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 بِسْنِ اهلل السَّحْوَيِ السَّحٍِن

 
  ...األًَْلٍَِبء ٌَخٌَخَّوُ إِلٍَوِ الَّرِيْ اهلل ًَخْو ٌَب عَلٍَه سَلَبمٌ

  ...اهلل بمٍَّتَ

 ...!فَمَدَن؟ هَيْ ًَخَدَ الَّرِيْ ًَهَب ًَخَدَن هَيْ فَمَدَ هَبذَا
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 الْوِئت بَعد العَبشِسَةُبَعْد  الثَّبهِنتُ تُمَلَحَالْ

 الثَّالثٌُىً هسباخل اجلُصْءُــ  فَبطِوَت ٌَب لَبٍَّهِ

 2ج الصَنَوٍَّت -  1 ق الشٍِّعًّ الٌالع يف األبرت ادلنيح هالهحُ
 

  ... بَ َناِتْ  أَبْ َناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسََلمٌ 
( فَاِطَمةِياِلبَّيكِِ) ..!!. فَاِطَمةِيَاِلَبَّيك5ِِ ىذهِ  احلََلَقاتِ  رَلُْموعةِ  ِفْ  يَ تَ َهادى الَِّذيْ  الُعنوانُ  نَفسوُ  ىو العنوانُ 
 ستأتينا وحلقاتٌ  العنوان، ىذا ِظَللِ  ف ىي أيضاً  احللقةُ  وىذهِ  السَّابقة، حلقاتُنا أجوائوِ  ف مضت عنوانٌ 
 احلَلقاتِ  وِف  احلََلقة تِلكَ  ف حديثي بأنَّ  قُلت أمس يوم حلقةِ  ف، تعاىل اهلل شاء إنْ  القادمةِ  األيَّام ف تباعاً 
ِلَبَّيكِِ) حلقاتِ  رلموعةِ  ف وأتناوذُلا تناولُتها الَّيت ادلباحث فصولِ  ُُجلةِ  ِف  الَفصلُ  َىذا يَنتهي حّتَّ  تَليها الَّيت

 بأنّ  وقلتُ  الكوثَر، سورة فناءِ  ف ادلاضية احللقةِ  ف ربدَّثتُ  فقد األبرت، ادلنهجِ  مَلمحُ 5 موضوُعو (فاطمةِيا
 5 منهجيَّتان ىناك
o كوثريّة منهجيَّةٌ  ىناك! 
o أبرتيّة منهجيَّةٌ  وىناك! 
( الرَّمحاين ادلنطق) 5ِعبارتَِ  مسامِعكم على أُردّْدُ  ُكنت وِكراراً  وِمراراً  ىذا، الربنامج بدأ حيث ُىوَ  ُىوَ  الكَلمُ 

  !!أبْ رَتِيَّةٌ  منهجيَّةٌ  وىناك كوثريٌّة، منهجيَّةٌ  ىناك5 ُىوَ  ُىوَ  فالكَلم ،(الشَّيطاين ادلنطق)و
 من استعرضتوُ  ما ،(فَاِطَمة يا لبَّيكِ ) حلقاتِ  رلموعة احلَلَقات، ىذهِ  رلموعةِ  ف استعرضُتوُ  ما ُكلّْ  بعد

 حركةَ  أنّ  َحوذَلا احلديثُ  َتقدَّم الَّيت البياناتِ  تِلُكم ُكلّْ  بعد وواضحٌ  الشّْيعيَّة، ادلكتبةِ  إىل وصلتُ  حّتَّ  حقائق
اً  واضحةٌ  األبرتيّْ  ادلنهجِ  ينيَّةِ  ادلؤسَّسة ف ِجدَّ  فأنا ولذا األبرت، بادلنهجِ  واضحٌ  تأث ُّرٌ  فهناك الرَّمسيَّة، الشّْيعيَّةِ  الدّْ

 أفصّْلَ  أنْ  أستطيعُ  وال ُمقتضبٍ  وبشكلٍ  أربدَّثُ  ستأت، الَّيت واحللقات احللقة، وىذهِ  ادلاضيِة، احللقةِ  ف
5 والعنوان ادلطلب، يُوضّْحُ  الَّذي بالقدر ولِكن ُمقتضبٍ  بشكلٍ  أربّدثُ  حينئٍذ، احللقات ستطولُ  وإاّل  القولَ 

 الرسائلِ  من أمس، يومِ  َحلقة ِف  البدايُة، وكانت إُجايل، بشكلٍ  ادلَلمح ذلذهِ  سأتعرَّض األَبرت، ادلنهجِ  مَلمحُ 
 .عليو اهللِ  رمحةُ  ادلفيد شيِخنا إىل ادلقدَّسةِ  النَّاحيةِ  من وردت الَّيت

ا ،(االحتجاج) كتابُ  ىو وىذا  أنْ  بعد الّرسالتني، أوردَ  الَّذي اآلن، أيدينا بني األقَدمُ  ادلصدرُ  ىو وردبَّ
َِجَنحَُِِمذَِِْأَصاَبُكمِالَِّذيِِْبِالُذلِ َِوَمْعرِفَ تُ َنا) -5األوىل الشَّريفةِ  الرسالةِ  ف جاء وشلَّا الثَّالثة، الرّْسالةُ  ُعِلَست

َِورَاءَِِاْلَمأُخوذَِِالَعْهدََِِونَ َبُذواَِشاِسَعاًَِِعْنوُِِالصَّاِلحُِِالسََّلفَُِِكانََِِماِِإلى - الشّْيعة من - ِمْنُكمَِكِثيرٌِ
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  (.يَ ْعَلُمونَِلَِِكأَن َُّهمِظُُهورِِىم
ِِفيِالُقُلوبِِِِمنِِاْجِتَماعٍَِِعَلىِِلطَاَعِتوِِِاللَُِِوف ََّقُهمَِأْشَياَعَناَِأنََِِّوَلو) -5الثَّانية الرّْسالة ف كذلك وجاء

ُهمِتَأخَّرََِِلَماَِعَليِهمِبِالَعْهدِِِالوفَاءِِ   .الشَّريفة الرّْسالة ف جاء ما آخر إىل - (بِِلَقائَِناِالُيْمنَُِِعن ْ
 واضحٌ  اخلطابُ  ادلفيد، الشَّيخ بواسطةِ  ولكنْ  للشّْيعة، ضلن، لنا علا ادلوجَّهتني ادلهدويّتني الرّْسالتني أنّ  واضحٌ 

اً، صرػلةٌ  والكلماتُ   صلواتُ  اإلمامُ  يرُيدُ  دبا َتعبأ مل الشّْيعةُ  قُلُت، وكما لنا، البيانات ىذه يُوجّْو اإلمام جدَّ
 .آخر طريقٍ  ف ومضت عليو وسَلموُ  اهللِ 

 الواضحة احُلججِ  ِمن برارلي ف عرضتُ  كم يرون السَّابقة والربامج الربنامج ىذا ُيشاىدون الَّذين اآلن
امغةِ  والرَباىنيِ  واألدلَّةِ  الَلئحةِ  والبيّْناتِ   من ليتأكَّدوا بأنفِسهم رجعوا منهم والبعضُ  ادر،ادلص أُمَّهاتِ  وِمن الدَّ

 الِكرام، مرورَ  أقول ال ذلك ُكلّْ  على مّروا ولكنَّهم بأنفِسهم، ذلك ووجدوا ادلصادر ىذه عن نقلُتوُ  ما ِصحَّةِ 
 الشّْيعيَّة، ساحِتنا ف الواقعُ  ىو ىذا! الواقع ىو ىذا ذلك، ُكلّْ  ِمنْ  بشيءٍ  يعبأوا مل الُبخَلء، ُمرورَ  مّروا وإظلَّا

 بالفكر كبرياً  اخرتاقاً  اخرُتِقَ  الشّْيعيُّ  الواقعُ  الطّرح، ِّٔذا أو الربنامجِ  ّٔذا خاصَّةً  القضيَّةُ  وليست اليوم وليس
 والِعرتة، بالكتابِ  باألصَلنيِ  الشّْيعة َربطُ  ىي أُجعني عليهم وسَلموُ  اهللِ  صلواتُ  األِئمَّةِ  فمنهجيَّةُ  النَّاصيّب،

 بعد ُثَّ  فرق، أيّْ  دون ومن بالضَّبط السَّقيفة َفعلت كما وذلك األصَلني، ىذين بني فكَّكت الشّْيعة ولكنَّ 
 َحيثُ  السَّقيفةِ  أتباعُ  فيوِ  انكفأ الَّذي النَّحوِ  بنفسِ  ومراجِعها ُعلمائِها تقديسِ  على الشّْيعةُ  اِنكفأت ذلك

م ِمن بالرَّغمِ  الصَّحابةَ  قدَّسوا  عجيبٍ  بتربيرٍ  الصَّحابةِ  أخطاءَ  ُيربّْرون أَّّنم إاّل  واضحًة، األخطاءَ  يرون أَّنَّ
ا الشّْيعة، عند نفسوُ  واحلالُ  غريب،  مدحِ  ف آياتٌ  وىناك النَّيب أصحابُ  فهؤالء السَّقيفةِ  ألتباع ُمربّْراً  أجد ردبَّ

 صنعوا ىم عاديّون، أُناسٌ  ىم! قيمُتهم؟ ىي فما الشّْيعة ومراجعُ  الشّْيعة ُعلماءُ  أمَّا الُقرآن، ف النَّيبّ  أصحابِ 
 بالقدرِ  احرتاُمهم ذلم عاديّون، أُناسٌ  ىم بالنتيجة ولكنْ  ذلك، ذلم صنعت والشّْيعةُ  كاذبة، قيمةً  ألنفِسهم

  .األِئمَّة منهجيَّةُ  ىي ىذه ذلك، من أكثر ال ػلملوَّنا، الَّيت واخِلربةِ  يتناسب الَّذي
 ولكنَّ  ّٔم، يل شأنَ  ال أنا! تقعد وال الّدنيا عندىم تقومُ  أتباُعوُ  ،(صاد) ادلرجع أو( سني) ادلرجع أنتِقدُ  ِحني
 أىل دبنهجيَّةِ  اجلهلِ  عن فضَلً !! الصَّنمية ودبرض السَّقيفة، بدودةِ  ُمصابون القوم أنَّ  إىل ُتشري العوارض ىذه

 إىل النَّاس أقربِ  من كان لو حّت شخصٍ  من ما أنَّوُ  لعلمت زُلَمٍَّد، آلِ  بثقافةِ  ثُ قَّْفت الشّْيعةَ  أنَّ  ولو البيت،
 شخصٍ  من ىنالك وما زُلَمَّد، وآل ل ُمَحمَّدٍ  فقط الكمالُ  كامًَل، ليس فهو عيب، وفيو إاّل  زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ 

 أُجعني، عليهم وسَلموُ  اهللِ  صلواتُ  ادلعصومني نفسِ  ِقَبلِ  من ُعُيؤّم لبيان تعرَّضوا اجلميع للنقد، وتعرَّضَ  إاّل 
ءُ  علماءُ  ىناك حبسبِو، وُكلّّ   عقائديّة، اشتباىات ف كبرية، اشتباىاتٍ  ف وقعوا األِئمَّة أصحابِ  ومن أجَلَّ
 ما وقالوا وانتقدوىم عابوىم األِئمَّةُ  قصٍد، دون من بقصٍد، أخَلقّية، اشتباىات وف شرعّية، اشتباىات وف
 حاذُلم ىذا أولئك فلماذا أحذيِتهم، تُرابِ  ف ذرَّاتٍ  إىل يصلون ال الشّْيعة، ُعلماء الشّْيعة، مراجعُ ! فيهم قالوا
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 بينما الرّْجال، علمِ  بقذاراتِ  مُسّْيت واحتمالّية ظنيَّة قواعد حبسبِ  سبزيق شرَّ  ؽلّزقوََّنم وادلراجعِ  الُعلماءِ  ونَفسُ 
 جهِلهم عن وتتحدَّثُ  اعتقاِدىم ُسوءِ  عن تتحدَّثُ  ُكتُِبهم ف الُعلماء قاذلا يقينيَّة ألقوالٍ  أعِرضُ  ِحني

 ُكلُّنا وضلنُ  األحيان، بعض ف رذالِتهم وعن محاقِتهم وعن واضحٍ  بشكلٍ  ُعُقوذِلم سفاىةِ  عن وتتحدَّثُ 
 ُمعتقداتٍ  وتبّنينا قاديّة،اعت أخطاء ف وقعنا وادلعرفةِ  العلمِ  ساحةِ  ف نتحرَّك الَّذين ُكلُّنا ضلنُ  ذلذا، ُمعرَّضون
 الُقرآن، فهمِ  ف اشتبهنا خاطئة، فتاوى أفتينا خاطئة، اعتقاداتٍ  ف وقعنا اجلميع، عند موجود وىذا خ َاِطئة،
 ادلعاين عندنا انقلبت الغفلُة، أصابتنا َخاِطٍئ، بشكلٍ  األشياءَ  حفظنا البيت، أىلِ  حديثِ  فهمِ  ف اشتبهنا

 الصحيحة النصوص أنَّ  صلد النصوص ف نُدِققُ  وحينما صحيٍح، بشكلٍ  النصوصَ  ضلفظُ  أنَّنا نَتصوَّر وضَلنُ 
 ليست وادلشكلةُ  فيها، ؽلّرون اجلميعُ  طبيعّيةٌ  بشريّةٌ  حالةٌ  ىذهِ  ادلضامني، بني وخلطنا ضلفظُها، الَّيت عن زبتلفُ 

 ! اخلاِطَئة؟ أوضاِعنا لتصحيحِ  نسعى ال دلاذا ىي ادلشكلةُ  ىنا،
 وىذهِ  أفعل ماذا ولكن مشكلة، فهي ُأخِطئ حني قطعاً  ُأخِطئ، أنَّين ادلشكلة ليس أقول وال ،َخطّاء َبشرٌ  أنا

 ىي للمعصوم حاجتُنا ادلعصوم، ضلتاجُ  ضلنُ  ادلشكلة ىذهِ  بسببِ  لذلك ىذِه، ىي البشر طبيعةُ !! طبيعيت ىي
 عند اعتقادياِّ  َخطأً  ُنشخّ صُ  فحينما تكويِننا، من وجزءٌ  ِخلَقِتَنا، من جزءٌ  ىي الَّيت ىذهِ  مشاكلنا بسبب
 نعم خ َطِأِه، على ُيصرّ  حني العال ِم لذلك بالنّْسبة العامل َّناية العامل، َّنايةُ  ىذه يعين فَل العلماء من عال ِمٍ 
 ف العال ِم عند خطأ ىناك يكون أنْ  أمَّا وتَلمذتِو، ومريديو ألتباعوِ  وبالنسبة لو، بالنّْسبة العاملَ  َّنايةُ  ىي ىذه
 إنَّنا احلّد، ىذا عند تنتهي ال األمور العامَل، بنهايةِ  ىذه فما ِكتابٍ  ف أو زلاضرةٍ  ف أو حديثٍ  ف أو درسٍ 
 دلقدّْمات، نتعصَّب ألنَّنا دلاذا؟ بقصد طُلطئُ  بقصٍد، األحيانِ  بعضِ  ف وطُلطئُ  قصٍد، دونِ  من طُلطئُ 

 سياسّياً، االختَلفُ  يكون قد القضايا، من قضيَّة ف معها طلتلفُ  ُأخرى جلهةٍ  عناداً  ذلا نتعصَّب ُمقدّْمات
 ضَلنُ  آخر، شيءٍ  أليّْ  دلنافسٍة، حلقٍد، حلسٍد، نفسياِّ، االختَلف يكون وقد اجتماعّياً، االختَلفُ  يكون وقد

  ... اآلدمّيون ىم وىكذا بشر، ضَلنُ  بشر،
 .....    بحنطةٍِِالنَّعيمَِِباعِآدمٌِِأبي

 !!حنطة شجرة كانت الشَّجرة إنَّ  تقول الَّيت الرّْوايات حبسب
ِِبَشعيرِِِأَِبعِلمِِإنِِِْابَنوَُِِفلستُِِِِِبحنطةٍِِالنَّعيمَِِباعَِِآدمٌِِأبي

 البيت ىذا ألنَّ  جهاتِو، من جهةٍ  ف ادلثلِ  مساقَ  سقُتو أنا ولكن دالالت لوُ  البيت ىذا الواقع، ىو ىذا
 دالالتٌ  لوُ  تكون حينئذٍ  ادلؤمنني أمريِ  إىل ُنِسبَ  فإذا ادلؤمنني، أمريِ  إىل أيضاً  ويُنسب شعراء إىل يُنَسب
 واالعتياديّْ، العاديّْ  البشريّْ  والوضعِ  تتناسبُ  الَّيت الدالالتُ  لوُ  تكون أيضاً  الشُّعراء لبقيَّة ُنِسبَ  وإذا أخرى،
 أنَّ  يتصوَّرون الَّذين ىم بالصَّنمّيةِ  ُأصيبوا الَّذين لكنَّ  العامَل، بنهايةِ  ىي فما الُعلماءِ  من عاِلماً  ننتقد فحينما

 !!العامل َّنايةُ  ىو األمرَ  ىذا
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 الَّيت ادلضامنيِ  ف تتمعَّنوا أنْ  رجائي األبرِت، ادلنهجِ  مَلمحَ  فيها سأتناولُ  بأنَّين قلتُ  الَّيت احللقات ىذه ف لذا
 ضَلنُ  األجواء، ىذه من ُأخرَِجُكم ولن والعرتة، الكتابِ  أجواءِ  من أخرجُ  ال بأينّ  عودَُّتكم وأنا لكم، سأنِقُلها

 بكم أذىب ولن بعيداً، أذىب لن بعيداً، نذىب لن حوذَلا، نطوف أو والِعرتة الكتاب دائرة ف ندخلُ  ِإمَّا
 .والعرتة الكتابِ  دائرةِ  عن بعيداً 
 إلينا األبرت ادلنهجُ  وتسرَّب موجودين، كانوا األَِئمَّةَ  ولكنَّ  األَِئمَّة، زمان ف حّتَّ  األبرتُ  ادلنهجُ  إلينا تسرَّب لقد
 اِنتهت حينما بدأت ضَلنُ  ُمشكلتُنا موجودين، كانوا اخلاصّْني النُّواب ولكنَّ  الصُّغرى، الغيبةِ  زمانِ  ف حّتَّ 

 للهجرة، 924 سنة َشعبان ُمنتصفِ  ف الرَّابع النَّاِئبُ  السَّمريُّ  تُوفّ  ُمشكلتُنا، َبدأت ُىنا ِمن الصُّغرى، الغيبةُ 
نيا السَّمريّْ  روحُ  فارقت أنْ  بعد اليوم، ذلك من األخريةِ  السَّاعات ُمنذُ  ُمشكلتنا وبدأت  الَغيبةُ  وبدأت الدُّ

 الكربى، بالغيبة الشّْيعةُ  مَسَّتها الَّيت التامَّة الغيبةُ  الثَّانية، الغيبةُ  بدأت الشَّريف، التوقيع ف جاء كما التامَّة
 سنة شعبان، شهر من عشر اخلامس يوم من األخرية السَّاعات ف كانت وبدايتها الكربى الغيبةُ  بدأت
  وجوَىها؟ أعطت أين الشّْيعةُ ..!! ُمشكلتُنا بدأت ىنا من ،924

 وىذهِ  الشّْيعة، إليهم ترجع الَّذين ىم عنهم، يتفرَّعون والَّذين اخلاصَّون النُ وَّابُ  كان السَّاعات ىذهِ  قبل
 ضلوٍ  ف فبدأنا ادلنظومة، ىذه انتهت ،(بعِدكِمنِأحدٍِِإلىِباألمرِِِتُوصِِِل) وانقطعت انتهت ادلنظومةُ 
 ف وجوَىها أعطت أين الشّْيعةُ  الُكربى، الغيبة من األوىل السَّاعاتُ  ىي ىا جديدة، دبسلكيَّةٍ  بدأنا جديد،

 وف وِشرائِها، بَيِعها ف حياِِتا تفاصيلِ  وف اليومّية، ااِلبتَلئّيةِ  الشَّرعّيةِ  مسائلها ف األقل على ديِنها؟ أمورِ 
ينيَّة حياِتا تفاصيلِ  وف وعباداِِتا، طُُقوِسها  أعطت أين العملّية، الرسائلُ  اآلن بوِ  تتكفَّلُ  ما وىو اليومّية، الدّْ
  وجَهها؟

 ومعروفاً  ُمربَّزاً  يكن مل لكنَّوُ  الصُّغرى، الغيبةِ  َعصرِ  ُعلماءِ  من أيضاً  وكان الشّْيعِة، ُعلماءِ  من عالِ مٌ  ىناك كان
 ومن الصُّغرى، الغيبة زمان ف َموجوداً  كان البغداديّ  اجلنيد ابنُ  ،(البغداديّ  اإلسكافّ  اجلنيد ابنُ ) وىو

 ابنُ  كان الصُّغرى الغيبة زمانِ  ف الشّْيعيّ  الوضع وتفاصيل حياتوِ  تفاصيل ف والتتبُّع والشَّواىد القرائن ِخَلل
 كان بغداد، ف كان اجلُنيد وابنُ  بسنة، السَّمري وفاة قبل ،923 سنة توفّ  الكليين للكليين، معاصراً  اجلُنيد

 الصَّدوق، فيها توف الَّيت السنة نفس ف أي للهجرة، 933 سنة توف بأنَّوُ  قال من ُىناك للكليين، ُمعاصراً 
اً، واضح ِاشتباه وىذا ذلك، على دليل يوجد ال إذ صحيحاً، ليس الكَلم ىذا ولكن  ابن ألنَّ  دلاذا؟ ِجدَّ
 انتشاراً  وانتشرت الشّْيعّي، الوسط ف منتشرةً  كانت وُكتُبو وُمصنَّفاتو وتَآليفوُ  معروفًة، شخصيَّةً  كان اجلنيد
 البويهيَّة الشَّخصية البويهّي، الدولة دلعزّْ  ُمعاصراً  وكان الُكربى، الغيبة وابتداء الصُّغرى الغيبة انتهاء بعد واسعاً 

 ومرجعاً  معروفاً  عاِلماً  كان البويهي الدولة ُمعزّْ  زمان ف فكان بغداد، ف السياسة على سيطرت والَّيت ادلعروفة
 . آنذاك واسعاً  انتشاراً  انتشرت اجلنيد ابن ُكتب انتشرت، قد وكتبوُ  الشّْيعة إليوِ  ترجع
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 الغيبة انتهاء بعد ،924 انتهت الصُّغرى والغيبة للهجرة، 953 سنة توفّ  مّت؟ توفّ  البويهي الدولة ُمعزُّ 
 السياسّية األوضاع وتبدلَّت األوضاع، على وسيطروا بغداد إىل البويهّيون دخل قليلة بسنوات الصُّغرى

ت الشَّيعة، لعامَّة واالقتصاديّة واالجتماعّية  للهجرة، 953 إىل بغداد ف بقي البويهيّ  الدولة معزُّ  األمور، تغريَّ
 كان الفرتة ىذه ف البويهي، الدولة ُمعزّ  وفاة وبني الصغرى الغيبة َّناية بني فيما سنة، ثَلثني من أقل يعين
 البن وجهها أعطت الشّْيعةُ  الكربى الغيبة بداية من األوىل السَّنوات ف ُخصوصاً  للشّْيعة، مرجعاً  اجلنيد ابنُ 

 نفس ف ،933 سنة توف حبيث طويَلً  كان عمرهُ  أنَّ  وؽُلكن العماين، عقيل البن وللُعماين، ىذا اجلنيد
 بادلعدَّل احلساب فنحسب عليو، دليَلً  ظللكُ  ال ولكنَّنا ذلك، ؽلكن الصَّدوق، الشَّيخ فيها توف الَّيت السنة

 فمن لألعمار، الطبيعيّ  وبادلعّدل النَّاس، لوفاة الطبيعي بادلعّدل ضلسبها أنْ  أردنا فإذا النَّاس، لوفاة الطبيعيّ 
اً  ادلستبعد  .ُمهمَّاً  ليس األمر ىذا حال أيّ  وعلى ،933 سنة توفّ  اجلنيد ابن أنَّ  جدَّ

اً  واضحة القضيَّة وىذه البيت، ألىل ادلخالفِ  بالفكرِ  كبرياً  تأثُّراً  تأثَّرت شخصية اجلُنيد ابن  أدلّْ  ومن جدَّ
 تَلمذة من تلميذاً  كانت ادلفيد الشَّيخ أنَّ  العلم مع اجلُنيد، ابن على ادلفيد الشَّيخ اعرتاضاتُ  عليها األدلَّة

 .االعرتاضات تلك ف كتباً  ادلفيد الشَّيخ وألَّف تَلمذتِو، من تلميذاً  كان اجلُنيد، ابن
 من الثَّالث آّلَّد ىو ىذا العلوم، حَبر مهدي السيّْد برجال أيضاً  وادلعروف( الرّْجالية الفوائد5 )كتاب ىو ىذا

 أبو اجلُنيد ابنِ  أمحد ابن زُلَمَّد5 )205 صفحة إيران، طهران، الصَّادق، مكتبة منشورات الرجالّية، الفوائد
ِالُفرقةِوأعاِظمِالطائفةِأعيانِمن - العلوم؟ حبر مهدي السيّْد عنوُ  يقول ماذا ،(اإلسكاف الكاتب علي  

َِنظرًا،ِوأدق همِتحريراًِِوأحسنهمِتصنيفاًِِوأكثرىمِوأدباً،ِوِفقهاًِِِعلماًِِوأكثرىمِاإلمامية،ُِقدماءِوأفاضل
 وغيرىاِوالكتابةِِِواألدبِِِواألصولِِِوالكالمِِِالفقوِِِفيِصنَّفِالعلم،ِواسعُِِأديب،ُِمحد ثٌَِِفقيوُِمتكل مٌِ

 للُمتتّبع؟ توحي ماذا النحو ّٔذا الشَّخصيات عرض ف الطريقة وىذه األسلوب ىذا ُمصنَّفاتِو، يُعدّْد ُثَّ  -
 الَغريب الرتاجم، ُكُتب ف ُمنتشرة ظاىرة الظاىرة وىذه ُمتكاملة، شخصّية الشَّخصية ىذه أنَّ  للُمتتبّْع تُوحي
 عن يتحدَّثون وحنيَ  سبزيق، شرَّ  ؽلزّْقوَّنم فإَّّنم البيت أىل حديثِ  برواة ؽُلسكون حنيَ  الرّْجاليون ىؤالء

 الشّْيعة أعيان راجعوا واضحة، الظاىرة ىذهِ  ّٔا، وجاءوا إالَّ  ادلديح ف َكلمةً  يرتكون ال أمثاذلم من العلماء
 الشّْيعة، أعَلم طبقات راجعوا الرّْجال، معارف راجعوا الُعلماء، رياض راجعوا اجلنات، روضات راجعوا مثًَل،
اً، كبرية موسوعات وىي وادلراجع الُعلماء تراجم فيها ُجُِعت ُكُتب ىذهِ  ذلك، وغري  الشّْيعة أعيان جدَّ

اً، كبرية موسوعة اً، كبرية موسوعة الشّْيعة أعَلم طبقات جدَّ  وادلؤلَّفات ادلوسوعات من ذلك غري إىل ِجدَّ
 ادلوضوع داخل ف ذلك وبعد النَّظري ُمنقطع مديحٍ  بذكر يبدأون الشّْيعة، ومراجع ُعلماء تناولت الَّيت الكبرية

ا اً  قويٌ  مدحٌ  ىناك البداية ف ولكن ذلك، وأمثال ونقداً  ذبرػلاً  ويذكرون كذا، فَلن عنوُ  قال يقولون ردبَّ  جدَّ
  .كذلك النهاية وف
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 قال ماذا األوصاف ىذه ُكلّ  ذكر ما بعد - الطائفةِفيِجاللتوِِِعلىِالشَّيخِوىذا - 202 صفحة ف
 -5يقول ذلك بعد لكن عام، ىذا - اإلماميةِقدماءِوأفاضلِالفرقةِوأعاظمِالطائفةِأعيانِمن - عنو؟

ِأديبِمحد ثٌِِفقيوُِمتكل مٌِِنظرًا،ِوأدقهمِتحريراًِِوأحسنهمِتصنيفاًِِوأكثرىمِوأدباًِِوفقهاًِِعلماًِِوأكثرىم
 بالقياسِعنوُِِالقولُُِِحكيِقدَِمحّلوِوِعَظمِورياستوِِِالطائفةِفيِجاللتوِِِعلىِالشَّيخِوىذاِالعلم،ِواسع

اً، واضحة القضيَّة ىذه!! ُحكي -  بثقة؟ ليس أو ثِقة ىو ىل ادلفيد الشَّيخ تلميذُه، ىو ادلفيد والشَّيخ جدَّ
 تَلمذتِو، من وكان لوُ  ُمعاصراً  كان ادلفيد الشَّيخُ  شديداً، انتقاداً  وينتقدهُ  الكَلم ىذا عنوُ  ػلكي الَّذي ىو

  .الطريقة ّٔذه معها يُتعاَمل ال البيت أىل روايات أنَّ  والغريب
 الُكُتب ِبُكلّْ  آت أنْ  أستطيع ال أنا عامَّة، ظاىرة ىذه خاص، بنحوٍ  العلوم حبر السيّْد عن أربدَّث ال ىنا أنا

 ىذا نفس على كذلك ىي الُكُتب وبقيَّة العلوم، حبر السيّْد بكتاب جئتُ  مثااًل، الكتاب ّٔذا جئتُ  ولكنَّين
 للنظر ادل ُلِفت! سبزيق شرَّ  سُبزَّقُ  البيت أىل روايات بينما األسلوب، ىذا وبنفس الطريقة ىذهِ  وبنفس ادلنوال

 عند ثقة ىو ادلفيد والشَّيخ ادلفيد، الشَّيخ ىو بالقياس يعمل كان إنَّوُ  اجلنيد ابن عن الكَلم ينقل الَّذي أنّ 
 إذاً  - األصحابِأعاظمِمنِجماعةٌِِعنوِذلكِونَ َقلِبالقياسِعنوُِِالقولُِحِكيِقد -5يقول اجلميع،
ِمنِجماعةٌِِعنوِذلكِونَ َقل - ُكتُبو من بقي عمَّا فضَلً  الُكُتب، ف ادلبثوثة آرائِو عن فضَلً  ثابتة، القضيَّة
 سُلالفُتهم ىو البيت أىل روايات ف والواضح ادلخاِلفة، ادلنهجّية ىذه يتبّنَّ  فحينما - األصحابِأعاظم

 يعين مدخول عقلوُ  شخصٍ  عن يُقال مدخواًل، كان الرَُّجل عقل أنَّ  يعين ذلك؟ يعين فماذا ادلنهجيَّة، ذلذهِ 
 جهاز إىل دخل فايروس اآلن نقول ما مثل يعين أرَبكُو، ما عقلوِ  إىل دخل أي! عقلوِ  ف شبهة ىناك أنّ 

ِذلكِونقل - تفكريِه طريقةَ  أربكَ  ما عقلو إىل دخل مدخول، عقلوُ  ُفَلن يقال فايروس، ىناك الكمبيوتر،
 أيضاً  علماؤنا يبدو - علماؤناِعليوِأثنىِفقد - ىذا مع - ذلكِومعِاألصحابِأعاظمِمنِجماعةٌِِعنوُِ

 ألىل ادلخالفة ادلنهجيَّة ىي ىذه ادلشكلة، ىي ىذه مدخول؟ عقُلوُ  رجلٍ  على يثنون دلاذا! مدخولة عقوذُلم
 من ارتكب ما ِارتكب الفَلين ُفَلن السَّقيفة؟ أتباع مع َعَمل كيف إبليس يعمل، كيف إبليس البيت،

  !!األخطاء
ا الدين شرف احلسني عبد السيّْد عن ادلنقولة ادلعروفة الِقصَّة ىذه  يل زبتصر ىذه القصَّة ألنَّ  مراراً  نقلُتها وردبَّ

 ف عدي ابن ِحجر لزيارة عليو اهلل رمحةُ  الدين شرف احلسني عبد السيّْد ذىب حينما احلديث، من الكثري
 ُموظَّف األوقاف، من متويّل  شيخ عدي ابن ِحجر ِلمزار وكان دمشق، من قريباً  عذراء منطقة ف عذراء مرج
 ِحجر سيّْدنا قرب ىذا5 قال ىذا؟ َمن قربٌ 5 قال سألُو، الدين شرف احُلسني عبد السيّْد األوقاف، شيوخ من
 اهلل رضي عدي ابن ِحجر سيّْدنا قرب ىذا5 قال الزَّائرين، يستقبل الذي وىو ادلتويّل  ىو أنّو باعتبار عدي ابن
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 إىل بو جاء الَّذي فما الكوفة أىل من ِحجراً  أنَّ  أعرف أنا5 لوُ  فقال الرَُّجل، ىذا جليلٌ  صحابّّ  وأرضاه، عنوُ 
 رضي ىنا وقَ َتلوُ  األرض ىذهِ  إىل بوِ  وجاء وأرضاه عنوُ  اهلل رضي معاوية سيّْدنا طلبوِ  ف أرسل لقد5 قال ىنا؟
 وأرضاه، عنوُ  اهلل رضي علي   سيِّْدنا ِدين على كان ألنَّو5 قال معاوية؟ قتلوُ  فلماذا5 قال وأرضاه، عنوُ  اهلل

 اهلل رضي ِحجر سيُّْدنا يقبل فلم منو، يتربَّأَ  وأن يلعَنوُ  أنْ  وأرضاه عنوُ  اهلل رضي معاوية سيّْدنا عليو وعرض
 رضي حجر سيّْدنا قَ َتل وأرضاه عنوُ  اهلل رضي معاوية سيّْدنا5 ىكذا ىي اخلَلصة، معاوية فقتلو وأرضاه، عنوُ 
 الدين شرف احلسني عبد فالسيّْد وأرضاه، عنوُ  اهللُ  رضي علي   سيّْدنا دين على كان ألنَّوُ  وأرضاه عنوُ  اهلل
  !!وأرضاك عنك اهلل رضي أيضاً  وأنت5 لوُ  قال

 الَّيت نفسها ادلنهجّيةُ  وىي اخلطّ  طول على موجودة وىذه منها، نسخرُ  ضلنُ  الَّيت نفُسها ىي ادلنهجّيةُ  وىذهِ 
 من ينتقصُ  البيت، أىل من ينتقصُ  الفَلين ادلرجع وصريح، واضح بشكلٍ  األدّلةُ  عليكم تُعَرضُ  عليها، أنتم

اً، ضعيفةٌ  فاطمة أعداءِ  من براءتو سّيئة، عقيدةً  ػلملُ  احُلجَّة، اإلمام من ينتقصُ  الزَّىراء،  بأىل عَلقُتوُ  جدَّ
 ما واقتلوه، السيوف امحلوا أقول ال أنا! لوُ  تُرقّْعون أنتم تبدأون النقص وىذا الواقع، ىو ىذا سُلتلَّة، البيت
 ؤّذه الضحلة العقلّية ّٔذه تتعاملون دلاذا الواقع، أرضِ  على شيئاً  ننتقد فإنَّنا ننتقدهُ  حني ولكن ىذا، قلتُ 

 احلسني عبد السيّْد ػُلدّْث وىو ِحجر دلقام ُمتوليَّاً  كان الَّذي ىذا على تضحكون أنتم! احلمقاء؟ العقلّية
 مضحكة، ىذا ما مثل كذلك، مضحكة نفُسكم أنتم واحلال كَلمِو، على تضحكون الدين، شرف

ينيَّة، ُمؤسَّسُتوُ  عليو ضحكت ينيَّة، مؤسَّسُتكم عليكم ضحكت كذلك، مضحكة أنتم الدّْ  الفارق ما الدّْ
ينيَّة ادلؤسَّسة أنَّ  وادلشكلة الرجل؟ ذلك وبني بينكم  نفُسها ىي قصد، سوءِ  عن ال عليكم تضحك الدّْ

ِوِعظمِورئاستوِالطائفةِفيِجاللتوِِِعلىِالشَّيخِوىذا - الكَلم ىذا أمامكم اآلن نفِسها، على تضحك
ِأثنىِفقدِذلكِومعِاألصحابِأعاظمِمنِجماعةٌِِعنوِذلكِونقلِبالقياسِعنوُِِالقولُِحكيِقدِومحلو

 تبالغون كنتم إذا - ُكتبوِفيِواختلفوا - ادلبالغة؟ دلاذا - وثنائِوِومدحوِِِإطرائوِِِفيِوبالغواِعلماؤناِعليو
 احلماقة ىي ىذهِ  عنها، أربدَّثُ  الَّيت ادلتاىة ىي ىذهِ  ُكتُبو؟ ف زبتلفون دلاذا إذاً  وثنائِو ومدحوِ  إطرائو ف

ينيَّة، مؤسَّسِتنا واقع ف ادلوجودة  راجعوا الُكُتب ُكلّْ  ف موجودة اخلّط، طول على موجودة القضيَّة وىذه الدّْ
ِمنِعليوِوقفناِماِننقلِونحنُِِاعتبرىاِمنِومنهمِأسقطهاِمنِفمنهمُِكُتبوِفيِواختلفوا - الُكتب ُكلَّ 

 العلوم حبر السيّْد يُبنيّْ  ذلك وبعد الُعلماء أقوال ينقل البداية ففي - ذلكِفيِعندناِبماِنُتِبعوُِِثُمَِِّكالمهم
 .اآلخرون الُعلماء قالوُ  وفيما الرّْجاليون قالوُ  فيما البحث خَلل من إليو وصل ما

ِالقولِيرىِكانِأنَّوِإلََِِّحَسنوُِِالتصنيفِجّيدِكان -5قال عنو؟ قال ماذا الفهرست ف الطوسي الشَّيخ
 ُحِكي قد5 )العلوم حبر السيّْد يقول فلماذا ُكتُبِو، ف ذلك رأى قد ىو الطوسي الشَّيخ يعين - بالقياس
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ِالتصنيفِجّيدِكان - !!يُطرَح سؤالٌ  ىذا دقيقاً؟ ليس الطوسي الشَّيخ كَلم فهل ؟(بالقياس عنو القول
 .كثيرةِكتبٌِِولوِعليها،ِيُعوَّلِولمُِكُتُبوِلذلكِفُترَِكتِبالقياسِالقولِيرىِكانِأنوَِّإلَِِّحسنوُِ
 الظَّن - الظَّنِعلىِفيهاِعملِبأحكامٍِِحشاىاِفقدِالجنيدِابنِعليِ ِأبيُِكتبُِِفأمَّا -5يقول ادلفيد الشَّيخ

ِالقياسِفيِالمخالفينَِمذىبِفيهاِواستعملَِِالظَّنِعلىِفيهاِعملِبأحكامٍِِحشاىاِفقد - القياس ىو
 قرأتُ  أنْ  تعمَّدت أنا الحظوا، - برأِيوِقالوُِِماِوبينِالسَّالمِعليُهمِاألَِئمَّةِِِعنِالمنقولِبينِفَخَلطَِِالرذل
 قبل الطوسي الشَّيخ كَلمَ  أورد أيضاً  ىو العلوم حبر والسيّْد ادلفيد، الشَّيخ كَلمِ  قبل الطوسيّ  الشَّيخِ  كَلمَ 

 كتاب ألنَّ  الطوسي، الشَّيخ قَبلَ  قالوُ  الَّذي ادلفيد الشَّيخ كَلم بني تُقارنوا كي ذلك تعمَّدت ولكنَّين ادلفيد،
 الطوسي الشَّيخ ادلفيد، الشَّيخ وفاةِ  بعدَ  بل موجوداً، ادلفيد الشَّيخ فيو يكن مل زمانٍ  ف أُلّْف الفهرست
 يُكن مل معروفة، شخصيَّةً  الطوسي الشَّيخ صار ذلك وبعد ادلفيد توفّ  ثّ  فقط، سنوات ََخس ادلفيد َصاَحب

 حني وحّتَّ  بغداد، إىل جاء ُثَّ  واألحناف، الشَّافعيَّةِ  عند يدُرس طوس ف كان بغداد، ف الطوسي الشَّيخ
 ابن عاصر ادلفيد الشَّيخُ  سنوات، َخس ادلفيد الشَّيخ َصاَحبَ  الشَّوافع، عند يدُرس كان بغداد إىل َجاء

 بأحكامٍِِحشاىاِفقدِالُجنيدِابنِعليِ ِأبيُِكُتبُِِفأمَّا - ُأستاذهِ  عن يتحدَّث ىو وىا عنده، وتتلمذ اجلُنيد
ِالمخالفينِمذىبِفيهاِواستعملَِِالظَّنِعلىِفيهاَِعِملِبأحكامٍَِِحشاىاِفقد - مألىا يعين حشاىا -

 حبسب أي - ىوَِِبرأيوِِِقالوُِِماِوبينِالسَّالمِعليُهمِاألَِئمَّةِعنِالمنقولِبينَِفخلطِالّرذلِالقياسِفي
  .الّرذل القياس

ِابنُِِكانِالَّتيِالمسائلِعنِوأجبتُِ - الّسرويّة بادلسائل ادلعنَون كتابوِ  من آخر موطنٍ  ف قال أن إىل
ِأنَّهاِوظنَِِّأبواباًِِفيهاِاألخبارِوجَعلِالمصريّة،ِبالمسائلِولقَّبهاِمصرِأىلِإلىِوكتبهاِجمعهاِالُجنيد
ِذلكِفيِظنَّوُِِماِوأبطلتُِِبالرأيِفيهاِالسَّالمِعليُهمِاألَِئمَّةِقولِإلىِذلكِوَنَسبِمعانيها،ِفيُِمختلفةٌِ
 .اختالفِفيهاِيحصلِلمِحتَّىِمعانيهاِجميعِبينِوجمعتُِِوتخيَّلو

ِفُترَِكتِبالقياسِالقولِيَرىَِكانِأنَّوُِِإلََِِّحَسنوُِِالتصنيفِجي دِكان -5الطوسي الشَّيخ كَلم إىل أعود
 ُخفّْف نعم! بعيد؟ حد   إىل ُخفّْف قد ادلفيد الشَّيخ كَلم أنَّ  تَلحظون أال - عليهاِيُعوَّلِولمُِكتُُبوِلذلك
 وف للحديث فهموِ  وف منهجيَّتوِ  ف لألَِئمَّة سُلالفاً  كان اجلُنيد ابن أنَّ  ف الصريح الواضح ادلفيد الشَّيخ كَلمُ 
 كتَبوُ  أنّ  ىنا واخلطورةُ  الُكُتِب، كثريَ  كان الرَُّجل أنَّ  باالعتبار األخذ مع بالرأي، يقولُ  كان وأنّو فتاواه

اً، واضح ادلفيد الشَّيخ كَلمُ . الكثريون منها وسيأخذُ  ستنتشر، فإَّّنا كثريةً  كتبوُ  تكون فحني كثرية،  جدَّ
 !! االنتقاد ف اللهجةَ  خفَّف وبذلك عنو، قال ىكذا الطوسي الشَّيخ ولكن

ِوقد -5يقول أنْ  إىل - فأكثرِوصنَّفِالقدر،َِجليلُِِثقٌة،ِأصحابنا،ِفيِوجوٌِ -5قال قال؟ ماذا النجاشي



  35/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 118 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 13 - 
 

ِكتبوِِِبجميعِلهمِباإلجازةِجميعاًِِوأخبروناِبالقياس،ِيقولُِِكانِإنَّوُِِعنوِيقولونِالث قاتُِشُيوخناِسمعتُِ
ِكانِوأنَّوُِِوسيفِالسَّالمِعليوِللصَّاحبِمالٌِِعندهِكانِأنَّوُِِيذكرِشيوخناِبعضِوسمعتِوُمصنفاتوِِ

 اخلُُمس بوجوبِ  يعتقد كان أنَّوُ  يبدو والسَّيف، ادلال َىَلك يعين - ذلكِفهلكِجاريتوِِِإلىِبوِأوصى
 يعين ،(جاريتوِ  إىل بو أوصى كان وأنَّوُ 5 )قال كما فهو لذلك شخص، إىل شخصٍ  من يُنَقلُ  أمانةً  وِحفِظوِ 
 النَّجاشي عند الكَلم آخر، إىل شخصٍ  من ػُلَفظُ  وىكذا جاريِتو عند ػُلَفظَ  أنْ  والسَّيف بادلال أوصى
ِوأخبرونا - النجاشي إىل إليو، باإلجازة وصلت قد ُكتُبوِ  ُجيع أنَّ  إىل وأشار صريٌح، مدحٌ  وفيو واضحٌ 
  .اآلخرين الشّْيعةِ  لعلماءِ  أجازَ  أنَّوُ  أي - وُمصنَّفاتوِكتبوِبجميعِلهمِباإلجازةِجميعاًِ

 خفَّفوُ  ذلك وبعد وقاطعاً، وواضحاً  وشديداً  حادَّاً  كان ادلفيد الشَّيخ كَلمُ  بدأت؟ كيف القضّية تَلحظون؟
ِوأخبرونا5 )قال؟ ماذا النَّجاشي تُرَِكت، ُكتُبو( كتبوِلذلكِفُترِكت5 )قال الطوسي الشَّيخ الطوسي، الشَّيخ
ا تُرَِكت، ما الُكُتب أنَّ  يعين ذلك؟ يعين ماذا( وُمصنَّفاتِوُِكتُبوِِِبجميعِلهمِباإلجازةِجميعاًِ  تداوذلا قد وإظلَّ
  .العلماء

ِمنِِإليََِِّوَقع:ِوأقول - احلّلي؟ العَّلمة يقول ماذا الّرجالّية الفوائد نفس من ،230 صفحة إىل نذىب إذا
ِالمعظَّمِالشَّيخِىذاُِكُتبِمنِِإليََِِّوَقع:ِوأقول ؛ِالشَّأنِالمعظَّم - اجلُنيد ابن يعين - الشَّيخَِىذاُِكتب

 ىذا الكتاب؟ ىذا على احللّْي العَّلمة يُعلّْق ماذا - (المحمَّديِِّالفقوِِِفيِاألحمديِّ)ِِكتابُِِالشَّأن
 ىو اجلنيد ابن ُكُتب أىمّ  كتبِو، أىمّْ  عن ربدَّث قطعاً  كتبوِ  عن ادلفيد الشَّيخ ربدَّث حينما الَّذي الكتاب

ِابنِعليِ ِأبيُِكُتبِفأمَّا) - ادلفيد؟ الشَّيخ قال ماذا.. . احملمَّديّ  الفقوِ  ف األمحديّ  كتاب الكتاب ىذا
ِفيِالمخالفينِمذىبِفيهاِواستعملِالظَّنِعلىِفيهاَِعِملِبأحكامٍِ - مألىا أي - حشاىاِفقدِالجنيد
ِفضلِعلىِيدلِ ِجي دِكتابٌِِوىو -5يقول يقول؟ ماذا احلّلي العَّلمة ،كَلمو آخر إىل ،(الّرذلِالقياس

 ُكتب عن احلّلي العَّلمة كَلم ىذا - َنَظرهِِِوجودةِالفقوِفيِالقصوىِالغايةِوبُ ُلوغوِِِوكمالوِِِالرَُّجلِىذا
ِذكرتُِِوأنا -5يقول أن إىل !!األخرى األمورِ  بقيَّةِ  ف وىكذا! األمور؟ تتحرَّك كيف تَلحظون اجلُنيد، ابن

 - يقول؟ ماذا الشّْيعة، ُعلماء عن فيها ؼلتلفُ  الَّيت اآلراء آخرِه، إىل - كذاِكتابِِِفيِوأقواَلوُِِخالَفوُِ
 ىذا - َنَظرهِِِوجودةِالفقوِِِفيِالقصَوىِالغايةَِِوبلوغوِِِوكمالوِِِالرَُّجلِىذاِفِضلِعلىِيدلِ ِجّيدِكتابٌِ
 . احلّليّ  احملقّْقَ  وُأستاَذهُ  خ َاَلوُ  ذلك ف يُتابعُ  العَّلمة قالو الكَلم
 ابنَ  رّلدوا ىؤالء احلّلي، إدريس ابن الشّْيء ونفس الوقت، نفسِ  ف وأستاذاً  للعَّلمة خاالً  كان احللّْي احملقّْقُ 
مة احللّْي، واحملقّْقُ  احللّْي، إدريس ابن زُلَمَّد كثرياً، اجلُنيد  خصوصاً  ذلك بعد تبعهم ومن احللّْي، والعَلَّ

 - والسيوريِكالشهيدينِأصحابناِمنِالمتأخ رونِوأمَّا - الكركي واحملقّْق الثَّاين، والشَّهيدُ  األوَّل، الشَّهيد
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ِأطبقواِأطبقوا،ِفقدِوغيرىمِالكركيِوالمحق قِوالصيمريِفهدِوابن - الّسيوري ادلقداد يعين الّسيوري
 القضيَّة؟ تدرَّجت كيف الحظوا - والوفاقِالخالفِِِفيِإليهاِوالستنادِالشَّيخِىذاِأقوالِِاعتبارِعلى

ِوغيرىمِالكركيِوالمحق قِوالصيمريِفهدِوابنِوالسيوريِكالشَّهيدينِأصحابناِمنِالمتأخ رونِوأمَّا -
 . والوفاق اخلَلفِ  ف إليها واالستناد الشَّيخ ىذا أقوال اعتبارِ  على - كلمُتهم اتّفقت يعين - أطبقواِفقد
 الزَّمان تقدَّم وكلَّما ىذا، يومك وإىل اخرُتِقنا ضلن ىكذا! ادلراجع؟ كَلمُ  صار وأين ادلفيد؟ الشَّيخُ  كَلمُ  فأين
 صحيفةٍ  من لكم نقلتُ  ما وأنا بكثري، ذلك من أكربُ  والقضيَّة بسيط، مثال ىذا البناء، ىذا قويَ  كلَّما

 الكَلم ىذا نَ َقل وقد العلوم، حبر للسيّْد الرجالّية الفوائدُ  ىو ىذا اإلنرتنت، مواقع من موقعٍ  من وال وىابّية،
مة والنَّجاشيّ  والطوسيّ  ادلفيد ُكُتب عن  للوقت واختصاراً  ومعتربة، موجودة ُكُتب وىذهِ  فَلن، وفَلن والعَلَّ
 قرأُِتا وقد عندي موجودةٌ  والُكُتب الُكُتب، ىذهِ  ف موجودة الكلمات ىذه وإاّل  بالكتب، جئُتكم ما أنا

  .موجودة وادلصادر ىذه، يدي أعرف كما أعرُفها نعم وأعرُفها، وتابعُتها عليها واطّلعتُ 
 للشَّيخ الفهرست، موجود كتاب ادلفيد للشَّيخِ  السروية ادلسائل 5الكَلم ىذا عنها نُِقلَ  الَّيت الُكُتبُ 

 الكتب وبقيَّة النجاشي رجال ،(النَّجاشي برجال) فسمَّوه علماؤنا زّوره والَّذي للنجاشي الفهرست، الطوسي
 .إليها أشار الَّيت األخرى
 ِإنَّوُ  ىو؟ َمن أتعلمون لوُ  وَشَرعن قوي بشكلٍ  الشّْيعي اجلوّْ  ف اجلُنيد ابن ِفكر أقحم من أوَّلَ  إنَّ  أتعلمون

 اجلُنيد، ابنِ  ِفكرَ  أقحم من أوَّل ىو ادلرتضى السيّْد الشّْيعّي، الوسط ف اذلدى ِبَعَلمِ  ادللقَّب ادلرتضى السيّْد
 ادلرجعيَّة آلت أن وبعد ادلفيد الشَّيخ وفاة بعد ولكن! اجلُنيد ابنِ  على شعواء محلةً  مَحَل قد كان ادلفيد الشَّيخُ 
 وبآخر بنحوٍ  ُكتُبِو، ف واضحٌ  وىذا االعتزايّل، بالِفكرِ  تأثَّر قد عليو اهلل رمحةُ  ادلرتضى والسيّْد ادلرتضى، للسيّْد

 وال اجلُنيد، ابن عند العقَلينَّ  ااِلستحساينَّ  الذَّوقَ  استقربَ  ولذلك ااِلعتزايّل، بالفكرِ  ادلرتضى السيّْدُ  تأثَّر
ا األقل على يل بالنّْسبة عقلّية، َمقولة ىو والقياسَ  ااِلستحسانَ  أنَّ  من القول ؽُلكن  ادلقوالت من إَّنَّ

 ىو ادلعتزيلّ  الِفكرُ  آخر، شيءٌ  قطعاً  والعقَلنية شيء العقليَّةُ  والعقَلنية، العقلّية بني فارقٌ  وىناك العقَلنّية،
 الفكرَ  ُأحلّْلَ  أنْ  أُريد ال ىنا أنا عقَليّن، ولكنَّوُ  العقلّيةِ  بإطارِ  يؤطّرُ  وقد العقَلنّية، إىل ؽليلُ  أي عقَلينّّ، فكرٌ 

 أشرتُ  قد كنتُ  وأنا اجلُنيد، ابنِ  فكرَ  أقحم من أوَّل ىو جداً  مهمَّة ادلعلومة وىذهِ  ادلرتضى فالسيّْد ادلعتزيلَّ،
 احللقة ىذه ف ىنا احلديثُ  الُعلماء، وذلؤالء ادلرحلة لتلك أُؤرّْخ أنْ  أريد ال ىنا أنا الُعمايّن، عقيل ابن إىل

 ف تتحرَّكُ  األبرتِ  للمنهجِ  مَلمحُ  فهناك األبرت، ادلنهجِ  مَلمحِ  ف ىو احللقات من ستليها والَّيت قبَلها والَّيت
ينيَّة ادلؤسَّسة منهجيَّة ف واضحة وىي الشّْيعّي، الوَسطِ  ٍ، بلبوسٍ  ملبَّسة ولكنَّها الرَّمسية الشّْيعيَّة الدّْ  ُمعنيَّ
ِوِممَّن -5يقول 233 صفحة ف العلوم حبر السيّْد أنَّ  حّتَّ  ادلرتَضى، السيّْدُ  ىو اجلنيديَّ  الفكرَ  أقحمَ  فالَّذي
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ِقدِفإنَّوُِِالمرتضىِاألجلِِّالسي دُِِىوِالقدماء،ِمنِوالن زاعِاإلجماعِِِفيِماِويعتبرِالُجنيدِابنِِِقولَِِيحكي
ِقدِفإنَّوُِ - !اجلنيد البن يُرقّْع كان أنّو أي - المسائلِبعضِفيُِمخالفِتوِعنِواِلعتذارِعنوِالنقلِأكثر
 ىذه العلوم، حبر السيّْد اكتشفوُ  ِسرَّاً  ليست ادلعلومةُ  وىذهِ  ِفكَره أقحمَ  الَّذي ىو أنّو أي - عنوِالنقلَِِأكثر

 وادلصادر الُكتب يراجع ومن يَ ُقلها، مل أم العلوم حبر السيّْد قاذلا سواءً  العلمّي، الوَسطِ  ف معروفة ادلعلومة
! الشّْيعيّ  الوسط ف اجلُنيديَّ  الِفكرَ  أقحمَ  الَّذي َمنِ  الشّْيعةِ  ُعلماءِ  بني ومعروفةٌ  شائعةٌ  قضيةٌ  ىذه أنّ  غلد
ا  أربدَّث ال وأنا الصوفّ  اجلُنيد ىناك مشأِّاً، إمساً  ػلملُ  آخر وشخص ىذا اجلُنيد ابن بني ؼللط البعض وردبَّ
 شيءٌ  ىذا الصوفّ  اجلُنيد لزيارتِو، والُسّنة الصوفّية يرتادهُ  بغداد ف مزار ولوُ  الصوف اجلُنيد ىناك ىذا، عن

 .اجلُنيد امسوُ  وذاك اجلُنيد ابنُ  فهذا البغدادّي، اجلُنيدِ  ابن عن الشّْيعّي، ادلرجع عن ىنا أربدَّثُ  أنا آخر،
 األَِئمَّة، ؼُلاِلف حني - المسائلِبعضِفيُِمخالفتوِعنِواِلعتذارِعنوِالنَّقلِأكثرِقد - ادلرتضى فالسيّْد
 من فادلشكلة اجلنيد، البن يُرقّْع ادلرتضى السيّْد يبدأ الشّْيعة، عليو تعارف ما وؼُلاِلف البيت، أىلَ  وؼُلالف

 وخدعتهم الشَّيطان، خدعهم علماءنا إنَّ  أقول القضيَّة ىذهِ  دائماً  ُأكرّْر الِنيَّة، بسوء ال قطعاً  بدأت، ىناك
 ملَِ  أدري ال احلقيقة ىذه إبليس، بنا يعبثُ  خطّاؤون بشرٌ  ضلنُ  بشر، فنحنُ  طُلدَع، ضلن أنّنا كما أخرى، أمورٌ 

 إبليس الدين، ُعلماء على وخصوَصاً  ُجيعاً، علينا ُسلطانٌ  وإلبليس خطّاؤون، بشرٌ  ضلنُ  عنها، الشّْيعةُ  تتعامى
 ال شخصٍ  ألجل وقَتو يصرف إبليس أنَّ  فهل األُمَّة، فسدت َفَسدوا إنْ  ىؤالء ألنَّ ! الدين علماء مع شغلوُ 
 األُمَّةَ  فإنّ  ؼُلطئ حينما شخصٍ  على بالتأثريِ  وليعمل ولُيخطّْط وقتاً  ليصرفَ  يذىب أم نفِسو؟ على إالَّ  يُؤث ّْرُ 

 دليل وأدلُّ  ادلرجع، وؼلدع ادلرجع، على يشتغل إبليس ادلرجع، إىل سيذىب قطعاً ! وتسقط ستعثر بكاملها
 ىذا ف مسامِعكم على ُكتُِبهم من وقُ َرأت أمساؤىم مرَّت الَّيت دلراجِعنا التافهة األقوال ىذهِ  ذلك على

  .اأُلخرى الربامج من غريِه وف الربنامج
 وَخطَلوِ  لعيوبوِ  يُرقّْعُ  وأخذ واألعوج، األخطل اجلُنيديَّ  الِفكرَ  أقحمَ  الَّذي ىو عليو اهللِ  رمحةُ  ادلرتضى فالسيّْد

 للسيّْد ادلرجعيَّةُ  آلت فحني الشَّافعّي، وبالفكرِ  النَّاصيبّْ  بالفكرِ  ُمشَبعٌ  ىو أساساً  الطوسيّ  والشَّيخ! وأخطائوِ 
 ُمعاِصراً  انك والنَّجاشي الطوسي، للشَّيخ ادلرجعيَّة آلت ذلك وبعد ادلرتضى، السيّْد عند َدَرس وقَتها ادلرتضى

مة، زمن إىل القضيَّةُ  ُخفّْفت وىكذا للطوسّي، مة العَلَّ  من تقدَّم من أفضل ىو اجلنيد ابنَ  أنَّ  وجد والعَلَّ
مة، تَلمذةُ  وبالّتايل التحقيق، ف الُعلماء ِوابنِوالّسيوريِكالشَّهيدين -5بادلباشرة أقصد ال تَلمذتُو العَلَّ

ِالشَّيخِىذاِأقوالِِِاعتبارِِِعلى - اتّفقوا أي - أطبقواِىؤلءِوغيرِالكركيِوالمحق قِوالّصيمريِفهد
مة بينما! احلاالت ُجيع ف أي - والوفاقِالخالفِفيِإليهاِوالستنادِِ  اخلَلف مسألة عن ربدَّث العَلَّ

 الشريعةِأحكامِِِفيِالش يعةُِمختلفِِِكتابِفيِوأقواَلوُِِخالَفوُِِذكرتِوأنا - والوفاق اخلَلفِ  بني وفّرق
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 من يتجزّأ ال ُجزءاً  وصار انتشر، وبذلك ميزاناً  كَلَموُ  اعتربت العلماء من آّموعة وىذهِ  كَلمِو، آخر إىل -
 ! الشّْيعيَّة الثَّقافة
 ف منهم الفقو، ف منهم التأريخ طول على مئات، بل وعشرات، عشرات، ىذا ومثل واحد، مثال وىذا

 مبنيَّاً  األبرتُ  ادلنهجُ  ىذا نشأ حّتَّ  التأريخ، مرّْ  على منهم، منهم، منهم، العقائد، علم ف منهم التفسري،
 أخرى بأمثلةٍ  آتيكم أن أريد ُكنت ولو األمثلة، من بسيط مثال وىذا الشّْيعة، ومراجعِ  ُعلماءِ  جبهودِ 

 اخلّط، طولِ  على تتكرَّرُ  القصَّة ىذه ونفس وُعلمائِنا، مراجِعنا ُكُتبِ  ومن األمثلة بعشرات آت أنْ  فبإمكاين
 ادلراجعُ  يبنيو الَّذي فالبناء! اللحظة ىذهِ  وإىل! الثَّانية ىذهِ  وإىل الُكربى، الغيبةِ  عصرِ  بدايةِ  ُمنذُ  وذلك

 ..!! األمور تُبَّن  كيف تَلحظون وأنتم السَّابقون، ادلراجعُ  بناه الَّذي للبناءِ  استمرارٌ  ىو ادلعاصرون
ينيَّة للمؤسَّسة بالنّْسبةِ  كفراً  ذلك يُعَتربُ  ذلك، انتقدُ  وحني ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  مصالَ  ألنَّ  ِّٔا، يل شأنَ  وال الدّْ  الدّْ

 وسُلطَّطات وُشهرة وسلطة وزعامات مرجعيَّات، وتوريث وأموال مناصب فهناك ذلك، يقولوا أنْ  تقتضي
 ..!!ذلك وأمثال ونساء لذائذ كثرية، وتراكيب وعوائل وعريضة طويلة

 ىي الصَّنميةُ  وىذهِ  رؤوِسهم، ف عصفت الَّيت الصَّنمية ىو دىاىم الَّذي الشّْيعةُ  !؟..دَىاُىم الَّذي ما الشّْيعةُ 
 ُكلّْ  على الصَّحابةَ  ُيصنّْمون السَّقيفةِ  منهجيَّةِ  أتباعَ  فإنَّ  أيضاً، الشّْيعة إىل السَّقيفة من إبليسُ  نَقُلو مرضٌ 
م مع حال،  وىذا وكذا، كذا الصَّحابّ  وىذا زنّاء، الصَّحاب وىذا وَخّْري، سكّْري أنّو الصَّحابّ  ىذا يعرفون أَّنَّ

 واضحة، واألحداث واضح، التأريخ الصَّحاّب، ىذا َلَعن الصَّحابّ  وىذا الصَّحاّب، ىذا قَ َتل الصَّحابّ 
 أمساَعهم وأصمَّت وبصائَرىم، أبصاَرىم أعمت الصَّنميةَ  لكنَّ  مصادرِىم، وف ُكتُِبهم ف بيّْنة والتفاصيل
 بنفِسها القضيَّةُ  وىذهِ  ببصائرِىم، وال بأبصارِىم ال يبصرون وال بقلؤِّم، وال بآذاَِّنم ال يسمعون ال وقُ ُلؤَّم،

 بذلك الشّْيعةُ  فتلبَّست للشّْيعة، فألبَسها إبليسُ  نقلها والكبرية الصَّغرية أجزائِها وبُكلّْ  تفاصيِلها وبُكلّْ 
 ..!!ادلنهج

 اإلسَلمي، النَّشر مؤسَّسة طبعة الطبعة ىذه عليو، اهللِ  رمحةُ  الصَّدوق لشيخنا ،(األخبار معاين5 )كتابُ  ىذا
 صلواتُ  الصَّادق إماُمنا - اللَِعبدِِِأَبُوِقَالَِ:ِقَالَِِالث َماِلي،َِحْمَزةِأَِبيَِعنِْ -5 222 صفحة ادلقدَّسة، قم
َِأْعَقابََِِتطَأَِأنَِِْوِإيَّاكََِِوالر ئَاَسةِِإيَّاكَِ - الثُّمايل محزة أبا ؼُلاطب - َوالر ئَاَسةِِإيَّاكَِ - عليو وسَلموُ  اهللِ 

َِأنَِِْوِإيَّاكَِ - الشَّارع ف وراَءىم تسري أنْ  ادلراد وليس فكريّاً، تتابَعهم وأنْ  وراَءىم تسري أنْ  يعين - الر َجال
 يطلب ال بأنَّوُ  ىكذا الرئاسة عرف - َعَرفْ ُتهاِفَ َقدِالر ئَاَسةَُِِأمَّاِِفَداكُِجِعْلتُِ:ِفَ ُقْلتُِِالر َجال،َِأْعَقابََِِتطَأ
 ومن علمٍ  من يدي ف ما ثُ لُثَا - َيَديِِفيَِماِثُ ُلثَاَِفَماِالر َجالَِأْعَقابََِِأطَأَِأنَِِْوَأمَّا - والزَّعامةَ  الرّْئاسةَ  ىو

ِفَ َقالَِ - وأتعلَّم وأسألُ  وأتابعُ  أذىبُ  أّنين أي - الر َجالَِأْعَقابََِِوطَْأتُِِِممَّاِِإلَِّ - معرفةٍ  َِحْيثُِِلَْيسَِ:
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َقوُِِالُحجَّةُِدْونَِِرَُجالًِِتَ ْنُصبَِِأنِِِْإيَّاك - اجلهات ىذهِ  عن ُأحدُّْثك ال أنا - َتْذَىب  قَالَِماُِكلِ ِِفيِفَ ُتَصد 
 دون رجاالً  ينصبون الشّْيعة، تفعُلوُ  الَّذي ىو بالضَّبط وىذا احُلجَّة، ُدْونَ  َرُجَلً  تَ ْنُصبَ  أنْ  ِإيَّاكَ  ِإيَّاَك، ِإيَّاك -

! الفتاوى ف يصدّْقوَّنم شيء، ُكلّْ  وف يقولون ما ُكلّْ  ف وُيصدّْقوَّنم احُلجَّة، باإلمام ىم ما احُلجَّة،
 إقحاماً، ىكذا أُْقِحموا! بذلك ذلم خربةَ  وال السياسةِ  أىل من ىم وال! الّسياسيّ  التحليل ف يصدّْقوَّنم

 يكون فكيف السياسة، ف كتاباً  حياتِو ف قرأ ما وىو السبعني إىل أو الستني سنّ  إىل وصل ادلرجعَ  فتجدُ 
 وقراءة دراسة إىل فيحتاج العلم أمَّا وشلارسة، وفنّّ  علمٌ  الّسياسةُ ! ويستيقظ؟ ينام أن بعدَ  ىل! سياسّياً؟
ٌد، ِعلمٌ  فهي السياسة وأّما ومتابعة،  بنظريّاتوِ  متجدّْدٌ  علمٌ  ىي الّنحو، كعلمِ  جامداً  علماً  وليست ُمتجدّْ
 من اإلنسانُ  يناذُلا ال موىبةٌ  فتلك السياسة فنُّ  أمَّا السياسة، علمِ  على بادلطّلعني ليسوا فهم وآرائِو، واذباىاتوِ 

ا الدراسة، طريق  السياسة وأمَّا ادلوىبة، لتلك شلتلكاً  يكون أن بشرطِ  الّسياسّي، للعملِ  ادلمارسةِ  طريقِ  من وإظلَّ
 الرَُّجل ذلك، ِبُكلّْ  ذلم خربةَ  ال مراجُعنا وأوالءِ  الواقع، أرض على موجود وىو آخر شيءٌ  فذلك العملّية

 دلاذا ولكنْ  بذلك، بأسَ  وال السياسة، ف أقحمتُهم اليت ىي الظروف بل جريدًة، وال رللَّةً  فتح ما منهم
 القضية كانت وإن ذلك، نقبلُ  واحلرام؟ احلَللِ  ف ُيصدّْقوَّنم الناسُ ! ُحجَّة؟ السياسةِ  ف كَلُمهم يكونُ 
 ابن أمثال من وكثريٍ  اجلُنيد ابن عند البيت ألىل ادلخاِلفة ادلنهجيَّة االعتبار بنظر أخذنا إذا إشكال فيها

  .وىكذا ااِلستنباط عملية وف العلمية حوازتِنا ف تفّشت اليت ادلنهجّية تلك اجلُنيد،
 مثل الشّْيعي، الوسط ف وأذابو ودمو وشحموِ  بلحموِ  بالشَّافعي جاءنا قد فإنَّوُ  الطوسي الشَّيخ إىل ذىبنا إذا
 بأنَّوُ  ادلفيد الشَّيخُ  عنوُ  يتحدَّثُ  كان والَّذي عنو أربدَّثُ  ُكنت الَّذي حنيفة أب بفكر اجلُنيد ابن جاءنا ما

 الوسط ف أذابو من وأوَّل الشّْيعي، الوسط ف وأذابوُ  حنيفة أبا لنا نقل البغدادي اجلُنيد فابن حنيفة، أب ِفكرُ 
مة ُثَّ  عليو، اهلل رمحةُ  ادلرتضى السيّْد ىو الشّْيعي  الكركي، واحملقّْق والثَّاين، األوَّل الشَّهيد وبعدهُ  احلّلي العَلَّ

 وشيخ َُنا حنيفة، أب فكرُ  أساساً  ىو الَّذي اجلُنيد ابن فكرَ  أذابوا الَّذين ىم ىؤالء وأضرأّم، احلّلي فهد وابن
 عّمي! ]سعيدة عيشة وعاشوا األمور ومشت وانتهينا، الشّْيعي الوسط ف فأذابوُ  بالشَّافعي جاءنا الطوسيّ 

 والفكرِ  السياسةِ  عاملِ  ف دلراجِعنا اخلربةُ  جاءت أين من ولكنْ  ،[والرّاس العني وعلى ِقَبلنا ىذا، ِقَبلنا
 !؟..ُىنا ذلم اخلربة جاءت أين من الفكريّة؟ ادلناىجِ  وتقييمِ  األشخاص، تقييمِ  وف السياسّي،

َقوُِِالُحجَّةُِدْونَِِرَُجاَلًِِتَ ْنُصبََِِأنِِِْإيَّاكَِِِإيَّاكَِ - الصَّادق؟ اإلمام قال ماذا  نعم - قَالَِماُِكلِ ِِفيِفَ ُتَصد 
 األدلَّة تقوم حينما فيها، ُيصدَّقون ال ادلراجع كثرية موارد ىناك ولكن فيها، ادلراجعُ  ُيَصدَّقُ  موارد ىناك

 ذلك لتوثيق برضاه مكتبوِ  من أو منو بياناً  ُيصدر وادلرجع ادلرجع، ابن أو ادلرجع صهر فسادِ  على واحلقائق
 على قائمة والوثائق واألدلَّة ذلك ُتصدّْقون كيف الوكيل، ذلك أو الشَّخص ذلك أو الولد ذلك أو الصّْهر
 ما ألنَّوُ  تصّدقون أنتم! الوكيل؟ ىذا أو الشَّخص ذاك أو الولد ىذا أو الصّْهر ىذا وفسق واضلراف فساد
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 عقليَّةً  ػُلذّْر َمن؟ ػُلذّْرُ  الصَّادق، إماُمنا منوُ  ػُلذّْرُ  الَّذي ىو ىذا الصَّنمّية، أكلتها عقولكم عقول، عندكم
ِتَ ْنُصبََِِأنِْ - الشّْيعيّ  أيُّها - ِإيَّاكَِ - ُجيعاً  ولكم ويل محزة ألب التحذير ىذا الثَّمايل، محزة أب كعقليةِ 

َقوُِِالُحجَّةُِدْونَِِرَُجاَلًِ  .قَالَِماُِكلِ ِِفيِفَ ُتَصد 
 ابن ُسفيان إضافة، مع النَّسق ىذا نفس على ُأخرى رواية ،239 صفحة إىل نذىب إذا الكتاب نفس وف

َِفَماَِوالر ئَاَسةِِإيَّاكُِسْفَيانِيَا - عليو اهللِ  صلواتُ  الصَّادق إمامنا يعين - اللَِعْبدِِِأَبُوِقَالَِ -5يقول خالد
ا ادلعنوّي، اذلَلك بل ادلاّديّ  اذلَلك عن ليس ىنا احلديث - َىَلكِِإلََِِّأَحدٌِِطََلبَ َها  ادلاّديّ  اذلَلك يكون وردبَّ

ِلَْيسَِِِإذَِِْىَلكَناَِقدِِِْفَداك،ُِجِعْلتُِ:َِلوُِِفَ ُقْلتُِ - ادلعنويّ  اذلَلك عن ىنا احلديث ولكن ادلعنوّي، اذلَلك بعد
ِفَ َقال - والِفكرُ  العلمُ  عنو يؤخذ أي - َعْنوَِويُ ْؤَخذََِِويُ ْقَصدَِِيُْذَكرَِأنُِِْيِحبِ َِوُىوِِإلَِِّم نَّاَِأَحدٌِ ِلَيسَِ:

َِذِلكِِإنَّما - ادلوضوع ىذا عن أربدَّث أنا - َذِلكِإنَّما - ىذا عن أربدَّث ال أنا أي - ِإلَيوَِتْذَىبَُِِحْيثُِ
َقوُِِالُحجَّةُِدْونَِِرَُجاَلًِِتَ ْنُصبََِِأنِْ  -5اإلضافة ىي ىذه - قَ ْوِلوِِإلىِالنَّاسََِِوَتْدُعوِقَالَِماُِكلِ ِِفيِِْفَ ُتَصد 

َقوُِِالُحجَّةُِدْونَِِرَُجالًِِتَ ْنُصبََِِأنِِِْإيَّاكِ؛ِقَ ْوِلوِِإَلىِالنَّاسََِِوَتْدُعو ِِإَلىِالنَّاسََِِوَتْدُعوِقَالَِماُِكلِ ِِفيِفَ ُتَصد 
  .قَ ْوِلو

 ،(صاد) للمرجع أو ،(سني) للمرجع صور فيها ُعلّْقت الَّيت ُحسينيَّاُتكم ىذهِ  احلسينيّْني، أسأل اآلن أنا
 لو ُحسييّن؟ أنَّوُ  مع احلسينّية ف مكان لوُ  يبقى ىل ىؤالء، رموزِكم أحدَ  انتقد شخصاً  أنَّ  لو5 ُجيعاً  أسألكم

 لوُ  سرُتقّْعون بأس، ال احُلجَِّة، اإلمامِ  إىل أساء أنّو لو ُعذراً، لوُ  وذبدون بأسَ  فَل البيت أىل انتقدَ  أنّو
! ستفعلون؟ فماذا بشرياِّ، عجَلً  َنصبتموه الَّذي ىذا ِعجَلُكم انتقد إذا صنَمكم، انتقد إذا ولكن ادلوضوع،

 احلسينيَّة ف رلاالً  لوُ  تفسحوا لنْ  سوف فإّنكم ويُهان، فُيضَرب واضحاً  ِاعتداءً  عليو تعتدوا مل إنْ 
 انتقد الرَّجل. الرّْواية ذلذه تطبيقٌ  وىذا منو، وتنفرون زُبرجوه حّتَّ  مكان ُكلّْ  من ستحاصرونوُ  وسُتحاصرونُو،

 ىذا، فهو يُنتق ََد، أن ؽُلِكن ال اجلواب كان إذا ؽُلِكن؟ ال أم يُنتق َد أن ؽُلِكن ادلرجع5 والسؤال ادلرجع، ىذا
 ال صحيحٌ  ىو نظرِكم ف يقولُو ما كلَّ  ألنَّ  مقال، ما ُكلّْ  ف فصّدقتموه احُلجَّة دون رجَلً  نصبتم لقد

 وف حسينيَّاِتكم ف ادلوجود ىو ىذا ادلوجود، ىذا ىو وبالضَّبط قولو، إىل النَّاس ودعومت..!! يُنتق َد
 الَّيت ىي الصَّنميةُ  وىذه قتلتكم، الَّيت الصَّنمية ىي ىذهِ  الصَّنمية، ىي ىذهِ  مراكزِكم، وف مساجدِكم
 ومن بقصدٍ  الصَّنميَّة ىذه تُورّْثُوَّنم ألنَّكم وأحفادَكم، أوالدَكم تقتل أو احُلجَّة، اإلمامَ  أدركتم إنْ  ستقتلكم

 ادلعنويّة اخلصال من خصلة أيّ  علمّيٍة، وبأدلَّةٍ  معروفة القضيَّة ىذه صارت اآلن اجلينوم علم ف قصد، دون
 ُجزءٍ  إىل وستتحوَّل ،DNA ال  ف ستنتقل ادلورّْثات، من ُمورّْث إىل فستتحوَّل ثَلثةٍ  أجيالٍ  ف بقيت إذا
 وعن آباِئكم عن ورثتموىا الصَّنمية ىذهِ  وَسُتورَّث، الوراثّيَة، الصبغةَ  ربملُ  الَّيت الكروموسومات من
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 نتيجة وتكون بالتطبُّع، حاصلة أي َتطبُِّعّية أو موروثة، يعين طبعّية، تكون أن إمَّا اخِلصال ألنَّ  أجدادِكم،
 والبعض الصَّنميني، مع ادلعاشرة بسببِ  بالتطبُّع صنميَّاً  صار منكم البعض كذلك، ىي والصَّنمّيةُ . ادلعاشرة

 ىَلك، ىَلك، وُِتلُكُكم، تقتلكم اآلن، تقتلكم الَّيت الصَّنميةُ  ىي ىذه بالطّبع، وراثةً  الصَّنمية جاءتوُ  منكم
 لست أنت ادلرجع ىذا ألنَّ ..!! الصحيحة عقيدَتكم تقتل الَّيت ىي ىذه تقتلكم، ىَلك، يقول اإلمام

 معذورين، يكونون قد ىم تُغتَ َفر، ال ىفواُِتم ادلراجعِ  كبارَ  أنّ  تَلحظون وأنتم عقيدتِو، ِصّحةِ  من ُمتأكّْداً 
 تنصبوا ال5 لكم وقالوا الطريق لكم بيَّنوا األَِئمَّة! أنتم؟ عذرُكم ىو ما عذرُكم؟ ما أنتم ولكنْ  أعذار، عندىم

 ولكن قوَلو اعتمدوا يقول، ما ُكلّْ  ف ُتصدّْقونوُ  ذلك وبعد احُلجَّةِ  دون رًجَل تنصبوا ال! !احُلجَّة دون رجَلً 
 لكم يضمنُ  إليو ترجعون الَّذي ادلرجع ىذا بأنَّ  قال من ثّ  النقد، ىذا صّحةِ  من فتأكَّدوا نقدٌ  ارتفع لو

 . األَِئمَّة منهجُ  ىو ىذا والتدقيق، بالتحقيق عليكم! النتيجة؟ ّٔذه جئتم أين من ديِنكم؟ سَلمةَ 
 بعد ولكنْ  شأنِو، ف ػلريون يذّمونو، ؽلدحونُو، لألَِئمَّة، ادلخاِلف الرَُّجل ىذا اجلنيد، ابن مثال ادلثال، ىذا

 أربدَّث أنْ  وؽُلكنين اجلُنيد، ابن مثل من عندنا ادلئات ُىناك أنّ  وثِقوا! الشّْيعي الوَسطِ  ف فكرُه انتشرَ  ذلك
 الكربى الغيبةِ  عصرِ  بداياتِ  ُمنذ الشّْيعيّ  التأريخِ  طولِ  على وادلصادرِ  بالُكُتبِ  وآتيكم واحداً  واحداً  عنهم
 ..!!ىذا يوِمنا وإىل
 الواقعِ  ف مقبوالً  ُجزءاً  صار اآلن اهلل فضلُ  ُحسني زُلمَّد عاصرناه، ضلنُ  معاصر مثال عندنا ضلنُ  اآلن

 الَّذين الُعلماءِ  نفسَ  أنّ  إذ حقيقيَّة، ليست رفضٍ  عملّيةُ  ولكنَّها رفض، عملّيةُ  حدثت البداية ف الشّْيعّي،
 شعبّية موجة كانت القضية أقوالِو، بنفسِ  يقولون اآلن وىم ُأخرى، مرَّة أحضانِو ف ووقعوا رجعوا انتقدوه

 سنوات وبَعد الشّْيعّي، الواقع من ُجزءاً  صارت واآلن كواليُسها، وذلا ذلك، وغري سياسّيةٍ  أبعادٍ  وف وإعَلمّية
 الثَّانيةِ  الدرجةِ  من ادلراجعِ  من حالّياً  ىناك اآلن العلماء، من وسريجع ادلقدَّم، القولَ  ىو قولُوُ  سيكون قادمة

 أعرف شخصياً  أنا بعدِه، من يأت الَّذي وفاة أو السيستاين السيّْد وفاة بعد للمرجعيَّة أنفَسهم يهّيئون شلَّن
 ِارتكاساً  اهلل فضلُ  حسني زلمَّد السيّْد فكر ف األخرية السنوات ف ِارتكسوا شلن ادلراجع ىؤالء بعض

م مع شديداً، ! حقّ  على كان الرَُّجل إنَّ 5 قالوا ثّ  ودفاترِه، وكتبوِ  أوراِقو ف يُقلّْبون رجعوا! كذلك كانوا ما أَّنَّ
 آتيكم أنْ  وبإمكاين مثااًل، أخذتُوُ  اجلُنيد ابن. زمان دونَ  زمانٍ  ف وليس اخلطّ  طولِ  على موجود األمر وىذا

اً  كثريةٍ  بأمثلةٍ   يوجد وإظّلا أبداً، اهلل فضلُ  حسني دبَُحمَّد زلصورةً  ليست والقضيَّة ىذا، زمانِنا ف حّتَّ  ِجدَّ
 .والكثريون الكثريون

َِذِلكَِِِإنَّما - اخلطري الُعضالِ  ادلرضِ  ىذا عن يتحّدث وىو الصَّادق إماُمنا قالوُ  ما مسامِعكم على أُعيدُ  فقط
َقوُِِالُحجَّةُِدْونَِِرَُجاَلًِِتَ ْنُصبََِِأنِْ  قال ماذا البداية ف - قَ ْوِلوِِإلىِالنَّاسََِِوَتْدُعوِقَالَِماُِكلِ ِِفيِِْفَ ُتَصد 

 ذلذا وفقاً  ؽلشي الَّذي - َىَلكِِإلََِِّأَحدٌِِطََلبَ َهاَِفَماَِوالر ئَاَسةِِإيَّاكَُِِسْفَيانِيَا - خالد؟ ابن لُسفيان اإلمام
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 النّْهاية عن! السّيئة العاقبة عن! الّضَلل عن! الّدين ىَلكِ  عن يتحدَّثُ  ىنا اإلمام! اذلَلك َّنايتوُ  الربنامج
 اذلَلك ىذا معّن لوُ  يُبنيّْ  ذلك بعد ُثَّ  - َىَلكِِإلََِِّأَحدٌِِطََلبَ َهاَِفَماَِوالر ئَاَسةِِإيَّاكُِسْفَيانِيَا - !السوداء

َقوُِِالُحجَّةُِدْونَِِرَُجاَلًِِتَ ْنُصبََِِأنِْ - الرئاسة ىذه ومعّن  - قَ ْوِلوِِإلىِالنَّاسََِِوَتْدُعوِقَالَِماُِكلِ ِِفيِِْفَ ُتَصد 
 إىل النَّاس يدعون ادلرجعّية، وُكَلءِ  وظيفةُ  ىي ىذهِ  ادلرجعيَّة، وُكَلءُ  بوِ  يقوم الَّذي ىو األمر ىذا بالضَّبط

 5بوِ  يقوم ما ىو األمر ىذا وبالضَّبط! يقول ما ُكلّْ  ف ادلرجع تصديق إىل قولِو،
 ! أوَّالً  ادلرجعية وكَلء

 ! ثانياً  ادلراجعِ  مكاتبِ  ف والعاِمُلون
 إىل ذلك ينقلون فهم احلوزة ف ال ُمدرّْسني من كانوا إنْ  وىناك، ىنا غلوبون حني العلميَّةِ  احلوزةِ  وطلبةُ 

 إىل ذلك وينقلون فيها، يُبلّْغون الَّيت األماكن إىل ذلك ينقلون فهم التبليغِ  إىل ؼلرجون كانوا أو طََلبتهم،
 !أقربائِهم وإىل عوائِلهم وإىل ُمُدَِّنم

 ُكلّْ  وف األزمنة ُكلّْ  ف السنة، طول على ُمنتشرة منابرىم فهؤالء! احلسيينّ  ادلنربِ  ُخطباءُ  ُىم واألخطر
 أنْ  النَّاس من ويطلبون( صاد أو سني) ادلرجع ذلك قول إىل النَّاس يدعون الدور، ّٔذا يقومون ُىم األمكنة
 إذا5 )القاعدة ىذه النَّاس يُعلّْمون بل للمرجع، انتقاد أيّ  يرفضوا أنْ  النَّاسَ  ويُعلّْمون قال، ما ُكلّْ  ف يصدّْقوه

اهَ  ىذا وأنّ  ومشبوٌه، ضالّّ  الرجلَ  ىذا أنَّ  فاعلموا ادلرجعيَّة ينتقدُ  أحداً  مسعتم اهٌ  االذبّْ  ىكذا ،(ُمنحرفٌ  اذبّْ
 أنّ  يعين الصَّادق، اإلمامُ  منوُ  ػُلذّْر للَّذي وُمناقضٍ  ُمغايرٍ  بشكلٍ  النَّاسَ  يُعلّْمون بالضَّبط النَّاس، يُعلّْمون

 يقودونكم ىؤالء! انتبهوا ديَنُو، يُهِلكُ  فإنَّوُ  ذلك يفعل الَّذي بأنّ  يبنّيُ  اإلمام اذلَلك، إىل يقودونكم ىؤالء
 ! اذلَلك إىل

 ىذه فكّْروا، معانيها، ف تدبَّروا موجودة، وادلصادر الصَّادق، اإلمامِ  كلماتُ  ىي ىذه الواقع، على ىذا طبّْقوا
 أدقّ  معّنً  ذبدون ىل معانيو، ف وتدبَّروا احلديث، اِقرأوا صحيحة، ليست أم صحيحة قُلُتها الَّيت ادلعاين
 الواقع، ىعل ذلك وطبّْقوا ذكرتُُو، أنا الَّذي ادلعّن اِتركوا أو ذكرتُُو؟ الَّذي ادلعّن ىذا من وأَبْ نَي  وأوضح وأسلم

 أم ،البيت أىلِ  منهجُ  ىو بل دبنهجي ىو وما ،ىنا أطرُحوُ  الَّذي ادلنهجُ  ىذا! اذلَلك؟ إىل يقودكم الَّذي من
ينيَّةُ  ادلؤسَّسةُ  إيَّاه تُعلّْمكم الَّذي ادلنهجُ   ىذا ألنَّ  !أبرت؟ ىو دلاذا تعرفون ىل! األبرت؟ ادلنهجُ  وىو الرَّمسيَّة، الدّْ
 أنتم عادي   شخصٍ  مع جديدة عَلقةً  لكم وؼَليط زماِنكم، إمامِ  وبنيَ  بينكم فيما العَلقةَ  يَ ْبتُ رُ  ادلنهج

 أنتم أّنكم حبيث فيو عيوبٍ  على فستطّلعون بيتِو، ف واحداً  يوماً  معو تعيشون أّنكم ولو األلقاب، لوُ  تضعون
 ىو وىذا بيتِو، ف واحداً  يوماً  تعيشون لو نعم! منو أفضلَ  أنفَسكم ستجدون أماَمو أنفَسكم ربتقرون الَّذين

  .نعيشو الذي احلياةِ  واقعُ  الواقُع،
 5منهجان ىناك
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 ف فُتصدّْقونوُ  احُلجَّةِ  ُدون َرُجَلً  تُنصُبوا أنْ  ِإيَّاُكم إيَّاُكم5 مضمونو ما لكم يقول الصَّادق جعفرٍ  منهجُ  ىذا
 ادلنهج صاحبة وىي العمل ّٔذا تقوم ِجهةٌ  ىناك وبالضَّبط. قولوِ  إىل النَّاس َتدعون ذلك وبعد يقول، ما ُكلّْ 

ينيَّةُ  ادلؤسَّسةُ  ىي اجلهة وىذه ادلضاّد،  العمل، ّٔذا يقومون وبأصهارِىم بأوالِدىم ادلراجعِ  مكاتبُ  الرمسّيُة، الدّْ
 فإنَّ  النتقاد تعرَّض ما وإذا يقول ما ُكلّْ  ف ُيصدَّق أنْ  بطريقةِ  الطريقة، ّٔذه مرجِعهم قول إىل النَّاس يدعون
م ىو أولئك ضَللِ  على دليلٍ  أدلُّ  ويكون فاسقًة، كافرةً  فاجرةً  عميلةً  جهةً  تكون ىذهِ  ادلنتِقدةَ  اجلهةَ   أَّنَّ

 !!ديَنكم ُِتلكون ّٔذا إنَّكم لكم يقول الصَّادق واإلمام شيعة، يا لكم ىَلكٌ  ىذا!! ادلراجع ينتقدون
  تّتبعوا؟ أنْ  تُريدون ادلنهجني أيُّ 
 ملَمحُ  إنّو ملَمح؟ أيُّ  واضٌح، ملَمحٌ  ادللَمح وىذا األبرت، ادلنهجِ  مَلمحِ  عن نتحدَّث ىنا ضلنُ  أبرٌت، منهجٌ  ىذا

 بالفكرِ  ُمعبَّأٌ  شيعيّّ  فقيوٌ  اجلُنيد ابنُ  واضحاً، مثاالً  شاىدمتُ  اآلن أنتم ُعُقوَلكم، ُأخاطب أنا! الصَّنمية
 ادلفيد الشَّيخ بأنّ  أقول ال أنا ادلفيد، الشَّيخُ  لوُ  وادلعاصرُ  تلميذهُ  عنو يتحدَّثُ  كيف والحظتم احلنفّي،
قوُ  أنْ  ادلستوى ّٔذا ال ادلفيد بالشَّيخ أثقُ  ادلفيد، بالشَّيخ أثقُ  ولكنَّين معصوم،  أنا أبداً، يقول، ما ُكلّْ  ف ُأصدّْ

 كَلَمو، ُأصدّْقُ  فإينّ  يعرفوُ  ىو شخصٍ  عن كَلماً  ينقل حني ولكن ادلفيد الشَّيخَ  أنتقدُ  أنا الشَّيخ، أنتقدُ 
 بقي ما أُراجعُ  حني ثانية جهةٍ  ومن جهة، من ىذا اجلُنيد، ابن على يكِذبُ  ادلفيد الشَّيخَ  أنَّ  أتوقَّعُ  ال ألنَّين

 السيّْد ولكن ادلئة، ف مئة الواقع أرض على تنطبق ادلفيد أقوال أنَّ  أجدُ  وأقوالوِ  اجلُنيد ابن فكر من بأيدينا
 أمريُ  ىو اللقب ّٔذا لقَّبو الَّذي إنَّ  لكم يقولون ادلرتضى السيّْد تراجمِ  ف تقرأون حني اذلُدى، َعَلمُ  ادلرتضى
 صادقاً، كان العبَّاسي الوزير بأنَّ  قال من!! مناماً  رأى العباسي الوزيرُ  القصَّة، ىذه خلفيَّةِ  ف احبثوا! ادلؤمنني

ا  ىو وأنّو ادلنام ف ادلؤمنني أمريَ  رأى أنَّوُ  من اّدعى ىكذا العبَّاسي الوزير الغايات، من غاية عندهُ  كانت ردبَّ
 اذلُدى، ِبَعَلمِ  ادلؤمنني أمريُ  لقََّبوُ  ادلرتضى السيّْد أنَّ  الشّْيعة بني معروفاً  فصار اللقب، ىذا للمرتضى أعطى
  ىي؟ ما الِقصَّة أصل عن ِاحبثوا

 ىذا يصبح ناصيبّّ  وزيرٌ  يراه ومنامٌ  الرّْجال ِعلم قذارات بسببِ  اجلدار َعرضُ  ّٔا ُيضَربُ  البيت أىل أحاديثُ 
 باباً  يفتح فهذا ادلرتضى السيّْد ؽُلدحُ  وحني للُعلماء، َمدحٌ  فيو ىذا ألنَّ  دلاذا؟ ادلؤمنني، أمري عن منقوالً  الكَلم

! عليكم؟ ويضحك عليكم يلعبُ  وكيف إبليس يتحرَّك كيف ُتَلحظون وادلراجع، الُعلماءِ  بقيَّةِ  دلدحِ 
 السيّْد ُأِجلُّ  أيضاً  وأنا ادلرتضى، السيّْد إىل سأعود القضيَّة، ىذه إىل سأعود! تسري؟ كيف األمور تَلحظون

ا الوزير ىذا الطبيعّي، موضعوِ  ف إنسانٍ  ُكلَّ  نضع ضلن5 أقول لكنَّين ادلرتضى  ف مناماً  رأى صادقاً، كان ردبَّ
ا ولكنْ  اذلدى، بعلم ادلرتضى ُيسمّْي ادلؤمنني أمري أنَّ   بأنَّ  اػلاءاً  يُعطيَ  حّتَّ  فيو َعَبث الَّذي ىو إبليس لردبَّ

 حني حنيفة أب فكرِ  من ديننا ف أدخلوُ  وما ادلعتزلة فكرِ  من ديِننا ف أدخلوُ  فما اذلدى، َعَلمُ  ىو ادلرتضى
 عند أقفَ  أنْ  أريد ال أنا ِاػلاءات، يُعطي االسم ىذا (اذلدى َعَلمُ )! اذلُدى من ىذا اجلُنيد، ابن فكرَ  أقحم
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 فشيئاً  شيئاً  وىكذا الشّْيعّي، واقِعنا ف اجلُنيد ابن أقحم ادلرتضى السيّْد حقائق، عن أربدَّث أنا النقطة، ىذه
ا ذبدُ  ادلعاصرِ  الفقوِ  ف اجلُنيد ابن أقوال عن تبحث لو اآلن اجلُنيد، ابن ذاب حّتَّ   ذابت قد أقوالٌ  أَّنَّ

 صارت ذبُدىا الطوسيّ  الشَّيخ أقحمها الَّيت الشَّافعي منهجيَّة عن تبحث وحني الشيعّي، الفكرِ  ف وامتزجت
 ىكذا ادلنهجيَّة، ذلذهِ  ِوفقاً  ويُوظَّفُ  فُيفَهمُ  البيت أىل حبديثِ  ويُؤتى! غريُىا يوجدُ  وال الواقعّية ادلنهجيَّة ىي
 الكَلمِ  وِعلمُ  األصولِ  وعلمُ  الّدرايةِ  وعلمُ  الرّْجالِ  علمُ  يُفعَّل وىكذا الشرعّية، األحكامِ  استنباطِ  عمليةُ  تتمّ 

 زُلَمَّد؟ آلِ  إىل األقرب ادلنهج ىو ادلنهجني فأيُّ  أمامكم، موجودة واحلقائق الوقائع ىي ىذهِ ! الطريقة ّٔذهِ 
 ادلؤسَّسةُ  تطرُحوُ  الَّذي ادلنهجَ  يُعاكس بالضَّبط اآلن ىو ادلنهج وىذا ادلنهج، ىو ىذا منهجهم، ىو بل

ينيَّةُ   !!الدّْ
َقوُِِالُحجَّةُِدْونَِِرَُجاَلًِِتَ ْنُصبََِِأنِْ -5ىنا اذلَلك بأنّ  يقول الصَّادقُ  اإلمامُ  َِوَتْدُعوِقَالَِماُِكلِ ِِفيِِْفَ ُتَصد 
ينيَّة وادلؤسَّسة - قَ ْوِلوِِإلىِالنَّاسَِ  من صادرٌ  فهذا للمرجعّيةِ  يوجَّوُ  انتقاد أيّ  بأنّ  تقول تقول؟ ماذا الدّْ

 كي النَّاس ىؤالء كلَّف فقد لذا ادلرجعّية، خِبطورة أحسَّ  الَغرب االستعمار ألنّ ! ومشبوىة عميلةٍ  جهاتٍ 
 حني لكن! الصَّادق؟ اإلمامِ  حديثِ  مع ينسجمُ  وىل! منطقّي؟ كَلمٌ  ىو ىل الكَلم ىذا! ادلرجعيَّة ينتقدوا

 زُلَمَّد آلِ  منطق مع ينسجم الكَلم ىذا الصيغة، ىذهِ  إىل فحوَّذلا بادلرجعيَّة َعَبث الَّذي ىو إبليس بأنَّ  نقول
 ىكذا الُقرآن يتحدَّثون، ىكذا البيت أىلُ  ينسجم؟ الكَلمني أيُّ  ال؟ أم الُقرآن منطق مع ينسجم ال؟ أم

َفان - آّتمع على تأثريٌ  ذلم الَّذين وخصوصاً  ّٔم، يعبثُ  وىو النَّاسِ  على ُمسلَّطٌ  إبليس بأنّ  يتحدَّث ِِصن ْ
ِاألَُمَراءِأوَِوالُعَلَماء،ِاألَُمَراء - ىم؟ َمن - اأَلمَّةَِفَسَدتَِفَسداِوإذاِاألُمَّةَِصُلَحتَِصُلَحاِإَذاَِأمَّتيِِمن

 ُكلّ  برارُلُو، لوُ  واحدٍ  وُكلّ  والُعلماء، األمراء على يشتغل الصنفان، ىذان إلبليس الشاغل الشغل - َوالُفُقَهاء
 .فيها يعيشُ  الَّيت واألوضاعِ  تتناسب الَّيت ادلخطَّطاتُ  لوُ  واحدٍ 
 الطَّبعة ىي الطَّبعة وىذهِ  الكشّْي، برجال ادلعروف ،(الرّْجال معرفة اختيارُ 5 )ىو يديّ  بني الَّذي الكتابُ  ىذا

مة تصحيح ِاعتماد، ادلطبعة ادلعروفة، َِبْكرٍِِأَِبيَِعنِْ -5 22 احلديث رقمُ  ميَلدي، 2002 ادلصطفوي، العَلَّ
ِ،(نَ ْفرِأوِنَ َفرَِثاَلثَةُِِِإلَِّ)ِنَ َفرَِثاَلثةُِِِإلَِِّالنَّاسُِِِاْرَتدَِّ - الباقر إماُمنا - َجْعَفرَِأبُوِقَالَِ:ِقَالِاْلَحْضَرِمي،

 األعظم النَّيبّ  شهادة بعد السَّقيفة واقعة عن ىنا احلديث - فَ َعّمار؟ِقُ ْلت:ِقَالََِِواْلِمْقَداد،َِذرََِِّوأَبُوَِسْلَمانِْ
َِسْلَمانِِْنَ َفرَِثاَلثةُِِِإلَِّ - ديِنهم عن ِارتدوا - النَّاسِِاْرَتدَِّ - الباقر؟ إمامنا يقول ماذا وآلو، عليو اهللُ  صلَّى
ِقَالََِِواْلِمْقَداد،َِذرََِِّوأَبُو ِقَال - أين؟ عمَّار - فَ َعّمار؟ - احلضرمي بكرٍ  أبو أي - قُ ْلت: َِكانََِِقدِْ:

 حبسابِ  حساب؟ بأيّْ  الطريق، عن ومال ّما، شيئاً  اضلرف يعين َجيضةً  جاضَ  - رََجعِثُمََِِّجْيَضةًَِِجاضَِ
َِشيءَِيْدُخْلوَُِِوَلمَِيُشكَِِّلمِالَِّذيَِأَرْدتَِِِإنِْ:ِقالِثُمَِِّرََجع،ِثُمََِِّجْيَضةًَِِجاضََِِكانََِِقدِْ:ِقَال - عّمار
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ِِإلَِّ - جولةً  قلُبو جال يعين - َجْوَلةًَِِجالََِِوَقدِِإلََِِّأَحدٌِِبَِقيَِما) 5تقول رواية ىناك لذلك - فَاْلِمْقَداد
َِيْدُخُلوَِوَلمَِيُشكَِِّلمِالَِّذيَِأَرْدتَِِِإنِْ:ِقالِثُمَِّ - (الَحِديدِزُبُرِِِِمْثلََِِكانَِِقَ ْلَبوُِِفَِإنَِِّاأَلَْسَودِِاْبنُِِاْلْمْقَدادُِ

َِلوِِْاأَلْعَظمِاللِِِِاْسمَِِاْلُمْؤِمِنينَِأِميرِِِِعْندَِِِإنََِِّعاِرضٌِِقَ ْلِبوِِِِفيَِعَرضَِِفَِإنَّوَُِِسْلَمانِِْفَأمَّاِفَاْلِمْقَداد،َِشيء
 يريُده ما غريَ  شيئاً  أراد أنّو بسبب وذلك قُ يَّْد، أي لُبّْبَ  - فَ ُلب بَِىَكَذا،َِوُىوِاأَلْرض،ِأَلََخَذتْ ُهمِِبوَِِِتَكلَّمَِ

 يعين َوُوِجَئت ،(كالسَّْلَعة) األصحّ  النُّسخة وف - َكالسََّلَقةِتُرَِكتِحتَّىُِعنُ ُقوَُِِوُوِجَئتِفَ ُلب ب - ادلعصوم
 عبد أبو - اللَِعْبدِِِأَبَاِيَا:َِلوُِِفَ َقالَِِاْلُمْؤِمِنينَِأِميرُِِِبوَِِِفَمرَِّ - عنها اجللدُ  ُسِلخ حّتَّ  شديداً  ضرباً  ُضرَِبت

ِبَاي ِع - قلبك ف طرأ الَّذي ذاك من ىو الضَّرب ىذا أنّ  أي - َذاكَِِِمنَِِْىَذا - سلمان ُكنية ىي اهلل
َِأِميرَُِِأَمَرهَُِِفقد - عثمان زمان ف مّت؟ - بِالس ُكوتِاْلُمْؤِمِنينَِأِميرَُِِأَمَرهَُِِفقدَِذرَِِّأُبُوِوَأمَّاِفَ َباَيع،

 - ِبوِفََأَمرَُِِعْثَمانِِبوَِِِفَمرَِِّيَ َتَكلَّمَِأنِِِْإلَِِّفَأََبىَِلِئمَِلْوَمةُِِاللِِِِفيِيَْأُخُذهَِيُكنَِوَلمِبِالس ُكوتِاْلُمْؤِمِنين
  .ذرّ  أب على جرى ما فجرى

ِقَالََِِبِصيٍر،ِأَِبيَِعنِْ - ُمِدح الَِّذي وِمقَدادٌ  ِيَقولِاللَِعْبدِِِأَبَاَِسِمْعتُِ: َِلوَِسْلَمانِيَاِاللَِرُسولِقَالَِ:
ُِعِرضََِِلوَِسْلَمانِياِ؛َِلَكَفرَِسْلَمانَِعَلىِِعْلُمكُِعِرضَِلوِِمْقَدادِيَاَِلَكَفر،ِِمْقَدادَِعَلىِِعْلُمكُِعِرضَِ

 وأضراب( وعّمار ذّر، وأبو وادلقداد، سلمان،) ىؤالء حّتَّ  أحدٍ  من ما إذاً  - َلَكَفرِِمْقَدادَِعَلىِِعْلُمك
 األَِئمَّة، عنهم تكلَّم ىكذا ىؤالء أحذيِتهم، أسفلِ  ف تُرابٍ  َذرَّة إىل وُعلماؤنا مراجعنا يصل ال الَّذين ىؤالء

 . احلسن ابنُ  احُلجَّةُ  ىو فقط الكاملُ  كامٌل، ىناك يُوجد ال إذاً 
 ىو ىذا زُلَمَّد، آلِ  منهجُ  ىو ىذا زُلَمَّد، آلِ  مناىجِ  خَللِ  من ديَنكم ِاعرفوا ديَنكم؟ تعرفوا أنْ  تُريدون أنتم

 الكَلم وىذا واضح، ظلوذجٌ  ىذا الرّْوايات، ُكلَّ  عليكم أقرأَ  أن أستطيع ال فأنا ظلوذجٌ  وىذا زُلَمَّد، آلِ  حديثُ 
 تنصبهم، أنْ  إيَّاك ىؤالء حّتَّ  يعين ،(ِإيَّاكِالُحجَّة،ُِدْونَِِرَُجاَلًِِتَ ْنُصبَِأنِِِْإيّاك5 )علينا مرَّ  الَّذي ُىوَ  ُىوَ 

 حّتَّ  ،(َلَكَفرَِسْلَمانَِعَلىِِعْلُمكُِعِرضَِلوِِمْقَدادِيَاَِلَكَفر،ِِمْقَدادَِعَلىِِعْلُمكُِعِرضََِِلوَِسْلَمانِيَا)
 ولكن صادقني يكونون قد يقولون، ما ُكلّْ  ف ُتصدّْقهم وأن احُلجَّةِ  دونَ  تنصَبهم أنْ  تستطيع ال ىؤالء

 ِعلماً  ؽللكون ال الَّذين ِبُعلمائنا باُلك فما احلقائق، أىل من ىم وىؤالء علِمهم، حدُّ  ىو ىذا حبسِبهم،
 ابن من جاءتنا قواعد على بُِنَيت واالحتماالت الظنونُ  وىذه واحتماالت، ظنونٌ  عنَدىم ما وُكلُّ ! حقيقيَّاً؟

 ىذا!! دينُنا ُبيِن  وىكذا الشَّافعيّ  من ّٔا جاء والطوسيّ  حنيفة، أب من ّٔا جاء الَّيت اجلُنيد ابن وأمثال اجلُنيد
 باُلكَ  فما حاذُلم ىذا البصائرِ  وأصحابُ  احلقائقِ  أصحابُ  ىؤالء كان فإذا نعيُشُو، ضلنُ  الَّذي الواقع ىو

 حني األمر صاحب فإنّ  ولذلك زُلَمَّد، آلِ  مناىجِ  من ديَنكم اعرفوا دينكم؟ تعرفوا أنْ  تريدون! باآلخرين؟
ِفَِإنَّهم - إليهم ارجعوا أنتم حديثنا يروون زالوا ما - َحِديِثَناِِرُواةِِِِإَلىِِاْرِجُعوا - َمن؟ إىل أرجعكم أرجعكم
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 . ذلم ُحجيَّةَ  فَل حديِثنا عن انقطعوا وإذا - َعَليِهمِاللُِِِحجَّةَِوأَنَاَِعَليُكمُِحجَِّتي
 ذلم ىل فاطمة إىل يسيئون الَّذين الُعلماء ىؤالء! ُحجيَّة؟ لوُ  ىل فاطمة من ينتقصُ  كان إذا ادلرجع ىذا

م الوصف ىذا عليهم ينطبقُ  ىل حجيَّة؟ م أم البيت؟ أىلِ  حديثِ  رواةُ  أَّنَّ  ىؤالء؟ إبليس أحاديثِ  رواةُ  أَّنَّ
اً  وواضحٌ  علينا، مرَّت الَّيت الطويلةُ  احللقاتُ  ىذهِ  أماَمكم، احلقائقُ  ىي ىذهِ ! تقولون؟ ماذا يل، قولوا أنتم  جدَّ

ينيَّةَ  ادلؤسَّسةَ  أنَّ  كيف ينيَّة ادلؤسَّسةُ  ىذه! ؟..فاطمة وتظلمُ  فاطمة من تنتقصُ  الدّْ  مع ىكذا تفعل الَّيت الدّْ
م الوصف ىذا عليها ينطبق ىل فاطمة  وىم البيت أىل حديث يروون كيف! البيت؟ أىل حديث رواة أَّنَّ

م فلنُقل العقيدة، جهة ف اجلهة، ىذهِ  ف األقل على! فاطمة؟ من ينتقصون  - البيت أىلِ  حديثِ  رواةُ  بأَّنَّ
 ُىم ما األخرى ادلواردِ  سائرِ  وف والفكرِ  العقيدةِ  ف لكّنهم والّنجاسات، الّطهارات أحكامِ  ف - فرضاً  ىكذا
م البيت، أىلِ  حديثِ  برواةِ   ُحجَّةٌ  وإبليسُ  النَّاس على إبليسَ  ُحجَّةُ  ىؤالء..!! إبليس حديثِ  رواةُ  إَّنَّ

 قد كانوا ىل احلسن ابن احُلجَّةِ  عن ُحجَّةً  كانوا لو احَلسن، ابن احُلجَّةِ  عن ُحجَّةٌ  ىؤالء ما..!! عليهم
 أنْ  ىو جوابكم جواب، عندكم ما! تقولون؟ ماذا أجيبوين أنتم أجيبوين،! الصورة؟ ّٔذه فاطمة إىل أساءوا

 ىذهِ  ُكلُّ  أجيبوا، رجاالً  كنتم إذا احلقائق، ىذه على أجيبوا ولكنْ  ىذا، ُمهمَّاً  ليس اشتموين، تشتموين،
ينيَّةَ  ادلؤسَّسةَ  أنّ  مفاُدىا أيديكم بني وضعُتها الَّيت والوقائع واألدلَّة الرباىني  اآلن وإىل فاطمة، إىل ُتسيءُ  الدَّ

ينيَّةَ  ادلؤسَّسةَ  أنَّ  وستجدون بالكثري، ُمشبعة القادمة فاحللقات شيء، ُكلّْ  عن ربدَّثتُ  ما أنا  رُباربُ  الدّْ
 ُعَمر بوِ  قام الَّذي الّدورِ  نفسُ  وىو!! الشّْيعيَّة العقيدةِ  ف فاطمة موقعيَّةَ  تُثبتُ  الَّيت األدّلةِ  ُجيعِ  على وتقضي
ينيَّةُ  ادلؤسَّسةُ  بو تقوم ما ولكن فدك، صكّْ  بتمزيقِ   ىؤالء أمَّا ألرٍض، صكّّ  فذلك وألعن، ألعن ىو الدّْ
 سيأتينا!! الشّْيعيَّة العقيدةِ  منظومةِ  ف فاطمة موقعَ  تثبت الَّيت األدلَّة ؽلّزقون ىؤالء والعلماء وادلراجع الُفقهاء
 األدلَّةَ  ؽلزّْقون حني مراجُعنا أم الصَّك، مزَّق حني ُعَمر5 أسألكم أنا أخطر؟ أيُّهما. ادلطالب وستأتينا البحث
 ! ؟..أسألكم أنا األخطر؟ ىو من الّرجال؟ علمِ  قذراتِ  بسبب ادلهمَلت سّلةِ  ف ّٔا ويرمون

 الصَّادق، إماُمنا يقول ماذا فقط أُذكّْرًكم فقط، أُذكّْركم لكنَّين طويل، طويلٌ  واحلديثُ  انتهى الربنامج وقت
ِِاْعرُِفوا - القانون ىو ىذا - َعنَّاِِرَوايَاتِِهمَِقْدرَِِِعَلىِِمنَّاِالر َجالَِِِمَناِزلَِِِاْعرُِفوا -5يقول الصَّادق إمامنا
 ..!!.َِعنَّاِِرَوايَاتِِهمَِقْدرَِِِعَلىِِمنَّاِالر َجالَِِِمَناِزلَِ
َِمَعاِلمُِِنَْأُخذَُِِعمَّن -5السُّؤال ىذا يسألونوُ  ماىويو أوالدُ  إليوِ  َكَتب حني اذلاديّ  إمامنا أيضاً  يقول وماذا

ِآُخذَُِِعمَّنِْ - السؤال نفس أيضاً  أخوه وَكَتب - ِديَني؟َِمَعاِلمِآُخذَُِِعمَّن - لوُ  َكَتب األوَّل - ِديِنَنا؟
ِِفيِفَاْصِمَدا - تريدان ماذا َفِهمت أنا - ذََكْرُتَماَِماَِفِهْمتُِ - ِإليهما َكَتبَ  واإلمام - ِديِني؟َِمَعاِلم

 ىو ىذا - تَ َعاَلىِاللَُِِشاءَِِِإنَِِْكاُفوُكُماِفَِإنّ ُهَماَِأْمرِناِِفيِالتَ َقد مَِِِكِبيرِِِوَُكلِ ُِحب ناِِفيَِمِتينٍَِِعَلىِِديِِنُكَما
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 يوم حلقةِ  ف تأتينا األبرتِ  ادلنهجِ  مَلمحِ  ف احلديث بقيَّة، أُجعني عليهم وسَلموُ  اهللِ  صلواتُ  زُلَمَّدٍ  آلِ  منهجُ 
 ... تعاىل اهللُ  شاء إنْ  غدٍ 

  ... الَقَمر رَِعايَةِ  ِف  أَْترُكُكم
 اإلًْخَسًِْج عَلَى ًَهُخَببِعٍِنَب هُشَبىِدٌِنَب ًًَُخٌُهِ ًُخٌُىِنَب عَيْ الىَسْةَ إوْشِف احلُسَني أَخٍِهَ ًَخْوِ عَيْ الىَسْةِ وَبشِفَ ٌَب

  ... احلُسَني أَخٍِهَ بِحَكِّ

  ... اهلل أهَبىِ يف ... خَوٍعبً الدُّعَبء أَسأَلُىن ... الشَّبشت ىره ًفسِ على غداً هُلخمبًب
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ِ:وفيِالختام
نص  وصِالبرن  اماِكم  اِى  يِوى  ذاِالمطب  وعِلِلِبُ  ّدِم  نِالتنبي  وِال  ىِأنّن  اِحاولن  اِنق  لِ

يخل  وِم  نِأخط  اءِوىف  واتِفم  نِأرادِالدقّ  ةِالكامل  ةِعلي  وِمراجع  ةِتس  جيلِالبرن  اماِ
ِبصورةِالفيديوِأوِاألوديوِعلىِموقعِزىرائيون.
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