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 الْوِئت بَعد اخلَبهِسَتُ تُمَلَحَالْ

 العُشسًُىً الثَّبًً اجلُصْءُــ  فَبطِوَت ٌَب لَبٍَّهِ
 

  ... بَ َناِتْ  أَبْ َناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسََلمٌ 
 @ وِظَلِلو َأْجوائوِ  ِفْ  وُمَتداِفَعةً  ُمتدفِّقةً  السَّابقةُ  احلَلَقاتُ  َمرَّت الَِّذيْ  الُعنوان ُىو زالَ  ال الُعنوانُ 
 القسمِ  وف الشِّيعيّ  الوسطِ  ف واحُلَسني احَلَسنِ  أُمِّ  ُظَلمةِ  أجواءِ  ف احلديثُ  زال ال ..!!. فَاِطَمةِيَاِلَبَّيكِِ
ينيَّةُ  ادلؤسَّسةُ  وىي الشِّيعيّ  الوسطِ  من األوَّل يقةُ  ُظَلَمةُ  موضوُعنا الرَّمسيَّة، الشِّيعيَّةُ  الدِّ  بني الُكربى الصدِّ

  .األوَّل الطِّرازِ  ِمن وُخطبائَِنا وُمفسِّريَنا وُمفّكرينا وُعلمائِنا مراجِعنا
 ما إذل أشرتُ  وقد َعَليو، تَ َعاذل ا رِضَوان اخلُوئي سيِّدنا إذل بنا وصل قد ادلاضية احللقةِ  ف احلديثُ  كان

 اإلعجازّي، بالنَّحو كانت ولو حّتَّ  عليها، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  فاطمة دماءِ  بنجاسةِ  القولِ  من إليو ذىب
 انتقل ذلك وبعد، عليو وسَلموُ  اِ  َصلواتُ  العسكريّ  احَلسن إماِمنا فصدِ  حديثِ  ف الكَلمُ  تقدَّم كما

 سلتلفِ  ف اخلارجّية ادلوضوعات ف تسهو فهي بسهِوىا، القولِ  إذل ادلقّدس فاطمة دمِ  صلاسةِ  من احلديثُ 
  .حياِِتا جوانبِ 
ِيُمكنِىل - @السَّائل سألوُ  حني وذلك اخلوئي، السيِّد كَلمِ  ف مناسبةً  تكن دل تعابري عند كذلك ووقفتُ 

ِبوِِِالقائلُِِكانِإذاِاجتهادٍِِمنِنابعاًِِلفدكِالّسالمِعليهاِالزَّىراءِملكيةِعدمِِِباحتمالِِِالقولُِِيكونِأنِْ
 أمريِ  شهادةِ  بعد ادلسألة ىذه ف لَلجتهادِ  موقع ال بأنَّوُ  اخلوئي سيِّدنا فأجاب - الخاصَّة؟ُِعلماءِمن

يقةِدعوىِنفسُِِكانِوإنِْ - بصدِقها ادلؤمنني ِلديناِمعصومةًِِلكونهاِثُبوتِهاِفيِكافيةًِِالطاىرةِالصدِّ
 أساساً  ادلؤمنني؟ أمريِ  علي   شهادةِ  بعدَ  معىن ما أبداً، مناسباً  ليس الكَلم ىذا إنَّ  قُلتُ  - المذىبِبضرورةِِ

 القضيَّة يُناقش اخلوئي السيِّد أنَّ  غريبٌ ! ادلؤمنني؟ أمري شهادةِ  إذل ضلتاج حّتَّ  القضيَّة ف مشكلة ىناك ىل
 أبا وكأنَّ  ذلا، فشهدَ  ادلؤمنني أمريُ  وجاء بكر، أيب إذل قاٍض، إذل حاكٍم، إذل دعوى رفعت فعَلً  الزَّىراء وكأنَّ 
 من سياسيَّاً  موقفاً  كان جرى فما الطاغوت، إذل الرتافع جيوز ال أنّو ومعلومٌ  فعًَل، وحاكماً  قاضياً  كان بكرٍ 
يقةِ  ِقَبلِ   منها أبعادٌ  لوُ  كان جرى وما ادلؤمنني، أمريِ  أحقيَّةِ  إلثباتِ  موقفاً  كان جرى ما الطاىرة، الصدِّ

 زلاكمًة، تكن دل القضيَّةُ  إذاً  ومنها، ومنها اإلعَلمّي، االجتماعيّ  ومنها العقائديّ  الدينّ  ومنها السياسيّ 
ا الظَّاىرة صورِتا  ىناك فعَلً  وكأنَّوُ  الواقعة اخلُوئي السيِّد َفِهم كيف أدري ال وشهود، وُمرافعة دعوى وكأَّنَّ
 كل   سقيٌم، فهمٌ  الفهمُ  وىذا صحيحاً  ليس الكَلمُ  ىذا القضيَّة، ثبتت الشهادة وهبذه شهادة وىناك زلكمة
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 ترافعاً  يكن دل بكرٍ  أيب رللسِ  ف للزَّىراءِ  كَلمٍ  من كان فما األَِئمَّة، بسريةِ  مراجِعنا معرفة عدمِ  على يدل   ىذا
 احلكومة؟ حقَّ  غصب قد حلاكمٍ  ترتافع؟ دلن بالقضاء؟ النَّاسِ  أجهل ىو لقاضٍ  ترتافع؟ دلن الشرعّي، بادلعىن

 لبيانِ  أمراً  كان بوِ  قامت وما زُلَمَّد، وآل زُلَمَّدٍ  منطقُ  ىو ىذا الطاغوت، عند الرتافع جيوز ال! ترتافع؟ دلن
 الغطاء كاشف الشَّيخ أنَّ  وغريبٌ  النَّاس، أمام إجراِمهم الستخراجِ  القوم، جرديةِ  لبيانِ  السَّقيفة، ولفضحِ  حق  

ا ُضرَِبت ما الزَّىراء أنَّ  على الدليل@ يقولون آخرين وُعلماء  !! ُخطبِتها ف ذلك ذكرت ما إَّنَّ
 فاطمة، على جرى الَّذي ما تعرفون وال التأريخَ  تعرفون ال ألنَّكم خطبِتها، بعد عليها واعُتدي ُضربت الزَّىراء
 الزَّىراءُ  دعَوى، كان األمر ظاىرُ  دعَوى، رفعت ما الزَّىراءُ  !!ومراجِعنا علمائِنا بني احلقائقُ  تضيعُ  ىكذا

 عليها اعتدوا ولذلك سّيئٍة، نيَّةٍ  ومن إجرامٍ  من القومِ  صدورِ  ف ما والستخراجِ  حالٍ  حقيقةِ  لبيانِ  خرجت
 احُلسني خرج ما مثل بعيالِو، احُلسني خرج ما مثل عاشوراء، برنامجُ  ىو واجلدار البابِ  برنامجُ  ذلك، بعد

 القوم إجرام واستخراجُ !! الصورة تتَّضحَ  حّتَّ  القوم إجرامَ  يستخرجَ  أنْ  أراد! القوم إجرامَ  يستخرج كي برضيعوِ 
 زمانِنا، إمامِ  ظهورِ  عند والرباىني احُلججِ  من سُيقامُ  ِلَما ىو األبعد واذلدفُ  أبداً، بزماَِّنم، خاصَّاً  يكن دل

 عمرِ  من الطويلُ  وادلقطعُ  الّدنيا، عمرِ  من قصريٌ  مقطعٌ  ىو إماِمنا ظهورَ  يسبقُ  الَّذي السَّابق الزمانّ  فادلقطع
 واألخري األوَّل اذلدف لذلك، اإلمام، ظهورِ  زمانِ  من تبدأ احلقيقيَّةُ  واحلياةُ  اإلمام، ظهورِ  زمانِ  من يبدأ الدنيا

 ذلك ف عاشوا الَّذين على ُحجَّةٍ  إقامةُ  أنَّوُ  صحيحٌ  جرى وما اإلمام، ظهورِ  بعدَ  ما ىو اخِلَلفة برنامج ف
 إماِمنا ظُُهورِ  زمانِ  ف إالَّ  واضحٍ  بشكلٍ  تتجلَّى ال احُلجج ىذهِ  ولكن بعَدىم، جاؤوا الَّذين وعلى العصر

 على البشريّةُ  تنكفئَ  كي احلقائقُ  وتّتضح البشر عقولُ  ترتّقى أنْ  وبعد جرى، الَّذي ما البشريّةُ  تعرفَ  حّتَّ 
 األمورُ  لتستقيمَ  بو تقومَ  أنْ  عليها جيبُ  وما جرى الَّذي وما َقدَّموه الَّذي ما البشريّةُ  تعرف وكي زُلَمَّد، آلِ 

 سطحي   فهمٌ  ىذا األعوج، السَّقيمِ  الفهمِ  هبذا تُفَهمُ  ال ُمرتابطة قضايا ىذه الظُلم، واضلسارِ  العدلِ  ولبسطِ 
 زالَ  ال إذ فقط، القضيَّةُ  ىذه عند طويَلً  أقف أنْ  أريد ال وأنا التفاصيل، وستأتينا احلدود، أبعد إذل وساذجٌ 
 .متشعِّباً  احلديثُ 

 فهمٍ  عدمِ  عن ويكشفُ  وسطحّياً  ساذجاً  كَلماً  كان القضيَّة ىذه خبصوص اخلوئي سّيدنا ذكرهُ  فما
 فهو التعبري، ف أدبٍ  سوء مع زُلَمَّد، وآلِ  زُلَمَّدٍ  لسريةِ  سقيمٍ  فهمٍ  عن ويكشفُ  جرت، الَّيت للُمجريات

 كانت الزَّىراءُ  فهل ،(ملكيَّتهاِفيِبصدِقهاِالمؤمنينِأميرِعليِ ِشهادةِبعدِلالجتهادِموقعِال@ )يقول
اً  سيِّئة الكَلم من تراكيب! ادلؤمنني؟ أمريُ  ذلا شهد حّتَّ  مشكوكاً  كَلُمها كان ىل مشكوكة، لنا بالنِّسبة  ِجدَّ

 من َحَدثٍ  ِلُمجريات احلدود أبعد إذل وسقيم وسطحيّ  ساذج وفهم العقائدّي، األدبِ  من فارغة وِعبارات
 كتاب إذل يرجع بأنْ  السَّائلَ  َنَصحَ  حينما اخلانةِ  نفس ف يقعُ  وىذا ادلعصومني، سريةِ  ف األحداث أىمِّ 

 ومرَّ  أميَّة، بن جلنودِ  الث غور أىلِ  ُدعاءَ  نظمَ  السَّجاد اإلمام بأنَّ  يّدعي الَّذي ادلظفَّر للشَّيخِ ( اإلمامّية عقائد)
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 وىذا! إليهم اإلشارةُ  َمرَّت الَّذين والبقيَّةُ  الرأي ىذا على ىو اخلوئي والسيِّد السَّابقة، احللقة ف الكَلمُ  ىذا
 ..!!البيت أىلِ  سريةِ  جملرياتِ  سقيمٌ  وفهمٌ ..!! البيت أىلِ  ألدعيةِ  سقيمٌ  َفهمٌ 

 اخلوئي السيِّد كَلم منها قرأتُ  الَّيت الصَّفحة نفس ف النَّجاة، صراط من الثَّان اجلزء من الصَّفحة نفسِ  ف
ِوبعضُِِالمنبرُِخطباءِيذكرىاِالَّتيِالرِّواياتِىل - @=6>7 السؤال ورقم ،<>: صفحة قليل قبل

 ىذهِ  عن يسأل السَّائل - برأِيكم؟ِصحيحةٌِِالسَّالمِعليهاِفاطمةِالسيِّدةِِلضلعُِِِعَمرَِكسرِِِعنِالُكّتاب
 إذا اجلواب ف ادلفروض ال؟ أم برأيكم صحيحة الرِّوايات ىذه فاطمة، السيِّدة لضلعِ  ُعمر َكسرِ  عن اجلردية،
 ليست كانت وإذا رأِيو، عن ىو فالسؤال برأيِو، صحيحة الرِّوايات بأنّ  يقول أن صحيحة الرِّوايات كانت

 احلقيقّي؟ اخلوئيّ  السيِّد رأي ىو ما .صحيحة ليست يقول أنْ  صحيحة
 ىو وىذا ،(احلديث رجال معجم) كتابوُ  ىذا احلديث، رجال ُمعجم ف بَ يَّنوُ  احلقيقي اخلوئي السيِّد رأي
 للسيِّد األخري الرأي طبعة، آخر ىذهِ  وادلزيدة، ادلنق ّحة الطبعة ،8??7 اخلامسة الطبعة التَّاسع، اجلزء

 رقم ،>88 صفحة التَّاسع، جلُزءا ىو ىذا اخلوئي، السيِّد عليو مات الَّذي الرأيُ  ىو ُكتُبوِ  حبسب اخلوئي،
 وأىم وثيقة أقدم الكتاب ىذا ُسَليم، كتاب أو السَّقيفة كتاب صاحب قيس، ابنُ  ُسَليم ،67:; الرتصبة
 بظَلمة يرتبطُ  فيما التفاصيل لنا وتذُكر الظَلمة وتُثِبت اجلردية تُثِبتُ  الَّيت بأيدينا الَّيت الوحيدة والوثيقةُ  وثيقة

يقة  قيس ابن ُسَليم عن يتحدَّث >88 صفحة من اخلوئي السيِّد عليها، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الُكربى الصدِّ
 أنْ  نستطيع الكتاب ىذا قيس، ابن ُسَليم كتابُ  الكتاب ىذا ىي؟ ما الكَلم ُخَلصة ،<89 صفحة إذل

 مّرت - كانِوكيفما -@=89 صفحة ف ىنا اخلَلصة ال؟ أم صحيحة رواياتو ال؟ أم الرِّوايات منو نأخذ
ِكتابِإلى - الطوسي الشَّيخ يعن - الشَّيخِفطريقِكانِوكيفما - ودفوع وردود وإشكاالت تفاصيل

 السيِّد برأي صحيحة ليست ضعيفة رواياتوُ  ضعيف، فالكتابُ  - ضعيفِسنديوِبكالِقيسِابنِسليم
 ..! اخلوئي

ِوبعضُِِالمنبرُِخطباءُِِيذكرىاِالَّتيِالرِّواياتِىل - السؤال قراءة عليكم أعيد سأل، ىكذا السَّائل يعن
 - برأيكم؟ِصحيحةٌِ - الرِّوايات ىذه ىل - السَّالمِعليهاِفاطمةِالسيِّدةِلضلعُِعَمرَِكسرِِِعنِالُكّتاب

 ضعيفِسنديوِبكالِقيسِابنِسليمِكتابِإلىِالشَّيخِفطريقِكانِوكيفما - اخلوئي السيِّد رأي ىو ىذا
 الرِّواياتُ  أنّ  يعن ىذا؟ يعن ماذا ضعيفة، الكتاب ف الَّيت فالرِّوايات ضعيف، الكتاب ضعيف، السَّندُ  -

 واجلدار الباب بني عليها جرى وما فاطمة ُظَلمةُ  إذاً  اخلوئي، السيِّد برأي صحيحة ليست الكتاب ف الَّيت
 احلديث رجال ُمعجم ف واضح كَلموُ  ىذا اخلوئي، السيِّد برأي صحيحة وليست ضعيفة الرِّوايات ىذه
 السيِّدُ  مات وقد رأيوُ  ىو وىذا واضح الكَلم ىذا لكن براحِتكم، َرقِّعوا تُرقِّعوا؟ أنْ  تُريدون التَّاسع، اجلُزء
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 .وُمنقَّحة مزيدة طبعة آخر ىي ىذهِ  الرَّأي، ىذا على اخلوئي
 لكن صحيحة، ليست الرِّوايات يكون؟ ماذا اجلواب ادلفروض ال؟ أم صحيحة الرِّوايات ىذه يسأل السائل

 اجلواب، ف دّلس تدليسيَّاً، جواباً  أجاب اخلوئي؟ السيِّد أجاب فماذا الشِّيعة، عامَّة يُثري اجلواب ىذا مثل
 - العالـِمِواهللِمعروفِمشهورٌِِذلك - @يقول اخلوئي السيِّد برأيكم؟ صحيحةٌ  الرِّوايات ىل يسأل السَّائل
 حكيماً  ليس أنَّوُ  إمَّا اخلوئي السيِّد ىنا يعن تقتضي؟ ماذا احلكمة السؤال، جلواب ِخيانة ىذهِ  أليس ياصباعة

اه بنفسِ  يكون اجلواب أنَّ  تقتضي احلكمة ألنَّ   السؤال مضمون السؤال، َقدرِ  على اجلواب وأنّ  السؤال، اذبِّ
 اخلوئي السيِّد برأي ال؟ أم صحيحة لضلِعها ُعَمر وكسر فاطمة ُظَلمة روايات الرِّوايات، ىذه ىل ىو؟ ما

 األساس ادلصدر قيس ابن ُسليم كتاب فأسانيد احلديث، رجال ُمعجم ف كَلموُ  وىذا صحيحة، ليست
 جيُِب دل اخلوئي السيِّد صحيحة، وليست ضعيفة الرِّوايات يعن ضعيفة، أسانيده القضيَّة ىذهِ  ف واألصل

 أنَّ  أو جهة، ف والس ؤال جهة ف جُييب للحكمة فاقدٌ  اخلوئي السيِّد أنَّ  فإمَّا بصحيحة، ليست أو صحيحة
 وىذهِ  عليو، الشِّيعة عاّمة إثارة يريد ال ألنَّوُ  اجلواب؟ ف يُدلِّس دلاذا اجلواب، ف يُدلِّس ُىنا اخلوئي السيِّد

ينيَّة، األمانة ف وخيانة العلمية، األمانة ف خيانة خيانة،  العلمية احلوزة زعيم وأنَّ  األعلى ادلرجع أنَّ  كيف الدِّ
 واضحة، علمية خيانة خيانة، ىذهِ ! عنها؟ ادلقلِّدون يسأل ُمهمَّة قضايا ف وأسئلة وإجابات فتاوى ف يُدلِّس
 التدليس فاحتمال اجلواب ىذا ف التدليس وحصل اجلواب ىذا ف اخليانة حصلت فإذا واضح، تدليس

  .العلمّية واألخَلق العلمّية والنزاىة العلمّية باألمانة خيُِل   وىذا أيضاً، األجوبة باقي ف يكون أن ديكن
 ف الصحيح اجلواب ىو ىذا برأيي، صحيحةً  ليست الرِّوايات أنَّ @ اخلوئي السيِّد يقول أنْ  ادلفروض كان

 والش عراء الشِّيعة، بني ومعروفة مشهورة ولكنَّها@ فيقول ُيضيف اآلخرين مشاعر ويُراعي يُداري أن يريد نظره،
 فهذهِ  بالسؤال لوُ  عَلقةَ  ال جواباً  ويعطي جُييب ال أنَّوُ  أمَّا اإلضافة، ىذه ُيضيف الُكُتب، ف وذُِكرت نظموىا

 َسَرق ومن) مرَّة مليون وخيون يُدلِّس فإنّو مرَّة وخيون يُدلِّس الَّذي وادلرجع ادلرجع، من واضح وتدليس خيانة
 َسَرقَ  الَذرَّة َسَرقَ  ومن الُدرَّة، يسرقُ  فإنَّوُ  الرتاب، ذرَّة الذَّرَّة يسرق[ اللي] يُقال، كما( الُدرَّة َسَرقَ  الَذرَّة

 صريح، كذب ىذا يُدلِّس، ُىنا اخلُوئي والسيِّد! اخلوئي؟ بالسيِّد أثق كيف اآلن أنا يعن تدليس الُدرَّة،
 الرِّوايات ىل@يسأل ىكذا والسائل صحيحة، ليست الرِّوايات أنّ  ىو اخلوئي السيِّد فرأيُ  واضح، كذب

 يريد اآلخرين؟ مشاعر يداري أن يريد برأيي، صحيحةً  ليست الرِّوايات يقول أن ادلفروض برأيكم؟ صحيحةٌ 
@ يقول أن عليو ىؤالء؟ من خيُلص أنْ  يُريد يفهمون؟ ال الَّذي اجلهال الشِّيعة عوامِّ  نقمة من يتخلَّص أنْ 

 . آخرهِ  إذل.. . معروفِمشهورِاألمرِىذاِولكن
ِوالشُّعراءِالمؤرِّخونِالشِّيعة،ِكلماتِأطبقت -@ قال ،(ادلأوى جنَّة) ف الغطاء كاشف فعل ما مثل
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 كلمات أنَّ  مع - يقبلِالِوجدانيِذلك،ِأقبلُِِالِولكنَّنيِفاطمة،ِعلىِجرىِالَّذيِعلىِواأُلدباء
 مع يتفاعل ال ىو أتفاعل، ال إنَّن يقول ا فضلُ  كان ما مثل! يقبل ال لكّنو أطبقت والشعراء األدباء

  !!يتفاعلون ال أَّّنم الظاىر اجلميع ادلوضوع، مع ادلشروع،
 واضح، وذبهيل وكذب وخيانة تدليس - العالـِمِواهللِمعروفِمشهورٌِِذلك -@ اخلوئي السيِّد فأجاب

ينيَّة، ادلؤسَّسةِ  مشاكل من وىذهِ   ادلداراة ُمداراة، القائل سيقول َمن؟ مع تقيَّة تقيَّة، ىذهِ  القائل سيقول الدِّ
 السيِّد بنظر الرِّوايات ُصراح، وكذب واضح وتدليس فتوائّية وخيانة علمّية خيانة ىذه الشَّكل، هبذا ليست
 برأيكم؟ صحيحةٌ  الرِّوايات ىل صريح والسؤال صحيحة، ليست اخلوئي

 الرِّوايات ىذه أنّ  ىو احلديث رجال معجم ف العلميّ  اخلوئي السيِّد جواب اخلوئي، السيِّد جواب إذل نعود
 جهةٍ  من ثابتة بأَّّنا وتقولوا تُرقِّعوا أنْ  تُريدون اخلوئي، السيِّد عند ثابتة َغري فاطمة فُظَلمة صحيحة، ليست
 ىي وىذهِ  الوثائق ىي ىذه بكم، رل شأنَ  وال تُرقِّعوا أنْ  شئتم ما َرقِّعوا إليكم، راجعة القضيَّة ىذه أخرى؟

 التدليس أسلوب يستعمل ودل واضحة بإجابةٍ  ألجاب رأيوُ  وَغريَّ  اخلوئي السيِّد عند ثابتة كانت لو احلقائق،
 ضعيفة، الرِّوايات أنّ  ىو الكتاب ف ادلوجود رأيوُ ! اجلواب ف صرحياً  ودلَّس صرحياً  كذَّب فلقد والكذب،

 السيِّد عند َمن؟ عند ومعروفة مشهورة ومعروفة، مشهورة قضايا ىذهِ @ قال قال؟ فماذا السَّائل ىذا أجاب
 نفس على ىو يعن يعلِّق دل التربيزي جواد ادلريزا صحيحة، ليست اخلوئي السيِّد عند! غريِه؟ عند أم اخلوئي
 ىذهِ  ولكن اخلوئي، السيِّد رأي نفس الرِّجارل رأيوُ  التربيزي جواد ادلريزا واحد، الرأي   واحد، رأيهم ىم الرأي،

ا الشِّيعي، الوسط ف معروفة مشهورة األحداث  أو حقيقةً  معها تفاعل معها، يتفاعل التربيزي جواد ادلريزا ردبَّ
 شيء، كل ف ُأشكِّكُ  أنا شيء، ُكلِّ  ف ُأشكِّكُ  أنا نعم  زمانَُو، أحاطت الَّيت وادلَلبسات الظروف بسبب

 آل مع يتعاملون ُىم ما مثل الصحَّة، تثبت حّتَّ  وادلراجع الُعلماء يتبنَّاه فيما الصحَّة عدم عندي األصل ألنَّ 
ينيَّة، ادلؤسَّسة والعلماء، ادلراجع زُلَمَّد،  زُلَمَّد آلِ  حديثِ  مع يتعاملون اآلخرون ادلراجع اخلوئي، السيِّد الدِّ

 يثُبت حّتَّ  الصحَّة فيو األصل زُلَمَّد آل حديث رل بالنِّسبة يثبت، حّتَّ  الصحَّة عدم ىو األصل أنّ  على
م الصحَّة، عدمُ  فيو فاألصلُ  الُعلماء كَلم أمَّا ذلك، خَلف م@ يقول والواقع معصومني ليسوا ألَّنَّ  إَّنَّ
م قوذُلم يثُبت  حّتَّ  خَلِفهم ف ىو فالصَّواب النَّاصيّب، الفكر ف يكرعون  ىي ىذه زُلَمَّد، آلَ  يوافقون بأَّنَّ
  .وادلتابعة البحث من سنة ثَلثني من أكثر بعد إليها وصلتُ  الَّيت القواعد

 !!صلسة دماؤىا فاطمة اخلوئي السيِّد أجواء ف إذاً 
 كافية دعواىا كانت وإن ادلؤمنني أمري ذلا َشِهدَ  أنْ  بعد فدك ف حق ها ثَ َبت فاطمة اخلوئي السيِّد أجواءِ  ف

ا باعتبار  !!قال كما معصومة أَّنَّ
 بشكلٍ  احُلَسني قتلوا أميَّة بنو أُميَّة، لبن السَّجاد إمامنا يفعل ما مثل ألعدائها، والَغَلبة بالنَّصر تدعو وفاطمة
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 الشَّيخ عند حّتَّ  ثابتة ليست اسن قضيَّة أنَّ  باعتبار التهديد سوى شيئاً  يفعلوا دل والثَّان األوَّل ُمباشر،
 جرى ما جرى تقول الَّيت الرِّوايات الصَّحيحة، الرِّوايات حبسب جرت ما اإلحراق عملية أنَّ  وباعتبار ادلفيد،

 الُعلماء من غريه وعند اخلوئي سيِّدنا عند ضعيفة وىي قيس ابن ُسَليم كتاب ف ضعيفة الزَّىراء على
 . وادلراجع
 ما تنسى فقط ليس اخلارجّية، ادلوضوعات ف تسهو علينا، مرَّ  كما تسهو وفاطمة صلسة، دماؤىا ففاطمة

 السيِّد أنّ  بل الطوسي، الشَّيخ قال كما متصّرفاِتا من كثرياً  تنسى فقط وليس الزَّمان ماضي ف عليها جرى
 واسعةً  وستغدو أوسع، ستكون حينئذٍ  فادلساحة اخلارجّية، ادلوضوعات كلِّ  ف تنسى بأَّّنا يقول اخلوئي
اً،  ! تنساىا ىي اليومّية حياِِتا ف األمور من فالكثري ىذا وعلى جدَّ

 حسني زُلَمَّد الشَّيخ يقول كما اآلداب حدود عن خرجت قد ىي قطعاً  عليها وسَلمو ا صلوات وفاطمة
 .والرتّىات التفاصيل ىذه من ذلك غري إذل الغطاء، كاشف

م النَّصب، من فاطمة قَ تَ َلةِ  تربئة إذل  السيِّد بذلك صرَّح كما فاطمة، وآلَ  فاطمة يبغضون يكونوا دل فإَّنَّ
 كتابِ  ف صبُِعت الَّيت اخلوئي لسيِّدنا اخلارج أحباث(  الشِّيعة فقو) كتابِ  من كَلَمو عليكم وقرأتُ  اخلوئي،

اً  وواضحة صرحية العبارات الشِّيعة، ِفقوُ   اخلوئي السيِّد َحَكم فقد نواصب، كانوا ما الزَّىراء قَ تَ َلة أنَّ  من ِجدَّ
م بإسَلِمهم ا علّي، وآل لعلي   العداء يَنصبون كانوا ما ألَّنَّ  .احلكم ف نازعوىم وإَّنَّ

ا للسائل قال وتدليساً  ثابتة، ليست ُظَلمِتها ورواياتُ   !!ومعروفة مشهورة بأَّنَّ
 @ الزَّىرائّية معرفِتو من آخر جزءاً  اخلوئي السيِّد إلينا ُيضيف أيضاً  األجواء ىذه ف

 تقريرات ىذه ،(النِّكاح كتابُ ) والثََّلثون الثَّان اجلُزء ىو وىذا ،(الوثقى العروة شرح ف ادلبان) كتابُ  ىذا
 ،:>9 صفحة ف اخلوئي السيِّد يقول فماذا اخلوئي، السيِّد وأحباث دروس اخلُوئي، تقي زلمَّد السيِّد ولدهِ 

 كتاب ف الصَّدوق الشَّيخُ  يوردىا رواية ىناك الفاطميَّتني، بني باجلمع ترتبطُ  مسألةٍ  ف ،(النِّكاح كتابِ ) ف
ِاَلِ:ِيـَُقولِالسَّاَلمَِعَليوِِِاهللَِعْبدِِِأَبَاَِسِمْعتُِ:ِقَالََِِحمَّاد،َِعن - @أيضاً  يوردىا ىنا اخلوئي والسيِّد الِعلل،
َنَتينِبـَْينََِِيْجَمعََِِأنِِْأِلَِحدٍَِِيِحلُِّ ُلُغَهاَِذِلكِِإنَِِّفَاِطَمةُِوْلدِِِِمنِِِْاثـْ ُلَغَها؟:ِقـُْلتَُِِعَليَها،ِفـََيشقُِِّيـَبـْ َِقالَِِيـَبـْ
 الرِّجال علم قذارات وحبسب اخلوئي السيِّد حبسب قطعاً  - َواهللِِإي - @الصَّادق إماُمنا - السَّاَلمَِعَليوِِ

 أساساً  الرِّواية، ىذهِ  ثَ َبتت لو حّتَّ @ يقول اخلوئي السيِّد الرِّواية، مناقشةِ  ف رل شأنَ  ال ضعيفة، ىذه الرِّواية
 @يقول يفهم، ىكذا فهو ثبتت لو لكن الرِّجال، علم قذارات حبسب اخلوئي السيِّد عند ثابتة ليست الرِّواية

 ال األمر ىذا من تتأذَّى فاطمة كون يعن - ُحرَمَتوِيقَتضيِالِالسَّالمَِعَليهاِفاطمةِتأذِّيِفمجرَّد -
 أذى مستوى ألنَّ  تفاصيِلها، ف أدخل وأنْ  القضيَّة ىذهِ  ف أُناقش أنْ  أريد ال أنا! للتحرمي سبباً  ذلك يكون
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م ذلك، ديكن األحكام دائرة ف األمر ىذا لنا ىي بي ََّنت إذا ادلكروه، دبستوى يكون أن ديكن فاطمة  ىم ألَّنَّ
 وأقوى أشدّ  تكون ارَّم أفق ف عندهُ  األذى درجة قطعاً  فادلعصوم مكروىات، وىناك زُلرَّمات ىناك لنا قالوا
 ىناك ادلكروىات، ننفي أن نستطيع ال ضلنُ  الطبيعي، الشيء وىذا ادلكروه، أفق ف عنده األذى درجة من

 بنفس يكون ال قطعاً  ارَّم من ادلعصوم وأذى ادلعصوم ونُفرة ادلعصوم إرادة زلرَّمات، وىناك مكروىات
 ومن السِّرية خَلل ومن القرائن ِخَلل من لنا تَبنيَّ  إذا مكروىات، وىناك زُلرَّمات ىناك ادلكروه، مع الدرجة
 عن أربدَّث ال ىنا القضايا، من قضيَّة أي القضيَّة، ىذهِ  ف ىنا ادلعصوم تَنفر   أنَّ  القول حلنِ  معرفة خَلل
 دون بدرجةٍ  القضيَّة ىذه من ادلعصوم أذى أنَّ  عرفنا إذا عامة، كقاعدةٍ  القضايا من قضيَّة أي بعيِنها، قضيَّةٍ 
 ادلعصوم، من إجازة ُىناك إذاً  ادلكروه بدرجة القضيَّة ىذه أنَّ  نعرف فحينما ادلكروه، ىو فذلك التحرمي درجة

 ذلك إذل ُتشري قرائن تُوجد ال حينما أمَّا لنا، أجاز فادلعصوم إجازة، ىناك ولكن كراىة ىناك صحيح
 ال ىنا أنا قطعاً، حراماً  سيكون فاألمر فاطمة، يُؤِذي فاطمة، وبالذَّات ادلعصوم يُؤِذي األمر ىذا أنَّ  ونعرف

ِفُمجرَّد - @يقول حني اخلوئي السيِّد كَلم على ُأشِكل أنا الفقهّية، القضيَّة ىذه تفاصيل ف أناقش أنْ  أريد
 ! الكَلم؟ ىذا يكون كيف - ُحرمتوُِِيقتضيِالِالسَّالمِعليهاِفاطمةِتأذِّي

 بأنّ  أقول أن أردتُ  لو قليل، قبلَ  ذكرتُوُ  الَّذي التفصيل على أضِبَلوُ  أنْ  أردتُ  لو حّتَّ  ُمؤدَّباً  ليس الكَلمُ  ىذا
 ىذا الطريقة، هبذهِ  التعبري أقول ذلك، استبعد ال وأنا قليل، قبل شرحُتوُ  الَّذي ادلقصدَ  يقصد اخلوئي السيِّد
 الكَلم ىذا يكون فحينئذٍ  السَّابقة ادلضامني مع ادلضمون ىذا أصبع أنْ  أردت إذا لكنَّن ُمناسباً، ليس التعبري
 . احتملُتوُ  الَّذي ااِلحتمال عن بعيداً  ومضموناً  لفظاً 

 اخلارجية، ادلوضوعات ُكلِّ  ف تنسى فاطمة صلسة، دماؤىا فاطمة@ السَّابقة ادلطالب مع ىذا صبعتُ  إذا
 ولذلك جرى الَّذي عليها جيرِ  دل فاطمة اخلارجّية، ادلوضوعات من موضوع أيّ  ف موجود نسياَّنا احتمال
 إذل تشري الَّيت والرِّوايات ذلم تدعو كانت فاطمة إنَّ  بل النَّواصب، من كانوا ما عادوىا الَّذين فهؤالء

 كَلموِ  من ُيستقَربُ  الَّذي ادلنطق ىذا اخلوئي، السيِّد منطق ىو ىذا! صحيحة وليست ثابتة ليست جرديِتهم
 ادلنطق ىذا - ُحرَمَتوُِِيقَتضيِالِالسَّالمَِعَليهاِفاِطَمةِتَأذِّيِفُمجرَّد - @طرحُتو الَّذي االحتمالِ  خَلفُ 

ِتأذِّيِفُمجرَّد - !الكَلم؟ ىذا شيعي   يقول كيف! ادلنطق؟ هبذا تقبلون ىل أدري ما أنا بِو؟ تقبلون أنتم
 ىذا! توضيح يوجد وال! اعتذار يوجد وال آخر، شيء يوجد وال الكَلم وينتهي - ُحرمَتوُِِيقتضيِالِفاطمة

  .:>9 صفحة ف ذكَره الَّذي كَلُمو ىو
 - عليكم قرأُِتا الَّيت الرواية ىذه - التحريمِعلىِداالًَِِّكانِلوِإذِْ - @أيضاً  قال الكَلم ىذا قبلَ  ىو قطعاً 

ِعليهاِالنِّساءِسيِّدةِإيذاءِمنوِيلزمِماُِكلِِِِّبحرمةِالقولُِِالزموُِِلكانِالتحريمِعلىِداالًَِِّكانِلوِإذِْ
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ِوالحالُِمتأخِّرًا،ِالعلويةِغيرِِنكاحُِِكانِإذاِوغيرِىاِالفاطميَّةِِِبينِالجمعِِِأوِالفاطميَّةِكطالقِالسَّالم
 لكنَّن عبارة عبارة العبارات ىذه عند أقف أنْ  ديكن الكَلم، آخر إذل - بوِِِااللتزامِلفقيوٍِِيمكنِالِإنَّوُِ

 اِ  رضبةُ  اخلوئي السيِّد لكَلم الفقهيّ  الوجو أُناقش أنْ  أُريد وال التفاصيل، ىذه ف الدخول بصدد لستُ 
 - ُحرمَتوُِِيقتضيِالِالسَّالمِعليهاِفاطمةِتأذِّيِفُمجرَّد - ادلسيئة العبارات ىذهِ  عن ىو حديثي أنا عليو،

  .السَّابقة ادلطالب مع صبعناه إذا خصوصاً  مناسباً  ليس الكَلم ىذا
 فاطمة، دم صلاسة من اخلوئي السيِّد إليو ذىب ما نتفهَّم أن أردنا لو حّتَّ  ذلك من أنكى ىو ما وُىناك
 ف يكون أنْ  ديكن نسياَّنا احتمال اخلارجية، ادلوضوعات كل ف تنسى فاطمة وأنَّ  معو، ونّتفق ذلك نتفهَّم

 ورلرَّد صلسة وِدماؤىا تنسى فاطمة حياِتا، شؤون صبيع ف حياِتا، ف اخلارجية ادلوضوعات من موضوع أيّ 
 حراماً  ليس فاطمة فإيذاء فاطمة، بذلك نُؤِذي وأنّنا بوِ  نأت ال أنَّنا يعن ال ىذا شيء من فاطمة تتأذَّى أنْ 
 ىو ىذا! بذلك بأس ال نُؤذيها أنْ  ديكننا األحيان بعض ف فاطمة، نُؤذي أنْ  ديكننا!  األحوال ُكلِّ  ف

 قيس ابن ُسَليم فكتاب صحيحة ليست حبقِّها ارتِكَبت الَّيت واجلردية قليل، قبلَ  عليكم قرأتُو الَّذي كَلُمو
 صحيحاً، ليس ىذا ُكل   واجلدار، الباب بني جرى الَّذي ُكلّ  اجلردية، ُكلّ  التفاصيل، فكلّ  ضعيف،
 لكن نتجاوزَه، أنْ  ديكن ىذا ُكل   ،الُسلطة قضيَّة ف البيت أىلَ  نازعوا رُلرَّد ىم نواصب، ليسوا وأعداؤىا

اً  الص عوبة من قضيَّة ىناك ا أنتم أدري ال األقّل، على رل بالنِّسبة نتجاوزىا، أنْ  ِجدَّ  تتجاوزوَّنا، أيضاً  ردبَّ
 ىو بالنَّتيجة يكفر، لو حّتَّ  وادلرجع قال، الَّذي ىو ادلرجع وأنّ  الطائفة، مراجع ىم ىؤالء أنّ  باعتبار
 !!ادلرجع

 ،886 صفحة ف والتقليد، االجتهاد األوَّل، اجلزء وىذا ،(الوثقى العروة شرح ف التنقيح) كتابُ  ىو ىذا
ا مرَّة، من أكثر عليكم قرأتُوُ  الكَلم ىذا أنَّ  وأعتقد  ف خطري، الكَلم ىذا خلطورتِو، مرة من أكثر أقرأُه إَّنَّ
ِأنُِِْيشتَرطُِِالِالشَّرعّيةِاألحكامِفيِإليوِيُرَجعُِِمنِبأنَِِّللجزمِِ - @اخلوئي السيِّد يقول ماذا ،886 صفحة
 ال أنّو يعن عاّم، بشكل يتحدَّث ىو - أمرِىمِفيِتامِ ِثباتٌِِلوُِِِممَّنِيكونَِِأوِلهمِالُحبِِِّشديدَِِيكون

 فاطمة أنّ  مراجعنا رأي وف اخلوئي السيِّد رأي وف! لفاطمة احلبِّ  شديدَ  يكون أنْ  التقليد مرجع ف ُيشرَتط
ا باعتبار الكَلم، ىذا مرّ  وقد األَِئمَّة، دونَ  مرتبةٍ  ف ىي م ذلم األفضلّيةَ  وأنّ  إماماً  ليست أَّنَّ  بغضِّ  أِئمَّة، ألَّنَّ

ِلهمِالحبَِِّشديدَِِيكونِأنُِِْيشتَرطُِِال - التقليد مرجع - يكونِأنُِِْيشتَرطُِِال - القضيَّة ىذه عن النَّظر
 عامَّةِ  ف ُيشرَتط فهل ذلك، فيو ُيشرَتط ال التقليد مرجعُ  كان إذا - أمرِىمِفيِتامِ ِثباتٌِِلوُِِِممَّنِيكونِأو

 اخلوئي، بالسيِّد خاصَّاً  ليس الرأي ىذا وبادلناسبة ىكذا، يتحدَّث اخلوئي السيِّد اآلن أسألكم؟ أنا ادلؤمنني؟
ا عموماً، مراجِعنا رأيُ  وىذا اخلوئّية ادلدرسة رأي ىذا  عن شذَّ  أحداً  أعرف ال أنا أدري، ال البعض، يشذ   ردبَّ
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 حبدود شيء، ُكلَّ  أعرف أنَّن يعن ال فهذا أعرف ال أقول حني لكن أعرف، ال شخصّياً  أنا الرأي، ىذا
م دلاذا؟ الرأي، ىذا خيالفُ  أحداً  أعرف ال الُعلماء آراء على اطَلعي وحبدود معرفيت  مسألة على يّتفقون ألَّنَّ
 القذارات ىذهِ  ورلموع الكَلم، علم قذارات وإذل األصول علم قذارات وإذل الرِّجال علم قذارات إذل الرجوع
 علم وزُبالة القذرة األصول علم وُقمامة النَّجسة الرجال علم ُقمامة صبعنا إذا يعن النتيجة، ىذه يعطي

 ىذه ف عقُلوُ  يغطس ادلرجع، يغطس حينما النتيجة، ىذهِ  إذل نصل فإنّنا األوساخ ىذهِ  صبعنا إذا الكَلم،
  @النتيجة ىذه إلينا خُيرِجُ  فإنّو الُقمامة
ِأنُِِْيشتَرطُِِال - التقليد مرجع وىو - الشَّرعّيةِاألحكامِفيِإليوِيُرَجعُِِمنِبأنَِّ - قطع ىذا - للجزم
 التقليد مرجع ف احلال ىذا كان إذا - أمرِىمِفيِتامِ ِثباتٌِِلوُِِِممَّنِيكونِأوِلهمِالحبِِِّشديدَِِيكون
 احُلبِّ  شديدَ  يكون أنْ  الشِّيعي ف ُيشرَتط ال قطعاً ! الشِّيعة؟ عامة مع ادلؤمنني، عامَّة مع احلال يكون فماذا

 ىو أنّو تتصّورون أنتم الَّذي الشَّخص على التقليد، مرجع على واجباً  ليس! واجباً  ليس ُيشرَتط، ال! لفاطمة
 العراق ف الشِّيعة بعض أنّ  أتعلمون األسوة، ىو بأنَّوُ @ تقولون أنتم أليس أسوُتكم، ىو وأنّو ديِنكم، ف القبلةُ 

 ..!! . عشر الثَّالث اإلمام ىو السيستان السيِّد بأنّ  مثَلً  يقولون
م أقول ال أنا  بالسيِّد واعتقاِدىم ُمغاالِِتم شدَّة من ولكن عشر، االثن األَِئمَّة إذل إمامٍ  بإضافة يعتقدون بأَّنَّ

 رلموعةٍ  ُكل   وىكذا مرجِعهم، مع قومٍ  كل   وىكذا عشر، الثَّالث اإلمام ىو بأنّو يقولون فإَّّنم السيستان
ِاألحكامِفيِإليوِيُرَجعِمنِبأنَِِّللجزمِِ - حياتِنا ف ادلوجود الواقع ىو ىذا! وعجِلها صنِمها مع صنمّيةٍ 

 ف تام ثبات - أمرِىمِفيِتَامِ ِثباتٌِِلوُِِِممَّنِيكونِأوِلهمِالُحبِِِّشديدَِِيكونِأنُِيشتَرطِالِالشَّرعية
 أنّ  أعتقد! البيت بأىل معرفةٍ  على يكون أن التقليد مرجع ف ُيشرتط ال وصرحية، واضحة معرفة يعن أمرىم،
 ألنَّوُ  الضَلل، وىذا اذلُراء ىذا لكم يقدِّمون ادلراجع ىؤالء دلاذا السَّبب ُعِرف اآلن واضحة، صارت القضيَّة
 أنفسهم، عن يتحدَّثون إَّّنا وىؤالء واضحٍة، معرفةٍ  على يكون أن التقليد مرجع ف يشرتطون ال أساساً 
م هبذا خيربوننا حني ادلراجع ىؤالء أنفسهم، عن يتحدَّثون ىنا ىؤالء  ىي ىذه أنفِسهم، عن خيربوننا فإَّنَّ

م عن تكشف ىل سبقوه والَّذين اخلوئي السيِّد أقوال أقواذُلم، ىي وىذه كتُبهم،  حبَّاً  البيت أىل حيب ون أَّنَّ
 تقولون؟ ماذا أنتم قورل، من دعوكم! تقولون؟ ماذا أنتم عليكم با! أمرِىم؟ ف تاّماً  ثباتاً  ذلم وأنَّ  شديداً 

 ىذا كَلُمهم، تقدَّم الَّذين اآلخرين ادلراجع من أو مثَلً  اخلوئي السيِّد من عليكم قرأُِتا الَّيت األقوال ىذه يعن
 شديدٍ  حب   عن يكشفُ  ىل كَّل، رل بالنِّسبة البيت؟ بأىلِ  حقيقّيةٍ  معرفةٍ  عن يكشف ىل أوَّالً  الكَلم
 عن يتحدَّثون فإَّّنم الكَلم ىذا يقولون حني ىم ولذلك أبداً، ذلك أعتقدُ  ال كَّل، رل بالنسبة البيت؟ ألىل

 .عليو ُىم ما حبسب القواننيَ  يُفصِّلون ُىم أنفسهم،
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 ابن أضبد أسئلة على جُييب وىو اذلاديّ  اإلمام عن الرِّواية ىنا، الرِّواية ىذه يذكر اخلوئي السيِّد أنَّ  اللَّطيفة
َناِِفيُِمْسَتنِ ِأوُِمِسنِ ُِكلَِِِّعَلىِأوُِحبـَِّناِِفيَِمِتينٍُِِكلَِِِّعَلىِِديِنُكَماِِفيِفَاْصِمَدا) @وأخيو حامت  (ُحبـِّ

 (اهللَِشاءَِِِإنَِِْكاُفوُكَماِفَِإنَـُّهَماَِأْمرِنَاِِفيِالَقَدمَِِِكِثيرِِِوَُكلُِِِّحبـَِّناِِفيَِمِتينٍُِِكلَِِِّعَلى) الن َسخ تعد د حبسبِ 
 السيِّد ،(ُحبـَِّناِِفيَِمِتينٍُِِكلَِِِّعَلىِِديِنُكَماِِفيِفَاْصِمَدا) @اجلواب( ِديَننا؟ِمعالمِنَأخذِعمَّن) @كان السؤال
 ،(احلديث رجال ُمعجم) كتابوِ  وقذارات الرَّجال علم قذاراتِ  حبسب ُيضعِّفها الرِّواية ىذه قطعاً  اخلوئي
 صحيحة، كانت لو حّتَّ  يقول ذلك ومع !ضعيفة الرِّواية ىذه فإنّ  الكتاب ىذا ف ادلوَدعة القذارات حبسب

 ىو ضعيفة، أو صحيحة كانت سواءً  - قطعاًِِبهاِمعمولٍِِغيرُِِفهيِالثَّانيةِالرِّوايةِوأمَّا - هبا أعمل ال فأنا
ِمعمولٍِِغيرُِِفهيِالثَّانيةِالرِّوايةِوأمَّا - ضعيفة أو صحيحة كانت سواءً  ولكن ضعيفة، بأَّّنا عنها يقول

 @يقول هبا؟ يُعَملُ  ال فلماذا صحيحة، كانت إذا أّما هبا، العمل عدم شلُكن ضعيفة، كانت إذا - قطعاًِِبها
 اجلزم ىذا - لهمِالحبِِِّشديدَِِيكونِأنُِِْيشتَرطُِِالِالشَّرعيةِاألحكامِفيِإليوِيُرَجعَُِِمنِبأنَِِّللجزمِِ -

 جاءنا أين من وإالَّ  بو، جاء ىنا من!! ال ُمستدِبر النَّاصيبِّ  عقلوِ  من بوِ  جاء! اخلوئي؟ السيِّد بوِ  جاء أين من
 ! اجلزم؟ ىذا

ِِفيِفَاْصِمَدا) @يقول اإلمام (ِديِْنَنا؟َِمَعالِـمِنَْأُخذَُِِعمَّنِْ) @اذلادي اإلمام إذل تُوّجو أسئلة واضحة الرِّواية
ِوَُكلُِِِّحبـَِّناِِفيَِمِتينٍُِِكلَِِِّعَلىِِديِنُكَماِِفيِفَاْصِمَدا) قوَّة من عندكما ما بكلِّ  اقصدا أي فاصمدا (ِديِنُكَما

 حبسب اخلوئي السيِّد اذلادّي، اإلمام كَلمُ  ىذا ،(تـََعاَلىِاهللَِشاءَِِِإنَِِْكاُفوُكَماِفَِإنَـُّهَماَِأْمرِنَاِِفيِالَقَدمَِِِكِثيرِِ
 أعمل وال هبا أعتقدُ  ال فأنا صحيحة، كانت لو حّتَّ  يقول ُثَّ  الرِّواية، ُيضعِّف احلديث رجال معجم قذارات

 الفكر ذات النَّاصبّية العقول ىذه من ىو اجلزم ىذا بِو؟ جئتَ  أين من اجلزم ىذا - للجزمِ  - @دلاذا؟ هبا،
 ف ادلوجودِ  النَّاصيبِّ  ادلنهجِ  من األجَلء؟ لعلمائنا النَّاصبية العقول ىذه جاءت أين من واألحول، األعور

ينيَّة ادلؤسَّسة  .الدِّ
 صريح منطقيّ  بشكل اشرحوىا رل، اشرحوىا أنتم كيف؟ القضيَّة ىذه رل اشرحوا كَلمي؟ تقبلون ال

 يشرَتط ال التقليد مرجع@ يقول واضح بشكل ىو اآلن واضح، بشكل ُملتوية، إنشائية بأساليب ال وواضح،
 كان وإذا! كَلمو ىو ىذا أمرِىم، ف تامّ  ثبات لوُ  يكون أن وال البيت، ألىل احلبّ  شديد يكون أنْ  فيو

 ف تامّ  ثبات لوُ  يكن ودل البيت ألىل احلبّ  شديد يكن دل إذا أي الصِّفة، هبذه يّتصف ال التقليد مرجعُ 
 طايح خيطو، مسلوت واحد فد ىذا] واضحة صرحية عراقية بعبارة يعن َأصفُو؟ ماذا ىذا يعن أمرىم،
 العراقّية، اللهجة من اخرتُِتا الَّيت العبارات أصبل من ىي وىذه [مسربت حظّو، طايح  و،گوف  طايح صبغو،
 ألىل احلبّ  شديد يكون وال تقليد مرجع يكون كيف[!  طگس  واحد يعن  ط،گس  يعن] أخرى بعبارة



  22/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 015 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 15 - 
 

 األعوج وادلنطق أعوج، منطق ىذا! سليم؟ منطق ادلنطق ىذا ىل! اأَلمَّة؟ ذلذه زعيماً  يكون كيف البيت؟
 ىذا! أعوجاً  فكراً  يعطيك بل كَّل، سليماً؟ فكراً  يعطيك األعوج فهل أعوج، حتماً  سليم؟ أم أعوج صاحبو
 الشَّخص، ىذا مثل يكون فهل أعوج، فكر ىذا وا، ال أعوج؟ أم ىو سليم عليكم قرأتُو الَّذي الفكر

  اإلنسانّية؟ اجلهة من ال العلمّية، اجلهة من لَلحرتام مورداً  يكون ىل األقل، على رل بالنِّسبة
 عن أربدَّث لست ىنا أنا وفكرّي، وعلميّ  عقائدي برنامج برنارلُنا اإلنساّن، اجلانب عن أربّدث ال ىنا أنا

 الشَّخص ىذا والعقائدّي، والفكريّ  العلميّ  اجلانب عن أربدَّث أنا أخرى، قضيَّة ىذه اجتماعية، عَلقات
 الفكريّة اجلهة من االحرتام، يستحقّ  ال شخص ىذا أحرتَمو، ولن أحرتُمو ال وا، ال أحرتَمُو؟ أن رل ىل

 ال وأسوةً  وقائداً  زعيماً  رل ينصب أن النتيجة ىذه إذل يقودن الَّذي ىذا زُلرتَماً، ليس ِفكرُهُ  العقائديّة، العلمّية
 ادلواصفات، هبذه شخصاً  أتَّبع أنْ  منِّ  يريد أمرِىم، ف تامّ  ثبات لوُ  وليس البيت، ألىل شديداً  حبَّاً  حيملُ 
 الطريق ىذا إذل يأخذن حينما خيونن الرجل وىذا شيعيّ  أنا خيونن، إنَّوُ ! خبيانة؟ ليست أم خيانة ىذه

 أضبلو ال أنا شيطان، الرَُّجل فهذا نيَّة بسوء كان وإذا أضبق، الرجل فهذا نّية حبسن ذلك كان إذا األعوج،
 وقائداً  زعيماً  أتَّبع أنْ  من يريد الَّذي ىذا أضبق، الرجل ىذا@ أقول النيَّة، ُحسن على أضبلوُ  الِنيَّة، سوء على

 على ينجرّ  الكَلم وىذا أمرِىم، ف تامّ  ثبات لوُ  وليس شديداً، ُحبَّاً  البيت أىلَ  حيب   ال زُلَمَّد آل طريقِ  ف
 ىذه احلقيقة، ىي ىذه ولكن لكم سرُيقِّعون ادلئة، ف مئة الرأي ىذا ف يُوافقونو ادلراجع بقيَّة ادلراجع، بقيَّة
 اخلوئي السيِّد فهل حاذلم ىذا ادلراجع كان إذا إذاً  بادلراجع، رل شأنَ  وال رتوش، دون من احلقيقة ىي

 لوُ  شّلن يكون أنْ  أو ال، قطعاً  البيت؟ ألىلِ  احلبّ  شديدَ  يكون أنْ  الشِّيعة عامَّة من الشِّيعي على َيشرِتط
  ذلك؟ فيهم ُيشرَتط ال ادلراجعُ  كان إذا ال، قطعاً  أمرِىم؟ ف تامّ  ثبات

 ادلرجع معرفة! واجباً  ليس وثابت تام   بنحوٍ  فاطمة ومعرفةُ  شديد بنحوٍ  فاطمة حب   إذاً ! ىي؟ ما النَّتيجة
 لو تتملَّق ما وبقدر واجب، ىذا سُبجِّده وأنْ  تُقدِّسوُ  أنْ  واجب، ىذا مساء صباحَ  مدحَيوُ  تتلوا أنْ  واجبة،
 شيطان ، طريقٍ  من سيأتونكم شديداً، ذلا ُحيبِّ  يكون أنْ  واجباً  فليس فاطمة أمَّا القوم، بني شأنك يرتفع
 أنْ  للمؤمن جيوز ال بأنّو يقول ال فإنَّوُ  الكَلم ىذا قال حني اخلوئي السيِّد@ لكم يقولون لكم؟ يقولون ماذا
 أبناء يا! اجلهة؟ ىذه عن أربدَّث أنا فهل ُحّر، ادلقّلد أيّها فأنت ذلك، دينع دل إنَّوُ  شديداً، ُحبَّاً  فاطمة حُيبّ 

 يقصد ال وأنّو ادلراتب، أقلّ  عن يتحدَّث اخلوئي السيِّد أنَّ @ وىي أخرى جهة من يأتونكم أَّّنم أو. إخل... ال 
 أعلى عن يكشف ىذا[ علينا ومرّ  ُكّلو قريناه  يچاحل  ىذا مو ولك ادلراتب؟ أعلى يا ِوَلك! ]ادلراتب أعلى

 القذارة ىي ىذه ما ادلراتب؟ أعلى عن تكشف ىذه فاطمة من واالنتقاص مرَّت الَّيت القذارة ىذه! ادلراتب؟
 ف بعدهِ  من ذكُرىم سيأت الَّذين وعند سبقوه، الَّذين وعند اخلوئي السيِّد عند مراجِعنا، ُكُتبِ  ف ادلوجودة

 عن تكشف أَّّنا أم ادلراتب أعلى عن تكشف القذارات ىذهِ  فهل ُكتُبِهم، ف أوردوه فيما الربنامج، ىذا
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 !ادلراتب؟ وأدَونِ  وأحقر أسفل
! ال؟ أم ذلك تقبلون أنتم لفاطمة، احلبّ  شديدَ  يكون أنْ  فيو ُيشرَتط ال الشِّيعي@ يقول واضحة، القضيَّة

ابون، لكنَّكم براحِتكم، اخلوئي، السيِّد عن دافعوا الشَّريف، ِسرَّه ُقدِّس اخلوئي السيِّد عن ستدافعون  كذَّ
ابون، ابون، كذَّ ابون، كذَّ ابون، كذَّ ابون، كذَّ ابون، كذَّ ابو  كذَّ ابون الن ََّفس ينقطع أنْ  إذل نكذَّ ابون وكذَّ  كذَّ

 @دلاذا لكم أقول أنا دلاذا؟ الن ََّفس، ينقطع أن بعد
 زُباطب حني فاطمة؟ زيارةِ  ف فماذا فاطمة زيارةَ  تقرأون إنَّكم تقولون إذا ال؟ أم فاطمة زيارة تقرأون أنتم

ِفـََقدِآَذاكَِِِوَمنِِْاهللَِرْسْولََِِجَفاِفـََقدَِِْجَفاكَِِِوَمنِِْاهللَِرُسْولََِِسرَِِّفـََقدَِسرَّكَِِِمنَِِْوَأنَِّ -@ذلا وتقول الزَّىراء
ِأِلَنَّكِِ - @دلاذا؟ - اهللَِرُسْولَِقَطعَِِفـََقدَِِْقَطَعكَِِِوَمنِِْاهللَِرْسْولََِِوَصلَِِفـََقدَِِْوَصَلكَِِِوَمنِِْاهللَِرُسْولِآَذى
 - @تقول أنت كذَّاب، كذَّاب، فأنت فاطمة؟ حيب   كم ا رسول - َجْنَبيوِبـَْينَِِالَِّذيَِوُرْوَحوُِِِمْنوَِبْضَعةٌِ

 تكون وأنْ  شديداً، ُحبَّاً  ذلا زلُِبَّاً  تكون أنْ  ىو ا رسول ُيِسر   الَّذي - اهللَِرُسْولََِِسرَِِّفـََقدَِسرَّكَِِِمنَِِْوَأنَِّ
ابون؟ معرفِتها، ف القدم ثابت تكون وأن هبا، عارفاً  ابون نعم كذَّ ابون، وا أنتم، كذَّ  الزَّىراء وحقِّ  كذَّ

ابون  ىذا ادلراجع، ىؤالء وُمِضلَّة، ضالَّة أقوال ىي األقوال ىذه ألنَّ  األقوال، ىذهِ  عن تدافعون كنتم إذا كذَّ
 عن يتحدَّث ىنا وىو كتابو، ىو ىذا لفاطمة، احلبّ  شديدَ  يكون أنْ  الشِّيعيّ  ف َيشرِتط ال اخلوئي السيِّد
 ! الشِّيعة؟ بعامَّة باُلك فما األسوة، عن التقليد، مرجعِ 

ِفـََقدَِسرَّكَِِِمنَِِْوَأنَِّ - الزَّىراء زيارة عبارات ف أخرى مرّة النظر واعيدوا معي تعالوا أنتم - َسرَّكَِِِمنَِِْوَأنَِّ
َِوَصلَِِفـََقدَِِْوَصَلكَِِِوَمنِِْاهللَِرُسْولِآَذىِفـََقدِآَذاكَِِِوَمنِِْاهللَِرْسْولََِِجَفاِفـََقدَِِْجَفاكَِِِوَمنِِْاهللَِرُسْولََِِسرَِّ

ُِأْشِهدَُِِجْنَبيوِبـَْينَِِالَِّذيَِوُرْوَحوُِِِمْنوَِبْضَعةٌِِأِلَنَّكِِ - دلاذا؟ - اهللَِرُسْولَِقَطعَِِفـََقدَِِْقَطَعكَِِِوَمنِِْاهللَِرْسْولَِ
ابون، رسلو، على وتكذب ا على تكذب ىنا تكذب - َوَماَلِئَكَتوَُِِوُرُسَلوُِِاهلل ابون، كذَّ ابون كذَّ  أنتم، كذَّ

َِمنَِِْعَلىَِساِخطٌَِِعْنوَِرِضيتَِِِعمَّنِرَاضٍِِأَنِّيَِوَماَلِئَكَتوَُِِوُرُسَلوُِِاهللُِأْشِهدُِ - @تقول ذلك بعد ألنَّك
 أنْ  تستطيع ادلعان؟ هبذهِ  تتلبَّس أن تستطيع ىل شديداً  حبَّاً  لفاطمة زُلبِّاً  تكن دل إذا أنت - َعَليوَِسَخْطتِِ

 أعداؤىا؟ ىم َمن تعرفَ  أن تستطيع أمرِىا ف تام   ثباتٍ  ذا تكن دل إذا صادقاً؟ ادِّعاءً  ادلعان ىذه َتدَّعي
 الرِّوايات كانت فإذا ضعيفة، الرِّوايات أنَّ  باعتبار اجلردية من اخلوئي السيِّد يُنزُِّىهم الَّذين ىؤالء ىم أعداؤىا
 ف زُلَمَّد، وآل زُلَمَّدٍ  معرفة ف معرفتهم، ف تامّ  ثبات لك يكن دل إذا اجلردية، ارتكبوا ما ىم إذاً  ضعيفة
  بصدق؟ الكَلم ىذا تقول أنْ  تستطيع فاطمة، معرفة
ِِممَّنُِِْمَتبَـرِّئٌَِِعَليوَِسَخْطتَِِِمنَِِْعَلىَِساِخطٌَِِعْنوَِرِضيتَِِِعمَّنِرَاضٍِِأَنِّيَِوَماَلِئَكَتوَُِِوُرُسَلوُِِاهللُِأْشِهدُِ

 ىذه فهل - َأْحَبْبتِِِِلَمنُِِْمِحبِ ِأَبـَْغْضتِِِِلَمنُِمْبِغضٌَِِعاَديتِِِِلَمنُِمَعادٍَِِوالَيتِِِِلَمنُِمُوالٍِِِمْنوِتـَبَـرَّأتِِ
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 وزيارة الوصف، هبذا يكون أنْ  فيوِ  يُفرَتض فاطمة زائرُ ! لفاطمة؟ شديداً  ُحبَّاً  حيمل ال إنسانٌ  يقوذلا العبارات
 الشديد فحب ها الزيارة، ىذه دبضامنيِ  ملتزماً  تكون أنْ  زيارِتا شرائط وأحدُ  واجبة، زيارِتا نعم واجبة، فاطمة
 أىل عن ال ُمنحرف الضالّ  الكَلم هبذا لنا عَلقةَ  ال ىنا، اخلوئي السيِّد[ خيرط] كما ال واجب، حب  

 إذل دينك ف ترجع أن جيوز أنَّوُ  منطقي الكَلم ىذا ىل عليكم با وُمنحرف، ضالّ  كَلم ىذا البيت،
 الفارق ما إذاً ! شديداً؟ ُحبَّاً  فاطمة حُيب   وال! شديداً؟ ُحبَّاً  البيت أىل حُيب   ال العال ِم وىذا عالِ ٍم، إذل فقيٍو،

 ألىل البغضَ  حيمَلن كانا ما والثَّان األوَّل بأنَّ @ يقول اخلوئي السيِّد وأنَّ  خصوصاً  والثَّان؟ األوَّل وبني بينوُ 
 كانوا إذا فاطمة، حُيبِّان حيبَّاَّنا، مها إذاً  قطعاً  ذلما، العارل والشَّأن العالية ادلنزلة يعرفان كانا بل البيت،

 أيب كَلمَ  لكم سأقرأ ثِقوا! ادلراجع؟ ىؤالء وبني بينهم الفارق ما إذاً  كَلمهم، ف هبذا صرَّحوا وقد كذلك،
 شلّا أفضل ادلّدَعى كَلموِ  حبسب فاطمة ف ادلعرفة من حيمل بكرٍ  أبا أنَّ  لُكم وسيّتضح فاطمة حقِّ  ف بكرٍ 

يقة بني زلاورة ىناك كَلمُو، لُكم سأقرأ مراجعنا، حيملو  إذل ذىبت حينما بكر أيب وبني الكربى الصدِّ
 الكَلم وىذا كَلماً  قال ولكنَّوُ  يعتقدُه، ال ىو الكَلم ىذا كَلماً، فقال ُخطبَتها ألقت أنْ  بعد ادلسجد،
 معرفة من وأفضل بفاطمة اخلوئي السيِّد معرفة من أفضل بفاطمة واجُلَمل األلفاظ حبدود معرفةٍ  عن يكشف

 !؟..تُقلِّدوََّنم الَّذين والفقهاء ادلراجع بقيَّة
 بعض يقول كما اجلهبذ، الرَُّجل ىذا معرفة حبسبِ  فاطمة نعرف أنْ  نُريد ضلنُ @ إليها وصلنا الَّيت اخُلَلصة
 فاطمة@ اآلت سنجد عنده؟ صلد فماذا الُكربى، الَغيبة َعصر ف الشِّيعة ومراجع فُقهاء أعلم ىو بأنّو تَلمذتوِ 
 أيّ  ف إليها النِّسيان يتطرَّق أنْ  ديكن فاطمة اخلارجية، ادلوضوعات ُكلِّ  ف تنسى فاطمة صلسة، ِدماؤىا
 احلدّ  واجَلردية، الُظَلمة عليها َجَرت ما فاطمة حياِتا، شؤون سُلتلف ف اخلارجّية ادلوضوعات من موضوع

 ف كما اجلردية تفاصيل أمَّا كثرية، ُكتب ف موجود ىذا ألنَّ  فقط، باإلحراق التهديد ىو ُعِرف الَّذي
 كتاب أنَّ  من اخلوئي السيِّد قول وحبسب ضعيف، الكتاب أنّ  باعتبار ثابتة غري فهي قيس ابن ُسَليم كتاب

 لكلِّ  يدعون كانوا فاألِئمَّة منو، احلقَّة الشِّيعيَّة العقائد لتحصيل وشلتاز نفيس كتاب ىو( اإلمامّية عقائد)
 ف والظََّلمة الطغاة لكلِّ  تدعو كانت فهي السرية، ىذه نفس على ىي أيضاً  فاطمة وقطعاً  والظََّلَمة، الطغاة

 ليس إيذاءىا أنَّ  عن فضَلً  شديداً، ُحبَّاً  ضُلبِّها أنْ  علينا ُيشرِتطُ  ال عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  فاطمة عصرِىا،
 ادلنطق وىذا ُكتُبِو، ف اخلوئي السيِّد قال ما مثل ذلك، ف إشكالَ  وال فاطمة نُؤذي أنْ  ديكننا دائماً، زُلرَّماً 

 أمثلة آخذ أنْ  أريد االستنباط، وف البحث وف الفكر ف منهجاً  ديتلك الشَّخص وىذا شخص، من يصدر
 منهج ىو ىل ادلنهج، ىذا على احكموا وأنتم أيديكم بني أعرضها اخلُوئي السيِّد منهج تطبيقاتِ  من

 !عنو؟ تقولون ماذا أعوج؟ منهج ىو أم مستقيم؟
 الثامنة الطبعة ىي الطبعة ىذهِ  اخلوئي، للسيِّد العملية الرِّسالة( العبادات الصَّاحلني منهاج) ادلثال سبيل على
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 إليها أضاف الَّيت الطبعة والعشرون، الثَّامنة الطبعة ىذه قم، مهر، ادلطبعة ،7:76 احلجة ذو والعشرون،
 ف ذلك بعد اجلهاد، كتابُ  فيها يكن دل الصَّاحلني منهاج من األوذل الطبعات اجلهاد، كتاب اخلوئي السيِّد

ِإنَِّ - @فيقول اخلوئي، السيِّد يُبنيِّ  ،9>9 صفحة اجلهاد، كتاب أضاف حياتو أيَّام ادلتأّخرة الطبعات
ِالدِّينِأركانِأحدِِِمنِالُكفَّارِمعِالجهادِِإنَِّ - @9>9 صفحة ،8 مسألة - الُكفَّارِمعِالجهاد

ِمنِالُكفَّارِمعِالجهادِِإنَِّ - مثَلً  األوروبّية الدول والنَّصارى، اليهود يعن ُىم؟ َمن الكّفار - اإلسالمي
ِالتوحيدِإلىِالدعوةِمعِبالجهادِالعاَلمِفيِأمرهُِِوانتشرِاإلسالمِتقّوىِوقدِاإلسالميِالدِّينِأركانِأحدِِ
 السيِّد يتحدَّث جهادٍ  أيِّ  عن أدري ال أنا - وسّلمِوآلوِعليوِاهللِصّلىِاألكرمِالنَّبيِِّرايةِظلِِِّفي

 العثمانّية الدولة جهاد عن! فاطمة؟ قتلوا الَّذين الطغاة جهاد عن! اإلسَلم؟ بو انتشر الَّذي ىذا اخلوئي،
ِِإنَِّ - يتحدَّث جهادٍ  أيِّ  عن العبَّاسّيني؟ جهاد عن األموّيني؟ جهاد عن! يتحدَّث؟ جهادٍ  أيِّ  عن! اجملرمة؟
 َمرَّ  الَّذي الذوق نفسو ىو الذوق ىذا وتَلحظون - اإلسالميِالدِّينِأركانِأحدِِِمنِالُكفَّارِمعِالجهاد

ِمنِالُكفَّارِمعِالجهادِِإنَِّ - ُىوَ  ُىوَ  ادلنهج، ُىوَ  الثغور، أىل دعاء فَ ْهمِ  وف السَّجادية الصَّحيفة فَ ْهمِ  ف
 التوحيدِإلىِالدعوةِمعِبالجهادِالعاَلمِفيِأمرهُِِوانتشرِاإلسالمِتقّوىِوقدِاإلسالميِالدِّينِأركانِأحدِِ

 كان إنْ  أو السَّقيفة أىلُ  كان إنْ  اجلهاد رايات رفعت الَّيت الظَّاِلمة الفاجرة الدول ىذه! توحيد؟ أيّ  -
 توحيد أيّ ! التوحيد؟ إذل يدعون كانوا ىؤالء وغريىم، ذلك، بعد العثمانّيون أو العّباسّيون، أو األمويّون،

 ! توحيد؟ أيّ  ادلعتزلة؟ توحيد األشاعرة؟ توحيد! ىذا؟
ِاألكرمِالنَّبيِِّرايةِظلِِِّفيِالتوحيدِإلىِالدعوةِِِمعِبالجهادِالعاَلمِفيِأمرهُِِوانتشرِاإلسالمِتقّوىِوقد

 السيِّد رفعها، األَِئمَّة من إمامٍ  أي   ىو؟ َمن النَّيّب، رايةَ  رفع الَّذي ىذا وَمن - وسّلمِوآلوِعليوِاهللِصّلى
 العملّية الرسائل ىذه وآلو، عليو اُ  صلَّى النَّيبّ  رايةَ  يرفعون أَّّنم والطُغاة والَقتَ َلة اجملرمني ىؤالء يَعترب اخلُوئي

ِنصوصوِِِضمنِفيِبوِِِالكريمِالُقرآنِاىتمَِِّىناِومن - ومراجُعكم فقهاؤكم ىم وىؤالء هبا، تعملون الَّيت
ِالُكفَّارِمعِالمسلمينِعلىِوالجهادِالقتالِوجوبِالكثيرةِاآلياتِفيِوردِقدِحيثِالتشريعيَّة
ِوىمَِيدٍِِعنِالجزيةِيُعطواِأوُِيسِلمواِحتَّىِالكتابِأىلِومعِيُقَتلوا،ِأوُِيسِلمواِحتَّىِالمشركين
 حضور زمان أي - الحضورِزمانِوىوِمؤّقتِبزمانٍِِالُحكمِىذاِتخصيصِأنَِِّالطبيعيِومنِصاغرون،

  دلاذا؟ اخلوئي، السيِّد يتكلَّم كيف الحظوا - الُقرآنِاىتمامِمعِينسجمِال - ادلعصوم
 حبسب القذر، ىذا كتابو قذارات الرِّجال، علم قذارات حبسب ادلعصومني عن الرِّوايات ُكلَّ  أسقط ألنَّوُ 

 الَّذي ادلعىن هبذا اجلهاد بأنَّ  تقول والَّيت ادلعصومني عن وردت الَّيت الرِّوايات ُكلَّ  أسقط الرِّجال علم قذارات
 ىنا ومن اآليات، إذل رجع وبالتارل أسقطها، الرِّوايات ىذه ادلعصوم، رايةِ  ربتَ  إالَّ  يكون ال عنو يتحدَّث
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 أو الغيبة زمان ف الكتاب أىلَ  يُقاتلوا وأن ادلشركني يُقاتلوا أنْ  ادلسلمني على وجيب واجب، اجلهاد بأنّ  قال
 ادلعصوم، راية ربت يكون أن البُدَّ  اجلهاد أنَّ  عن ربدَّثت الَّيت الرِّوايات أسقط ألنَّوُ  فرق، ال احلضور زمان ف

 ذلك ألنَّ  كفر، ف وكفراً  ضَلل، ف ضَلالً  ُكل و كان وبالفتح باجلهاد مُسِّي ما بأنّ  لك تُبنيِّ  الرِّوايات وىذه
ُِمؤقَّتِبزمانِالحكمِىذاِتخصيصِأنَِِّالطبيعيِومن - يقول؟ فماذا ادلعصوم، رايةِ  ربت كان ما اجلهاد

 . الكثيرةِنصوصوِِِضمنِفيِتوقيتِدونِمنِِبوِوَأمرهِِِالُقرآنِاىتمامِمعِينسجمِالِالحضورِزمانِوىو
  ىي؟ ما الكَلم خَلصة

 وواضحة كثرية اآليات الكتاب، أىل وبقتال ادلشركني بقتال ادلسلمني تأمر الَّيت اجلهاد حول اآليات@ يقول
 ىذه قالت الَّيت ىي العرتة روايات الُقرآن، تُفسِّرُ  الَّيت ىي العرتة العرتة؟ وأين اخلوئي السيِّد أي ها تُوقِّت، ودل

 بالطريقة الُقرآن فَ ْهمِ  إذل فرجع الرِّجال؟ علم لقذارات نصنع ماذا لكن احلضور، بزمانِ  ُمقيَّدة اآليات
 فرجع الرِّجال علم قذارات حبسب الرِّوايات أسقط الرِّوايات، وأسقط العرتة عن الُقرآن عزل حيث الُعَمريّة،

 حيَّ  َحَذف أنَّوُ  من ُعَمر قالوُ  شلَّا قريب ِمصداق وىو الُعَمريّة، الطريقة حبسب الُقرآن يفهم كي الُقرآن إذل
 تتصوَّر الصََّلة أذان ف العمل خري أنَّ  مسعت إذا النَّاس ألنَّ  اجلهاد، إذل الناس لدفعِ  دلاذا؟ العمل خري على

 التفكري ىو التفكري ىذا بأنّ  ُتَلحظون أال يّدعي، ىكذا ألنّو حذفها فهو الصََّلة، ىو العمل خري أنَّ 
 الرِّوايات وأسقط العرتة، عن دبعزلٍ  اآليات إذل رجع فقد الُقرآن، تفسري ف الُعَمرية ادلنهجيَّة وىو الُعَمرّي،
 بوِ  جاءنا ناصيب   منهجٌ  ىو الرِّجال علم قذارات حبسب الرِّوايات وإسقاط الرِّجال، علم قذارات حبسبِ 
 نعرض أنْ  ال الُقرآن، على األحاديث نعرضَ  أن ىو البيت أىل منهجُ  بينما النَّواصب، من الشِّيعة ُعلماءُ 

 .الرجال علمِ  قذارات على األحاديث
ِأَِبيَِعنَِِْبِشير،َِعنِْ - @القَّلء ُسويد رواية الرِّوايات ىذه من يضّعفها، ىو وقطعاً  يُورِدىا الَّيت الرِّوايات من

ِطَاَعَتوُِِالـُمْفتَـَرضِِِاإِلَمامَِغيرَِِِمعَِِالِقَتالَِِإنََِِّلكِقُلتُِِأَنِّيِالـَمَنامِِفيِرَأيتُِِِإنِّي:َِلوُِِقُلت:ِقَالِاهلل،َِعْبدِِ
 َكَذِلكُِىوِنـََعم،:ِِليِفـَْقْلتَِِالِخْنزِير،َِوَلْحمَِِِوالدَّم - ادليتة كحرمة احلرمة ىذه يعن - الـِمْيَتةِِمْثلَِِِحَرام

ِالسَّاَلمَِعَليوِِِاهللَِعْبدِِِأَبُوِفـََقالَِ - @اليقظة ف لو يقول اآلن اإلمام ادلنام، ف ىذا - ُِىوَِكَذِلك،ُِىو:
 اإلمام غريِ  مع فالقتال اليقظة، عادلَ  ف احُلِجيَّةَ  أعطاه اإلمام ولكنّ  حِبُجَّة، ليس لوحدهِ  ادلنام - َكَذِلك
 كثرية روايات وعندنا جيوز، وال اخلنزير وحلم والدَّم ادليتة مثل حرام حرام، ادلعصوم غريِ  مع أي طاعُتو ادلفرَتض

 فاستنبط العمريّة الطريقة على الُقرآنّية اآليات إذل األغا جناب ورجع حذَفها الرِّوايات ىذه الباب، ىذا ف
  !الكافرين يُقاتلوا أن ادلسلمني على وجيب الغيبة، زمان ف اآلن واجبٌ  اجلهاد أنَّ  من احلكم

 مواقف ومعروفة النَّجف، ف األمن شرطة من ُشرطي   على يعرتض أنْ  يستطيع ال اخلوئي السيِّد أنّ  اللطيف
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 معروفة وادلهانة، وادلذلَّة واذلوان والضَّعف ااِلستخذاء مواقف مواقفوُ  معروفة اخلوئي السيِّد اخلوئي، السيِّد
 كان ما اخلوئي السيِّد ولكن بأس، ال وادلداراة؟ التقيَّة عناوين ذلا تُعطوا أنْ  تُريدون اخلوئي، السيِّد مواقف

 الواليات لقتال اجليوش جُيهِّز فكيف وادلقدرة، اجلرأة ىذه عنده ما رذيًَل، أمنٍ  ُشرطيَّ  يُواجوَ  أنْ  يستطيع
 اجليوش جُيهِّزوا أن ادلسلمني على جيب بأنَّوُ @ يقول!! يقول ىكذا ىو ما الغيبة؟ عصر ف األمريكية ادلتحدة

 من ىذا فعل الَّذي من اإلسَلم، لنشر بريطانيا، لقتال روسيا، لقتال األمريكية، ادلتحدة الواليات لقتال
 يفعل ودل خليفةً  كان ذلك؟ فعل ادلؤمنني أمري وعثمان، وُعَمر بكرٍ  أيب بسرية يقتدي إنَّوُ !  ادلعصومني؟

 ا صلواتُ  ادلعصومني عن َوَرد ذلك، يفعل ودل أشهر ستة دلّدة خليفةً  كان ذلك؟ فعل احلسن اإلمام ذلك،
 والثَّالث والثَّان األوَّل هبا قام الَّيت بالطريقة القتال من دينعون أَّّنم ىو ورد الَّذي أبداً، ذلك؟ ف شيءٌ  عليهم
 بدليلٍ  فليأتون قورل يرفضون والَّذين النَّاصيّب، اجلوّ  من خرجت فكرة الفكرة ىذه بعِدىم، من جاؤوا والَّذين
 عندنا ضلن ذلك، فعل احَلسن اإلمام أنَّ  أو ذلك، فعل ادلؤمنني أمريَ  بأنَّ  تقول واحدةٍ  بروايةٍ  واحٍد،

 وال بذلك، أََمرَا وال ذلك فعَل ال ومها احَلسن، واإلمامُ  ادلؤمنني أمريُ  احُلكم، كرسيِّ  على جلسا معصومان
ثا  اليت وىذه ادلعصوم، حضورَ  واشرتطوا األمر ىذا من الشِّيعةَ  منعوا قالوا؟ ماذا الباقون واألَِئمَّة ذلك، عن ربدَّ

 !بادلئة مئة ناصبّية وفكرة شيطانّية، فكرة ىي عنها يتحّدثون
ِعدمِالظَّاىرِأنَِِّذلكِمنَِتحصَّلِوقد - @;>9 صفحة ادلهزلة، اخلَلصة الحظوا ىي؟ ما اخلَلصة
َِتحصَّلِوقد - ربصَّل؟ الَّذي ما والبيانات ادلقدِّمات بعد يعن - الغيبةِعصرِفيِالجهادِوجوبُِسُقوط

ِوثـُُبوتوُِِالغيبة،ِعصرِفيِالجهادِوجوبِسقوطِعدمُِ - الواضح الظاىر الشَّيء - الظَّاىرِأنَِِّذلكِمن
ِالخبرةِذويِمنِالمسلمينِبتشخيصَِمنوطٌِِالغيبةِزمنِفيِوىوِشرائطِو،ِتوفُّرِِِلدىِاألعصارِكافَّةِفي
 منوط ادلشركني، ومع الُكفَّار مع اجلهاد ف يعن معهم، اجلهاد ف - معهمِالجهادِفيِأنَِِّالموضوعِفي

 يعن ادلوضوع؟ ف اخلربة ذوي من ادلسلمون ُىم َمن ادلوضوع، ف اخلربة ذوي من ادلسلمني بتشخيص
 أنْ  اإلسَلم مصلحةِ  من أنَّوُ  ُيشخ ّصون اخلربة ذوي من ىؤالء الدِّين، ُعلماءُ  العسكريّون، مثًَل، السياسّيون

ِزمنِفيِوىو - اجليوش بواسطة اإلسَلم لنشر وأسرتاليا كندا نفتح وأنْ  مثًَل، أوربا نفتح وأنْ  اجليوش صُلّهز
 مع يعن - معهمِالجهادِفيِأنَِِّالموضوعِفيِالخبرةِذويِمنِالمسلمينِبتشخيصَِمنوطٌِِالغيبة

ةًِ - ادلسلمني لدى - َلديهمِأنَِِّأساسِِِعلىِلإلسالمَِمصلحةٌِ - الُكفَّار ِالعددِحيثِمنِكافيةِقـُوَّ
ِفإذاِالمعركة،ِفيِيخسرواِأنِعادةًُِِيحَتملِالِبشكلٍِ - وادلشركني الكفار لدحر - لدحرىمِوالُعدَّة
 ديتلكون ادلسلمون كان إذا يعن - معهمِوالمقاتلةِالجهادِعليهمِوجبِعندىمِالشرائطِىذهِتوفَّرت
 أنَّ  َشخَّصوا الدِّين علماء ومن العسكر أىل ومن السياسة أىل من منهم اخلربةِ  وأىلُ  وقوًَّة، وجيوشاً  رجاالً 
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 على جيب ذلك، جيب يقول اخلوئي السيِّد األخرى، الّدول وضلارب اجليوش نقود أنْ  اآلن اإلسَلم مصلحة
َِوَجب - الوجوب حكم - عليهمِوجبِعندىمِالشرائطِىذهِتوفَّرتِفإذا - ذلك يفعلوا أن ادلسلمني

 باإلسَلم رُبَكم ال دولة ف ولكنْ  باإلسَلم، رُبَكم مثَلً  دولة ف ىذا - معهمِوالمقاتلةِالجهادِعليهم
ِالُحكَّامِعلىِبالسَّيفِالخروجُِحرمةِمنِالرِّواياتِمنِِعدَّةٍِِفيَِوَردِماِوأمَّا -@احلديث سيأتيك! كيف؟
ِالكفارِمعِالجهادِوىيِىذهِمسألِتناِعنِأجنبيٌِِفهوِعليوِاهللِصلواتُِِقائمناِقيامِقبلِالجورِوُخلفاء

 يفتح كي ويتوجَّو والقوات اجليوش ُيشكِّل صدام وجود مع اخلوئي السيِّد يعن - نهائيَّاًِِبهاِيرتبطُِِوالِرأساًِ
  ... حال أيِّ  على جواب؟ لو حيتاج ما ىذا يعن أنتم؟ تقولون ماذا فرنسا؟ أو روسيا لنا

 شرطيِّ  من يرتاجفون وأوالده ىو أمن، شرطيِّ  من يرتاجف اخلوئي السيِّد موجود، صدام تصّوروا، أنتم يعن
 ادلقاطع، بعض لكم وسنعرض األفَلم موجودة ال؟@ تقولون األمن، ومع البعثّيني مع يتعاونون وأوالده أمن،

 وبطريقة اخلوئي بالسيِّد يسخر ويتمسخر، يضحك وصدام صّدام مع جالس ىو كيف لكم سنعرض
 اجليش ُضبَّاط من يعن؟ أين من اخلربة؟ أىل من رلموعة ىناك صدام وجود مع اخلوئي فالسيِّد..!! كَلِمو
 خرباِتا على للحوزة[ أروح فدوة] احلوزة؟ داخل من أو السياسّيني؟ من ادلخابرات؟ رجال من مثًَل؟ العراقي

 جيوز ال الظَّادل احلاكم ألنَّ  الظَّادلِ  باحلاكم ذلم عَلقةَ  وال وخيرجون، وجيشاً  قُ ّوةً  فُيشكِّلون اجملتمع، قيادة ف
ِمنِِعدَّةٍِِفيِوَردِماِوأمَّا - أخرى قضيَّة فهذه الظَّادلني، على القيامَ  جُيوِّز ال اخلوئي السيِّد ألنّ  عليو، القيام

ِفهوِعليوِاهللِِِصلواتُِِقائمناِقيامِِِقبلِالجورِوُخلفاءِِِالُحكَّامِعلىِبالسَّيفِالُخروجُِحرمةِمنِالرِّوايات
ِوالِرأساًِِالُكّفارِمعِالجهادِوىيِىذهِمسألتناِعنِأجنبيٌِِفهو - ثان موضع ىذا - مسألِتناِعنِأجنبيٌِ
ِعصرِفيِالجهادِأصلِبمشروعيَّةِقُلناِلوِأنّا:ِالثَّانيِالمقام - بادلوضوع لو عَلقة ال - نهائياًِِبهاِيرتبطُِ
ِاعتبارهِسرهُِقدِّسِالجواىرِصاحبِمنِيظهرِال،ِأوِللشَّرائطِالجامعِالفقيوِإذنُِِفيهاِيُعتبرِفهلِالغيبة

 حيكمَ  أنْ  لوُ  ليس الفقيو بأنّ  تقول سيِّدنا يا أنت ما - الغيبةِزمنِفيِذلكِبمثلِواليتوِعمومِبدعوى
 ربشر فلماذا الفقيو، واليةِ  دلنهجيَّةِ  برفضك معروف وأنت عنو، تتنازل دل الرأي وىذا اذلَلل، رؤيةِ  بثبوتِ 
  ىنا؟ اجلواىر صاحبِ  كَلمَ 

 ف عنها تتحدَّثُ  أنت الَّيت اآللية ىذه مع تصنع ماذا لكن اجلواىر صاحب بكَلم نأخذ ضلن ذلك مع
ِبثبوتِالحكمِلوُِِليسِالفقيوِأنَِِّيظهرِىناِومن - @89: صفحة األوَّل اجلزء ىو ىذا التنقيح، ِكتابك
 أن األىلّية ولوُ  القدرة لوُ  ىل اذلَلل بثبوت احُلكم لوُ  ليس الفقيو كان إذا سّيدنا عليك با - الهالل
 األعراض فيها وُِتَتك الدِّماء فيها وُتسَفك ستتحرَّك الَّيت للجيوش والسَّماح اإلجازة يُعطي وإنْ  اإلذن يُعطي
 سرية مع ينسجم كيف وىذا! ىذا؟ مع ينسجم كيف ىذا غريىم، وعلى ادلسلني على جيري ما وجيري
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ِالفقيوِعلىِأنَِِّوىو - الفقيو إذنَ  نشرتط أنْ  يعن - اآلتيِبالتقريبِبعيدٍِِغيرِالكالمِوىذا - !األَِئمَّة؟
 لكم سنعرض - يطمئنِحتَّىِالمسلمينِمنِوالبصيرةِالخبرةِأىلِالمهمِِّاألمرِىذاِفيُِيشاورِأنِْ

 وأنتم لكم سنعرض! اخلوئي السيِّد منزل ف وادلراجع والُعلماء اخلربة وأىل البصرية أىل رلالس من مقاطع
 اجمللس ىذا ف موجود ادلعاصرين ادلراجع بعض ادلراجع، خيرج اجمللس ىذا من اخلربة؟ أىل ىم ىؤالء احكموا
ِمنِوالبصيرةِالخبرةِأىلِالمهمِاألمرِىذاِفيُِيشاورِأنِِْالفقيوِعلىِأنَِِّوىو - لكم سنعرض

ِالحربّيين،ِالُكفَّارِعلىِللغَلبةِيكفيِماِوالعددِالُعدَّةِمنِالمسلمينِلدىِبأنَِِّيطمئنِحتَّىِالمسلمين
ِعليهمِأمرِهِنُفوذَِِالمسلمينِيرىِوآِمرِقائدِإلىِبحاجةٍِِالخارجِفيِالمهمِِّاألمرِىذاِعملّيةِأنَِِّوبما
 تعرتضون دلاذا الفقيو؟ والية على تعرتضون دلاذا إذاً  - للشرائطِالجامعِالفقيوِفيِذلكِيتعيَّنُِمحالةِفال

 جُيهِّز أن واليتوِ  من ليس الفقيو يقول ولكنَّوُ  الفقيو والية إذل يذىب اخلمين السيِّد اخلمين؟ السيِّد على
 اخلوئي السيِّد عند الَّيت الفقيو والية صارت يعن بادلعصوم، خاصّ  أمر ىذا بأنّ  ويقول للجهاد، اجليوش

 بأنَّو اخلُمين السيِّد على تطرحونو الَّذي اإلشكال ىذا! اخلُمين السيِّد عند الفقيو والية من بكثري أوسع
 تتحدَّث الَّذي االبتدائي اجلهاد قضيَّة موجودة، ُكتُبو وىذه ىكذا الرجل قال ما ىو كادلعصوم، الفقيو يقول
 وأنتَ  اخلاّص، وبنائبوِ  بادلعصوم خاصّ  أمر ىذا يقول ُكتُبوِ  ف صرحياً  اخلمين السيِّد اخلوئي سّيدنا يا عنو
 ! والتضارب؟ التناقض ىذا ما! مصراعيو على الباب فتحتَ  اآلن

 نتائج نتائجو وأنّ  أعوج، منهجٌ  ادلنهجَ  أنَّ  قضيَّةِ  إذل أصل أنْ  أريد أنا التفاصيل، ىذه بكلِّ  رل شأنَ  ال أنا
 أصل أنْ  أريد الَّذي ىذا الزَّىراء، معرفةِ  ف عليو يُعتَمد أن ديكن ال ادلنهج ىذا فصاحب وُمتناقضة، مضطربة

 وال الفقيو، بوالية وال اخلمين، بالسيِّد وال اخلوئي، السيِّد عنوُ  يتحّدث الَّذي باجلهاد ال رل شأنَ  ال إليو،
 أنَّ @ النتيجة ىذه إذل ِبُكم َأِصل أنْ  أريد أنا ىذا، ِبُكلِّ  رل عَلقةَ  وال ادلراجع ىؤالء بني باخلَلفات رل شأنَ 

! بكم يعبثون! عقائديّ  عبث! فقهيّ  عبث! فكريّ  عبث عبث، ىذا يعبثون، نعم يعبثون، ادلراجع ىؤالء
م يعبثون؟ دلاذا  بكم، يعبثون بدورِىم وىم الشَّيطان هبم سيعبث البيت، أىلِ  حديثِ  عن يُعِرضون حني ألَّنَّ
 وال خربة أىل ال وىم اخلربة، أىل من ىؤالء، من ورلموعة موجود، مثَلً  اخلوئي السيِّد أنَّ  لنفرتض اآلن يعن
 معركة يقود أنْ  على اخلوئي السيِّد ويوافق عليوِ  يضحكون مثَلً  اخلوئي السيِّد خيدعون يذىبون حيزنون، ىم

 دخولو بداية ف اإلصلليزي اجليش دلواجهة خيرجوا أدل النَّجف مراجع السَّابقون، فعل ما مثل النَّاس، ويأخذ
 عن دفاعاً  ذىبوا! ؟..شبرة أي دون ومن فائدة أي دون من ىناك وذحبوىا العراقّية العشائر وأخذوا العراق إذل

 حيتلّ  أنْ  يريد الشِّيعة، غري وال الشِّيعة يقتل أن يريد كان وما قادماً  كان اإلصلليزي اجليش العثمانّية، الدولة
 جيش فهناك معروفة، وتأرخيّية سياسّية قضيَّة وىذه اذلند ف مصاحلهم عندىم مصاحل، عندىم ألنّ  العراق
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 أحدىم البُندقّية، يستعملون كيف يعرفون ال منهم والكثري النَّجف مراجعُ  خرج العثمانّية، الدولة لقتال آت
 ألقى فَ ّروا َلمَّا الُعلماء وأحد بادلقلوب، الفرس ركب ادلراجع أحد أنّ  يذكر التأريخ بادلقلوب، الفرس ركب

 مسجد ف يصّلي وكان طائرة رأى َلمَّا العلماء وأحد النَّهر، ف فغرق العومَ  يعرف ال وىو النهر ف بنفِسو
 ال الوقائع ىذه التفاصيل، ىذه يعرفون كانوا ما الطائرة، من خاف أرضاً، ووقع عليو وأغمي شهق الكوفة
َثكم أنْ  أريد كنت ولو الُكُتب، ف وُمثبَّتة موجودة ولكّنها لكم، أحدٌ  ينقلها  وعن التفاصيل ىذه عن أحدِّ

َثكم أنْ  فبإمكان الوقائع ىذه  .مزّورة واِ  ،مزوَّرة عندكم ادلوجودة واحلقائق والكثري، الكثري أحدِّ
 باريس إذل اذىبوا( وصّدقناىا كذبناىا ِكذبةٌ  التأريخ@ )قال حني جداً  دقيقة كلمة بونابرت نابليون كلمة
 ىو يقولون كما وبادلناسبة النَّصر، ميدان ىو باريس ف وميدان ساحة أكرب باريس، إذل اذىبوا أنتم اآلن،
اً  معروف باريس ف النَّصر ميدان العادل، ف ادلدن داخل ميدان أكرب العادل، ف ميدان أكرب  ادلعادل ومن جدَّ

اً، ادلشهورة  قوس ىناك ادليدان وسط ف النَّصر؟ دبيدان ُيسمَّى دلاذا مكان، ُكلِّ  من السياح يقصده جدَّ
 ىذا داخل ف نُِقش نُِقش؟ وماذا داخلوِ  ف ُكِتبَ  ماذا القوس ىذا النصر قوس النصر، بقوس معروف
 وىؤالء بونابرت، نابليون سبيل وف فرنسا سبيل ف ضّحوا الَّذين والفرسان والقادة األبطال أمساء القوس
 إذل ويرجعهم القتال جبهة ف يعدمهم ولكّنو! بونابرت نابليون أعدمهم منهم الكثري! أُعِدموا قد كانوا ُكل هم

م على بالعلم لُف وا وقد أىاليهم ! بونابرت نابليون باسم يهتفون وىم قُِتلوا وأَّّنم الشَّهادة أنواطَ  نالوا أَّنَّ
 نظر ف خ ََونة وىم بونابرت نابليون سبيل ف والتضحيات البطوالت من ُيكتبُ  ما التأريخ ف عنهم ويكتب
 أوامَره ويرفضون معو خيتلفون الضبَّاط كبار بأنّ  يقول أن يريد كان ما بونابرت نابليون ألنَّ  بونابرت، نابليون

 ىذا النَّصر قوسِ  ف ورموَزىم أمساَءىم ينِصب ذلك بعد ولكن ادلعركة ساحة ف يعدمهم فكان الظَّاِلمة،
 كذبناىا كذبة التأريخ@ )يقول ىو! بسيِفوِ  وقُِتلوا برصاصوِ  قُِتلوا قد أَّّنم والواقع موجودة، اليوم إذل وىي

 جيرّ  الكَلم أنّ  احلقيقة أبواباً، أفتح أنْ  أريد ال أنا اخلوئي، السيِّد كَلم إذل أعود ،(ذلك بعد وصّدقناىا
 .التفاصيل ىذه ُكلِّ  ف أخوضَ  أن أريد ال وأنا تُفتَّح واألبواب الكَلم
ِأمرهِنُفوذِالمسلمينِيرىِوآمرِقائدِإلىِبحاجةٍِِالخارجِفيِالمهمِاألمرِىذاِعملّيةِأنَِِّوبما - يقول

ِمنِالمهمِاألمرِىذاِلتنفيذِيتصدَّىِفإنَّوُِِللشرائطِالجامعِالفقيوِفيِذلكِيتعيَّنِمحالةِفالِعليهم
 يقول اخلوئي السيِّد ادلخالفني، من ُأِخذَ  ُمصطلح ىو (احِلسبة بابِ  من) ادلصطلح ىذا حّتَّ  - الحسبةِباب
 َلو  اگل ِ ] فهو لو، واليةَ  ال الفقيو أنَّ  فبما لو، واليةَ  ال الفقيو أنَّ  باعتبار احِلسبة، بابِ  ِمن يتصّرف الفقيو بأنّ 

 فقوٌ  ىو احِلسبة وفقوُ  ناصيّب، مصطلح ىو ادلصطلح ىذا (احلسبة) احلسبّية، باألمور مُسَِّيت ما وىي ،[ عةگرِ 
 - لذلكِغيرهِتصديِأنَِِّأساسِعلىِالحسبةِبابِمنِالمهمِاألمرِىذاِلتنفيذِيتصّدىِفإنَّو - !ناصيب  
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ِبشكلٍِ - اجلهاد تنفيذ عدم - تنفيذهِِِعدمِإلىِويؤّديِوالمرجِالهرجِيُوِجب - الفقيو غري تصدِّي
 بشكلٍ  وكاملةٍ  مطلوبةٍ  بنتيجةٍ  جاء االنتفاضة ف اخلوئي السيِّد تصّدي أنَّ  يبدو لذلك - وكاملِمطلوبٍِ

 جيوش ُتشكَّل! منطقّي؟ الكَلم ىذا يعن الكَلم؟ ىذا تقبلون!! أدري ال أنتم؟ تقبلونوُ  ادلنطق ىذا !!كامل
 السيِّد بإشراف ادلرجع، بإشراف العادل ونقاتل كندا ونقاتل األمريكية ادلتحدة الواليات نقاتل ونذىب
 حّتَّ  أحد على رأيي أفرضُ  وال أحرار أنتم نفسي، عن أربدَّث شخصياً  أنا ثقة، عندي ما أنا وا اخلوئي،

 ربع حّّت  أو خطوة، نصف أخطو أنْ  أثق ال شخصياً  أنا ُصليب، من ىو الَّذي ولدي على رأيي أفرض ال
 خطوة ربع وضعِو، وعن آرائوِ  عن أعرفوُ  وِلَما الرَُّجل ىذا شخصية عن أعرفوُ  ِلَما اخلوئي، السيِّد وراء خطوة

 يريدون ويذىبون جيتمعون وادلسلمون ،(صّدام) ظَال ِمٍ  حاكمٍ  وجودَ  أتصوَّر كيف يعن وراَءه، أسريَ  أنْ  أثق ما
 !أنتم؟ تقولون ماذا! صحيح؟ كَلم ىذا! منطقّي؟ كَلم ىذا البلدان، يفتحوا أن

يقة ف السيِّئة اآلراء هبذه لنا خرجت الَّيت ىي العقلّية ىذه ونفس ادلنهجيَّة ىذه نفس  صلواتُ  الُكربى الصدِّ
 !!عليها وسَلموُ  اِ 

ِلِنَـْفِسوَِِِصائَِناًِ - ادلعروفة الرِّواية - َصائَِناًِِالُفَقَهاءِِِِمنَِكانََِِمنِِْفََأمَّا -@يقول ادلعصوم اإلمام معي، تعالوا
 ذلا الرِّواية بينما ُقِطعت ىنا الرِّواية - يـَُقلُِّدوهَِأنَِِْفِلْلَعَوامَِِِّمْواَلهِأِلَْمرُِِِمِطيَعاًِِِلَهَواهُِمَخاِلَفاًِِِلِديِْنوَِِِحاِفظَاًِ
ا كثرياً  عنها ربدَّثتُ  فقد الرِّواية، تكملة بصدد لستُ  اآلن وأنا تكملة،  ضَلنُ  ذلك، بعد عنها سنتحدَّثُ  وردبَّ
 يقول اإلمام ،(الوثقى العروة شرح ف التنقيح) كتاب من األّول اجلزء ،=89 صفحة اخلوئي، السيِّد وكتاب
ِِلَهَواهُِمَخاِلَفاًِِِلِديِْنوَِِِحاِفظَاًِِلِنَـْفِسوَِِِصائَِناًِ - الشِّيعة فقهاء من - الُفَقَهاءِِِِمنَِكانََِِمنِِْفََأمَّا - @ىكذا
ِفـَُقَهاءِِِِمنِِْالبَـْعضِِإالََِِّذِلكَِيُكونَُِِواَلِ - @اإلمام قال ذلك وبعد - يـَُقلُِّدوهَِأنَِِْفِلْلَعَوامَِِِّمْواَلهِأِلَْمرُِِِمِطيَعاًِ

َعة  اإلمام كَلم ىذا األوصاف، هبذه يتَّصف َمن الشِّيعة فقهاءِ  ف يوَجد من ىناك يعن - َجِميَعُهمِاَلِِالشِّيـْ
 ولكن السَّند، ضعيفة الرِّواية ىذه اخلوئي السيِّد رأي حبسب صحيحٌ  العسكرّي، إماُمنا لنا ينقلوُ  الصَّادق

م باعتبار أمورِىم لتمشيةِ  النَّاس بني ينشروَّنا دائماً  الرِّواية ىذه  ىذه غري أخرى واحدةً  روايةً  ديلكون ال أَّنَّ
 الرِّواية، ىذه غري روايةً  الفقهاء ديتلك ال تقليد، وعن شيعة فُقهاء عن وتتحدَّث الفقهاء بتقليد ُتصرِّح الرِّواية

  يقول؟ ماذا اخلوئي السيِّد يُوَجد، أنْ  ديكن شيعي   فقيوٍ  عن يتحدَّث ىنا الصَّادق فاإلمامُ 
ِلهاِيُوَجدِلم - اإلمام ذكر ما مثل أي - وإطالُقهاِظاىُرىاِبالرِّوايةُِأرِيدَِِإنِِْالُجملةِوعلى - @يقول

 والسيِّد تتحقق أنْ  ديكن يقول اإلمام الواقع، أرض على تتحقَّق أنْ  دُيكن ال الرِّواية ىذه أنّ  يعن - مصداق
 تدخني عن نفَسو دينع أنْ  يستطيع ال ىو نفِسو، على يقيسُ  ألنَّوُ  دلاذا؟ تتحقق، أنْ  ديكن ال يقول اخلوئي

 دينع أن يستطيع ال ىو ،"الروشبان" سجاير على غريبٍ  بشكلٍ  ُمدِمناً  وكان الدخان، عن ديتنع وأنْ  السجاير،
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 @الرِّواية ف ادلعىن ذلذا جيد ال لذلك نفَسو، دينع أن يستطيع ال احلمقاء، السَّخيفة الظَّاىرة ىذه عن نفسو
 ىذه أنّ  أي - المعصومينِغيرُِِبذلكِالمتَّصفُِِوَمن - @يقول وِمن حياتِو ف تطبيقاً  (ِلَهَواهُِمَخاِلَفاًِ)

ِفيِحتَّىِلهواهُِمخاِلفاًِِكونوِِِاعتبارِمنِالمقلَّدِفيِالبُدَِِّوعليو - ادلعصومني على إالَّ  تنطبق ال الرِّواية
 غريُ  - غيُرىمِبوِيتَِّصفِأنِِْيحَتَملِالِأمرٌِِفإنَّوُِِالمعصومين،ِغيرُِِبذلكِالمتَّصفُِِوَمنِالمباحات
 ذلا يوجد دل بأنّو يقول كما ىي النتيجة ىي؟ ما النتيجة - الشَّذوذِغايةِفيِفهوُِوِجدَِِلوِأو - ادلعصومني
 ال ادلعان ىذه صحيح مصداق، ذلا يوجد يقول ادلعصوم بينما مصداق، الرِّواية ذلذه يُوجد ال ِمصداق،

 ذلك يدل   أال تنطبق، ال@ يقول اخلوئي السيِّد ولكن بعِضهم، على وإَّّنا الشِّيعة، فقهاء صبيع على تنطبق
 بالفكرِ  وُمشَبعةٍ  مستدبرةٍ  ذىنّيةٍ  وعلى! ؟..التفكري ف اعوجاجٍ  وعلى! ؟..السليقة ف اعوجاجٍ  على

 وكثري الصَّادق، إماِمنا حديثُ  ىو وىذا اخلوئي، السيِّد كتاب ىو ىذا تفهمون؟ ماذا أنتم! ؟..النَّاصيب
ا ويتوقع الرِّواية ىذه حيفظ منكم  ىذه بأنَّ  يقولون خيدعونكم وادلعمَّمون الواقع، أرض على ُمنطبقة تكون أَّنَّ
 !! موجودة غري ىذه يقول اخلوئي والسيِّد ادلراجع، ف موجودة الرِّواية

 فقهاء ف تكون أنْ  ديكن األوصاف ىذه@ يقول الصَّادق اإلمام! ال؟ أم متاىةٌ  ىذه َمن؟ كَلمَ  تتَِّبعون أنتم
ا تتحقَّق، أنْ  دُيكن ىي إذاً  منهم، القليل ف ولكن الشِّيعة  زمنٍ  ف ويوَجدون زمانِنا، ف ىؤالء يوجدون ال ردبَّ
 اخلوئي والسيِّد..!! ادلواصفات هبذه فُقهاء يُوجد أنْ  دُيكن يُوجدوا، أنْ  دُيكن ولكن الحٍق، زمنٍ  ف أو ماضٍ 
 فيهم ما فيهم الشِّيعة مراجع بأنَّ  أقول حني َعَليَّ  تعرتضون دلاذا إذاً  ..!!ادلواصفات هبذه فقهاءٍ  وجودَ  ينفي

  على منطبقة ليست الرِّواية ىذه بأنَّ @ يقول ىو أنا، ولستُ  يقول اخلوئي السيِّد ىو ىذا! العيوب؟ من
! َعَليَّ؟ تعرتضون إذاً  دلاذا ،=89 صفحة وىذه كتابُُو، ىو وىذا غريِه، على وال نفسوِ  على ال الشِّيعة، فُقهاء
 ىذا احلقائق، ىي ىذهِ  شيئاً، تفهمون وال ُجهَّال أنتم ادلراجع؟ بقيَّةِ  وعن نفسوِ  عن كَلَموُ  أنقل أنا أليس

 .ادلئة ف مئة أعوجٌ  منطقٌ  وأؤّكُد، ادلئة، ف مئة أعوجٌ  منطقٌ  إنّو وا ال؟ أم أعوج منطق ادلنطق
ِعلىِبوِِِاسُتِدلَِِّوِممَّا - @اجلزء نفس من ،96: صفحة آخر، موضعٍ  وإذل @آخر مكانٍ  إذل معي وتعالوا
 - رعيَِّتكِأفضلَِِالنَّاسِِِبينِللحكمِاخترِقولوِِِمنِاألشترِمالكِإلىِالمؤمنينِأميرِعهدِفيِماِالتقييد
 أمري َعهد ف َوَرد الكَلم ىذا ال؟ أم الرَّعيَّة أفضل يكون أن البُدَّ  القاضي وىل القاضي، صفات ف حديث
 يقول - رعيَّتكِأفضلِالنَّاسِبينِللحكمِِِاختر - ادلؤمنني؟ أمري قال ماذا األشرت، مالك إذل ادلؤمنني
 الكَلم هبذا ُيستَدل  @ قال ذكر البداية ف ىو - عليوَِويَِردُِ - أقبلو ال الكَلم ىذا أنا لكن اخلوئي السيِّد
ِأفضلَِِالنَّاسِبينِللحكمِاختر - اجملتمع ف النَّاس أفضلَ  يكون أنْ  أي القاضي، ف األفضلّية اشرتاط على

 إشكال، ىناك أي - َعليوَِِِويَِردُِ - ادلعروف العهد وىو األشرت دلالك ادلؤمنني أمري كَلم من ىذا - رعيَِّتك
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 إذل ىنا رجعنا ضعيف، سنُدهُ  ىذا - السَّندِثابتِغيرُِِالعهدِأنَِّ - يقول دلاذا؟ الكَلم، هبذا أقبل ال أنا
 ورُبرِّف اخلوئي، السيِّد حول شيءٍ  ُكلَّ  رُبطِّم الرجال علم قذارات أنَّ  ُتَلحظون أال الرجال، علم قذارات

 - عباراتوُِِكانتِوإنِْ - يقول؟ ماذا ُثَّ  - السَّندِثابتِغيرُِِالعهدِأنَِّ - اخلوئي؟ السيِّد حول شيءٍ  ُكلَّ 
 السََّلم عليو عنو الص دور ظاىرة العبارات كانت إذا - السَّالمِعليوِِِعنوُِِالصُّدورِظاىرة - العهد عبارات

 !!ضعيف السَّند ضعيف، السَّند يقول ترفضو؟ فلماذا األمري كَلم ىو ىذا أنَّ  ُمطمئن أنت يعن
 عليكم عليكم، سَلمٌ ] معارفو، بأحد رجلٌ  يلتقي َلمَّا النَّاس، يردُِّدىا الَّيت النكتة ىذه مثل بالضَّبط ىذا

 ُىم ميت بأّنك أخربون الَّذين لكن قال أمامك، حيّ  أنا@ قال[ مّيت انت  الواگ حيّ  انت ىاه السََّلم،
 القضيَّة ىذه السَّند، على فاالعتماد!! ثقات دبوِتك أخربون الَّذين بأنّ  لوُ  ويقول حّياً  يراه ىو ثقات،

 !!الذَّوق ىذا نفس على ىي بالضَّبط
 عليو، نعتمدَ  أنْ  نستطيع فَل ضعيف السَّند لكن األمري، عن الصدور ظاىرة عباراتو العهد بأنّ  يقول ىو

 القضيَّة ىذه وقطعاً ! طبيعّية؟ بطريقة[ يشتغل يعن] الرَّجل ىذا أنتم؟ تقولون ماذا! سليم؟ منطق ىذا فهل
 ُكتِبهم ف موجود ادلراجع بقيَّة وعند السيستات، السيِّد عند نفسوُ  الكَلم ىذا اخلوئي، بالسيِّد خاصَّة ليست

ا دلاذا؟ هبا، نعمل ال لكنَّنا ادلؤمنني أمري عبارات العبارت ىذه يقولون موجود الكَلم نفس أحباثِهم، وف  ألَّنَّ
 بعهدِ  تعمل أنْ  بغداد ف احلكومة يُطالبون كربَلء ف ادلرجعية ديثِّلون الَّذين اجلمعة ُخطباء! السَّند، ضعيفة

 ف يؤثّر أن ديكن الكَلم ىذا مثل عليكم با أسانيِده، بصّحةِ  يعتقدون ال وىم األشرت دلالك ادلؤمنني أمري
 دلاذا؟ بو، يفتون وال األشرت مالك إذل ادلؤمنني أمريِ  بعهدِ  تعمل ال نفسها ىي ادلرجعيَّة كانت إذا! احلكومة؟

م مع ضعيف َسَندهُ  ألنَّ   النَّواصب ألنَّ  ودلاذا؟ ىذا؟ معىن ما ادلؤمنني، أمريِ  كَلمُ  الكَلمَ  بأنَّ  يعتقدون أَّنَّ
 ..!! علي   كَلمَ  ويرتكون النَّواصب من السَّند قواننيَ  يأخذون فهم السَّند، قواننيَ  وضعوا

 ىذا - السَّالمِعليوِعنوِالصدورِِِظاىرةَِِعباراتُوِكانتِوإنِْ - @يقول ىو زعيُمهم وىذا يقولون، وىم
 ألنَّ  دلاذا؟ - أبداًِِالفقهّيةِالفتاوىِفيِعليوِلالعتمادِصالـِحٍِِغيرُِِالظهورِىذاِمثلِأنَِِّإالَِّ - ىو كَلمو

 كَلم ىو ىذا بأنّ  تعتقد أنت يعن آخر، َسببٍ  أي   يوجد وال السَّبب، ىو ىذا بذلك، يقبلُ  ال الشَّافعي
 من الطوسي الشَّيخ هبا جاء الَّيت االستنباط طريقة ألنَّ  دلاذا؟ ِبو، أعملُ  ال وتقول تأت ثّ  ادلؤمنني أمري

 !!ادلراجع ُكُتب ىي ىذه! أنتم؟ تقولون ماذا! منطقّي؟ الكَلم ىذا ىل! ذلك تقبل ال الشَّافعي
ِالِالشَّرعيَّةِاألحكامِفيِإليوِيُرَجعُِِمنِبأنَِِّللجزمِِ -@منو عليكم قرأتُ  الَّذي الكتاب نفس ىو ىذا

 إذل الكتاب أوَّل من موجود وىو النَّاصيبّ  الن َّّفس ىذا ُتَلحظون أال - لهمِالحبِِِّشديدَِِيكونَِِأنُِِْيشتَرط
 اإلمام عن الرِّواية قليل قبل عليكم قرأتُ  الَّذي الكتاب نفس الكتاب، ىذا نفس ىو الكتاب؟ آخرِ 
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 اإلمام الصِّفة، هبذه فقهاء يوَجد ال انطباق، ذلا يوَجد ال@ يقول ،(...ِالُفَقَهاءِِمنَِكانََِِمنِِْفََأمَّا) @الصَّادق
 أمري كَلم عن يقول وىو منو قرأتُ  الَّذي الكتاب نفس! يوَجد ال@ يقول وىو يُوَجدوا، أن ديكن بأَّّنم يقول

 النَّواصب، من هبا جاؤوا الَّيت االستنباط قواعد حبسب عليو، أعتمد ال لكنَّن الص دور ظاىر بأنّو ادلؤمنني
 اذلادي اإلمام عن الرِّواية كانت لو حّتَّ  يقول ىنا، ىو الكَلم نفس األصول، وعلم الرِّجال علم قذارات

ِِإنَِِْكاُفوُكماِفَِإنَـُّهَماَِأْمرِنَاِِفيِالَقَدمَِِِكثيرِِِوُكلُِِِّحبـَِّناَِفيَِمِتينٍُِِكلَِِِّعَلىِِديْنُكماِِفيَِفاْصِمَدا) @صحيحة
  (.تـََعاَلىِاهللَُِِشاءَِ
 اذىبوا@ يقول اإلمام - للجزمِِ - دلاذا؟ - قطعاًِِبهاِمعمولَِغيرُِِفهي - ىذه وىي - الثَّانيةِالرِّوايةِوأمَّا
 النَّواصب، من جاءنا جاءنا؟ أين من اجلزم ىذا! جزم ىناك ولكن يقول وىذا لنا، احلبِّ  شديدُ  ىو َمن إذل
 الوىابّية ُكتب ف ادلوجود، ىو ىذا فيو، الِشدَّة يشرتطون ال لكن البيت أىل ُحبَّ  يُوِجبون النَّواصب ألنَّ 

 الوىاب عبد ابن زُلَمَّد ُكتب ف الكَلم، ىذا موجود ُكتُِبهم ف واِ  البيت، أىلَ  حُيبَّ  أنْ  ادلسلم على جيب
 واجب، البيت أىلِ  ُحبَّ  بأنَّ  ستجدون الوىاب عبد ابن زُلَمَّد ُكتب راجعوا الكَلم، ىذا موجود نفسو

 شدَّة يشرتطون ال فالنَّواصب وىكذا، معهم النَّيبّ  نساءَ  ونُدِخل عصمَتهم نعتقد ال بدرجةٍ  ضلب هم ولكنَّنا
 @ ذلك يشرتط والُقرآن واضحة، زياراِتم ذلك، يشرتطون البيت وأىل البيت، أىل ف احُلبّ 

 ،(أحبَُّكمِاهللِأحبَِِّوَمنِاهللِأحبََِِّأَحبَُّكمَِوَمنِْ) @حب هم ىو اِ  وحب   ،﴾لِّلّوِ حُبّبً أَشَدُّ آهَنٌُاْ ًَالَّرٌِيَ﴿

 زعيم رأسهم وعلى الطائفة ومراجع ادلؤمنني، عامَّة ف ذلك يشرتط الُقرآن ،﴾لِّلّوِ حُبّبً أَشَدُّ آهَنٌُاْ ًَالَّرٌِيَ﴿
 ىذه نفس من مأخوذ ادلعىن وىذا! ذلك يشرتطون ال الشريف سّره قّدس اخلوئي السيِّد العلمية احلوزة

  !سليم؟ منطق ادلنطق ىذا !!النواصب ُكُتبِ  الُكُتِب،
 يكونون أناسٍ  مع إالَّ  تتناسب ال الَّيت العميقة بادلعان ادلعبَّأ الثغور دعاء ف أمّية لبن يدعو السَّجاد اإلمام
 السيِّد اجلنَّة، ف ومقاماِِتم بأماكِنهم ذلم ا يُلوِّح أنْ  الثغور ألىل يدعو الدعاء الطفوف، ُشهداء من قريبني
  تقولون؟ ماذا سليم؟ غري أم سليم منطق ىذا! أميَّة بن جلند هبذا يدعو السجاد اإلمام@ يقول اخلوئي
 أنْ  ديكن أنّو أي كَلمِو، آخر إذل( ... لِنَـْفِسوَِصائَِناًِِالُفُقَهاءِِِِمنََِِكانََِِمنَِِْفَأمَّا@ )يقول الصَّادق اإلمام
 ديكن يقول اإلمام الوصف، هبذا لفقهاء وجودَ  ال@ يقول اخلوئيّ  والسيِّد الشِّيعة، فقهاء بعض ف ذلك يكون

 ىي ما ادلواصفات، ىذه ديتلكون ال فقهاء إذل يقودكم ىذا؟ يقودكم أين إذل! يوجد ال يقول وىو يوجد، أنْ 
 أىل مواصفات الشَّافعّية، مواصفات وا الشَّافعّية، مواصفات الفقهاء؟ رسائل ف ادلوجودة ادلواصفات

@ يقول اخلوئي السيِّد ألنَّ  الشَّافعّية، ُكُتب راجعوا ادلواصفات ىذه العملّية، الرسائل ف موجودة ليست البيت
 ىذه@ يقول اخلوئي والسيِّد ذلواه، سلاِلفاً  يكون أن البُدَّ  الفقيو@ يقول اإلمام لو، وجودَ  ال (لهواهُِمخاِلفاًِ)
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 مصطلح ادلصطلح ىذا ااِلجتهاد، العملّية؟ الرسائل ف ادلوجودة الصِّفات ىي ما موجودة، ليست الصِّفة
 وبقّية حبث، فيو ىذا ناصيبّ  غري أم ناصيبّ  ادلضمون البيت، أىل مصطلحات من ىو ما ىذا ناصيّب،
 ُكتبِ  من ُأِخَذت واِ  الشَّافعّية، ُكتب من ُأِخَذت ىذه ،(العقل الذكورة، احلياة،@ )يشرتطوَّنا الَّيت الشروط
 ال العملية الرِّسالة ف ادلذكورة الّشروط ىذه بأنَّ  يقول ىذا كتابوِ  ف اخلوئي السيِّد ونفس بالنّص، الشَّافعّية

 أنْ  أستطيع ال لكنَّن الكتاب ىذا ف مذكور الكَلم ىذا احُلَسني وحقِّ  البيت، أىل عند روايات عليها توجد
 .إليو ارجعوا أنتم سريعاً، جيري الربنامج ووقت شيء كلَّ  عليكم أقرأ

 يقول للفقهاء، العملية الرسائل بقيَّة وف العملّية، رسالِتو نفس ف ادلذكورة التقليد مرجع صفات يذكر حني
 هبا جاؤوا وا هبا؟ جاؤوا أين من فيها، البيت أىلِ  عن روايات تُوجد ال نوردىا الَّيت ادلذكورة الصِّفات ىذه
 ال موجودة، غري ىذه يقول اإلمام ذكرىا الَّيت الصِّفات الشَّخصّية، اخلرقاء استحساناِِتم ومن الشَّافعية من

 عن يتحّدث ىو! مصداق ذلا ليس يقول األغا وجناب موجودة يقول اإلمام مصداق، ذلا ليسَ  ذلا، وجودَ 
 ادلؤسَّسة عن يتحّدث العلمّية، احلوزةِ  واقعِ  وعن أساتذتوِ  وعن تَلمذتِو وعن الشَّخصية حالتوِ  وعن نفسوِ 

ينيَّة  ىذه تُوجد ال كَلمِو، ف صادقٌ  والرَُّجل الكَلم، ىذا يقول لذلك ادلواصفات، ىذه سبتلك ال الَّيت الدِّ
ينيَّة ادلؤسَّسة ف الشِّيعة عند يوجد ال العملّي، اجلانبِ  من صادقٌ  ىو ادلواصفات،  هبذهِ  فُقهاء النَّجف ف الدِّ
 أنا لستُ  حوَلو، دبَن وأعرفُ  بأساتذتوِ  وأعرفُ  بتَلمذتوِ  أعرفُ  وىو اخلوئي السيِّد كَلم ىو ىذا ادلواصفات،

 ..!!ىذا يقول ىو أقول، الَّذي
 ادلنطق ىذا! صبيعاً  ادلراجع منطق ىو ىذا الرجل، هبذا خاّصاً  وليس الرَُّجل، ىذا عند ادلوجود ادلنطق ىو ىذا
 الفاجرَ  الكافرَ  الضالَّ  النَّاقصَ  الفاسدَ  التقييمَ  ىذا عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الزَّىراء تقييمَ  أقبل جيعلن ىل
 ىذه راجعوا الشِّيعة؟ أي ها أنتم وجدانكم أين اإلنصاف؟ أين! العقلية؟ هبذه وُىم ادلراجع ىؤالء من

 يُدرين وما باطل، على وأنا حقّ  على فأنتم واحدة، ِكذبةً  مّن  وجدمت وإذا الُكُتب ىذه راجعوا الكلمات،
 ناطقٌ  ناطقان، فُهما ادلنطقني دبيزانِ  األمورَ  زِنوا طريَقكم، َشخ ِّصوا طريَقكم، َشخ ِّصوا أنُتم باطل، على لعّلي
 النَّاطقون ىم ىؤالء عقيدت حبسب الشَّيطان، عن ينطقُ  وناطقٌ  ا، عبدَ  فقد إليو استمع من ا عن ينطقُ 

 أعبدُ  فإنَّن اخلوئي السيِّد إذل أستمع إذا اآلن أنا الشيطان، عبد فقد إليهم استمع فمن الشَّيطان، عن
 وسَلموُ  اِ  صلواتُ  فاطمة من االنتقاصِ  وإذل الضَلل إذل يب يُؤدِّي وىو شيطان ، منطقٌ  ىذا الشَّيطان،

 أعرَفهم، أن أنا أريدُ  لنفسي أزَّنم@ أوَّالً  والعلماء، ادلراجع لكم أَزِن أنا ىنا ومن ادليزان ىي فاطمة عليها،
 .إليكم راجعةٌ  والقضيَّةُ  والنتائج، احلقائق هبذه ُأحدِّثكم@ وثانياً 
 لكن واسع، بشكلٍ  أُفصِّل أنْ  أستطع ودل زلدود الربنامج وقت ألنَّ  كاملة، أقول ال صورةٍ  إذل وصلنا أعتقد
يقة اخلوئي السيِّد يعتقدُ  ماذا رُلَملة، فكرة إذل وصلنا  فيما! اعتمدىا؟ الَّيت ادلنهجّية ىي وما! الكربى؟ بالصدِّ
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 .واالستنباطّية والفكريّة العلمّية منهجيَّتوِ  من مَلمحَ  أخذتُ  مرّ 
 السيِّد أوالدُ  الِفيديوات ىذهِ  عليكم، عرَضها سأعيدُ  ولكنَّن السَّابق، ف عرضُتها فيديوات عليكم أعرض
 مراجع، صاروا منهم البعضُ  شخصياتٍ  وبني طلبتوِ  بني الربّان، ف اخلوئي السيَّد بيت ف َصّوروىا اخلوئي
 منوُ  يتخرَّج الَّذي اجمللس ىو اجمللس ىذا يعن بيننا، فيما اآلن إذل حيَّاً  بقي من ومنهم توفّ  من منهم

 يسرتشد وادلرجع ادلرجع، حول جيتمعون واخلربة البصرية أىل أنَّ  اجلهاد باب ف نقرأ كنَّا قليل قبل ادلراجع،
 كما والتحقيق العلم زمن ف الشِّيعي الوسط ف والبصرية اخلربة أىل رللسُ  ىو ىذا سُلتصرة بعبارةٍ  بآرائهم،
 اسم على يكّنوه أنْ  وُطَلبو أحبابوُ  حيُِبّ  كما صبال، أيب السيِّد اخلوئي، القاسم أيب السيِّد زمن ف يقولون،

 ظاىرة ستَلحظون اجُلَّلس، بقيَّةِ  وعلى اخلوئي السيِّدِ  على التدخني ظاىرة وستَلحظون صبال، الكبري ولِده
 ! ُمقرف بشكلٍ  نظري وحبسب واضح بشكل التدخني
 خارج الشِّيعة ألنَّ  الشِّيعة، إذل سيُنق َلُ  التصوير ىذا وأنَّ  ُتصّور، كامريا ىناك بأنّ  يعلمون ىؤالء أنَّ  الغريب
 عادل ف يعيش اخلوئي السيِّد أنَّ  باعتبار اخلُوئي، السيِّد برّانِّ  عن أفَلماً  نريد ويقولون يطلبون كانوا العراق

 قريبون! ا من قريبون وأَّّنم! ادللكوت أجواء ف يعيشون والُعلماء ادلراجع أنَّ  تتصوَّر ىكذا النَّاس ادللكوت،
 يعيشون كانوا إذا! األمر صاحب ألطاف وف! األمر صاحب أحضان ف! العرش من قريبون! الغيب من
 أنا َخُرط؟ ىذا تقولون؟ ماذا قرأناه، الَّذي اخلَُرط ىذا! منهم؟ يصدر اخلَُرط ىذا] األمر صاحبِ  ألطافِ  ف

  .براحِتكم فقاىًة؟ ربقيقاً، علماً، ُتسّموه أنْ  تريدون أنتم ،[َخُرط ىذا أقول
 سلطة أيّ  لديّ  ليست أيضاً  وأنا َعَليَّ، سلطة أي لديكم ليست رأيي، ف حر   وأنا آراِئكم، ف أحرار أنتم

 عبيداً  يكونوا أنْ  النَّاس من تريدون أنتم غريِكم، على وال عليكم ُسلطةٌ  رل تكون أنْ  أطمع ال أنا عليكم،
 آراؤكم ربقيقاً؟ علماً، ىذا ُتسّمون غداً، وال أمس وال اليوم ال الطريقة، هبذه أُفكِّرُ  ال أنا رل بالنِّسبة عندكم،

 ىذا  ولونگي  أمسّيو، ال گَسل ِ  حّتَّ  گَسل ِ @ عراقي مصطلح عندنا ىذا، َخُرط] أمسّيو أنا أحرار، وأنتم لكم
 الزَّىراء عن ِقيل الَّذي سواء الكَلم فهذا ،[َخُرط مستوى ىذا ،گالسَّل ِ  مستوى من أقل ىذا ،گَسل ِ  حيچي

 خرط] ُكل و رل بالنِّسبة ىذا الفقهية اآلراء ىذه بقيَّة أو قيس ابن ُسَليم كتاب عن أو عليها ا صلوات
 منطق مع يتعارض وحينما البيت، أىل حديث ومع البيت أىل منطق مع يتعارض ألنَّوُ [ خرط كَلم ىذا،
  .فعَلً  اآلن ادلوجود ىو ىذا ولكن عليو، وكثرية فيو مغاالة تعترب[ َخُرط] كلمة حّتَّ  البيت أىل

 وهبذه اذليئة وهبذه احلالة هبذهِ  يكونون ذلك ومع الشِّيعة إذل ستُنَقل األفَلم ىذهِ  بأنَّ  يعلمون ىؤالء فأقول
 ..!! ولبناتِنا ألوالِدنا حسنةً  أسوةً  سُبثِّل ال إَّّنا@ عنها أقول أن ديكن ما وأقلّ  .ادل ُقرِفة الصورة
  @الشَّريف ِسر ه ُقدِّس اخلوئي السيِّد برّان ف الصَّاخبة التدخني حفلة ُنشاىد
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 ا شاء إنْ  تأتينا احلديث بقيَّة لندن، مدينة ف العشاءين أذان وقت قاربنا قد ضلنُ  غد، ليوم التعليق أترك
ا، الشَّاشة نفس على غد يوم حلقة ف تعاذل  ... الَقَمر شاشةُ  إَّنَّ

 ... الَقَمر رَِعايَة ِف  أَتْ رُُكُكم
 هُشَبىِدٌِنَب ًًَُجٌُهِ ًُجٌُىِنَب عَيْ الىَسْةَ إوْشِف ... لَوَس ٌب ... احلُسَني أَخٍِهَ ًَجْوِ عَيْ الىَسْةِ وَبشِفَ ٌَب

 .. . احلُسَني أَخٍِهَ بِحَكِّ اإلًْخَسًِْج عَلَى ًَهُخَببِعٍِنَب

  ... اهلل أهَبىِ يف ... جَوٍعبً الدُّعَبء أَسأَلُىن
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ِ:وفيِالختام
الِبُــّدِمــنِالتنبيــوِالــىِأنّنــاِحاولنــاِنقــلِنصــويِالبرنــامبِكمــاِىــيِوىــذاِالمطبــوعِالِ
يخلــوِمــنِأخطــاءِوىفــواتِفمــنِأرادِالدقّــةِالكاملــةِعليــوِمراجعــةِتســجيلِالبرنــامبِ

ِبصورةِالفيديوِأوِاألوديوِعلىِموقعِزىرائيون.
 
 
ِ

ِمعِالتحيات
ِالـُمتابَعة
ِزىرائيون
ِىـ3417ِ
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