةُ البقيَّ   ،ويسكتون  )ِطيعَاً  يا   ؟!سوندلِّ مُ ـها الين يا 
أيُّ   ،نوفحرِّ مُ ـالها  أيُّ  الكذَّ يا  الها  تُ وكذب مُ ـابون  علكذِّ ن  الصَّ   ىبون  تُ اإلمام  حين  عون قطِّ ادق 

وتُ  العسكريكذِّ كالمه  اإلمام  تفسير  تُ   ،بون  اإلمام  ابون  كذِّ فأنتم  على  وتكذبون  لنصوص 
  .)َال َجِميعَُهم فُقََهاء الِشّيعَةِ  َوذَِلك َال يَُكون إِالَّ بَعض(ادق، الصَّ 

أن ا  إلى  إمامنا  وهوصَّ ليقول  البقية دَّ حيت  ادق  عن  األك  ،ث  هم  قِ ثالبقية  الممدوحون  ة لَّ ر 
فُ بَ ( الشِّ هَ قَ عض  الَ يعَ اء  جَ ة  التقليالبق  )مهُ يعَ مِ   مراجع  من  بأنَّ ية  يصفهم  اإلمام  نُ د  اب صَّ هم 

كُ نَّ أوب وبأنَّ فَّ هم  ومُ ار  مُ نَّ أوب  ، سوندلِّ هم  ضعفاءهم  نَّ أ وب  ،سونلبِّ هم  على  من  أضر    شيعتنا 
فيها تفاصيل كثيرة وأنا لست بصدد    ، الروايةُ وأصحابه  بن علّيٍ سين  جيش يزيد على الحُ 

    .الرواية الحديث عن هذهِ 
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قارلكنَّ  المقارنة حينما  وجه  المثال مثالً  أعتقد تالحظون على سبيل  الصَّ   نني  ادق  إمامنا 
الر الوفي  أَ عَ   عُ فَ ديَ   هُ نَّ ِأل :  مةتقدِّ مُ ـاية  العالِ -  ا ينَ حبّ مُ   انِ ديَ ن  الثغور    الَّذي  مُ هذا  عند  يقف 
دٍ ـل  ةالعقائديَّ  د  وآل    ُمَحمَّ  الَّذي ك  ذلِ وَ   اينَ حبّ مُ   انِ ديَ أَ   نعَ   عُ دفَ يَ   هُ نَّ ِأل   -ناصرونهي  الَّذيوُمَحمَّ

ديانهم وذلك يدافع  أفهذا يدفع عن    ،يناحبّ بدان مُ أ  نيدفع ع  ، مهِ انِ بدَ أَ ن  عَ   عُ دفَ ار يَ فَّ ل الكُ قاتِ يُ 
    .ةة مليون مرّ ألف ألف مرّ  دافع عن األديان هو أفضليُ  الَّذي بدانهم ولذا فإنَّ أعن 

الكالم هو هو تالحظون نفس الذوق، فاإلمام هنا حين قارن بين شمر وحرملة هؤالء هم 
الحُ  القتلة  التقليد عند  التقلشي سين وبين مراجع  أكثر مراجع  بين  الشيعة ففضَّ يعة  ل د عند 

قال المراجع  على  وحرملة  التقل-  رضَ أَ م  هُ وَ   :شمراً  شِ عفَ لى ضُ عَ   - ديمراجع  مِ نَ تِ يعَ اء   نا 
يَ جَ  عَ زيِ يش  الحُ د  عَ ين  سَ لى  يفعلون  ،هابِ حَ أصْ وَ   لّيٍ بن  ماذا  وحرملة  م  هُ نَّ إِ فَ   ؟فشمر 
األَ هُ ونَ بُ سلِ يَ  وَ روَ م  المراجع-  والمْ األَ اح  أكثر  الشيعة  عند  التقليد  مراجع   ءِ ؤالَ هَ وَ   -بينما 

السُّ لمَ عُ  النَّ اء  البُ اِص وء  بِ هُ بِّ شَ مُ ـ ون  َ ون  لَ هُ نَّ أ مُ نَ م  عليكمشبِّ يُ   ،ونوالُ ا  نُ   !هون  ال  هم  عدّ نحن 
هم ليسوا موالين ادق يقول إنَّ في نظرنا اإلمام الصَّ   ،والونهم مُ نَّ أأنتم تقولون عنهم ب  نواليم

ن مِ   فِ عارِ مَ ـال  لبُ طَ (  :ا قال إمام زمانناممثل  ،ةن من العيون الكدرة القذروخذأهؤالء ي  ،لنا
  .نكرونناهؤالء يُ  )انَ ارِ كَ نْ ِإلِ  قٌ اوِ سَ ت مُ ي هل البَ ا أَ نَ يقِ رِ ير طَ غِ 

ال    ة إمام؟ إذا كنتممَ اطِ فَ   لمنطق هل تعتقدون أنَّ ان تقتنعون بهذا  الَّذيأنا أقول لكم أنتم أنتم  
أنَّ تعت فإنَّ مَ اطِ فَ   قدون  إمام  تُ ة  الجميع  نكرونَ كم  ً   ،إمامة  إماما أنكر  من منظومة    واحداً   من 

دٍ كم  ما أنكر الجميع هذا هو حُ اإلمامة فكأنَّ  من   إمامٌ   ةُ مَ اطِ فَ   ،كميد ما هو حُ مَّ حَ مُ   وآل  ُمَحمَّ
ال مَّ ئِ األَ  أنوف  برغم  أنتمأغم  وبرَ   ،راجعمة  آبائي  نوفكم  وآناف  أنفي    إمام   ةُ مَ اطِ فَ   ،وبرغم 

دٌ (  :ثالثةة  مَّ ئِ ة األَ مَّ ئِ أَ   ،ة الثالثةمَّ ئِ ة األَ مَّ ئِ أَ   وهي أحدُ  نكر أإمام من    ةُ مَ اطِ فَ   )ةمَ اطِ فَ   عليُّ   ُمَحمَّ
الجميع إمامة  أنكر  فقد  حُ   ،إمامتها  هو  دٍ كم  هذا  د  وآلِ   ُمَحمَّ هذهِ   ينطبقُ   اوهذ  ،ُمَحمَّ  على 

القذرة    كروعاً في العيون الكدرةِ   تكرعُ الَّتي  الشوهاء    سةِ المؤسَّ   البائسة على هذهِ   سةِ المؤسَّ 
  ينهلون من العيون الصافية. الَّذي حاربُ وتُ 

ً عقيدة الرَّ   يقول إنَّ   الَّذيهذا المرجُع    دُ ردِّ يُ   الَّذي وذاك الخطيب    ،جعة ال تساوي عندي فلسا
مئة   بدرجةِ   خالفٌ مُ   ذلكَ   لُّ إلى هذا الخطيب وكُ   س االنّ   هُ وجِّ يُ   الَّذي  وهذا المرجعُ   ، هذا الكالم

لمنهج   المئة  دٍ في    ، دمَّ حَ مُ   وآلِ   ُمَحمَّ
تنطبقُ  واأل  هذهِ   أال  عليهم الروايات  أنتم  ،حاديث  تقولون  الرَّ   مرجعٌ   !؟ماذا  ال يقول   جعة 

 ً فلسا عندي  يقول  ،تساوي  لكنَّ ووكثيرون  مثله  هناآني  ن  مثاالً  د ردِّ يُ   كبيرٌ   وخطيبٌ   ،خذ 
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النّ   ومرجعٌ   ،جعةِ بالرَّ   الكالم نفسهُ مع استهزاءٍ  جاه الخطيب وباتِّ ذا  هجاه  اس باتِّ آخر يدفع 
ينطبقُ  هؤالء  المنطق،  ال  هذا  أو  الكالم  هذا    ؟كالمٍ   أيُّ   ،عليهم 

بَ مُ علَّ تَ يَ (  :جع التقليد عند الشيعةا ادق عن أكثر مرإمامنا الصَّ   قولهُ ي  الَّذي ا  نَ لومِ عُ   عضَ ون 
الصحيحة-  ةيحَ حِ الصَّ  علومنا  بِ هُ وجَّ يتَ فَ   -بعض  وَ نَ تِ يعَ شِ   ندَ عِ   هِ ون  عِ نَ بِ   ونَ صُ قِ تَ نْ يَ ا    ندَ ا 

تالمذته -  انَ ابِ صَّ نُ  الَّ   ممن  من  حديثهمذووكالئهم  يقبلون  إِ فُ ي ِض يُ   مَّ ثُ   -ين  هذهِ -يه  لَ ون   إلى 
الصحيحةِ  اإلمام   -موهاتعلَّ الَّتي    ةِ لالقلي  المعلومات  قال  علومنا  يتعلَّ   ماذا  بعض  مون 

يفعلون؟  ،الصحيحة ماذا  ذلك  أَ عَ ضْ أَ وَ   هُ افَ عَ ضْ أَ   ليهِ إِ   ونَ فُ يِض يُ   مَّ ثُ   بعد  ن مِ   هِ افِ عَ ضْ اف 
فَ نهَ مِ   اءٌ رَ بُ   حنُ نَ الَّتي  ا  ينَ لَ عَ   يبِ اذِ كَ األَ  است الَّذي-  ناتِ يعَ ن شِ مِ   ونَ مُ لِ ستَ سْ مُ ـ ال  لهُ بَّ قَ يتَ ا  لموا سن 

ا  نَ لومِ ن عُ مِ   هُ نَّ لى أَ عَ   انَ تِ يعَ شِ   نون مِ مُ لِ تسْ سْ مُ ـ ال  لهُ بَّ قَ تَ يَ فَ   -يهم دلهم وضعوا رقابهم تحت أي
د  حديث آل    )موهُ لُّ أضَ وا وَ لُّ ضَ فَ    ،اسونيم  قال هذا فكرٌ تلى عليكم من قناة القمر يُ يُ   ي ذالَّ ُمَحمَّ

 ني استالسي  ةع مدرساع مدرسة الوائلي وأتباده لكم الوائلي وأتبردِّ يُ   الَّذيالنواصب    حديثُ 
الحديثُ  يُ   هذا  لكم هذا هو حديثُ الناصبي  دٍ   قال  د  وآل  ُمَحمَّ القطبية   حديثُ   ،ُمَحمَّ المناهج 

دٍ واألحزاب القطبية هو هذا حديث    ة مصادره األصلي  العترة من  حديثُ   ،دمَّ حَ مُ   وآلِ   ُمَحمَّ
كُ   الَّذي من  عليكم  قُ أتلوه  من  يُ   من  رآنهم تبهم  لهُ تفسيرهم  وأنتيحد  قال  ماسوني    مث 

ً   ،قونصدِّ تُ  ُ   ،لكم  هنيئا هنيئاً لكم، هذا هو   اتملكونهالَّتي  العقول بعقول النوابغ    لكم بهذهِ   هنيئا
  . ن هذا التفسيروحاربتكم ولذلك يُ مَّ ئِ حديث أَ 

برنامجِ   ُ   )الملف  خاتمةُ (في  لكتاِب  سلِّ سأ الشيعة  مراجع  على حرب  الضوء  بن سليم  (ط 
 البداياتِ ة من  ط الضوء على حرب المرجعيَّ سلِّ وأُ   ،يفضح سقيفة بني ساعدة  الَّذي   )قيس

على   اليوم  العسكري (وإلى  اإلمام  سقيفة    الَّذي  )تفسير   يتالَّ   السقيفةُ   ،ةلمرجعيَّ ايفضح 
 فُ لَ ان السّ ا كَ لى مَ م إِ نكُ ر مِ ثيٌ كَ   حَ نَ جَ   ذْ مُ (  :مراجع الشيعةث عنها إمام زماننا وخاطب  تحدَّ 
بني ساعدة نبذوا   سقيفةِ   ا نبذ أقطابُ م مثل  )منهُ وذ مِ أخُ مَ ـد الهْ ا العَ وذُ بَ نَ عاً وَ اسِ شَ   نهُ عَ   حُ الِ الصَّ 

منهم   المأخوذ  ظهورهموالعهد  سقي  ككذل  ،راء  المرجعيَّ فأقطاب  الشيعيَّ ة  نبذة  العهد  وة  ا 
،  إمام زمانكم   هذا ما هو كالمي هذا كالمُ   ،ال يعلمون  همالمأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنَّ 

أنَّ القوم نبذوا العهد المأخوذ منهم  بين سقيفة بني ساعدة وكيف    وادقِّقوا النظر فيه وقارن
ظهورهم الشهم  كذلك    ،وراء  مثليمراجع  األكثر  قالَ معة  والكالمُ   إمامُ   ا  هو  هو    زماننا 

  تلكَ   الحديث في  وهذا يدلك على أنَّ   ،ادق إمامنا الصَّ   ما قالهُ   بالمئة معَ   بدرجة مئة  ينطبقُ 
منبعٍ   الرسالة وفي هذا الخوئي في   يقولهُ   الَّذيا هذا  أمَّ   !واحد  الكتاب من   الخوئي وغير 

دٍ هذا من نسيج إبليس هذا حديث    ،وتيكبعن  شيطانيٌّ   راءٌ فهذا هُ   ،إنكار التفسير وآل   ُمَحمَّ
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د شيءٌ   ،ُمَحمَّ هذا  للتحريف  للتصحيف  هو   للهيكا  لكنَّ   ،آخر  تعرض  حديثهم  هو  العام 
  عليهم أجمعين.  وسالمهُ ِ  منطقهم صلواتُ 

ونحن   ،410وصلت سنة  الَّتي  يخ المفيد  في رسالته إلى الشَّ   ةُ جَّ إمامنا الحُ   ا قالهُ مَ انتبهوا لِ 
  ،1440سنة    في  اآلن

الت ذلك  الأمن  اليوم  إلى  السيِّ يَّ القض  ،سنة  )1030(ة  دَّ مُ ـريخ  من  تذهب  األسوأ  ئة   ،إلى 
هذا كالم إمام   ،ةالشيعيَّ   ةِ هو حال المرجعيَّ   اهذ  ،أسوأ من أمسأسوأ من اليوم واليوم    وغداً 
ً عَ اسِ شَ   نهُ عَ   حُ الِ الصَّ   لفُ ان السَّ ا كَ لى مَ م إِ نكُ مِ   يرٌ ثِ كَ   حَ نَ جَ   ذْ مُ (  :ا ما هو كالمينزمان   ،بعيداً -  ا

جن خونةحولكنكم  أنتم  الخيانة  ، تم  كانت    ؟كيف 
يُ  العَ ذُوبنَ وَ   -ن بيّ اإلمام  الا  مِ أخُ مَ ـهد  وَ نهُ وذ  هذهِ أ  ،مهِ ورِ هظُ اء  رَ م  هي  هل   ؟انةيالخ  ليست 

خيانةٍ  من  نبأسوأ    هناك  الع  ذمن  عليه  الَّذيوي  لالعهد  ظهورهم  مأخذ  َال م  هُ أنَّ كَ   ؟وراء 
يتصنَّ   )ونمُ علَ يَ  ولكن  يعلمون  كأنَّ هم    هم عون 

مجي ليس اوالصغيرة تتابع بر  ةعمائم النجف الكبير  الحقائق ثقوا ثقوا فإنَّ   لمون هذهِ عي  ال
يُ  المباشر  البث  تتابع  منذُ ثقوا يجلسون متسمّ   ،تابعون اإلعادةفقط  الشاشة  أمام  بداية   رين 

ومالبرنا لهُ تهيّ يج  ينتظر   ئون  جالسون  الحدوفهم  أبدأ  أن  قبل  يُ ين  البرنامجث    ، تابعون 
المالحظاتسجّ يُ  من   ،لون  البرنامج  يكتبون  الكبار  المراجع  من  وبأوامر  منهم  والبعض 

ال   عوا لسنين فما وجدوا ثغرةً صحيحة، وقد تتبَّ   دقيقةٌ   معلوماتٌ   وهللا هذهِ   ،إلى آخرهِ   أولهِ 
هم  الحقائق لكنَّ   النصوص ال في البيانات، وفيما بينهم يعترفون بهذهِ   وال في  في المصادر

النّ  إلى  يخرجون  النّ اس  حينما  على  هذهِ يكذبون  كأنَّ   اس،  اآلخر  من  الحقيقة  ال هي  هم 
هم ال يعلمون، اإلمام كأنَّ م وراء ظهورهم  هالمأخوذ علي  ديعلمون، هكذا يفعلون، نبذوا العه

   .) منكُ ير مِ ثَ كَ   حَ نَ جَ  ذْ مُ ( :ه الخطاب إلى أكثر المراجعوجَّ 

   !؟..زهمكيف نميّ 

   .تي وأحاديث أهل البت ابهم لروايي تكذ زهم من خاللنميّ  -
   .رة الطاهرةتمن خالل تفسيرهم المخالف للع -

    .تيتختلف مع عقائد أهل البالَّتي من خالل عقائدهم  -

البي  دئاتختلف مع عقالَّتي  من خالل عقائدهم   بالرَّ مَّ ئِ األَ   ،تأهل   عةجة يشترطون اإليمان 
قم   ومراجع  النجف  ومراجع  الشيعي  أنَّ و يقولأيضاً  في  من  ً   ها الن  فلسا وليست   ،تساوي 

دخالفون فيها منهج آل  التفاصيل يُ   لّ جعة كُ عند الرَّ   ة واقفةً القضيَّ  ع ِض وُ   الَّذيا هذا  أمَّ ،  ُمَحمَّ
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د  منهج آل    في أذهاننا من أنَّ  ما   لِّ ي كُ قُت فقَّ ود   حينما رجعتُ   ،هو هذا هم أقنعونا بهُمَحمَّ
  شيء. لِّ ة وجدت الخالف في كُ عما قاله مراجع الشي لِّ قاله أهل البيت وفي كُ 

 واتُ لزماننا ص  رابط عند الثغور العقائدية إلماميُ   أن  ديري  شيعّيٍ   فإذا كان هناك من عالمٍ 
إنَّ   وسالمهُ   هللاِ  لعليه  العقائدية  الثغور  مُ دها  مُ   دٍ مَّ حَ ين  كان  مَّ حَ وآل  إذا  عالمٍ د،  من   هناك 

هذهِ ي  شيعّيٍ  عند  المرابطة  عليه    ريد  أنالثغور  بالقُ يتسلَّ   أوالً  بأّيِ   ،رآنح    ؟ نآرقُ   ولكن 
البالقُ  بتفسيرفسَّ مُ ـرآن  يقولونوآل عليّ   علّيٍ   ر  لَ مَ (  :، هم  يَ ن  أَ عرِ م  القُ نا مِ رَ مْ ف  لَ رآن  م ن 

هل هي الفتن   ؟هل هي الفتن االقتصادية  ؟أي فتن؟ هل هي الفتن السياسية  )تنب الفِ كَّ تنَ يَ 
َمن لَم (ها الفتن العقائدية،  إنَّ   ؟أو غير ذلك  أو سلطوّيٍ   أو مالّيٍ   الشخصية في جانٍب جنسّيٍ 

رآن  ك بالقُ ن أن نتمسَّ آرم من القُ همرأكيف نعرف    )يَعِرف أَْمَرنا ِمن القُرآن لَم يَتنَكَّب الِفتن
نُ حين علّيٍ   هرفسّ ما  العالم    بتفسير  فعلى  علّي،  افترض  الَّذيوآل  العالم    ،ا وجودهُ نإذا  على 

  رآنِ ح بالقُ لَّ ن يتسأ  ،وميثاقهِ   يفي بعهدهِ   بن الحسن أنة  جَّ ر الحُ ويريد أن يقف عند ثغ  الَّذي
ها بايعت يوم الشيعة كلّ   تمثلما بايع هو هذا العالم وبايع  ،وآل عليّ   ر علّيٍ ير بتفسفسّ مُ ـال

ال كما   )ن بتفسير علّيٍ وآل عليّ آرر القُ فسِّ نُ   على أن(  :الغدير بيعة الغدير على هذا الشرط 
ما فعلوا ذلك من غبائهم أنا أقول إنَّ  نيألنَّ  ،يفعل مراجع الشيعة األغبياء واألغبياء مدٌح لهم

وإالَّ أأحملهم هنا على   المحامل  أردنا أنحسن  إذا  كانوابَّ النظر رفي  ق  دقِّ نُ      ، شياطين  ما 
إنَّ لكنَّ  هنا  الش  ينني  مراجع  فعله  ما  محملٌ يأمدحهم  فهذا  األغبياء    نِ وعذريُ قد    ،نسح  عة 

عقولهملَّ قِ بسبب    ،غبائهم  بِ بسَ بِ  قِ   ،ة  فهمهم لَّ بسبب  ثقافتهم  بسببِ   ،ة   عدمِ   بسببِ   ،انعدام 
بحديث  همعرفت أبسب  ، وأهميتهِ   الطاهرة  ةرت لعام  مخدوعون  يشال  نَّ ب  هم  خدعهم  طان 

في  الش  وليسوا  الشاط يطاعة  خدعهم  على    انط ي ن  وركب  واستحمرهم  عليهم  وضحك 
وقادهم    )ن يركب على ظهورناأمكن  يالشيطان    من إنَّ (  :هللارسول    لا يقومظهورهم مثل

الطريق     يريده  الَّذي في 
العُمري  رون  فسِّ يٌ   هم ا جعلمَّ مِ  للمنهج  وفقاً  كتاُب هللا(القُرآن  علّيٍ   )َحسبُنا  تفسير    وتركوا 

الف  ، عليّ   وآلِ  ً توأصدروا  وفقا وحطَّ   اوى  الشافعي  الب لمنهج  أهل  عقائد  ً يموا  وفقا لعلم    ت 
  .الكالم الناصبي

 )26(الحديث    )33(صفحة    )تفسير إمامنا العسكري(أمير المؤمنين في نفس التفسير في  
المؤمنين أمير  يقول  يُ   ؟ماذا  العسكري  المؤمنحدِّ إمامنا  أمير  نا  تِ يعَ ر شِ عشَ مَ يَا    :ينثنا عن 

انتحل  ،التزويرتحلون يعني المعتقدين وليس المراد من االنتحال نالم-  انَ تَ ودَّ ين مَ لِ حِ نتَ مُ ـ الوَ 
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تَنَا   ِشيعَتِنا َوالـُمنتَِحِلينَ   يَا َمعَشرَ   -دهاقدة اعت يالعق -   أيالرَ   بَ احَ صْ أَ م وَ اكُ يَّ م إِ اكُ يَّ م إِ اكُ يَّ إِ   َمودَّ
يُ الَّذياكم وهؤالء  إيَّ  يقوله  آعطون  ن  ما  ويتركون  دٌ راءهم  د  وآل    ُمَحمَّ   الَّذي هو    اوهذُمَحمَّ

تحذير   اهذ-  ماكُ يَّ م إِ اكُ يَّ إِ   -ن لنابيّ أمير المؤمنين يُ ؟  لماذا يفعلون ذلك  ،عةييفعله مراجع الش
الرأي ما   بُ هؤالء أصحا  ،هم نَّ إِ أي فَ اب الرَ حَ أصْ م وَ اكُ يَّ إِ   -يمن أصحاب الرأ   ؟جهةٍ   من أّيِ 

اإلمام هنا    هُ هي األحاديث ألنَّ   نالسن  ،ألحاديثا أعداء  -  ننَ السُّ   اءُ دَ عْ م أَ هُ نَّ إِ فَ   ؟هو وصفهم
الرأي   لنا  ما هويُ   الَّذيذكر  الرأي  السُّنَن  -األحاديث  ؟قابل  أَْعَداُء  يُ -  فَِإنَُّهم  ذلك  ن بيّ بعد 

مِ تَ فلَّ تَ   -اإلمام األَ نهُ ت  أَ ادِ حَ م  يَ يث  وَ وهَ ظُ فَ حْ ن  السُّ هُ تْ يَ عْ أَ ا  يَ أَ   نةُ م  بُ   ،اوهَ عُ ن  هم   اظٍ حفَّ فال 
ب  ،للحديث هم  الحديثالَّذيولئك  أوال  معاني  يعرفون  فعلوا  ،ن  عِ ذُ خَ تّ افَ   ؟فماذا  هللاِ بَ وا   اد 

    .عبيداً   مخذوهوال اتّ خِ  -ةُ الديخيَّ - َالً وَ خِ 

 ةاعرضوا لنا الوثيقة الديخيَّ  اً رجاء:  

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

الشيعة ها-تركبهم   ها  بشـ  ِمن   -يعني  نّص عبارته، واحد  ديخ، وهللا  لهم  وتقول  تركبهم 
يعني األعالم،   تركب،  لك؟  أقول  وشدا  تستعجل،  ال  لي:  قال  سنوات،  خمس  قبل  هاي 

..  .آقا ميشيند چـي ميـگـيد به أالغ كه حركت بكنه؟أالغه آقا ميشيني، اين مردم أالغن  
.. نص عبارته، كن على ثقة وكلكم تعرفونه، ألنَّه ماريد أجيب األسماء،  .ديخ به عربي

  عربي قال، قال: تركب مثل ما ركب فالن وقال: ديخ.

  أحد الطلبة: عنده علم إجمالي سيّدنا؟

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

تَنَا؟  المؤمنين  ماذا يقول أمير ة  هذا التحذير من أيَّ   ،إِيَّاُكم  يَا َمعَشر ِشيعَتِنا َوالـُمنتَِحِلين َمودَّ
  ؟الرأي  بصحا أمن هم  ،  من أصحاب الرأي  تحذيرٌ   هُ إنَّ -إِيَّاُكم َوأْصَحاب الَرأي  ؟  مجموعة

بحديث  الَّذي علماً  يحيطون  دٍ ن ال  دوآل    ُمَحمَّ الرأي-  مهُ نَّ إِ فَ   -ُمَحمَّ فَِإنَُّهم    -هؤالء أصحاب 
السُّنَن يَْحفَُظوَها   أَْعَداُء  أَن  األََحاِديث  ِمنُهم    تَفلَّتَت 

البيت  الٌ هَّ جُ - أَن يَعُوَها  -بحديث أهل  دٍ حاديث  أيفهمون    همنَّ أل-  َوأَْعيَتُْهم السُّنةُ  وآل   ُمَحمَّ
د الغزَّ   ُمَحمَّ علّيٍ بمنطق  بمنطق  ال  الشافعي  بمنطق  عليّ آ و  الي  فلمَّ ل  تفلَّ ،  منهم  ا  تت 
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ن الَّذي للحديث وال هم بأولئك    اظٍ حفَّ يعوها ال هم بُ   ة أننّ وها وأعيتهم السُ ظ يحف  األحاديث أن
هذهِ  معاني  فاألَ   يفهمون    : يقولون  -ةمَّ ئِ األحاديث 

ً إنَّ ( فقيها الفقيه  نعد  ال  يعرفحتَّ   ا  كالمنا   ى  هللاِ ؟  فماذا صنعوا  )معاريض  ِعبَاد  فَاتَّخذُوا 
 لقُ م الخَ هُ اعَ طَ أَ وَ اب  قَ م الرِّ هُ ت لَ لَّ ذَ فَ   وَالً دُ   هُ الَ مَ وَ   -هم ديخيينوخذخوال يعني عبيدا اتّ -ِخَوَال  

وَ َال الكِ   اهُ بَ شْ أَ  الحَ عُ ازَ نَ ب،    ه لَ هْ أَ   قّ وا 
آل  - دنازعوا  الحَ عُ ازَ نَ وَ   -ُمَحمَّ بِ ولمثّ تَ وَ   ه لَ هْ أَ   قّ وا  الصَّ مَّ ئِ األَ ا  مِ هُ وَ   ينقِ ادِ ة    الِ هَّ الجُ   نم 
  ين عِ َال مَ ـ الوَ   ارِ فَّ الكُ وَ 
اِل  (الحظوا هذا الوصف  - -  هُ ك رتْ يَ   ملَ وَ (  :ولقي  اإلمام هنا  )َوالُكفَّاِر َوالـَمَالِعينِمن الُجهَّ

يترك   لم-  هُ ركُ تْ م يَ لَ   -د الشيعييد عن مرجع التقليية التقلاادق هنا يقول في رو ام الصَّ ماإل
يَ فِ   -ادق الصَّ   يالشيع الذَ هَ   دِ ي  الكَ بِّ لَ مُ ـ ا  مرجع    )رافِ س  يد  الالتقليد  في  س  لبّ مُ ـالشيعي 

قلت  صاألو  الكافر،ل  اـُمحتال أنا  ما  هي  هي  مراجع اهذا  لكم  اف  سقيفة  يفضح  لتفسير 
  هُ أنكروا هذا التفسير ألنَّ   وراء ظهورهم ومن هنا  ما العهد المأخوذ منهونبذ  نذي عة الَّ يالش

َوالُكفَّاِر    !السقيفة  يفضحُ  اِل  الُجهَّ ِمن  َوُهم  اِدقِين  الصَّ ة  بِاألَئِمَّ وا  لُ ئِ سُ فَ   َوالـَمَالِعين َوتَمثّلوا 
الَ مَّ عَ  يَ ا    ون مُ لَ عْ  
ال- الع  عما  ثقافة  من  معلوما   ،ةرتيعلمون  عندهم  هُ هُ   تما  في  َال    -راءراء  ا  َعمَّ فَُسئِلُوا 

َ فَ   يَْعلَُمون خالفة  مُ   لبآراء وأقوا  اوجاء-ين  وا الدِّ ضُ ارَ عَ ون فَ مُ لَ عْ  يَ الَ   م هُ نَّ بِأوا  فُ رِ تَ عْ يَ   نْ وا أَ فُ نِ أ
دل  آل ينَ   -ُمَحمَّ الّدِ فَ ئِ اآرَ بِ   فَعَاَرُضوا  لَ مَ أَ   -معهم   ةشيعال ا  ووأضل-  اولُّ ضَ أوَ   والُّ ضهم    انَ و كَ ا 
لَ القِ بِ   ينُ الدِّ  أوَ جلَ رِّ لا  نُ اطِ بَ   انَ كَ ياس  بِ ين  مِ سْ مَ ـ ال لى  ظَ ح  بمثٍل  -  اهمَ رِ اهِ ن  جاء  هنا  اإلمام 

القضية أكبر من القياس   نَّ إ ف  القياس، وإالَّ ا يرتبط بموضوع  مان فيهب الفكرة إلى األذقرِّ يُ 
ا مجال  فلفي  تحدَّ   نَّ إفتوى  منظومةٍ اإلمام  عِ ذُ خَ اتَّ فَ (  :هائلةٍ   ث عن   هُ الَ مَ وَ   الً وَ خِ   هللاِ   بادَ وا 

لَ لَّ ذَ فَ   َالً وَ دُ  الرِّ هُ ت  وَ قَ م  الَ هُ اعَ طَ أَ اب  وَ الكِ   اهُ بَ شْ أَ   قُ لْ خَ م  الحَ عُ ازَ نَ الب  وَ هَ أَ   قَّ وا  وا  لُ ثَّ مَ تَ له 
من  ؟!عةيلماء الشة أم عُ نَّ ة الصادقين هم علماء السُ مَّ ئِ ألَ اون بلن يتمثَّ الَّذي )ينقِ ادِ ة الصَّ مَّ ئِ األَ بِ 

يتالَّذي باألَ ثَّ من  ً   ؟ة الصادقينمَّ ئِ لون   ، اهمن أصل  ةاإلمام  ةنكرون قضييُ   ةِ نَّ السُ   لماءُ عُ   أساسا
يت الَّذي بأئِ ثَّ من  الصَّ مَّ لون  أنَّ وويقول  دقين اتنا  ينوبون عنهن من  الشيعة   مهم   هذهِ   ،هم مراجع 

تنطبقُ االرواي ملع  ت  بالدررى  األجاجعنا  نطبقها علىحتَّى    ى،ولة  أن   ء علما  إذا حاولنا 
  . اً ضَ رَ النواصب فذلك سيكون عَ 

هو   هو  الكالم  التقليد    الَّذيهذا  رواية  في  منها  تُ أقرالَّتي  جاء  جانباً  ون  مُ لَّ عَ تَ يَ (  :عليكم 
  ونَ يفُ ِض يُ   مَّ ثُ ؟  بعد ذلك ماذا يفعلون  ، ناتِ يعَ شِ   ندَ ه عِ بِ   ونَ هُ جَّ وَ تَ يَ ة فَ يحَ حِ ا الصَّ نَ ومِ لُ عُ   عضَ بَ 
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تت منهم أن ألحاديث تفلَّ ا  ألنَّ   ؟لماذا  ) اني لَ عَ   يبِ اذِ كَ ن األَ مِ أَْضعَافِِه    افَ عَ ضْ أَ وَ   هُ افَ عَ ضْ أَ   يهِ لَ إِ 
والسُ  أنأة  نَّ يحفظوها  باألكاذيبِ ءجا  ؟فماذا صنعوا  ،يعوها  عيتهم  ما   ،فأضافوها  ونا  فإذا 

ثقافةِ وئلسُ  عن  دٍ   ا  د    وآل  ُمَحمَّ تفسُمَحمَّ دٍ ر  ي عن  أَ مَّ حَ مُ   وآلِ   ُمَحمَّ أنفُ نِ د  بأنَّ   وا  ال    هم يقولوا 
إذا كنتم    نتها كثيراً في مئاٍت من الساعاتِ الحقائق قد بيّ   ، وهذهِ راءهُ ـونا بالءوجا  ونعلمي

دين عن  برنامج    م كتبحثون  إلى  الناطق ( عودوا  البرو  )الكتاب  إلى  األخرى اعودوا  مج 
ة ومن هنا تعرفون لماذا تحاربني مرجعيَّ   ،حة جليةيصرجليةً    ستجدون الحقائق واضحةً 

النجفمرجعيَّ الربني  حاتُ   لماذا  ،يناتالسيس  د السيِّ  في    ، ة 
 دٍ مَّ حَ مُ   هم جهاٌل بدينِ مون، ألنَّ بني المعمَّ رلماذا يحا  لماذا يحاربني وكالء السيِّد السيستاني،

د    وآل عورُمَحمَّ أكشف  هذهِ اوأنا  اآلخر  تهم،  من  جُ   ،الحقيقة  جميعاً  بحديثِ هَّ هؤالء   اٌل 
منهم  األحاديث  تفلتت    العترة، 

تب النواصب أو كُ عندهم من    الَّذيراء  هُ ـيعوها فيأتوننا بال  ة أننَّ أن يحفظوها وأعيتهم السُ 
آ يتحدَّ   ،الخرقاءائهم  رمن  مُ فحينما  الحقائق   يمثل  ثٌ تحدِّ ث  وآل    ويكشف  ٍد  ُمَحمَّ ثقافة  من 

د يصفونهُ  صوٌر سريعةٌ من   وهذهِ   الحقيقة من اآلخر  بالماسونية هؤالء األغبياء، هذهِ   ُمَحمَّ
في عصر الغيبة   الشيعةِ   فضيحة سقيفِة مراجعِ   يكشفُ   الَّذيتفسير إمامنا الحسن العسكري  

  . الكبرى

  : لكم كتابان عندنا تُ مثلما قل

  . بني ساعدة ةبن قيس يكشف لنا سقيفليم سُ  -
اطبهم  خن  الَّذيتفسيره الشريف يكشف لنا سقيفة مراجع الشيعة    إمامنا العسكري في -

الرسالةِ   )410(نة  سالزمان    صاحبُ   ولدهُ  ا  يت الَّ   في  إلى  بها  المفيد شَّ ل بعث  يخ 
 فُ لَ السَّ  انَ ا كَ مَ  ىلَ إِ م كُ نْ مِّ  يرٌ ثِ كَ  حَ نَجَ  ذْ مُ ( :كا عة آنذييخ المفيد ومراجع الشيخاطب الشَّ 

ً سِ اشَ   نهُ عَ   حُ الِ الصَّ  ا نبذ أصحاب ممثل  ) مهِ ورِ هُ اء ظُ رَ م وَ هُ نْ مِّ   وذَ أخُ مَ ـد الهْ ا العَ وذُ بَ نَ وَ   عا
المأخوذالسقيفة   ظهورهم  العهد  وراء  عليّ   بخٍ   بخٍ (  !!منهم  يا  أصبحت   لك  قد 

كُ  ومولى  ومؤمنةمُ   لِّ موالي  نبذ  )ؤمٍن  العهد  اوهذا  في  ظهورهم  وراء    ،سقيفةِ له 
   .إمام زماننا عن أكثر مراجع الشيعة ث عنهُ األمر هو هو يتحدَّ 

عُ  تفاسير  هذا  مُ الدليل على  الشيعة  اآلنلماء  وإلى  الكبرى  الغيبة  بداية عصر   ل يالدل  ، نذ 
الشيعة   عقائد  هذا  وأسَّ الَّتي  على  والمعتزلة  األشاعرة  من  الدين أخذوها  أصول  لنا  سوا 

منهج   عن  بعيداً  دٍ الخمسة  دوآل    ُمَحمَّ   ُمَحمَّ
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العقائديةالفي   المنظومة  بناء  وفي  العقائدي  سأضعُ   ،تأصيل  أيديكم    وأنا  نهايةِ بين   في 
  ) المسافر  دليلُ (برنامج  

ُ   ينلمعرفة عقيدتكم فإنَّ هتمين  مُ   مكنت إذا   دٌ ا  ريدها منَّ يُ الَّتي  ن منظومة العقائد  بيِّ سأ وآل   ُمَحمَّ
د   ،ُمَحمَّ

إليكم  واألمرُ  تبحثوا  هذهِ   ،راجع  أن  عليكم  إلى   عنها  عقائدكم  فقط  أرشدكم  أنا  بأنفسكم 
دٍ  قاط المضيئة في حديثِ إلى النُ  المصادر وأشيرُ    د. مَّ حَ مُ  وآلِ  ُمَحمَّ

كان   عالِ فإذا  من  القِ هناك  من  شيعيٍ  الممدوحلَّ ٍم  مدحهم  الَّذي  ةِ ة  الصَّ إن  بحسبِ مامنا   ادُق 
التقليد    رواية 

إذا كان هناك من عالِ  العسكري،  إمامنا  يتَّ   ،شيعيٍّ   مٍ في تفسير  فقيٍه شيعي   بهذهِ   صفُ من 
ل من قعلى األ اقعنا الشيعي أبداً هذا  و  ثراً في ألها ال عيناً وال    ال نجدُ الَّتي  المواصفات و

لكنَّ  نظري،  عالِ وجهة  من  هناك  كان  إذا  أقول  شيعيٍّ   شيعّيٍ   مٍ ني  فقيٍه  يتَّ من   بهذهِ   صفُ ، 
مَ أمَّ فَ (  :المواصفات كَ ا  ً نَ ائِ صَ   اءِ هَ قَ الفُ   نَ مِ   انَ ن  حَ سِ فْ نَ لِ   ا لِ ظَ افِ ِه  أنا   )هينِ دِ اً  لست  بالمناسبة 

وإن كان   الروايةِ   حينما يأتي بهذهِ   )التنقيح(  في كتابهِ   هُ سد الخوئي نف فقط السيِّ   أقولُ   الَّذي
سنداً ضعِّ يُ  أنَّ   فها  تفسير  باعتبار  من  يرفضُ إها  وهو  العسكري  جُ   مامنا    ملةً التفسير 

الرواية إذا    على سبيل النقاش، على فرض صّحتها يقول هذهِ الروايةِ   يأتي بهذهِ   ،وتفصيالً 
 اوإذ  ،المواصفات  قهاء بهذهِ الشيعي فُ   عندنا في الجوِّ   وجدُ ال يُ   هُ فإنَّ   افترضنا أنَّها صحيحة

شاذَّ وُ  فذلك حالةٌ  يُ   ةٌ جد  أن  يمكن  فإنَّ وإالَّ   ،قاس عليهاونادرة ال  العام ال    اً دأح  نجدُ   الجو 
هذهِ   طبقُ نت كتابهِ   ،تاالمواصف  عليه  في  ذكره  قد  الوثقى(  هذا  العروة  في شرح    )التنقيح 

أنا   المعاصرياوال من عين ال في    ثرٍ أول ليس هناك من  أق ولذا  في   ىوال حتَّ   نلمراجع 
سبقوهمالَّذيالمراجع     ،ن 

  ! كيميا   !كيميا  ،ةن يتأهبون لالنقضاض على كعكة المرجعيَّ الَّذيوال في المراجع القادمين  
   .سمةة الدَّ مرجعيَّ على كعكة ال بون لالنقضاِض ن يتأهَّ الَّذي

إذا افترضنا   ،الم االفتراض ع يال في  خعالم ال  فترضنا في اذا  إ  :اءِ هَ قَ الفُ   نَ مِ   انَ ن كَ ا مَ أمَّ فَ 
ً   أنَّ  فقيها الشيعة  يتصوَّ   ،األوصاف  بهذهِ   في  أنَّ ال  من  البعض  أتحدَّ ر  حين  بهذني   هِ ث 

إنَّ  هذهِ ّصِ أُ   نيالطريقة  على  نفسي  أبداً   نف  هذهِ صنِّ أُ أنا    ،المجموعة  على  نفسي    ف 
بين  الواقع الشيعي، وهللاِ   المجموعة الخرط الموجودة اآلن في أُ   يفيما  ف صنِّ وبين نفسي 

هذهِ  على  المعاصري  نفسي  المراجع  من  الخرط  فأنا   ،ناصريعلما  ءوالعلمان  المجموعة 
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هذا  واحدٌ  المساجد    من  أجواء  في  نشأت   ءأجوا  في  تُ أنش  ،للمراجععها  تشيُّ الَّتي  الجو 
للمراجععتشيُّ الَّتي  سينيات  الحُ    ، ها 

 اتِ والمنظمَّ   األحزابِ   أنا ابنُ   ،للمراجع  عِ ء التشيُّ ا في أجو  هي  تيالَّ   ةِ سينيَّ الحُ   نا ابن الخدمةِ أ
عها للمراجع، أنا من تشيُّ الَّتي  أساتذتها    عها للمراجع، أنا ابن الحوزة ومنتشيُّ الَّتي  ة  الشيعيَّ 

 ا للمراجع، أن  عهُ تشيُّ   من شعبٍ   من مجتمعٍ   من بيئةٍ   من مدينةٍ   من عائلةٍ   ةٍ ريمن عش  سرةٍ أ
شيعةٍ  تشيُّ يُ   مِ العالَ   اهذ  في  من  شيعة  لهم  للمراجع،  قال  من  أعهم  تثقَّ الَّذينا  وملن  وا ئفوا 

بكُ وورؤ  عقولهم المكتب سهم  طُ يَّ الشيع  ةتب  النّ أمن    ،اً رَّ ة  النّ كثر  أكثر  ومن  قراءةً   اِس اس 
 ً كُ   حفظا من  كُ   ،تبِ الكُ   لِّ للنصوص  بكُ   فقد شحنتُ   ،االتجاهات  لِّ من  وذاكرتي  تب  رأسي 

الشيعُ  الشعلماء  علماء  وتفاسير  بعيدةٌ الَّتي  عة  ية  آلِ   هي  د    عن  قطعاً    لقذارةُ اوهذه  ُمَحمَّ
آثار ما  حووجداني ورو   على عقلي  هاستترك  و  ،هُ ر عشتسأي وهذا  نفسي   أعدُّ   ال  هللاِ فلذا 

أتحدَّ  هذحينما  في  غيرهِ   اث  وفي    نينَّ إ  البرنامج 
غاية ما في األمر   ،ا الجو الخرط ذحد من هاأنا و  ،نفسي من المجموعة الممدوحة  ال أعدُّ 

د  السيِّ   يَّ لَ ك عَ حِ وضَ   ،ئيلخواد  السيِّ   يَّ لَ ك عَ حِ لقد ضَ   ،يَّ لَ المراجع ضحكوا عَ   أنَّ   نبهتُ تلقد  
الصدرمحمَّ  باقر  عَ حِ وضَ   ،د  الواالشَّ   يَّ لَ ك  عَ حِ ضَ ،  ليئيخ  والحوزةُ العُ   يَّ لَ ك  فما   ، لماء 

مُ   متهُ لَّ تع تبيَّ ِص   نذُ منهم  أنَّ غري  لي  منهج    هُ ن  دٍ يخالف  دٍ   وآل  ُمَحمَّ فماذا    ،لمبالكا  ُمَحمَّ
  ، رأسي  زالت تمألُ   الالناصبية    القذاراتِ   نَّ إ فث وإالَّ أتحدَّ   تُ أبد  تما صنع  غايةُ   ؟!أصنع

العقلُ  زال  ذركّ   الَّذيصبي  االن  وال  في  مراجعُ هبه  وجودي  وفي  والحوزة  يالش  ني  عة 
في  زال    ةالشيعيَّ  موجوداً  يتحرَّ رال  أصنعأسي  فماذا  الواقعُ   !؟ك  هو  عليه    الَّذي  هذا  أنا 

عليه  الَّذيو أتفلَّ أ  لُ وأحا  ،أنتم  أدري ن  وال  تفلتُّ   ت    هل 
 من هذا  من هذا الواقع الناصبي القذر، فأنا جزءٌ   تِ ال!! ما هي درجة نجاحي في التفلّ أو  

  !الواقع

بهذه   صفُ يتَّ   شيعيٍ   ل لو كان هناك من فقيهٍ اي عالم الخيفولذلك أقول في عالم االفتراض  
مَ فأمَّ   :فاتصالموا الفُ مِ   انَ كَ ن  ا  لِ نَ ائِ صَ   اءِ هَ قَ ن  حَ سِ فْ نَ اً  لِ ظَ افِ ه  مُ ينِ دِ اً  لِ فَ الِ خَ ه  مُ وَ هَ اً  اً يعَ طِ اه 

اء هَ قَ فُ   عضَ  بَ الَّ ون إِ كُ  يَ الَ   كَ لِ ذَ وَ   -ادقُ صَّ ليقول عنها إمامنا االَّتي  ة  القلَّ   من هذهِ -  ه الَ وْ مَ   رِ مْ ِألَ 
جَ الَ   ةِ يعَ الشِّ  هذهِ -  هميعَ مِ   من  قلَّ لا  من  تتفَّ الَّذية  ال  من  ن  األحاديث  منهم  يفهمون الَّذيلت  ن 
الصَّ ة  نَّ السُ  إمامنا  ا  نَدَ نْ ا عِ نَ تِ عَ يل شِ ازِ نَ ا مَ وفُ اْعرِ (  :عليه  وسالمهُ   هللاُ   ادق صلواتُ مثلما قال 

يُ مَ   رِ دْ قَ بِ  مِ نُ سِ حْ ا  رِ ون  عَ هِ تِ ايَ وَ ن  فَ نَّ م  َال نَّ إا  فَ هُ نْ مِّ   هيقِ الفَ   عدُّ نَ   ا  مُ كُ يَ تَّى  حَ ا  يهَ قِ م  قِ ثَ دَّ حَ ون  يل  ا 
ً ثَ دَّ حَ مُ   نُ مِ ؤْ مُ ـال  ونُ كُ يَ وَ أَ  ً حدَّ مُ   ؟ا جلي بنحو خفي    ، بنحوٍ من إمامهِ   غيبيٍ   دٍ يبتسد  داً سدَّ يعني مُ   ثا
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ً ثَ دَّ حَ مُ   نُ مِ ؤْ مُ ـال  ونُ كُ يَ   وَ أَ   يلَ قِ فَ   ،ماإلما   نم  هناك تسديدٌ  ً مَ هَّ فَ مُ   ونُ كُ يَ   :الَ قَ   ؟ ا يأتي   تفهيمٌ   كهنا  ،ا
ً مَ هَّ فَ مُ  ونُ كُ يَ  -مام زمانهإبنحٍو خفي من    .)ثدَّ حَ مُ  مُ هَّ فَ مُ ـالوَ  ا

فقيهٍ   افإذ العالَ   كان هناك من  ليس من هؤالء العالَ   االفتراضي بحسب  مِ بحسب  الخيالي  م 
همالَّذي وَ الرَّ   بُ احَ صْ أَ (  :ن  مِّ تَ لَّ فَ تَ   نالَّذين  نَ السُّ   اءُ دَ عْ أَ أي  األَ هُ نْ ت   ) ا وهَ ظُ حفَ يَ   نْ أَ يث  ادِ حَ م 

  ثكم!!حدِّ نية ال يعرفون قراءتها ماذا أُ آراآليات القُ  الجماعة

   :م هذه الحادثةكأنقل ل

 باحثاً عن العلمِ   ذهبتُ   ،هاجراً م مُ إلى مدينة قُ   م شبابي، وذهبتُ اكان عمري عشرين سنة أي
يارات أن آتي إلى خكان واحد من الهللا  وو  ،خيارات كثيرة  يمارفان، كانت أموالفقِه والعِ 

الوقت ذلك  في  أم  ،لندن  هذهِ   يماكانت  وبعض  كثيرة،  كان    خيارات   ياراً خالخيارات 
ً مُ  كُ ولكنَّ   ،غريا عن  أعرضُت  وذهبتُ   تلكَ   لِّ ني  قُ   الخيارات  والفقِه  إلى  للعلم  طالباً  م 

وال العِ عوالمعرفة  عن  باحثاً  حكايةٌ رفان،  ربَّ   رفان،  أُ طويلة  تفاصيلها حدِّ ما  عن    ثكم 
ثني من وأنا أبحُث عن العرفانيين حدَّ   ، واحدة  لكم حادثةً   ذكرُ أني  لكنَّ   ،خرىأُ   مناسباتٍ   في
أريد    ،ثني عن مرجعٍ حدَّ  كبير ال  اسٍم  اآلن، وعن عارفٍ أعن  توفي  اسمه  إلى  اشير    ن 

يتحدَّ  عرفانهكبير  عن  وأُ   ،اتهِ مراكو  ثون  مرجٌع  الفِ   ستاذٌ وهو  أساتذة  واألصولِ من    ،قه 
نت راغباً وكُ   وصلني بهِ أن يُ   طيعُ توكان هناك شخٌص يس  ،صالتهِ   يَّةِ ثوني عن عجائبوحدَّ 

األمر هذا  عالقةٌ   ينلكنَّ   ،في  لي  تنشأ  أن  ً وِّ متش   ذهبتُ   معهُ   قبل  وكانت   ،خلفهُ   للصالةِ   قا
  ، رك معهم أتحَّ   صالتي بقيتُ   ني ما أتممتُ الة ولكنَّ فدخلت في الصَّ   ،صالة المغرب  الةُ الصَّ 

إن صالتهُ   ما    وذهبتُ   خرجتُ   أتمَّ 
الة من الصَّ   خرجتُ   ،شاءمزارها الشريف لم أنتظر صالة العِ   ى دة المعصومة إلإلى السيِّ 

أقول أعدتُ  أساساً صالتي ألنَّ   وال  األ  ،ما صليت  ني  الركعة  المرجع   سمعُ أنا  أولى ومن 
يعرفُ  ال  بشكلٍ   الكبير  الفاتحة  سورة  فخرجت  قراءة  التقي  ،صحيح  ذلك  بذلك    تُ بعد 

عنحدِّ يُ   الَّذيالشخص   وأنَّ   ثني  عرفانِه  عظمة  وعن  المرجع  ذلك  خواص   هُ عظمة  من 
  تقول  ،لآني مو مخبَّ   :له  قلت   ،الن الفالني وإلى آخرهالقاضي الطباطبائي وفُ   د عليّ السيِّ 

ية ائأطفال في االبتد  !سانهُ ض لِ روِّ يُ   ن أقادر على    رهو غي  ، ض عقليروِّ هذا يريد أن يُ :  يل
 سنة   وهذا صار له ستين سبعين  ب،فضل من العر أتحة  االفون سورة  ؤيرانيين يقرإلمن ا

هذا الَّذي هو عاجٌز عن ترويض   ما يعرف يقرأ سورة الفاتحة بشكٍل صحيح،  في الحوزة 
ت  لسانهِ  وأنَّ روِّ يُ   هُ نَّ أ  ينعنقكيف  عقلهُ  رُ روِّ يُ   هُ ض  ذلكَ   وحهُ ض  قادرٌ   وبعد  أن لع  هو    ى 
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عقليروِّ يُ  مخبَّ   ،وروحي  ض  مو  أنا  مضحكة  أإذا    ،للك  وهللاِ آنت  مضحكة،  مو  ال   ني 
يعوها!!    صحيح، فتريدون منهم أن يحفظوا األحاديث وأن  كلٍ شحة بتون سورة الفاؤيقر
المرجعُ   تجربةٌ   هذهِ  بنفسي،  خضتها  العارفُ   أنا  الفالني،  لهُ   يذالَّ   الكذائي  مثيل  في   ال 

السيِّ   تُ رجع  ،وقتهِ  إلى  المعصومحينها  وقُ دة  لهاة  هللا  :لت  رسول  بنت  مضمون  ،  يا  ما 
  .ينيدلّ  ،السرابيت هجاي لذولما أنا  ،ـچلإنا جاي أ ،كِ الخيارات وجئتُ  أنا تركتُ  ،كالمي

 اءُ دَ عْ هم أَ إنَّ   ؟الرأي من هم  بصحاأرنا من  حذِّ يُ   األميرُ   ،عودُ إلى ما قالهُ أمير المؤمنينأ
أَ نَّ م السُ تهُ يَ عْ أَ وها وَ ظُ حفَ يَ   أنْ يث  ادِ حَ م األَ هُ نْ ت مِّ تَ لَّ فَ تَ   ننَ السُ  فَ عُ يَ   نْ ة  هللا    ادَ بَ وا عِ ذُ خَ اتَّ وها، 

لَ لَّ ذَ فَ   َالً وَ دُ   هُ الَ مَ وَ   الً وَ خِ  الرِّ هُ ت  وَ قَ م  الخَ هُ اعَ طَ أَ اب  وَ َال الكِ   اهُ بَ شْ أَ   قُ لْ م  الحَ عُ ازَ نَ ب  ه لَ هْ أَ   قَّ وا 
بِ لُ ثَّ مَ تَ وَ  وَ قِ ادِ الصَّ   ةِ مَّ ئِ األَ وا  مِ هُ ين  الجُ م  فَ العِ مَ ـ الوَ   ارِ فَّ الكُ وَ   الِ هَّ ن  يَ ا الَ مَّ وا عَ لُ ئِ سُ ين  ون  مُ لَ عْ  
َ فَ  أَ فُ نِ أ بِ وفُ رِ عتَ يَ   نْ وا  َ ا  الَ هُ نَّ أ يَ م  فَ مُ لَ ع  الدِّ ضُ ارَ عَ ون  فَ هِ ائِ آرَ بِ   ينَ وا  وَ لُّ ضَ م  كانَ   ،والُّ ضَ أَ وا   فإذا 

ليس    ،الرأي  بِ نن ليس من أصحاالسُّ   ليس كهؤالء، ليس من أعداءِ   هناك من فقيٍه شيعيٍّ 
منهُ مَّ مِ  تفلتت  عاجزٌ   ن  فهو  أن  األحاديث  من    ،يحفظها  عن  هو  السُ الَّذي وال  أعيتهم   ةُ نَّ ن 

عل قادراً  وفهمها  ىفليس  من    ،وعيها  اتَّ الَّذيوال  خوالً ن  هللا  عباد  الشيعة   خذوا  جعلوا 
حكموا عليه   ،مسالخُ   هُ اشتباهاً من أنَّ   ؤخذُ يُ   الَّذيفحكموا على المال    والً دُ   ديخيين، ومالهُ 

ه لعوائلهم بعد أن و ثفعبثت فيه نساؤهم وصبيانهم وأوالدهم وورَّ   ،المالك  مجهولُ   مالٌ   هُ بأنَّ 
  عليه. هللاِ  صلواتُ  ةِ جَّ اإلمام الحُ  ابُ وَّ نُ  مههؤالء  ،ماتوا

دٍ ـأن يقف عند الثغور العقائدية ل  دُ ريي  الَّذي  اتالمواصف  فعلى هذا الفقيه الشيعي بهذهِ   ُمَحمَّ
د    وآلِ    ، عليّ   وآلِ   بتفسير علّيٍ   رِ رآنهم المفسَّ ح بقُ ن يتسلَّ أبن الحسن  ة  جَّ غور الحُ عند ثُ ُمَحمَّ
بمعايتسلَّ   وأن وزياراتهم  فهم رح  وأدعيتهم  وأحاديثهم  فهمهُ أو  ،وثقافتهم  يكون  ً   ن   وفقا

الولق الفهم  بَ مُ هِّ فَ يُ   ليٌّ ذا عَ هَ (لوي  عاعد  الغدير    )يعدِ كم  بيعة  ال يكون  حتَّى  هذا هو منطق 
المرجع سقيفة  أصحاِب  من  يكون  وال  الشيعيَّ يَّ خائناً  هذا ا  نزما  في  ةة  الكبرى،  لغيبة 

للعالِ  بالنِّ بالنسبة  للَّ م  يُ سبة  العالِ ذين  هذا  وُ ناصرون  لو  العالِ م  هذا  وَ جد  ولئك أد  جِ وُ م 
فعليهم   حديثُ   ،أفترضها  الَّذيأنا    لستُ   ،صافواأل  بهذهِ صفوا  يتَّ   نأالمناصرون   هذا 

  ه! علي وسالمهُ  هللاِ  ادق صلواتُ الصَّ 

مراجع الشيعة في عصر    مؤامرة سقيفةِ   أسرار  كاشفُ   )تفسير العسكري(وأقرأ عليكم من  
تُ  التوبة  سورة  مثلما  الكبرى،  الفاضحة سمَّ الغيبة  التفسيرُ   ، ى  هو  لمراجع   هذا  الفاضح 

س تُ رة  والشيعة،  فضسمَّ التوبة  الصحابة،  فاضحة  التوبة حى  سورة  الصحابة  هذا   ،ت 
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يُ   هُ إنَّ   التفسيرُ  ولذلك  الشيعة،  لعلماء  الفاضُح  بقصدٍ التفسير  قصد   حاربونهُ،  دون  من 
ألنَّ   الشيطانُ   بالنتيجةِ  لذلك  هذيدفعهم  في  ما  حقيقة  إلى  التفتوا  لو  ما بَّ رُ التفسير    اهم 

الظن   ءال أسي  ،سينالحُ   الظن بنواياهم وحقِّ   ءسيأأنا ال    وهللاِ   ،الشيعيحون الواقع  صحِّ يُ 
أخذوا عن   ،والعترة  ال يملكون ثقافة الكتابِ   هم  ،الٌ هَّ أقول هم جُ   ينولكنَّ   ،بنوايا مراجعنا

د    وآل  دٍ مَّ حَ مُ   ندي  رون أنَّ ن سبقوهم ما أخذوا وهم يتصوَّ الَّذيعن  ،  همتأساتذ هو هذا، ُمَحمَّ
 المنهجِ في إنكارِ   نفِس   سونهم ساروا علىقدِّ ن كانوا يُ الَّذيهم  تذين سبقوهم من أساتذتقليداً للَّ 

البي أهل  أنَّ مُ   تأحاديث  هو    الَّذي  المنهجَ   عتقدين  أيديهم    ح، يصحالبين 
أقو هو    إنَّ   للذا  هذا  الَّذيإبليس  إلى  اطل  ،يدفعهم  إمامنا علو  تفسير  حقائق  على  وا 

فإنَّ  تفسيرٌ ا  العسكري  الشيعي  لتفسير  للواقع  ً   ،واضٌح  المراجع   خصوصا مستوى  على 
بقي من    الَّذين كان  إما بقي و  لِّ ا بالك بكُ مالرواية هي كافية ف  لو عندنا فقط هذهِ   ،والفقهاء

  الَّذي   رهُ ضاع من بين أيدينا دمَّ   التفسيرِ   أكثرُ   يلبقي شيٌء قل  الَّذيتفسير اإلمام العسكري  
  .عن الموجود ثُ نا نتحدَّ نَّ كول رهُ دمَّ 

عالِ  كان  ً فمن  ً شيعيَّ   ما المذ  ا بالمواصفات  الخيالي  العالم  في  االفتراضي  العالم  ةِ  وركفي 
تت منهم  يعوها وتفلَّ   ة أننَّ ن أعيتهم السُ الَّذيالرأي    بِ صحاأ هم من    الَّذين  من أولئك  وليسَ 

أن وظ يحف  األحاديث  اطلعموها  فذهوا  عليها،  إلى  با  فجاوا  بقذاءالنواصب  ات ر ونا 
اس ويقولوا كي يخدعوا النّ   والً  خِ ا عباد هللاوخذواتَّ   من آرائهم  كا إلى ذلوافضصب وأاالنو
دٍ هو دين    ااس هذللنّ    طاعهم الخلقُ أف  والً دُ   ومالهُ   خوالً هللا  ا عباد  وخذفاتَّ   ،دٍ َحمَّ مُ   وآل  ُمَحمَّ

 يلهث وإن تتركهُ   ن تحمل عليهِ إالكلب    نَّ الوصف ألما استعمل اإلمام هذا  إنَّ   الكالب،  أشباهُ 
  .مة الكالم، هذا بالنسبة للعالِ يلهث إلى بقيَّ 

ا مادق  الصَّ   هذا كالمُ -  مرَ  جَ الَ   :يضاً في العالم االفتراضيأم وهو  سبة لناصر هذا العالِ بالنِّ 
إنَّ  العسكري   أ قرأني  هو كالمي  تفسير  أنَّ رَ  جَ الَ   -من  قَ مِ   هللاُ م  لِ ن عَ مَ   م   ءِ ؤالَ ن هَ مِ   هِ بِ لْ ن 

يُ الُ   هُ أنَّ   -ناتشيع  ممن عوا-  اموَ العَ  إمام زمانه وما    هُ نَّ إ-  هيِّ لِ وَ   يمَ ظِ عْ تَ وَ   هِ ينِ ة دِ انَ يَ  ِص إالَّ   دُ يرِ  
بالمرجعِ  العََوام   -الخائب  هو  َهؤَالِء  ِمن  قَْلبِه  ِمن  َعِلم هللاُ  َمن  أنَّ  َجَرم  قِ -  َال   ،ةلَّ وهؤالء 

سيُ   ألنَّ  الشيعة  أكثرُ ضلِّ أكثرية  التقليد  لهم  يقول  -مراجع    ءوْ السُّ ُء  امَ لَ عُ   ءِ الَ ؤُ هَ وَ (  :اإلمام 
ى  لَ ة عَ هَ بْ الشُّ وَ   كَّ ون الشَ لُ خِ دْ ون يُ ادُ عَ ا مُ نَ ائِ دَ عْ ِألَ ون وَ الُ وَ ا مُ نَ م لَ هُ أنَّ ون بِ هُ بِّ شَ مُ ـ ون البُ اِص النَّ 
  . )يبِص مُ ـ ال قِّ الحَ  صدِ قَ  نْ م عَ هُ ونَ عُ يَمنَ وَ  -ةعيون الشضلّ يُ - مهُ ونَ لُّ ِض يُ نا فَ تِ يعَ شِ  اءِ فَ عَ ضُ 
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العََوام  َهؤَالِء  ِمن  قَْلبِه  ِمن  هللاُ  َعِلم  َمن  أنَّ  َجَرم  هؤال-  َال  قالئل  ءويبدو  ولذلك    ،أفراد 
هنا  المفرديتحدَّ   اإلمام  بصيغة  يتحدَّ نبي  ،ث  كان  المجموعة  ما  في  أكثر   لهاضلِّ يُ الَّتي  ث 

هللا ِمن قَْلبِه ِمن َهؤَالِء  أنَّ َمن َعِلمَ  َال َجَرمَ  -مراجع التقليد عند الشيعة تحدَّث عن األكثرية
في -  رافِ س الكَ بِّ لَ مُ ـ ا الذَ هَ   دِ ي يَ فِ   كهُ ترُ م يَ لَ   ُال يُِريُد إالَّ ِصيَانَة ِدينِِه َوتَْعِظيَم َوِليِّه  أنَّهُ   العََوام

ه المرجع  ذيد  التقلا  مراجع  من  المعيالشيعي  المشهورينرد    -وفين 
ً نَ مِ ؤْ مَ   هُ ض لَ يِّ قَ يُ   هُ نَّ كِ لَ وَ   لَم يَتُركهُ فِي يَِد َهذَا الـُملَبِّس الَكافِر ً   ض لهُ يِّ قَ يُ -  ا ً   فقيها   فُ قِ يَ   -مؤمنا

عند ثغور   ،ر العقائدية الصحيحةوعند الثغ ؟على الصواب بهِ  أين يقفُ   ،ابوَ لصَّ ا ى لَ عَ  هِ بِ 
  .صاحب األمر

بن ة جَّ دافعاً عند ثغور الحُ ريد أن يقف مُ يُ  الَّذي الشيعي  -م االفتراضيالعالَ  في-م العالِ  فعلى
  ،الحسن

الم  السَّ   ،رابطا وفياً بعهدهِ يبقى مُ   يريد أن  ﴿يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْصبُِروا َوَصابُِروا َوَرابُِطوا﴾
  النظريُّ   الجانبُ   ،عند ثغوره  رابطةٌ منه مُ   الجانب العملي  ،فيما بيننا وبين إمام زماننا  عهدٌ 
الرَّ   دائمٌ   رٌ تذكُّ  إمام  ،العظيمة  جعةِ لعقيدة  على  سالمنا  هو  هذا    ،زماننا  هذا  بين  قارنوا 

  .مراجع الشيعة األغبر المنطق وبين منطقِ 

الصَّ   قرأأ مَ   :ادق عليكم ماذا قال  أنَّ  َجَرم  العََوامَال  قَْلبِه ِمن َهؤَالِء  ِمن  َعِلم هللاُ  ُال    أنَّهُ   ن 
إالَّ ِصيَانَةَ  َوِليِّه  يُِريُد  َوتَْعِظيَم  الَكافِر  ِدينِِه  الـُملَبِّس  َهذَا  يَِد  فِي  يَتُركهُ  ذكره   مرَّ   الَّذي  ، لَم 

قلي أنَّ   لٍ قبل  حرملة   أضرَّ   هُ من  ومن  شمر  من  الشيعة  ضُ لَ عَ   ضرُّ أَ م  هُ وَ (  ،على  ء  افَ عَ ى 
مِ تِ يعَ شِ  جَ نا  كُ   )ابهحَ صْ أَ وَ   لّيٍ عَ   بنِ   ينِ سَ الحُ لى  عَ يد  زِ يَ   يِش ن  الصَّ لُّ هذا  كالم  ال   ،ادقِ ه 

ً فايتها حذهن نوحذفي رونها  زوِّ يقولون لكم يقطعون لكم جملةً يُ  ا  أمَّ فَ (   :لكم  ونويقول  كامالً   ا
ً نَ ائِ صَ   اءِ هَ قَ الفُ   نَ مِ   انَ ن كَ مَ  ً ظَ افِ حَ   هِ فسِ نَ لِ   ا ً فَ الِ خَ مُ   هِ ينِ دِ لِ   ا ً يعَ طِ اه مُ وَ هَ لِ   ا فَِلْلعَواّمِ    الهوْ مَ   رِ مْ ِألَ   ا

يُقَلُِّدوه  العمائم    )أْن  امتحنوا  لكم  قلت  مثلما  تزوير،  يعر  ،عندكمالَّتي  ويسكتون،  ا و فلن 
هذهِ  يعرف  ، ةيواالر  مصدر  قائلهاولن  اتَّ ا  ويعرف  ولن  ،ا  الرواية،  هم  إنَّ   ،والً خخذوهم  تتمة 

ً ديخيَّ  مُ علِّ يُ  ديخيٌّ  ،موكمعلِّ تون كي يُ أيخيون ويد   .ا

  ورينــــــبأع تُ ــــــليذا بُ إف ــــــفكي          منهُ  وتُ ــــــــفشك ورٍ ــــــــبأع تُ ـــــيبل

  الحلقة: زبدةُ المخِض من كّلِ ما تقدَّم في الحلقاِت الماضية وفي هذهِ 
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الخطوة   هو  الصحيح  وبالفهم  الصحيح  بالشكل  بِه  جئنا  إذا  زماننا  إمام  على  السَّالُم 
في  يكون  قد  السَّالم  هذا  زماننا،  إمام  مع  صحيحٍة  عالقٍة  بناِء  في  األولى  الصحيحة 

م مورٍد  أي  في  زياراتنا،  في  يكوُن  قد  ِة  صالتنا،  الُحجَّ مع  التعامل  موارد  الحسن ن  بن 
  عليه. وسالمهُ  هللاِ  صلواتُ 

لكم   أوجُز  لكنَّني  مة  المتقدِّ الحلقاِت  إلى  تعودوا  أن  يمكنكم  ذُكرت  التفاصيل  مضمونهُ 
السَّ  على  المعنى:  يشتمُل  مضمونهُ  وبينه  بيننا  فيما  عهدٌ  هو صيغةٌ  زماننا  إمام  على  الُم 

  جهتين: 

األولى عملية العالِ   :الجهةُ  ُم منَّا إذا كان إنَّنا نعاهدهُ على أن نكون مرابطين عند ثغورِه، 
ة    موجوداً يجبُ  بالقُ عليه أن يقف عند ثغور الُحجَّ رآن المفسَِّر بتفسيِر بن الحسن متسلحاً 

علّيٍ وآل علّي، متسلحاً بثقافة العترة وكالمها وحديثها المفهوِم بقواعد الفهم من علّيٍ وآِل 
ادق أن يكون مثلما قال الصَّ   ِم الواقُف على الثغور العقائدية عليهِ ناصُر لذلك العالِ علّي، ال
ُال يُِريُد   أنَّهُ   َال َجَرم أنَّ َمن َعِلم هللاُ ِمن قَْلبِه ِمن َهؤَالِء العََوام(عليه:    وسالمهُ   هللاِ   صلواتُ 

ليس تعظيم العاِلم العاِلم يُحترم، العاِلم ال يُعظَّم وال يُقدَّس،   )إالَّ ِصيَانَة ِدينِِه َوتَْعِظيَم َوِليِّه
د  وآلِ   دٍ مَّ حَ مُ ـل  ،فقط   ةِ جَّ لإلمام الحُ   التعظيُم والتقديُس بالمعنى الحقيقي إذا أردنا حتَّى    ،ُمَحمَّ

أن   عن االحترام واألفضل  ثُ نا نتحدَّ م الشيعي إنَّ م العالِ ظِّ ع نُ   يم الشيعس العالِ قدِّ نُ   لنقو  أن
بحدوانستعمل   المناسبة    هادلتعابير 

س المرجع قدِّ نُ   ،المرجع  مُ عظِّ نُ   ،مم العالِ عظِّ نا نُ يمكننا أن نقول إنَّ   ،مور قد اختلطتاأل  ألنَّ 
االحترام   ،ونقصد 

ألنَّ  أناأل  لكن  علينا  اختلطت  األلفحدِّ نُ   مور  يُ العالِ   ،ظ اد  هو   التعظيمُ   ،حترم م  والتقديس 
المعصوم   ،لإلمام 

َعِلمَ ( العََوام  َال َجَرم أنَّ َمن  قَْلبِه ِمن َهؤَالِء  ِمن  َوتَْعِظيَم    أنَّهُ   هللاُ  ِدينِِه  ُال يُِريُد إالَّ ِصيَانَة 
إنَّ   بنِ   ةِ جَّ للحُ   التعظيمُ   )َوِليِّه العالِ يُ   هُ الحسن  ذلك  زمانهِ إل  صرتهِ نُ   دودِ بحم  ناصر  ال    ،مام 

يحزنون تعظيم وال هم  لهُ   ،تقديس وال  ليس  الخرط  مُ   هذا   دٍ مَّ حَ من محّلٍ لإلعراب، عند 
دوآل   األُ أسلمان    ،ُمَحمَّ يذكرونهُ مَّ األئِ   ،الشيعةِ   أعلمُ   ةِ مَّ علم  حين  دون   يذكرونهُ   ،ة  من 

نتحدَّ   ،لقابأ حين  نتحدَّ   ثُ ونحن  ألقابعنه  دون  من  عنه  هذهِ األ  هذهِ   ،ث  األوساخ   لقاب 
وتنقلبُ لقَّ يُ الَّتي   المراجع  بها  قُ   ب  أنت  إذا  لقب  الدنيا  له  وضعوا  لشخٍص  هللا (لت  آية 

إنَّ   )العظمى فقط  هللا(ه  قلت  وو  )آية  الدنيا  بآيةٍ هللا  تنقلب  هو  آياتِ   ال  كان   ،هللا  من  إذا 
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ً أ   مارت الخلقية ما هو الحاآية من آي  هُ نَّ من أالمقصود   من آيات هللا والبعير من آيات   يضا
في هذا   شيءٍ   لُّ كُ   ،تهالها خصوصيَّ   آيةٍ   لُّ وكُ   ،هللاوساخ هي من آيات  األحتَّى  شيء    لُّ هللا كُ 

آياتهِ  من  هو  من    ،ىوتعال  سبحانهُ   الوجود  المراد  كان    آيةٌ   هُ نَّ أوإذا 
وفوه يعرف يقرأ أو ما  شعطوه المصحف واوال صخام الوجه،    آيةٍ بفي العلم فو هللا ال هو  

يقررعيما  هللا  و  ،أرقي بشكل صحيح  ،بشكل صحيح  أف  يلفظها  األلفاظ  القواعد   ،ال  وال 
يعرفهارااإلع وخل  ،بية  ورقة  يكتب وهللاواعطوه  يعه  ما  بشكل صحيحر  يكتب  هذا    ،ف 

أقول أنا  علمٍ   هالكالم  أثبتُّ   ،ودراية  عن  في  وقد  بالوثائق  السابق  هذا  وبإمكاني ة  برامجي 
أُ  أن  الشهود وبالكُ ثبتهُ اآلن  اليد وبشهادات  بالفيديوات وبخطوط  بالوثائق    حقيقةٌ   هذهِ تب،   
  . بين أيدينا موجودةٌ 

وهذا   االفتراضي  مِ كون وهو من العالَ يفترض أن  ي يُ ذم الَّ فعلى هذا العالِ   :الصة الكالمخُ 
العالَ يُ   الَّذيصر  ناال من  وهو  يكون  أن  عالِ م  فترض  عندنا  فال  بهذهِ االفتراضي    م 

بهذهِ ان  ات وال عندناالمواصف أقولهُ   الكالم  اهذ   ،مكيديأا  ومسح اغسل  تافالمواص  صر    ال 
  ، من عمل ألربعين سنة  إليها بعدما يقرب  وصلتُ الَّتي    لنتيجةُ ا  ذهِ ه  ،لالستهالك اإلعالمي

الهجريما يقرب من أربعين سنة   الحساب  اآلن   ،1401سنة  الجو من    انا في هذأف  في 
خالصة تجربة ألربعة عقود من العمل    هذهِ   ،جري تكون أربعين سنةه بالحساب ال  1440

  من التنبيِش   ،وكبيرة  صغيرةٍ   لِّ في كُ   ظرِ لدؤوب المستمر من النَّ االمتواصل، من النشاط  
ما تالحظونه من  ،ل على هذا ما تسمعونه منيدلِّ ما يُ  نَّ أعتقد أو ،من الزوايا زاويةٍ  لِّ كُ  في

ً ت جُ ءما جا الخبرةُ  فهذهِ  ،واضحة خبرةٍ    .هٍد طويل، هذا هو واقعنا الشيعي  عبر جُ إالَّ  زافا

    :بقيت نقطةٌ وأختم الحديث

    !؟عند الثغور مُ فماذا يصنع هذا العالِ  -
   !؟الثغور دعن هذا الناصرُ  وماذا يصنعُ  -

  ! ؟هؤالء ماذا يصنعُ  -

يقفون  إنَّ  المد  أهم  ألنَّ   ،لبتريامام  مُ   أخطرَ   أخطرَ   لماذا؟  في  الحُ الخطوط  بن ة  جَّ واجهة 
ظهورهِ  قبل  العسكري  ظهورهِ   الحسن  البتري  وبعد  الخط  الب  ،هو  مراجع يّورتولذا  ن 

لقتال اإلمام    يانييبايعوا السف  نأفي عصر الظهور سيخرجون جميعاً بعد    ونيّ النجف البتر
 عُ يابالبتريين وتتبايع هؤالء المراجع    ،أيضاً تبايعهم  معهم  العراق   شيعةُ   وستخرج  ،ةجَّ الحُ 
 وأحاديثُ   هي رواياتُ   عليه، هذهِ   وسالمهُ   هللاِ   صلواتُ   ةَ جَّ حاربون اإلمام الحُ فياني، سيُ السُ 
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ه من  يكون  ال  أن  أراد  فمن  الطاهرة  عليهِ ؤالعترة  يعرف    الء  يع أ  ،وصافهمأأن  ف  رن 
  ، منهجهم

  

بعد  ن يُ أ  ،أن يعرف ثقافتهم  ،يتبرأ من عقائدهم  نأ   ،همديعرف عقائ  أن  ،نهجهممب  أن يتجنَّ 
ثقافتهم  نفسهُ  رموزهمرعيأن    ،عن  الضالة  ،ف  مناهجهم  ومن  رموزهم  من  يتبرأ    ،أن 

ً  قصدُ أأنا ال   ،هؤالء بتريون    .بعينهِ  شخصا

  :مجانابرن كالمنهج البتري هنا صمن أراد أن يعرف خصائ

حلقاِت   - مجموعة  فَ   يكِ لبَّ (في  برنامج    )ةمَ اطِ يا  حلقات  من  الناطق (وهي    ) الكتاب 
عدَّ  البتري  هناك  المنهج  عن  الحديث  في  حلقاٍت  البرهذ اة  هناك  إلى  كُ ا بوا  ها  لُّ مج 
  في   تت مجموعة من الحلقاابحثوا عن تلكم الحلقا  ة،يتوبعلى الشبكة العنك  موجودةٌ 

 .ئص المنهج البترياخص
 ة حلقاتٍ هناك عدَّ   )الخبيث في ساحة الثقافة الشيعيةالسرطان القطبي  (وفي برنامج   -

ني إنَّ   ،زات وخصائص المنهج القطبييما هي عالئم ومم  ،طبيلقالمنهج ا  ِص يخشلت
القذر   ثأتحدَّ  القطبي  المنهج    عن 

الشيعيَّ  الثقافية  الساحة  المرجعيفي  المستوى  على  المستو  ،ة،    ،الحوزوي  ىعلى 
الحُ  الشعائر  في  المستوى  المس  ،ةسينيَّ على  في ت وعلى  والسياسي  الحزبي  وى 

 . ةأجوائنا الحزبية الدينيَّ 

ف رناصر إمام زمانه وأن يفي بعهد المرابطة أن يعيُ   ريد أنيُ   الَّذيبيانه فعلى    هذا تمَّ   لُّ كُ 
كان قادراً على فضحِه وعلى تحذير الشيعة منه أو    اوإذ  ،يبتعد عنهحتَّى  المنهج البتري  

قادراً  تغييرهِ   كان  إصالحهِ   على  فعلى   يجبُ   أو  الفتن  ظهرت  وإذا  ذلك،  يفعل  أن  عليه 
ً أساس  اهذ  وه  ،د ال بعلوم النواصبَحمَّ مُ   م بعلوم آلالعالِ  م  اإليمان مسلوب منه فعلى العالِ   ا

د    آل  بعلومِ  ا أمَّ   سيُسلُب منهُ نور اإليمان،  هللا، وإالَّ فإنَّهُ   لعنةُ   ليهِ  وإالَّ فعيظهر علمهُ   أنُمَحمَّ
ً يناصب  م ومرجع وعلومهُ له عالِ   قالُ يُ   الَّذيذلك   ان من ملب منه نور اإليقد سُ   ة هو أساسا

د    لآ  بعلومِ   علمٌ   لهُ   الَّذي  ولكنَّ   ،بالناقصح  راي  االبداية هو هذ عليه أن   ة يجبُ يَّ الحقيقُمَحمَّ
البتريينظهر  يُ  مواجهة  في  الامو  يف  ،علمه  المنهج  أخطرُ   الَّذيتري  بجهة   أعداءِ   هو 

يكون في واقعنا    في زمان ظهوره الشريف وهو منهجٌ وبن الحسن في زمان الغيبة  ة  جَّ الحُ 



                   )                                                                     4الحلقة (  –  الموسم الثاني  - زهرائيون

 عبد الحليم الِغزيّ 
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النجف   في  وبالتحديد  أنا    الرواياتُ   ،ألشرفا الشيعي  ما  تقول  أحاديث   ،أقول  الَّذي هكذا 
  لك. تقول ذالَّتي العترة هي 

  

  ..يون نحُن والهوى والهوى والهوى زهرائِ زهرائيّ 

 ً   ..أسألكم الدعاء جميعا

..هللافي أماِن 



 

- 33 - 

  

  

  

  

  وفي الختام:

لى أنّنــا حاولنــا نقــل نصــوص البرنــامج كمــا هــي وهــذا إالبُّد من التنبيه  
ة الكاملــة عليــه  المطبــوع ال يخلــو مــن أخطــاء وهفــوات فمــن أراد الدقــّ

  مراجعة تسجيل البرنامج بصورة الفيديو أو األوديو على موقع القمر.

  

  
  

  مع التحيات
  الـُمتابَعة

 القمر
  هـ1440
  م 2019

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متوفّر بالفيديو واألوديو على  …الثاني وسمُ المَ   - َزهَرائيُّونبَْرنَاَمج  
  موقع القمر  

                                   www.alqamar.tv 
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