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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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 الْوِئَت بَعد ًَالعُشْسًُى تًٍُبثال تُمَلَحَالْ

 الثَّالثٌُىً عسِبخَّال اجلُصْءُــ  فَبطِوَت ٌَب لَبٍَّهِ

 6ج الصَنَوٍَّت - 1 ق الشٍِّعًّ الٌالع يف األبرت املنيح هالهحُ
 

  ... بَػَناِتْ  أَبْػَناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسََلـٌ 
 ..!!. فَاِطَمةِياِلَبَّيكِِ: وأَفْػَنائوِ  أجَوائِوِ  ِح  ادلتقّدمةُ  احللقاتُ  تقدَّمت الَّذي العنواف ُىوَ  زَاؿَ  ال العنوافُ 
 ح ىي ُأخرى حلقاتٍ  من بعدىا ستأت والَّيت وىذهِ  حلقاٍت، من تقدَّـ ما يدي بٌن الَّيت احللقاتُ  وىذهِ 

 ومن احلقائق تتبُّعِ  من يبدو والَّذي! أبرتي ومنهجٌ ! كوثري منهجٌ : ُُهَا منهجاف األَبرت، ادلنهجِ  َمَلِمحِ  مضموفِ 
 ادلؤسَّسة أجواءِ  ح ُخصوصاً  الشّْيعيَّة، الثَّقافة َساحة ح مطموسٌ  منهجٌ  الكوثري ادلنهج أفَّ  الواقع دراسةِ 
ينيَّةِ  ينيَّة، العلميَّةِ  واحلوزةِ  ادلرجعيَّة أجواءِ  وح الرَّمسيَّة، الشّْيعيَّةِ  الدّْ  وح مطموسٌ  َمنهجٌ  الكوثريُّ  ادلنهجُ  الدّْ
 ىذهِ  وح واضحة، وبسرعةٍ  بقوَّةٍ  يتحرَّؾُ  الَّذي فهو األبرت ادلنهجُ  أمَّا باىت، ُوجودٌ  لوُ  األحواؿِ  أحسنِ 

  .مَلزلوِ  أىمّْ  عن أربدَّثُ  احللقاتِ 
ينيَّةُ  ادلؤسَّسةُ  ّٔا ابتليت الَّيت الشَّديدة القويَّةُ  الصَّنميَّةُ : مَلزلوِ  أىم من  ّٔا وابُتليت الرَّمسيَّة، الشّْيعيَّة الدّْ

 وُكتُبهم ومكتباهتم ومدارسهم ومساجدىم ُحسينياهتم ح ُعموماً  الشّْيعيَّة ّٔا وابتلي الشّْيعيَّة، ادلرجعيَّةُ 
 . اأُلخرى شؤوناهتم وسائرُ  وفضائياهتم

 بأطنأّا ضربت الَّيت الشَّديدة القويَّةُ  الصَّنميَّةُ  وىو اخلطًن اْلَمْلَمح ىذا وتفاصيل مظاىر ح احلديثُ  زاؿ وال
 يسرة، أو دينةً  يلتفت أفْ  يستطيع ال اجلمعيُّ  الشّْيعيُّ  العقلُ  بات حبيث اجلمعي، الشّْيعيّ  العقل أجزاء ُكلّْ  ح

 .ادلقيتة الصَّنميَّةِ  ُقمقم ح القذر، الُقمقم ىذا ح ُحِبس قد ألنَّوُ 
 َمولد بتأريخِ  يَرتبطُ  فيما َحديثي ُأكِمل أفْ  أستطع ومل لُكم ضربُتوُ  ِمثاؿٍ  إىل أمس يوـِ  ح بنا الكَلـ وصل
ا عليو، اِ  صلواتُ  اذلاديّ  إمامنا  حديث رفسوا العظاـ مراجعنا أفَّ  بيَّنتُ  قد ألنَّين ادلثاؿ ىذا ُسقتُ  وإَّنَّ
 احلديث ُأكِمل مل األوَّؿ، ربيعٍ  ِمن التَّاسعِ  َقضيَّةِ  ح الطَّربي قوؿَ  وقدَّموا األَِئمَّة وأحاديث اذلاديّ  اإلماـ

 إىل لنَػُعد لُكم وقُلتُ  اذلادّي، إمامنا بوالدة يَرتبطُ  فيما مثاالً  لكم ضربتُ  ولكنَّين ادلوضوع ىذا خبصوص
 . بيوتكم ح ادلتوفّْر الكتاب ىذا اجلناف مفاتيح

: كتابوِ  من الطوسي، الشَّيخ عن الُقمّْي ادّْث ينقلوُ  دعاءٌ  ىناؾ رجب شهر أعماؿِ  إىل ذىبنا ما إذا
 وىذا الطوسي، الشَّيخ منوُ  يُراد ىنا الشَّيخ - الشَّيخِوروى - قاؿ ىو ،(ادلتعبد وسَلحُ  ادلتهجّْد مصباح)
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 كاف ،(ادلتعبّْد وسَلحُ  ادلتهجّْد مصباح) الطوسي الشَّيخ كتاب ح رجب شهر أعماؿ ح موجودٌ  الدعاء
 األدعية لُكم أقرأ أفْ  دائماً  أحاوؿ لذا بيوتكم ح متوفػّْرٌ  ادلفاتيح ألفَّ  ولكن بادلصدر آتيكم أفْ  بإمكاين

 الشَّيخ يد على ادلقدَّسةِ  النَّاحيةِ  من َخرج الثَّالث، السَّفًن جهةِ  من خرج فقد اجلناف، مفاتيح من والزّْيارات
ِِفيِبِاْلَمْوُلْوَدينَِِِأْسأَُلكَِِِإنِّيِاللَُّهمَِّ - الثَّالث السَِّفًن روح ابن احُلسٌن كنية ىي الكنية ىذه القاسم، أيب

ِِإنِّيِاللَُّهمَِّ - الباقر ىو األوَّؿ علي   ابن زُلَمَّداً  ألفَّ  اجلواد إمامنا ىو وىذا - الثَّاِنيَِعِليِ ِِاْبنُِِِمَحمَّدِرََجبِْ
ِِاْبنَِِِعِليَِِّوابِْنوِِ - اجلواد؟ ابنُ  ىو من - َوابِْنوِِِالثَّاِنيَِعِليِ ِِاْبنُِِِمَحمَّدِرََجبِِِْفيِبِاْلَمْوُلْوَدينَِِِأْسأَُلكَِ
رَِِِإلَيكَِِِبِهَماَِوأَتَ َقرَّبُِِاْلُمْنَتَجبُِمَحمَّد   .الدعاء آخر إىل - الُقَربَِخي ْ

 اذلادي اإلماـ أفّ  وىي واضحة، صرحيةٌ  العبارةُ  زماننا، إماـ من وجاءنا ادلقدَّسة، النَّاحية من ورد الدعاء ىذا
 من الثَّاين ح ُوِلد بأنَّو يقوؿ من ىناؾ السًن، كتب وإىل ادلواليد كتب إىل رجعنا وإذا! رجب شهر ح مولودٌ 
 أو الثَّاين ح ُوِلد ىل مهمَّاً  ليسَ  بالنَّتيجة رجب، شهرِ  من اخلامسِ  ح ُوِلد بأنَّو يقوؿ من وىناؾ رجب، شهر
 عن صرحية روايات َترِد مل واّطَلعي علمي وحبسب رجب، شهر ح والدتوُ  أفّ  ىو ادلهمّ  اخلامس، ح ُوِلد

 ىذا عليو، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  زماننا إماـ عن َوَرد الَّذي النص ىذا إالَّ  اذلاديّ  اإلماـ ميَلد تأريخ ح األَِئمَّة
 اإلماـ إفَّ  يقوؿ واإلماـ احُلجَّة اإلماـ عن الدعاء يقرأوف تقرأه، والشّْيعة األدعيةِ  ُكُتب ح موجودٌ  الدعاء
 من ادلنتصفِ  ح عليو اِ  صلواتُ  اذلاديّ  اإلماـ دبيَلد حيتفلوف فهم ذلك ومع رجب، شهر ح مولودٌ  اذلاديّ 

 !!فهّْمونا! تفهموهنا؟ كيف ىذه احِلجَّة، ذي
 الَّيت األحاديث إىل واذىبوا البخاري صحيح إىل ارجعوا البخاري، صحيح ح ما مثل بالضَّبط القضيَّة ىذهِ 

 لتأريخ بدأ فلماذا األوَّؿ، ربيعٍ  شهرِ  ح ىي النَّيب ىجرةُ  البخاري صحيحِ  ح النَّيب، ىجرة عن تتحدَّثُ 
 ح كثًنة، واألمثلة ىذه، ُأختُ  ىذهِ  نفسُو، األعوج ادلنهج ىو!! ىذه ُأختُ  ىذهِ ! زلرَّـ؟ شهر ح ىجري
 وإالَّ  بايل ح اآلف خطرت ادلسألة، ىذه أذكر بايل ح كاف ما صريح، وبنحوٍ  صريح بشكلٍ  البخاري صحيح

 أبواب ح البخاري صحيح إىل ذىبتم ما إذا ولكن األحاديث، لكم واستخرجت البخاري بصحيح جلئتُ 
 كلماهتم أطبقت ادلسلموف األّوؿ، ربيعٍ  شهرِ  ح ىو ىجرتوِ  تأريخ أفَّ  وصريح واضح فاحلديث النَّيبّ  ىجرة
 ومع النَّيّب، ىجرة يقولوف اذلجري؟ التأريخ بداية من ادلراد ما زلّرـ، أوُّؿِ  ح ىي اذلجري التأريخ بداية أفَّ  على
 ! ضالَّة أُمَّة! احلقّ  عن ُمنحرفة أُمَّة! عوجة أُمَّة! دلاذا؟! زلـر أوَّؿِ  ح السنة تبدأ ذلك

 نادىم العرش، بطناف من ادلنادي ناداىم احُلَسٌن، رأس قطعوا حينما واضحة صرحية األَِئمَّة عن الرّْوايات
 تتَّبعوف دلاذا! أدري ال وراءىم؟ تركضوف فلماذا ضالَّة، أُمَّة - الَضالَّةِاألُمَّةِأَي َّتُ َهاِيَاَِأنِْ -:ا من بأمرٍ  ادللك
ة ضالة أُمَّة! أدري ال ادلنهج؟ نفس َِوَلِِِلْفطرٍَِِلُِِوف ِّْقتَِِِلِِاْلُمَتَحي َِّرة،ِالَضالَّةِاألُمَّةِأَي َّتُ َهاِيَا - ُمتحًنّْ
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 جدي إفَّ  لكم يقوؿ احُلجَّة اإلماـ! عندكم مرتبكة التواريخ كذلك وأنتم مرتبكة، التواريخ يعين - أِلَْضَحى
 على تردُّوا ال ولكن احتفلوا احِلجَّة، ذي منتصف ح ضلتفل ضلنُ  ال، تقولوف أنتم رجب، شهرِ  ح ولد اذلاديّ 
 احُلجَّة، اإلماـ على لَلعرتاضِ  ُمهيَّأ الشّْيعيّ  الواقع بأفّ  أقوؿ حينما إمامكم، على تردُّوا ال احُلجَّة، اإلماـ

!! األدب ُتسيئوف بذلك أنتم احُلجَّة اإلماـ والدة رُبيوف فرحوف وأنتم أنتم، أنتم،. ادلصاديق من مصداؽ ىذا
 ح وربتفلوف احُلجَّة اإلماـ مع األدب ُتسيئوف وأنتم بكم يفرحُ  اذلاديّ  اإلماـ أفَّ  ىل يعين األدب، تسيئوف

 الشرؽ، من النَّاس، من ميَلدىم بعيدِ  حيتفلوف الَّذين مثَلً  ىؤالء اآلف يعين فيو؟ ُوِلد الَّذي اليـو غًن ىو يوـٍ 
 وِاشتباىاً، خطأً  ذلك يُعترب أاَل  فيو ُوِلد الَّذي اليـو غًن ىو يوـٍ  ح دبيَلدهِ  شخصاً  هتّنئ حينما الغرب، من

  صحيحاً؟ وليس طبيعيَّاً  ليس وأمراً 
 وجاء ادلعصـو اإلماـ من جاءنا اإلخبار أِئمَّتنا، عن نتحدَّثُ  ضلن عادي، إنسافٍ  عن نتحدَّثُ  ال ُىنا وضلنُ 

 الدُّعاء ىذا تقرأوف حٌن أنتم لكم أقوؿ أنا أُهية، وأكثر تأكيداً  أكثر القضيَّة أفّ  يعين دعاء، بصيغة اإلخبار
 الثّػَوؿ؟ ىو أـ أنفسكم؟ على تضحكوف ىل زمانكم؟ إماـ على تضحكوف ىل ا؟ على تضحكوف ىل

 كيف تُفسّْروهنا؟ كيف ىذه! احِلجَّة؟ ذي ح ربتفلوف ُثَّ  رجب ح مولودٌ  اإلماـ بأفَّ  الدعاء تقرأوف كيف
 ومن الشّْيعيّ  واقعكم من مثاؿ ىذا آخره، إىل أوَّلوِ  من مفهوماً  ليس ُكلُّو وضعكم بل ىذه؟ تفهموهنا
 ح ىي القضيَّة ىذه أفّ  ادلشكلة فيكم، ليست القضية أفَّ  وادلشكلة وصريح واضح مثاؿ العقائدّي، واقعكم
ينيَّة، ادلؤسَّسة  صفحة ح ىو اآلف!! موجودة ادلشكلة ىذا الكتاب نفس ح الكتاب، ىذا نفس ح حّتَّ  الدّْ

 الدعاء ىذا لنا يُورِدُ  عليو ا رمحةُ  الُقمّْي عبَّاس الشيخ الُقمّْي ادّْث ىذا ىو الدعاء، ىذا لنا يُورِدُ  535
 قبل عليكم وقرأتُو وواضح صريح والدعاء الثَّالث، السَّفًن عن ادلقدَّسة، النَّاحية عن الطوسي، الشَّيخ عن

 .اليد خبطّْ  ادلكتوبة ادلعروفة الطبعة ،535 صفحة ح ىنا قليل،
ِفي - رجب شهر من يعين - الشهرِىذاِمنِالثَّانيِاليومِفي - يقوؿ؟ ماذا 541 صفحة إىل نذىب إذا

ِسنةِالسَّالمِعليوِالنَّقيِعليِِّاإلمامِِولدةَُِِكانتِالرِّواياتِبعضِعلىِالشَّهرَِىذاِمنِالثَّانيِاليوم
 بعض على معىن فما احُلجَّة، اإلماـ عن دعاءً  ذكرتَ  أنت قليل وقبل!! الرّْوايات بعض على -212ِ

 مل ولكنَّوُ  الثَّاين، ح مولود فهو رجب، شهر من اخلامس ح تقوؿ اليت الرواية يقصد أفْ  إالَّ  اللَُّهمَّ  الرّْوايات؟
 اإلماـ والدة إىل العاشر، اليـو إىل اِنتقل ُمباشرةً  اخلامس، اليـو ح الوالدة أفَّ  اتملة الثَّانية الرّْواية إىل ُيِشر

ِبعضِعلى - رجب شهر من - الشهرِىذاِمنِالثَّانيِاليومِوفي - تقرأ حينما تستشعر ماذا أنت اجلواد،
ِالنَّقيِعليِِِّاإلمامِولدةِكانت - األمر من ُمتأكّْداً  ليس وأنّو دقيقاً، ليس الكَلـ أفّ  يعين - !!الرِّوايات

 رجب شهر ح ُوِلد اذلاديّ  اإلماـ أفّ  وىو واضح، احُلجَّة اإلماـِ  كَلـُ  بينما - 212ِسنةِالسَّالمِعليو



  39/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 122 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 8 - 
 

ا وانتهينا،  ح الوالدة بأفّ  تقوؿ رواية ىناؾ أفّ  باعتبار القوؿ بضعف ُتشِعر الَّيت الصيغة ّٔذهِ  جاء ىو ردبَّ
 .رجب شهر من اخلامس

 قاطع بشكل - َعشرِالَخامسِاليومُِ - 175 صفحة ح احِلجَّة ذي شهر تفاصيل إىل نذىب حينما لكن
 والكَلـ ربتفل، الشّْيعيَّة السَّبب وذلذا - 212ِسنةِفيِولدتوُِِوكانتِالنقيِعليِِّاإلمامِميالدُِ - :يقوؿ

ينيَّة، ادلؤسَّسة ح الكَلـ وىذا الكتاب، ىذا ح الكَلـ ىذا!! قاطع بشكل ىنا  مكاتب ح الكَلـ وىذا الدّْ
 وىذا احُلسينيات، ح الكَلـ وىذا الفضائيات، ح الكَلـ وىذا العلمية، احلوزة ح الكَلـ وىذا ادلراجع،
ِاليوم - الُقمّْي ادّْث 175 صفحة عموماً، الشّْيعيَّة األوساط عند مجيعاً، وعندنا اخلطباء، عند الكَلـ

 بينما - النَّقيِعليِِِّاإلمامِميالدُِ - قطعي بشكل - اإلمامِميالدِالِحجَّةِذيِشهرِمنَِعشرِالَخامس
 منطقيَّاً، - النَّقيِعليِِِّاإلمامِولدةِكانتِالرِّواياتِبعضِعلىِرجبِشهرِمنِالثَّانيِاليومِفي - ىنا

 يَرِد مل وىذا احِلجَّة، ذي شهر من عشر اخلامس ح اذلاديّ  اإلماـ والدة بأفّ  ادلؤرخٌن بعض حُيدّْثك منطقيَّاً 
 يقوؿ دعاء وعندؾ رجب، شهر ح لك يقوؿ آخر وُمؤرّْخ! ادلؤرخٌن ألسنة على َوَرد وإَّّنا ادلعصومٌن، عن

  ُتصدّْؽ؟ ادلؤرََّخٌنِ  فأيُّ  بذلك،
 دلاذا االحتماؿ، سبيل على كاف لو حّتَّ  زمانك، إماـ عن َوَرد ادلقدَّسة النَّاحية من صدر دعاء عندؾ

 األُمَّة! أعوج ديشوف مراجع! أعوج ديشوف ُعلماء! ُعلمائها؟ بسببِ  زماهنا إلماـِ  سُلالفةً  تذىب ِبُكلّْها الطائفة
َفان) -! أيضاً  أعوج سبشي َِفَسَدتَِفَسَداَِوِإَذا - النَّاس َصُلح - األُمَّةَِصُلَحتَِصُلَحاِإَذاِأُمَِّتيِِمنِِِْصن ْ
 وأنا حياتكم ح حيّ  مثاؿ ىذا - (َوالُعَلَماءِاألَُمَراءُِِأوَِوالُفَقَهاء،ِاألَُمَراءُِ - النَّاس َفَسد - األُمَّة

 الصَّنميَّةِ  مَلمحَ  أتتّبع أفْ  أريد أنَّين لو وثقوا بيوتكم، ح ادلوجود اجلناف مفاتيح كتاب من لكم استخرجُتو
 باألعوج سبشوف وأنتم باألعوج ديشوف العلماء العلماء، ُتصنّْموف بأّنكم وألريُتكم يُذىُلكم، ما ألريُتكم ىذهِ 

  ..!!معوجَّة بطريقةٍ  ديشوف أُناسٍ  وراء وتذىبوف زماِنكم إماـَ  ترتكوف معهم،
 عشر اخلامس من قريبة أيَّاـ ح اآلف وضلنُ  أنفسكم، أجيبوا أنتم يل؟ قولوا بواقعي؟ ليس أـ واقعي ادلثاؿ ىذا
 اإلماـ أمر إحياء منع ح سبباً  أكوف أفْ  أريد ال أنا تذىبوا، ال أقوؿ ال أنا وستذىبوف، احِلجَّة ذي شهر من

 على ردَّاً  ذلك يكوف ال ولكن أمَره، وأحيوا لزيارتِو، اذىبوا أقوؿ أنا القضيَّة، ىذهِ  عن أربدَّث ال أنا اذلادّي،
 وما احِلجَّة ذي شهر ح ُوِلد: تقولوف وأنتم رجب، ح ُوِلد اذلادي جدي إفَّ : يقوؿ اإلماـ زماننا، إماـِ 

 من والكثًن عليو تعاىل ا رضواف اخلُوئي السيّْد فعل كما ادلؤرّْخوف، ينقلوُ  كَلـ سوى بذلك، دليل عندكم
 الثَّاين اخلليفة بأفَّ  قاؿ والطربيّ  الطربّي، وراء وركضوا اذلاديّ  اإلماـ حديثَ  تركوا ادلفيد، الشَّيخ حّتَّ  مراجعنا

 !!للهجرة 13 سنة احِلجَّة ذي شهر من والعشرين السَّادس اليـو ح قُِتل
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 وادللوؾ األمم تأريخ من الثاين اجلُزء ىو ىذا الكَلـ، أمس يـو عليكم قرأتُ  وقد كتابوُ  وىذا الطربي ىو ىذا
ِألربعِِِاألربعاءِيومِعنوِتعالىِاهللِرضيُِعَمرِطُِعن -:736 صفحة للهجرة، 353 سنة ادلتوج للطربّي،،

 صادر، دار الثَّاين، اجلزء ىذا الطربي، كتاب ىو ىذا - وعشرينِثالثِسنةِالِحجَّةِذيِمنِبقينِليالٍِ
 الَّيت األجزاء رلموعة من األنوار حبار من والثََّلثوف احلادي اجلزء ىو ىذا اذلادّي، إمامنا رواية وىذه .بًنوت
 والرّْواية اذلادّي، إمامنا عن الرّْوايةُ  عليو، اِ  رمحةُ  الربوجردي السيّْد أيَّاـ طباعَتها الشّْيعيَّةُ  ادلرجعيَّة حرَّمت
 اإلماـ صريح بنحوٍ  ،83 صفحة هناية إىل الرّْواية ىذه وتستمر ُمفصَّلة، رواية ،79 صفحة على موجودة

 أمًنُ  يُعدّْدُ  وحٌن الثَّاين، اخلليفةُ  فيو قُِتل الَّذي اليـو ىو األوَّؿ، ربيعٍ  من التاسع يـو ىو اليـو ىذا بأفَّ  ُيصرّْح
ُِسْلطَانَِِِذَىابَِِِويَ ْومُِ) ،(اْلُمَناِفقِقَ ْتلَِِِويَ ْومُِ) :يذكرىا الَّيت األمساء مجلة فمن اليـو ىذا أمساءَ  ادلؤمنٌن
 إمامنا كَلـ فهذا األوَّؿ، ربيعٍ  من التاسع أمساء ح ادلؤمنٌن أمًن يذكرىا الَّيت األمساء مجلة من ،(اْلُمَناِفق
 .اذلاديّ 
 عن وردت روايات عندنا..!! القضيَّة ىذه نعرؼ وضلن معلوسوف ضلنُ  ُعِلست، لكنَّها أخرى روايات وعندنا
 األمر صاحب ومحدِ  ا حبمدِ  الرّْوايةُ  ىذه موجودة، الرّْواية ىذه لكن إليها، وسأشًن ُعِلست، لكنَّها األِئمَّة
 مثًَل، ادلفيد الشَّيخ الرّْواية، ىذه على يعثروا مل األوائل أفَّ  أفرتض دعوين وبتفاصيلها، بكاملها موجودة الرّْواية

ا الصدوؽ الشَّيخُ  رواىا رواية ىناؾ أدري ال ولكن الرّْواية ىذه على يعثر مل  اإلماـ عن رواية من أكثر وردبَّ
 أيدينا، بٌن موجودةً  ليست الرّْوايات ىذهِ  اآلف صحيح ادلفيد؟ الشَّيخ رآىا ما الرّْوايات تلكم فهل الصَّادؽ

 ثَلثة من يقرب دبا ادلفيد الشَّيخ بعد جاء طاووس ابن والسيّْد الرّْوايات ىذهّْ  قرأ طاووس ابن السيّْد ولكن
 رواىا الَّيت األحاديث وقرأ اطّلع ذلك ومع قروف، ثَلثة من يقرب دبا ادلفيد الشَّيخ وفاة بعد وفاتِو، بعد قروف

 ُعِلس فقد بأيدينا متوفراً  ليس اآلف النَّصَّ  ىذا لكن الرّْوايات، ىذهِ  من روايةً  قرأ األقل على الصَّدوؽ، الشَّيخ
 ذي شهر ح قُِتل الثَّاين اخلليفة أفَّ  من يقوؿ أيضاً  طاووس ابن السيّْد ذلك ومع!! ادلعلوسات بقيَّة مع

 .احِلجَّة
 إليها وصل الَّيت النتيجة عصرنا، ح متوفّْر شيء وُكلّ  وادلصادر النصوص ذبمَّعت اآلف أيضاً، اخلُوئي السيّْد
ِسببِِِكونِأنَِِّعلى -:335 صفحة التاسع، اجلُزء ىذا ،(الوثقى العروة شرح ح التنقيح) اخلُوئي السيّْد

ِعندِمعروفاًِِكانِوإنِْ - اليـو ىذا ح كاف الثَّاين اخلليفة قتل أفَّ  يعين - اليومِىذاِفيِاتَّفقِالعيدِىذا
 ،[وآلو عليو ا صلَّى] الطربيّ  تأريخ تأريخ؟ أي - التأريخِأنَِِّإلَِّ - معروؼ الشّْيعة عواـ عند - العوامِّ

 !الكَلـ معىن ىو ىذا ادلقدَّـ، ىو [وآلو عليو ا صلَّى] الطربي وكَلـ لُو، معىن ال اذلاديّ  اإلماـ كَلـ يعين
ِمعروفاًِِكانِوإنِْ - اذلاديّ  إمامنا قاؿ ما حبسب - اليومَِىذاِفيِاتَّفقِالعيدِىذاِسببِِِكونِأنَِِّعلى -
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 بقاياىا بقيت الَّيت الشّْيعيَّة الثَّقافة بسببِ  بو يلتزموف وىم معروؼ األمر ىذا الشّْيعة عواـ عند - العوامِعند
 ُعلماء من وأفضل الشّْيعة، مراجع من أفضل ىم ُمعتقداهتم ح الشّْيعة عامَّة فإفّ  ولذلك األَِئمَّة،ط طريق من

 اخلليفة أفَّ  يعتقدوف الشّْيعة عواـ: يقوؿ يقوؿ، اخلُوئي السيّْد حّتَّ  ىو اآلف؟ األفضل ىو من يعين الشّْيعة،
 نقل اذلادي واإلماـُ  اذلادّي، إماُمنا يقوؿ ما مثل بالضَّبط األوَّؿ، ربيعٍ  شهر من التاسع اليـو ح قُتل الثَّاين
 الرّْواية، تفصيل حبسب وآلو عليو ا صلَّى ا رسوؿ عن الكَلـ نقل ادلؤمنٌن وأمًن ادلؤمنٌن، أمًن عن الرّْواية

 الُعظماء األجَّلء والُعلماء اخلُوئي السيّْد ولكنّ  وأجداده، آبائوِ  عن اذلاديّ  اإلماـُ  قاؿ كما يقولوف فالشّْيعة
 ..!!الطربيّ  يقوؿ كما يقولوف يقولوف؟ ماذا
 الُكتب ىذهِ  [زلرَّفتها ادلاسونية مو ىذي فاضل أبو والعبَّاس] أمامكم ادلصادر ىذهِ  أنتم؟ تقولوف ماذا

 احلادي اجلُزء راجعوا الطربي، تأريخ راجعوا موجودة، الُكتب ىذهِ  لكن صحيح، ماسوين أنا موجودة،
 للسيّْد التنقيح كتاب من التاسع اجلُزء راجعوا اذلادّي، اإلماـ حديث تقرأوا كي األنوار حبار من والثَلثٌن

 قذارات حبسبِ  الضَّعيف اذلادّي، اإلماـ بكَلـ يلتزموف الشّْيعة عواـ يقوؿ يقوؿ، ىو عليو، اِ  رمحةُ  اخلُوئي
 وآلو عليو اُ  صلَّى] الطربي بقوؿ نلتـز الكبار الُعظمى ا آياتُ  ضلن الُعلماء، ضلنُ  أمَّا الرّْجاؿ، علم

 أـ اذلاديّ  اإلماـ والدة قضيَّة مثل! ال؟ أـ ىذه مثل ىذه أمامكم، حقائق ىذه تقولوف؟ ماذا أنتم ،[وسلَّم
 ..!فهّْمونا [!خيتلف؟ لو ىازا مثل ىازا] :أسألكم أنا ال؟

 ابن موسى ابن عليّْ  الدّْين رضيّ  للسيّْد طاووس، ابن لسيّْدنا ،(األعماؿ إقباؿُ ) ىو يديّ  بٌن الَّذي الكتاب
 5996 ادلصحَّحة، األوىل الطبعة للمطبوعات، األعلمي مؤسَّسة منشورات ،664 سنة ادلتوج جعفر،

ِفيماِفصلٌِ - األوَّؿ َربيعٍ  َشهر بقيَّة أعماؿِ  ح النُّسخة، ىذهِ  من 76 صفحة إىل نذىب إذا ميَلدي،
 ح - الشَّأنِعظيمةِروايةًِِفيوِِِوجدناِاليومِىذاِأنَِِِّاعلمِاألوَّل،ِرَبيعٍِِِمنِالتَّاسعِاليومِحالِِِمنِنذكرهُِ
، ىذا فضلِ   اذلاديّ  إمامنا عن ادلروية الرّْواية قليل، قبل إليها أشرتُ  الَّيت الرّْواية عن يتحدَّث أنَّوُ  ويبدو اليـو
ِواإلخوانِالَعجمِمنِجماعةًِِووجدناِالشَّأنِعظيمةِروايةًِِفيوِوجدناِاليومِىذاِأنَِِِّاعلم - ىكذا يبدو

ِولمِويُعاديوِورسوِلوِجاللوِجلَِِّباهللِِِيَهونُِِكانِمنِبعضِىالكِِِيومِأنَّوُِِويذكرونِفيوِالسُّرورِيُعظِّمون
ِتغمَّدهُِِبابويوِابنِِِعنِرويناىاِالَّتيِللرِّوايةِعليهاِأعتمدُُِِموافقةًِِاآلنِإلىِالُكُتبِِمنِتصفَّحتُِِفيماِأجد
 رواية إىل ُيشًن أو اذلادي، اإلماـ عن الرّْواية إىل ّٔا ُيشًن إمَّا الشَّأف العظيمةُ  الرّْواية فهذه - بالرِّضوانِاهلل
ا بابويو، ابن  وإفْ  الصَّدوؽ، الشَّيخ إىل بوِ  ُيشارُ  عادةً  بابويو وابن بابويو، ابن رواية إىل يشًن أنَّوُ  األرجح ردبَّ

:ِأقول - الكَلـ ح يستمر أفْ  إىل الصَّدوؽ، الشَّيخ إىل ىنا ُيشًن ولكنَّوُ  بابويو، ابن لوُ  يقاؿ أيضاً  أبوه كاف
 عندنا يوجد ال وإالَّ  جعفر، أبو يقصد ىو - بابويوِِابنِجعفرِرواهُِِماِتأويلِيكونِأنِِْيُمكنِكانِوإنِْ
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 أبو بابويو ابن عليّْ  ابن زُلَمَّد فهو َجعفر، بأيب ُيكىنَّ  الصَّدوؽ الشَّيخ بابويو، ابن جعفر االسم ّٔذا شخص
ِأبو - الطباعة ح سقطت الكلمة أفَّ  يبدو - رواهِماِتأويلِيكونِأنِيمكنِكانِوإنِْ:ِأقول - جعفر
 يعين - األوَّلِربيعٍِِتاسعِيومِكان - الثَّاين اخلليفة إىل يشًن - ذُِكرِمنِقتلِأنَِِّفيِبابويوِابنِجعفر
ِالثَّانيِالخليفةِأنَِِّمن - الصَّادؽ اإلماـ عن رواىا الصدوؽ والشَّيخ واضحة، الصَّدوؽ الشَّيخ عن الرّْواية

ِأنِِْيمكنِكانِوإنِْ:ِأقول - مسامعكم على الكَلـ ِقراءة أعيد - األوَّلِربيعٍِِمنِالتَّاسعِاليومِفيِقُِتل
ِكانِذُِكرِمنِقتلِأنَِِّفي - بابويو ابن عن مروياً  جاء ما يُؤوّْؿ أفْ  يريد ىو يعين - رواهِماِتأويلِيكون

ِذلكِكانِقتلِمنِقتلِعلىِالقاتلِعزمِاقتضىِالَّذيِالسَّببِأنَِِّمعناهِلعلَِِّاألوَّلِربيعِتاسعِِِيوم
ِمجازاًُِِيسمَّىِأنِِْويمكنِالقتلِأصلُِِالقتلِسببُِِفيوِِِالَّذيِاليومِفيكونِاألوَّل،ِربيعٍِِتاسعِيومِالسَّبب
  !الكَلـ؟ ىذا من تفهموف ماذا - بالقتل
 اخلليفة إفَّ : الرّْواية تقوؿ الرّْواية؟ تقوؿ ماذا الصَّدوؽ، الشَّيخ يرويها األَِئمَّة عن رواية بيدهِ  طاووس ابن السيّْد
 نكوف حّتَّ  دلاذا؟ نُؤّوذَلا، أفْ  ديكن: يقوؿ يقوؿ، ىكذا ىو األوَّؿ، ربيعٍ  من التاسع اليـو ح قُتل الثَّاين

 طوؿ على موجودة السَّقيفة دودة موجودة، الدودة ُىناؾ أدري، أنا بل!! أدري ال دلاذا؟ للطربي، ُموافقٌن
 بأفَّ  تقوؿ الرّْواية جاءت حينما: يقوؿ ادلعىن ىذا للرّْواية يُعطي معىن؟ من للرّْواية يُعطي فكيف!! اخلط

 القاتل دفعَ  الَّذي السَّبب َحَصل اليـو ىذا ح أنَّوُ  يعين ىذا األوَّؿ ربيعٍ  من التاسع اليـو ح قُِتل الثَّاين اخلليفة
 ربيعٍ  من التاسع اليـو ح قُِتل ىو تقوؿ والرّْواية! منطقي؟ كَلـ ىذا عليكم با اخلليفة، لقتل خُيطّْط ألف

 : بأنفسكم تتأكَّدوا حّتَّ  الكَلـ لكم أقرأ !!األوَّؿ
ِتاسعِيومِكانِذُِكرِمنِقتلِأنَِِّفيِبابويوِابنِجعفرِأبوِرواهِماِتأويلِيكونِأنِِْيمكنُِِكانِوإنِْ:ِأقول
ِيومِالسَّببِذلكِكانِقَ َتلِمنِقتلِِِعلىِالقاتلِعزمِاقتضىِالَّذيِالسَّببِأنَِِّمعناهِلعلَِِّاألوَّلِربيعٍِ

ِبالقتل،ِمجازاًُِِيسمَّىِأنِويمكنِالقتلِأصلَِِالقتلِسببُِِفيوِالَّذيِاليومِفيكونِاألوَّلِربيعٍِِتَاسع
ِيومِفيوِالقتلَُِِوَقعِالَّذيِالبلدِإلىِبلدهِمنِالقاتلِتُوجُّوِيكونِأنِِْوىوِآخرِبتأويلٍِِيؤولِأنِِْويمكن

 - األوَّلِربيعِتاسعِيومِكانِالقتلِفيهاَِوَقعِالَّتيِالمدينةِإلىِالقاتلُِوصولِيومِأوِاألوَّلِربيعٍِِتاسع
 ماذا األوَّؿ، ربيعٍ  من التاسع اليـو ح قُِتل الثَّاين اخلليفة تقوؿ الرّْواية! منطقي؟ الكَلـ ىذا ىل عليكم با

 الَّيت ادلشكلة حدثت األوَّؿ ربيعٍ  من التاسع يـو ح أنَّوُ  ىكذا معناه ىذا: يقوؿ طاووس؟ ابن السيّْد يصنع
ا أو اخلليفة، قتلِ  ح يُفكّْر أفْ  القاتل دفعت  أو ادلقتوؿ، بلدِ  إىل بلده من القاتلُ  توجَّو التاسع اليـو ح أنَّوُ  ردبَّ

ِإلىِوصلِبالقتلِالخبرِأنَِِّتأوَّلِمنِتأويلِوأمَّا - التاسع اليـو ح ادلقتوؿ بلد وإىل ادلدينة إىل وصل أنَّوُ 
 سقطت قد ىناؾ بينما الصَّدوؽ، عن يتحدَّث فهو صرحياً  االسم جاء ىنا - بابويوِابنِجعفرِأبيِبلد
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ِربيعِتاسعِيومِبابويوِابنِجعفرِأبيِبلدِإلىِوصلِبالقتلِالخبرِأنَِِّتأوَّلِمنِتأويلِوأمَّا - الكلمة
 جعفر، أيب بلدِ  إىل وصل اخلرب: فقالوا القضيَّة تأوَّلوا قد مجاعة ىناؾ أمَّا يقوؿ - يصحِلِفألنَّوُِِاألوَّل
 عَلقة وما األوَّؿ، ربيعٍ  من التاسع اليـو ح اخلليفة بقتل اخلرب وصل الصَّدوؽ، فيو يعيشُ  كاف الَّذي ادلكاف
 385 سنة توح الصَّدوؽ الشَّيخ ُعَمر؟ اخلليفة زماف ح موجوداً  الصَّدوؽ الشَّيخ كاف ىل الصَّدوؽ؟ الشَّيخ

 قرية أو مدينة ىناؾ كانت صحيح موجودة، ليست آنذاؾ قم ومدينة قم، مدينة ح يَعيشُ  وكافَ  للهجرة،
 قم مدينة أمَّا مجكراف، منطقة من قريبة وىي ىذا يومنا إىل باقيةً  آثارىا زالت ال( كمنداف) بػػ ُتسمَّى رلوسية

 تفاصيل وذلا األشعث، ابن وثورة احلّجاج من فرَّوا الَّذين يد على احلّجاج، زمنِ  ح نشأت بداياهتا فهذه
 يقوؿ ماذا ذلك مع األوَّؿ؟ ربيعٍ  تاسع يـو جعفر أيب بلدِ  إىل وصل اخلرب أفَّ  من ادلراد فما التأريخ، ح معروفة
ِرواهِالَّذيِالحديثِألنَِّ - دلاذا؟ - يصحِلِفألنَّوُِ - مقبوالً  ليس التأويل ىذا يقوؿ طاووس؟ ابن السيّْد

ِبلغَِِيومِأنَّوُِِتأويلِيصحِِّفكيفِاألوَّلِربيعٍِِتاسعِيومِِِفيِكانِالقتلِأنََِِّضِمنِالصَّادقِعنِبابويوِابنُِ
  أنت؟ ذكرتَ  ما تأويلُ  أيضاً  يصحّ  فكيف ىكذا، يقوؿ ىو - إليهم؟ِالخبر

 أليس ىذا؟ تسّمونوُ  ماذا طاووس، ابن السيّْد عن نتحدَّث ىنا وضلنُ  ىنا؟ واضحة العبثّية أفّ  ُتَلحظوف أال
 وىو طاووس ابن بالسيّْد يعبث الشَّيطاف كاف إذا عليكم باِ ! طاووس؟ ابن بالسيّْد يعبث الشَّيطاف ىنا

 ىو ال دعاء، كتاب الكتاب وىذا والطاعة، بالعبادة وانشغل ادلرجعيَّة وعن الزَّعامة عن ابتعد الَّذي الرجل
 األدعية جلمع فقط ىو( األعماؿ إقباؿُ ) كتاب األعلميَّة، إلثبات لآلخرين ُمزامحةٍ  كتاب وال فتاوى كتاب

 من واحد حّتَّ  ديلكوف ال الَّذين بادلراجع بالك فما طاووس، ابن بالسيّْد يعبث الشَّيطاف كاف إذا والزّْيارات،
 وغًن واألمخاسُ  الزعامةُ  واألخًن األوَّؿ ُهُّهم الَّذين وىم! ؟..طاووس ابن وتقوى ورع من الصّْفر ربت تريليوف
 أنتم شيطاين؟ منطقٌ  ىو أـ رمحاين منطقٌ  ادلنطق ىذا! تقولوف؟ ماذا! الشَّيطاف ّٔم يعبثُ  ال فكيف ذلك،
 حديثُ  ىو احلديث وىذا الكتاب، واقرأوا ارجعوا ادلاسونية، تطبعوُ  مل الكتاب ىذا فاضل أبو والعبَّاس قولوا،
 .قددية مصادر ح ومنقوؿ طاووس ابن السيّْد

 الكَلـ ىذا ،5555 سنة توحّ  آّلسي؟ الشَّيخ توحّ  مّت األنوار، حبار ىذا القددية، ادلصادر أحد اآلف ىذا
ِطاووسِابنِعليِِّالسيِّدِوقال:ِأقول -:84 صفحة ح الكَلـ نفس ينقلو آّلسي الشَّيخ موجود، نفسوُ 

 .ىنا موجود الكَلـ ىذا نفس ىو - اإلقبالِكتابِفي
 عندهُ  طاووس ابن السيّْد طاووس، ابن السيّْد كَلـ ىو ىذا نقلتُو، موجودةٌ  كتبٌ  ىناؾ أيضاً  البحار وقبل
 ىذا ولكن اآلف، موجوداً  ليس النَّص أفِّ  صحيحٌ  ُكتُبِو، ح الصَّدوؽ الشَّيخ يرويها الصَّادؽ إمامنا عن رواية

ا وصفها روايةٍ  على اطَّلع قد فهو النقل، ح موثوؽٌ  طاووس ابن والسيّْد موجود ادلضموف  الشَّأف، عظيمةُ  بأهنَّ
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ا - الشَّأنِعظيمةِروايةًِِفيوِوجدناِاليومِىذاِأنَِِِّاعلم - عنها يقوؿ ىو الرّْواية ىذه  رواية عن يتحدَّث ردبَّ
ا اذلاديّ  اإلماـ  رواية إىل إشارة توجد ال القرائن خَلؿ من أنّو حيث األرجح لكن الرّْواية، ىذهِ  عن وردبَّ
 وصفها ىو عنده فرواية ىنا، الصَّدوؽ رواية عن يتحدَّث فهو إذاً  عليو، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  اذلاديّ  اإلماـ
ا  يـو ح كاف القتل أفَّ  ادلضموف ّٔذا يقوؿ الصَّدوؽ، الشَّيخ عن الصَّادؽ اإلماـ عن الشَّأف عظيمةُ  بأهنَّ

! وصريح واضح الكَلـ أفّ  واحلاؿ لعلَُّو؟ دلاذا ،... لعلَّوُ  ذلك من ادلراد: فيقوؿ يتأوَّذُلا ىو األوَّؿ، ربيعٍ  تاسع
 ال أيضاً  ادلفيد وغًن ادلفيد أمثاؿ سبقوه الَّذين وادلراجع الُعلماء وألفَّ  ذلك، على يُوافق ال الطربيّ  ألفَّ  دلاذا؟

م ذلك، على يُوافقوف   قاؿ؟ ماذا فلذلك الطربّي، وراء ركضوا إهنَّ
 يقتل أفْ  بالقاتل أدَّى الَّذي السَّبب َحَدث األوَّؿ ربيعٍ  من التاسع يـو ح أنَّوُ  الرّْواية ىذهِ  معىن إذاً : قاؿ

ا أو! الثَّاين اخلليفة  اخلليفةُ  قُِتل حيثُ  ادلنورة ادلدينة إىل! ادلدينة إىل بلدهِ  من القاتل ربرَّؾ اليـو ذلك ح ردبَّ
 احِلجَّة ذي هنايات ح قتلوُ  ذلك بعد ولكنَّوُ  ادلدينة إىل وصل األوَّؿ ربيعٍ  من التاسع اليـو ح أنَّوُ  أو الثَّاين،

 الُعلماء على ُيشِكل ،[يتأوَّلوف اجلماعة أفَّ  يبدو] تأويَلً  َوَضع الَّذي ىذا على ُيشِكل ُثَّ  ،13 سنة من
 الصَّدوؽ، الشَّيخ بلد إىل اليـو ذلك ح وصل اخلرب أفّ  ىو األوَّؿ ربيعٍ  من التاسع من ادلراد أفَّ  قالوا الَّذين

 اذلجري، الرَّابع القرف ح عاش الصَّدوؽ والشَّيخ ،13 سنة قتل اخلليفة ذلك؟ ح الصَّدوؽ الشَّيخ عَلقة وما
 ادلوضوع؟ ّٔذا قم مدينة عَلقة وما قم، مدينة عن احلديث أفّ  نفرتض! ّٔذا؟ الصَّدوؽ الشَّيخ عَلقة فما

 زماف ح األمويٌن، زماف ح احلجَّاج، زماف ح بسيطة بدايات وكانت بداياهتا ذلك، بعد تأسَّست قم مدينة
 الشَّيخ روايةُ  ُعِلست، الرّْواية أفّ  كيف الحظوا ىذا؟ ُكلّْ  من تفهموف ماذا أنتم مرواف، ابن ادللك عبد

 الرّْواية الثَّاين، اخلليفةُ  فيو قُِتل الَّذي اليـو ىو األوَّؿ ربيعٍ  من التَّاسع اليـو أفَّ  ح الصَّادؽ اإلماـ عن الصَّدوؽ
 تُعَلسُ  الرّْوايات نفس األوَّؿ، العلسُ  ىذا البيت، أىل حديثُ  لوُ  يتعرَّضُ  الَعْلس أنواع من نوع ىذا ُعِلست،

 !!علَسها من علَسها تبخَّرت، ذىبت؟ أين الُكُتب، ح أثراً  وال لفظاً  ذلا صلدُ  فَل
 حُيرّْؼ طاووس ابن السيّْد اآلف ادلعاين، ربريف وىو: الُعلماء بو يقـو أيضاً  العلس من ثاين نوع وىناؾ

 اإلماـ رواية ح ىو كما األوَّؿ ربيعٍ  من التاسع اليـو ح قُِتل الثَّاين اخلليفة يقوؿ اإلماـ واضح، معىن ادلعاين،
 بطريقةٍ  يعلسها ولكنَّوُ  الشَّأف، عظيمةُ  روايةٌ  ىذهِ  يقوؿ الرّْواية يُنكر فَل طاووس ابن السيّْد فيأت اذلادّي،
، ىذا ح حدث اخلليفة قتل إىل أدَّى الَّذي السَّبب أفَّ  اإلماـ، ُمراد أفَّ  ادلعاين، بتحريفِ  ُأخرى،  إىل اليـو

 مستوى ىذا الصَّادؽ، اإلماـ عن ورد الَّذي ادلضموف تأوَّلوا آخرين لعلماء ربريفاً  أيضاً  وذكر التفاصيل، بقيَّةِ 
 بكامِلها الرّْوايةُ  تُعلسَ  أفْ  فإمَّا!! األصلّية البيت أىلِ  ثقافةُ  لوُ  تتعرَّض الَّذي العلسِ  مستويات من ثاين

 !!معانيها رُبَرَّؼَ  أف وإمَّا! الرّْوايات من الكثًن ُعِلست وقد بألفاِظها
 جداً  الكبًنة كتبوِ  بعضُ  ُعِلست بل ُعِلست، الصَّدوؽ الشَّيخُ  رواىا الَّيت الرّْوايات من والكثًن الكثًن بادلناسبة
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 دعا حٌن احُلجَّة اإلماـ أفَّ  تتذّكروف بكاملِو، ُعِلس ىذا ،(العلم مدينة: )ِامسوُ  كبًن كتاب عنده بالكامل،
سٌن نصنع ماذا ولكن ادلنفعة من جزءٌ  فهذا ّٔم؟ النَّاسَ  اُ  ينفع وأفْ  أوالداً  يُرَزؽ بأف لوالدهِ   علسوا!! للعَلَّ

 . بكامِلها ُكُتبٌ  ُعِلست وقد لؤللفاظ علسٍ  عملّيةُ  عندنا..!! الرّْوايات
o ( ُالعلم مدينة كتاب )بالكامل ُعِلس. 
o (الكليين للشَّيخ الرَّسائل كتاب )بالكامل ُعِلس. 
o (الكليين للشَّيخ األحَلـ كتاب )بالكامل ُعِلس. 

  :منها الكثًن ُعِلس وُكُتب
o ( ُالعيَّاشي تفسًن)، ا منو، والكثًن والكثًن الكثًن ُعِلس  .نصِفو من أكثرُ  أو نصُفو ُعِلس ردبَّ
o ( ُالعسكريّ  اإلماـ تفسًن )من وألغوىا الُعلماءُ  تتّبعها البقايا وىذه بقايا، إالَّ  منو تبقَ  ومل أكثرُه، ُعِلس 

 أساسِو، من موضوع الكتاب ىذا بأفَّ  اخلُوئي السيّْد وأضراب اخلُوئي السيّْد عليها فحكمَ ..!! أساِسها
 إليها جاءوا بادلئة عشرة بقايا، إالَّ  الكتاب من يبقَ  ومل الكتاب من بادلئة تسعٌن من أكثر ُعِلس أفْ  بعد

 .موضوعة فهي ذلا قيمةَ  ال أيضاً  الباقية البقية هىذ فقالوا
o (قيس ابن ُسليم كتاب ) ًعليها َحَكم أيضاً  الباقيةُ  والبقيَّةُ  منو الكثًنُ  ُعِلس الكتاب، ىذا ُعِلس أيضا 

  .بالضَّعف اخلوئي السيّْد وأضراب اخلوئي السيّْدُ 
 أو بالكامل ُكتبٍ  مستوى على أو روايات، رلموعة أو رواية مستوى على ألفاظُها تُعَلس أف إمَّا فالرّْوايات

 ُمعتزيلّّ، وال أشعريّّ  وال ناصيبّ  وال خارجيّّ  بوِ  قاـ ال الدور ىذا بأفّ  وثِقوا الُكتب، من أقساـٍ  مستوى على
 يعين!! الرّْجاؿ علم بقواعد الرّْوايات يعلسوا أف ىو ُهُُّهم الشّْيعة وُعلماء أنفُسهم، الشّْيعة بو قاـ الدور ىذا
 ُأخرى أجزاء ِتسعة عن يقل ال األصليّ  حبجِمو فهو األصلّي، حبجموِ  العسكريّ  اإلماـ تفسًنُ  عندنا لو اآلف

 العسكري، اإلماـ تفسًن من بادلئة تسعٌن بنسبة علسوا ُعلماء ُىناؾ أفّ  ما ومثل ادلتبّقي، اجلُزء ىذا جبانب
 قاؿ؟ فماذا لفظاً، يعلَسوُ  أف يستطيعُ  ال وىو اخلوئي السيّْد جاء
 ىذا فإفّ  لذا ،(المعصومِاإلمامِعنِفضالًِِمثلوِيكتبِأنُِِْمحقِّقِعال ِمٍِِمقامِيجلُِّ: )التفسًن ىذا قاؿ

 نفس على ىم ادلوجودين ادلراجعِ  وبقيَّةُ ! نُِفَيت الباقيَّة البقيَّة ىذه حّتَّ  األساس، من فنفاه موضوع، التفسًن
  .أيضاً  سبقوىم والَّذين الرأي ىذا

 فهو فيو الَقدح يستطيعوف ال إبراىيم ابن عليّ  أفَّ  باعتبار عنو؟ قالوا ماذا القمي إبراىيم ابن علي تفسًن
 عليّْ  فقالوا الثّْقاة، عن رويُتوُ  ما إالَّ  الكتاب ىذا ح أُثِبت ال بأنَّين قاؿ وقد جليل، وعالػِم معروفة شخصية

 ثقاة، الكتاب ىذا ح عنهم يروي الَّذين إذاً  الثقاة عن إاّل  يروي ال بأنَّوُ  يقوؿ داـ وما موثوؽ إبراىيم ابن
 إبراىيم ابن عليّْ  أخرى، بطريقةٍ  علسٍ  عملّيةُ  ىي وىذه! إبراىيم ابن عليّ  كتاب ىو ما الكتاب ىذا ولكن
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 إالَّ  يروي ال بأنَّوُ  الكتاب بداية ح قاؿ أنّو داـ وما موثوؽ إبراىيم ابن علي! وثاقتِو؟ من أنتفع وماذا موثوؽ،
 ابن عليّ  وثَّقوُ : يكتبوف الرّْجاؿ ُكتبِ  وح ثِقاة، ُكلُّهم الكتاب ىذا ح عنهم يروي الَّذين إذاً  الثقاة عن

! أنتم؟ تقولوف ماذا! عليها يُعتَمد ال ىذه ادلوجودة الرّْوايات ال،: قالوا ادلوجودة؟ والرّْوايات زين، إبراىيم،
 أسلوبٌ  األسلوبُ  ىذا ُتسّمونُو؟ ماذا ىذا!! األصليّ  بالتفسًن ىو ما التفسًن وىذا الرّْوايات، ىذه: قالوا

 شيطاينّّ؟ أـ رمحاينّّ 
اً  بَرنارلاً  ىناؾ أفَّ  تَلحظوف أال  والعلماء ادلراجع ينّفُذهُ  الربنامج وىذا البيت، أىلِ  حديثِ  لتحطيمِ  ُمعدَّ

 كوضوحِ  واضحة القضيَّة ىذه أنا يل بالنّْسبة! أنتم؟ تقولوف ماذا! ؟..ال أـ ىذا تَلحظوف بأنفسهم،
 يقرب ما منذُ  يومّياً  القضيَّة ىذهِ  أُواجوُ  وأنا أصنع ماذا ولكن سلطئاً  أكوف وقد ُمشتبهاً  أكوف قد الشَّمس،

 قضية مثل أيديكم، بٌن أطرحها الَّيت القضايا ىذه مثل أواجهها، حٌن ُكلُّها الكتب ىذه سنة، أربعٌن من
 اذلاديّ  اإلماـ والدة قضية مثل..!! اذلاديّ  اإلماـ ويرتكوف الطربيّ  إىل يذىبوف وكيف األوَّؿ ربيعٍ  من التاسع

 شلحي يا ادلمحي، يقروف العراقّيٌن ػولوفگتػ مو] أساس على أنتم أنتم،..!! بأنفِسكم بو تقوموف أنتم وىذا
 بوالدة زلتفلٌن وفرحانٌن، زماِنكم إماـَ  زبالفوف أنتم ما مثل [!شلحي؟ يا ػولويلگتػ ما! قريتوه؟ اللي ىذا

 وأنتم موعداً  حيدّْدُ  احُلجَّة اإلماـُ  ،حياء وال َخجل عدكم ما عدكم، ما َخجل زبجلوف، وما اذلاديّ  اإلماـ
 !؟.احُلجَّة اإلماـُ  حُيدّْدهُ  الَّذي للموعد خَلفاً  باطَلً  موعداً  ربدّْدوف

 أفْ  أردتُ  لو تكفيين، ال سنة ُمبالغة، دوف من: لكم أقوؿ فإينّ  األمثلة ىذهِ  مثل ح ُأسهبَ  أفْ  أردتُ  ولو
 وثقافتكم دينكم ح ُكلُّو وىذا تكفيين، ال كاملة سنة فإفّ  الطوؿ ؤّذا يومياً  الربنامج ىذا ح أستمرّ 

ينيَّة وحياتكم ! األفكار مستوى على! األحداث مستوى على! وادلكانية الزَّمانية ادلناسبات مستوى على! الدّْ
 إفَّ  وأقوؿ بالرّْوايات وآت بأمثلةٍ  وآت معكم أذىب أفْ  أردتُ  إذا! العلمية والرسائل الفتاوى مستوى على

 فهذه تكفي، ال سنة وا النَّواصب، مع قوذُلم ومراجعنا ىكذا يقولوف والنَّواصب ىكذا يقولوف األَِئمَّة
اً  وكبًنة كبًنة قضيَّة القضّية  !!جدَّ

 األمر وىذا األَبرت، ادلنهج َمَلِمح أبرز من ىي الَّيت ادلقيتة الشَّديدة القويَّة الصَّنميَّة وآثار مَلمح ىي ىذه
! حوذلا الشكوؾ تُثار ظَلمة ىي دبا الظَلمة فاطمة، ُظَلمة أفَّ  ُتَلحظوف أال االذباىات، ُكلّْ  ح جيري

ا الُظَلمة ّٔذهِ  ادلرتبطة والشؤوف  قضية مثل الظَُّلمة ّٔذه ادلرتبطة الشؤوف قاتلها، على َدعت الَّيت ىي ألهنَّ
 دلاذا البيت؟ أىل حوؿ دائماً  الشكوؾ دلاذا دلاذا؟ ادلوضوع ىذا حوؿ ُمثارة الشكوؾ األوَّؿ، ربيعٍ  من التاسع

 قوؿ ح شكَّك بينما! ادلسلَّمات من أنّو على الطربي قوؿ أخذ! الطربي؟ قوؿ ح اخلوئي السيّْد يشك ال
 على أُركزُّ  أنا اخلوئي، بالسيّْد خاصَّةً  ليست بأهّنا ثِقوا القضيَّة وىذهِ  أنفسكم، سلوا دلاذا؟! اذلادي؟ اإلماـ
 ال أنا ومنهجِو، طريقتوِ  على وىم تَلميذهُ  ُكلُّهم ىم ادلعاصروف ادلراجع ادلراجع، ُأستاذ ألنَّوُ  اخلوئي السيّْد
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 فإينّ  ادلراجع عن أربدَّث حٌن لذا سأحتاج، الوقت من كم واحداً، واحداً  وادلراجع الُعلماء أتتبَّع أف أستطيع
 مائدتوِ  على عياؿٌ  ىم منو، يأخذوف ىم بإزائِو، ذلم قيمةَ  ال والبقيَّة األبرز، ىو ألنَّوُ  مثاالً  اخلُوئي بالسيّْد آت

 عن أربدَّث وحٌن! سفرتوِ  على عياؿٌ  ىم البقيَّة ألفَّ  الوائلي بالشَّيخ آت اخلُطباء عن أربدَّثُ  وحٌن! وسفرتو
 األمثلة ّٔذه آت أنا األسباب ذلذا! سفرتوِ  على عياؿٌ  البقيَّة ألفَّ  الصَّدر باقر زَلمَّد بالسيّْد آت ادلفكّْرين

 ُىم البقيَّة ألفَّ  الشًّْنازي زَلمَّد بالسيّْد آت والوالئي احُلسيينّ  باللّْباس يظهروف الَّذين ادلراجع عن أربدَّثُ  وحٌن
 طاووس ابن بالسيّْد آت وحٌن األوَّؿ، الطّْراز من ادلعروفة بالرموز آت فأنا وىكذا، أمثالوِ  من وىم! أجوائوِ  ح

 البقيَّة فؤلفَّ  الرموز وىذه األرقاـ ّٔذه آت حٌن ادلفيد، بالشَّيخ آت وحٌن! ِاختصاصوِ  ح األوَّؿ النَّموذج فهو
 فَل اخلُوئي السيّْد عن أربدَّث وحٌن كذلك، ىم فالبقيَّةُ  وإالَّ ! الرموز ذلذهِ  أتباع ىم البقيَّة وألفَّ  تفاريع ىم

 .الواقع ىذا ح وبيّْنة وجليَّة واضحة ظاىرة ىذه ىكذا، ىم اجلميع بل عنو، خيتلفوف البقية أفَّ  ذلك يعين
 ادلعروؼ احُلسيينّ  اخَلطيب الفاضل الشَّيخ منزلوِ  إىل ودعاين الكويت ح ُكنتُ  بالكثًنة ليست سنوات قبل

 من ذاكرت ح يَعُلقُ  وشلَّا احلديث، أطراؼ وتناقلنا بيتوِ  ح الشَّخصية مكتبتوِ  ح وجلسنا مُجعة، زُلَمَّد الشَّيخ
 مجعة زَلمَّد الشيخ حُيدّْثين ىو الشَّريف، ظلو داـ السيستاين السيّْد وزار النَّجف إىل ذىب قد كاف أنّو حديثوِ 
 شاىدت أنا نعم،: قاؿ، التلفزيوف على تُعَرضُ  منها البعضُ  رلالسي؟ ُتشاىدوف ىل: سيّْدنا لوُ  قلت يقوؿ
 مشكلة موجودة، ُمشكلة ُىناؾ: يل قاؿ :يقوؿ أطرحُو؟ فيما رأُيكم ما: احلديثُ  ودار، آّالس ىذه بعض
م ادلشكلة ادلشكلة؟ ىذه ىي ما مجيعاً، اخلُطباء عند  ُظَلمة عن وحّتَّ  الزَّىراء ُظَلمة عن يتحدَّثوف حٌن أهنَّ

يقة أجواءِ  ح ىو اآلف الربنامج ألفَّ  ولكن احُلَسٌن  فَاِطَمة، يا لبَّيكِ  عنواهنا احللقات وىذه الكربى، الصدّْ
 على جرت الَّيت الُظَلمة وعن ادلصائب عن عاـ بشكل احلديث كاف وإالَّ  اجلهة ىذه إىل سأذىب فلذلك
 (. عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  فاطمة ُظَلمة: )الزَّاوية ىذه سأخذ لكنَّين األَِئمَّة، باقي وعلى احُلَسٌن

يقة ُظَلمة من ادلنابر على يُذَكرُ  ما أفَّ  على قضية؟ أيّ  على يصرّ  السيستاين السيّْد: يقوؿ  فيو الُكربى الصدّْ
 تريد؟ ماذا أنت: سيّْدنا فقلت! نقاش ح معوُ  فدخلت: مجعة زُلَمَّد الشَّيخ يقوؿ!! صحيحاً  وليس ُمبالغة

يقة يتعلَّق فيما ادلنابر على يذكروف ال اخلُطباء أفَّ  ادلفروض: قاؿ  ولكن ادلعصومٌن، أو الطاىرة بالصدّْ
يقة عن احلديث  !! السَّند جهة من صحيحاً  كاف وما صّح، ما إالَّ  الطاىرة، الصدّْ

 وباقي صحيحاً، ليس الكتاب ىذا الرّْجاؿ علم قذارات حبسب صحيحاً، ليس قيس ابن سليم كتاب قطعاً 
 صحيحة، ليست أيضاً  ىذهِ  اإلمامة دالئل وغًن للطربي اإلمامة دالئل ح مثَلً  ذُِكرت الَّيت أيضاً  الرّْوايات

 من شيء يبقى فَل أيضاً، صحيحة ليست اأُلخرى ىي العلـو عوامل وح األنوار حبار ح ادلوجودة والرّْوايات
 ال قذارات، أمسّيها وأنا وأصوؿ قواعد يسمُّوهنا ىم الرّْجاؿ، علم قذارات نُطبّْق أفْ  أردنا إذا فاطمة ُظَلمة

 علم قواعد يل بالنّْسبة االصطَلح، ح ُمشاحَّة ال واقّْقوف ىكذا العلماء يقوؿ أال االصطَلح، ح ُمشاحَّة
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 نُطبّْق أفْ  أردنا إذا فنحنُ  واألصوؿ، القواعد تلك يعين قذارات قذارات، ُأمسّْيها فأنا قذارات، ىي الرّْجاؿ
يقة بُظَلمة ادلرتبطة األحاديث على الرّْجاؿ علم وُقمامة وصلاسات قذارات  منها يصحُّ  ال فإنّو الطاىرة الصدّْ

  !!شيء
 من وىو زُلسين، آصف للشَّيخ (البحار مشرعة) كتاب عليكم عرضتُ  السَّابقة احللقات ح تتذّكرروف وإذا

 مشرعة) كتابو ح زلسين آصف الشيخ معروفة، علمية شخصية األفغاف، ادلراجع ومن اخلُوئي السيّْد تَلمذة
اً  كثًنة روايات فيو ذُِكرت الَّذي الباب إىل وصل حٌن( البحار يقة ُظَلمة عن جدَّ  ذباوزت الطاىرة الصدّْ

 عليكم عرضتها تتذّكروف إذا الثََّلثة الرّْوايات وىذهِ  روايات، ثَلث إالَّ  منها يُثِبت مل وُمفصَّلة رواية اخلمسٌن
يقة، بُظَلمة ذلا عَلقةَ  وال عليكم وقرأهتا  قليل، عمَّا ركناه سُيهَدـ ادلؤمنٌن أمًن أفَّ  عن تتحدَّث رواية الصدّْ
 أخرى ورواية فاطمة، مصحف عن تتحدَّث أخرى ورواية ،٫ذلك لو يقوؿ وآلو عليو اُ  صلَّى ا رسوؿ

يقة أفَّ  عن تتحدَّث  الَّيت التفاصيل وبقيَّة ووفاهتا، شهادهتا قبل الشُّهداء مقابر تزورُ  كانت الطاىرة الصدّْ
 وىذه القواعد ىذه نُطبّْق أفْ  أردنا فإذا صحيحة، ليست أهّنا حبّجةِ  بالكامل أُلِغيت ُظَلمتها ح ذُِكرت

يقة ُظَلمة أحاديث على القذارات  ما حبسب الشَّريف ِظلو داـ السيستاين سيُّْدنا يُريد كما الطاىرة الصدّْ
 السيستاين، بالسيّْد خاصَّاً  ليس الكَلـ ىذا ،وقطعاً  شيء، ذلك بعد يبقى ال فإنّو مُجعة، زَلمَّد الشَّيخ ينقل
 .اجلميع عند ىذا وإَّّنا
 أفَّ  ح الرّْوايات ىل: يقوؿ سؤاؿٍ  على كاف الَّذي اخلُوئي السيّْد جواب عليكم قرأتُ  قد كنتُ  تتذكَّروف، إذا

 من الثَّاين اجلزء من عليكم ذلك قرأتُ  وقد سأؿ ىكذا السائل برأيكم؟ صحيحة فاطمة ضلع َكَسر ُعَمر
 الرّْوايات ىذه: قاؿ برأيو، صحيحةً  ليست الرّْوايات اخلوئي؟ السيّْد جواب كاف فماذا النجاة، صراط كتاب

 ألفَّ  العلماء، بٌن ومعروفة مشهورة وليست الشّْيعة، عواـ بٌن النَّاس، بٌن ومعروفة مشهورة ومعروفة، مشهورة
 منطقُ  ىو اخلُوئي، السيّْد منطقُ  نفسوُ  ادلنطقُ  وىذا صحيحة، وليست ضعيفة العلماء نظر ح الرّْوايات ىذه
 . مجعة زَلمَّد الشيخ عنو يتحدَّث الَّذي السيستاين السيّْد ومنطقُ  ادلراجع، بقيَّة

 السيّْد ىل حائراً، وبقيتُ  استغربت، أنا وا قاؿ ذلك يل بَػٌنَّ  ىو ُمستغرباً، مجعة زَلمَّد الشيخ فكاف
 ُمطَّلعاً  ليس السيستاين السيّْد أفَّ  أـ! فاطمة؟ ُمصابَ  نذكرَ  ال أفْ  مّنا ويُريد الرأي ىذا يتبىّن  فعَلً  السيستاين

يقة ظَلمة ح وردت الَّيت الرّْوايات بأفَّ  يعلم كي الرّْوايات أسانيد على ُمطَّلعاً  وليس األحاديث على  الصدّْ
ا القواعد وىذه!! صحيحة ليست روايات الرّْجاؿ علمِ  قواعد حبسب ىي الطاىرة  من ّٔا جاءوا إَّنَّ

 الكَلـ ىذا! جرديَتهم؟ تُثِبتُ  أدلَّةً  ُتصحّْحَ  أفْ  ديكن ىل النَّواصب من قواعد تعتقدوف؟ فماذا النَّواصب،
 على رمحة: لوُ  تقوؿ فتأت سرقك احلرامي ىذا أفّ  تعرؼ احلرامي، عند دليلٍ  عن تبحث أنت يعين!! منطقي
 ىذه! أنتم؟ تقولوف ماذا منطقي؟ الكَلـ ىذا ىل! ؟..سرقَتين أنَّك يُثبت دليل عندؾ احلرامي أيُّها والديك
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 أنَّكم تُثبت الَّيت األدلَّة تعطونا أال مجاعة يا: ذلم نقوؿ إليهم نذىب النَّواصب جردية تُثبت الَّيت الرّْوايات
 وضدَّ  لصاحلهم ستكوف النتيجة قطعاً  عندىم، من احلقائقَ  ّٔا نكشف الَّيت بالوسائل ونأت فاطمة؟ قتلتم

 القذارات ىذه فإفَّ  فاطمة، ُظَلمة أحاديثِ  على الرّْجاؿ بعلم ُيسمَّى ما قذارات نُطبّْقُ  فحينما فاطمة،
، تُدين وثيقةً  تبقى ال وبالتايل الظَُّلمة أحاديث ستنسف  ح ما غاية اجلردية، إىل ُيشًن شيء يوجد وال القـو

 ىو ىذا!! ذلا وجودَ  ال التفاصيل وبقيَّة وانتهينا، ورجعوا باإلحراؽ وىدَّدوا الدَّار إىل جاءوا القـو أفَّ  األمر
 !!الواقع أرض على ادلوجود
اً  ُكنتَ : يقوؿ مجعة زَلمَّد الشَّيخ فكاف  ُظَلمة ينفي أفْ  ويريد األمر يتبىنَّ  ىكذا السيّْد أفَّ  ىل فعَلً  ُمتحًنّْ
 ظَلمة وح فاطمة ُظَلمة ح األحاديث ىذهِ  ألفَّ  واألسانيد األحاديث على ُمطّلعاً  يكن مل أنَّوُ  أو!! فاطمة

 بصحيحة، ىي وما السَّند ضعيفة الرّْوايات ىذهِ  الّْرجاؿ علم قواعد حبسب الرّْوايات ىذهِ  الشُّهداء، سيّْد
 قضيَّة ح التساُىل إىل فيو يذىب الَّذي األنصاري مرتضى الشيخ مباين من مبىنً  ح ناقشتوُ  لذلك يقوؿ

 ُيصرّ  كاف سيّْدال ولكن األساس، ىذا على أُناقشو ُكنتُ : يقوؿ وادلصائب، ادلناقب روايات ح األسانيد
: لوُ  فقلت اخلرب؟ ما وسأؿ مسرعاً  رضا زَلمَّد السيّْد ولدهُ  فجاء النقاش ح األصوات ارتفعت حّتَّ  رأِيو على

 وكنتُ  متبسّْماً  السيّْد وكاف احلسٌن، على نقرا يريدنا ما..!! عاحلسٌن نقرا دينعنا يريد أبوؾ متبسّْماً، ُمطايباً 
  .احلدّ  ىذا عند والنقاش احلديث وانتهى أيضاً  ُمتبسّْماً 

ينيَّة، ادلؤسَّسة عرض وعلى طواًل، اخلط طوؿ على موجودةٌ  قضيَّةٌ  القضيَّة ىذه  يتباكوف الَّذين أولئك حّتَّ  الدّْ
 وإذا ضعيفة، إهّنا لك فسيقولوف األسانيد جهة من الرّْوايات ىذهِ  عن سألَتهم ما إذا العزاء ويُقيموف ويبكوف
مهم ال وأنا! النّْفاؽ ىو إمَّا تبكوف؟ دلاذا إذاً  العزاء؟ تقيموف دلاذا إذاً  ضعيفة كانت  أقوؿ ولكن بالنّْفاؽ، أهتَّ

 أساسٍ  وعلى ُأخرى جهةٍ  ومن مصائبها، على وتبكوف فاطمة على ربزنوف جهة من بعينِو، الضَلؿ ىو ىذا
 ُجهَّاؿ، علماَءنا ِإفَّ  وا بعلم، ىذا ما وواِ ! ضعيفة العلمية الوجهة من الرّْوايات ىذه أفَّ  تثبتوف علمي  
 النَّاحية من علم، ُيسمُّونوُ  اآلخرين، على ويضحكوف أنفسهم على يضحكوف علم، بأىل وليسوا ُجهَّاؿ
ابوف أنتم إمَّا!! وتبكوف العزاء تقيموف العملية الناحية ومن الرّْوايات ىذه ضعف تُثِبتوف العلمية  ُمنافقوف، كذَّ

 دلاذا حقيقًة، معتوىوف أنَّكم وإمَّا االحتماؿ، ىذا يُطرَح أف البُدَّ  النقاش ح ولكن كذلك، إنَُّكم أقوؿ ال وأنا
 عواـ مع العزاء ح وُتشاركوف تبكوف الطقوسيّ  اجلانب وح! األحاديث؟ ىذه ُتضعّْفوف العلميّ  اجلانب من

ابوف! الشّْيعة؟  أنتم فهل عليكم، تنطبق األوصاؼ ىذهِ  إفَّ  أقوؿ ال ُأِجلُّكم، أنا! ومنافقوف؟ أنتم كذَّ
 سُباشوا أفْ  تريدوف أخرى جهةٍ  ومن شبهةٍ  ح أنتم ىل! عليكم؟ سُلتلطة األمور ىل!! أدري ال معتوىوف؟

َـّ   .ادلوجود الواقع ىو ىذا ىي؟ ما القضيَّة فّهمونا! عليهم؟ عيشتكم ألف الشّْيعة عوا
 الشيخ وقتها ح وأعتقد صوَّرهُتا، الَّذي أنا لست حقيقةً  آّلس، ىذا نفس ح ُأِخَذت فوتوغرافية صورة ىناؾ
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 صفحات على الصور من رلموعة وُنِشرت اإلخوة، بعض أو الصورة ىذه أخذ الَّذي ىو مجعة زَلمَّد
 :الصورة لنا اعرضوا الكنرتوؿ رجاءاً  الصورة ىذه الصور ىذه من واحدة ادلواقع، بعض وعلى الفيسبوؾ

 
اً  بالكثًنة ىي ما سنوات قبل مُجعة زلمَّد الشَّيخ بيت ح الصورة ىذه  إمساعيل احلاج جانيب إىل وواضح جدَّ

 األنوار قناة ح العاملٌن اإلخوة مجيع وإىل التحية لوُ  أُوجوُ  ىنا ومن الفضائية، األنوار قناة صاحب جنَّيت
 ىذا وح مجعة، زَلمَّد للشَّيخ الشَّخصية ادلكتبة وىذه آّلس ىذا ح ادلؤمنٌن اإلخوة من ورلموعة الفضائية،

 السيّْد وبٌن بينوُ  فيما دارت الَّيت ااورة حوؿ مجعة، زُلَمَّد الشَّيخ بوِ  حدَّثين الَّذي احلديث كاف آّلس
 .الشَّريف ظلُّو داـ السيستاين

 حلقات ولكن أكثر تفصيلٍ  إىل حباجةٍ  ادلطلبُ  كاف وإفْ  كافياً  صار الصَّنميَّة َمْلَمح عن احلديث أفَّ  أعتقد
 من كامَلً  الغرضُ  يتحقَّق حّتَّ  أتناوذلا أفْ  البُدَّ  مطالب لديّ  وبَقيت الربنامجُ  وطاؿ كثًنةً  صارت الربنامج

 .الربنامج ىذا
 الصَّنميَّة َفَمْلَمحُ  وإالَّ  الرئيسةِ  ادلَلمحِ  عن أربدَّثُ  ىنا وأنا األَبرت، ادلنهج مَلمحِ  ح ىو قلت كما حديثنا
 فسيطوؿ َمْلَمحاً  َمْلَمَحاً  أتناوذلا أفْ  أردت إذا وكثًنة، كثًنة مَلمح إىل ويتفرَّعُ  ويتشقَّقُ  يتشّعبُ  ادلقيتة

 كثًنة، وتفصيَلت لتشعبُّات مُجاعٌ  كثًنة، ِلمَلمح مُجاعٌ  وىو العنواف ىذا عن ربدَّثتُ  لذا كثًناً، بنا احلديثُ 
 الصَّنميَّة َمْلَمحُ  واضح، بشكلٍ  يتلّمسوُ  أفْ  األمور ح وللُمدقّْق وللُمتتبّْعِ  للُمراِقبِ  دُيكنُ  الوقت نفسِ  وح

اً  واضحٌ   ! وأنشطتوِ  فعَّالياتوِ  ِبُكلّْ  عموماً  الشّْيعيّ  الوسط وح! احلوزوي الوسط وح! ادلرجعيّ  الوسط ح جدَّ
 أين وإىل األبرت ادلنهج عاقبةِ  إىل احلديث سأنقلُ  يكُمل أفْ  وبعد إليو اإلشارة أريدُ  الَّذي الثَّاين اْلَمْلَمحُ 
 ح سيكوف الكَلـ ىذا األبرت، ادلنهج سيقودنا أين إىل مَلزلِو، مُجلة من أيضاً  وىو ادلنهُج، ىذا سيقودنا

 احللقاتُ  زالت ال الربنامج، حلقات من األخًنة احللقة أقصد ال ادلوضوع، ىذا حلقات من األخًنة احللقة
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 إذاً  األبرت، ادلنهج مَلمح موضوع من األخًنة احللقة أي األخًنة باحللقة أعين لكنَّين متواصلة، ُمتوالية ُمتتالية
 اْلَمْلَمح ىذا ادلقيتة، البغيضةُ  الشَّديدةُ  القويَّةُ  الصَّنميَّة وىو األوَّؿ الػَمْلَمحِ  ح الكَلـ تَّ  بأنّو أقوؿ أفْ  ديكنين
اً، كثًنةٍ  كثًنة، مَلمح على يشتمل وىو األوَّؿ  ىذه ح عنو احلديث أبدأُ  الَّذي الرئيس الثَّاين واْلَمْلَمح جدَّ
 . القادمة احللقةِ  إىل فيو احلديث ويستمر احللقة

ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  ح الرباءة عقيدة ح واضح ضعفٌ  ىناؾ(: الرباءة ضعفُ ) الثَّاين اْلَمْلَمحُ  ! الرَّمسيَّة الشّْيعيَّة الدّْ
 ح لكن الرَّمسيَّة، ُمؤسَّستهم ومن حوزهتم، ومن ُعلمائهم، ومن مراجعهم، من أقوى الرباءةُ  الشّْيعةِ  عامَّةِ  عند

ينيَّة ادلؤسَّسة  احلوزات مستوى على! ادلراجع وكَلء مستوى على! ادلراجع مستوى على الرَّمسيَّة الشّْيعيَّة الدّْ
ينيَّة وادلدارس  وسائر وادلساجد احُلسينيات مستوى على وحّتَّ ! اإلعَلمية ادلؤسَّسات مستوى على! الدّْ
اً  كبًن كبًن فراغ وىناؾ الرباءة، ح واضح ضعفٌ  ُىناؾ! األخرى األنشطة  يُطرح ما لذلك الرباءة، ح جدَّ

 ح ذُكرت الَّيت التأرخييةِ  ادلطاعنِ  وبتتبُّعِ  والسُّباب باللَّعن واإلشهار باإلجهارِ  ادلتمثّْلة الرباءة معاين من اآلف
! الرباءةِ  لضعف دلاذا؟ الرباءة، ح ادلغاالة من ُعدَّ  واحِلقد الُبغض عن تُعربّْ  طُُقوسٍ  من يُقاـ وما القـو ُكُتب
 الفكريّة الرَباءةُ  ىي احلقيقية الرَباءةُ  الرَباءة، حاشية ىذهِ  برباءة، ىي ما ىذهِ  إليها، أشرتُ  الَّيت األمور وىذهِ 

 اليـو ح مثَلً  األشكاؿ، من شكلٍ  بأيّْ  الطقوسَ  وأقيم اللعنَ  وأُِظهرُ  لفظاً  الرباءةَ  أُعلنُ  أنا وإالَّ !! والعلمّية
 أنا نفسوِ  الوقت وح الطقوس، تُقاـ ادلناطق بعض ح الشّْيعيَّة الشوارع ح حّتَّ  األوَّؿ، ربيعٍ  من التَّاسع
! الناصيبّ  التفسًن وبقواعد! الناصيبّ  الكَلـ وبعلمِ ! الناصيبّ  األصوؿ وبعلم! الناصيبّ  الرّْجاؿ بعلم أسبسَّكُ 
 تأخذ أنت مهزلة، ىذه! ىذه؟ براءةٍ  أيُّ  النَّواصب، من أخذهُتا أصوالً  لديين وأجعلُ ! الناصبّية الثَّقافة وبسائر

 والدوؿ العربية الدوؿ حاؿِ ك اآلف، العرب كحاؿ ىذا!! براءة صاحب تكوف أف وتريد منهم شيءٍ  ُكلَّ 
 عنهم ويقطع ِصناعاتو ُكلَّ  منهم يأخذ أفْ  أراد الغرب أفَّ  لو الغرب، عن يقولوف ما يقولوف وىم اإلسَلمية
 !يفعلوف؟ وماذا! وجوَىهم؟ يعطوف وأين يذىبوف فأين الصَّادرات

 ألنَّوُ  الطرقات ح ويتجوَّؿ َجحشاً  ديتطي باريس ح السَّلفيٌن ىؤالء من لشاب   اإلنرتنت على صورة انتشرت
 عن أربدَّث أفْ  بايل ح كاف ما اإلنرتنت، على موجودة صورة السيارات، ركوب ُحرمةَ  يرى النَّابو بعقلوِ  يرى
 تركب أفْ  تريد ال أنت: لوُ  تقوؿ الفرنسية احلكومة أفَّ  لو أقوؿ أنا الصورة، لكم ذليَّأتُ  وإالَّ  ادلوضوع ىذا

 وال سفن وال قطارات ال النقل وسائل يستعمل أفْ  لوُ  حيقُّ  ال أنَّوُ  حبقّْو، وحكماً  قانوناً  فُيصدّْروف السيارات؟
 ىذا سيصنع؟ فماذا الغرب، صنعها الَّيت النقل وسائل سائر وال خبارية، دراجات وال سيارات، وال طائرات

ا خاطئة، فكرةٌ  وىي فكرةً  يتبىّن  َجحش، على الشَّارع ح خيرج أفْ  يُريد شيء، بالِو ح معتوه رجل  بعض وردبَّ
 بشكلٍ  حياَتوُ  يواصل أف يستطيع ىل ىذا، مثل حكم عليو يصدر لو رأسِو، ح أقحمها الدّْين رجاؿ

 الشَّخص ىذا بأفّ  النَّقل ووسائل ادلؤسَّسات ُكلّْ  ح ِامسُو فُيعمَّمُ  الغربية، الصناعة يريد ال أنّو باعتبار طبيعي؟
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 من درَّاجة أو زورقاً  أو سفينةً  أو ِقطاراً  يستقلَّ  أفْ  أو سيَّارة يستقلَّ  أفْ  أو طائرة يستقلَّ  أف لوُ  حيقُّ  ال
! عيشِو؟ ح يستمرَّ  أفْ  يستطيع ىل سيفعل؟ ماذا ىذا؟ سيصنع فماذا اذلوائية، الدراجة حّتَّ  الدراجات،

 على ويضع الرياضّي؟ احلذاء ىذا صنع الَّذي َمن!! رياضيَّاً  ِحذاءاً  ويلبس اجلحش على يركب أنّو ىو الغريب
 السَّلفيٌن، عند ىؤالء، عند موجودة! موجودة ادلغناطيسي التثويل عملية ىذه لكن زلمولة، حقيبةً  ظهرهِ 

 .ادلغناطيسي التثويل عملية أيضاً، عندنا وموجودة
 ما وىو العنواف، ىذا طائلة ربت تقع ُكلُّها األمثلة ىذه علينا، مرَّت الَّيت األمثلة ىذه ُتَلحظوف أال

 الفكرية، الرباءةُ  ىي احلقيقية الرباءةُ  إذاً ! ادلغناطيسي بالتثويل ادلتقدّْمة احللقات ح سابقاً  عليو اصطلحتُ 
، تتبُّعٍ  إىل لعٍن، إىل طقوٍس، إىل تتنزَّؿ أفْ  ديكن ذلك وبعد ! الفكريّة الرباءةُ  ىي األصلية الرباءة نعم تأرخيي 
 من أفضلُ  ىي قطعاً  الرباءة، ذلذه معىن فَل الناصيبّْ  الذَّوؽِ  من ُمربَّأة والعلمّية الفكريّة ادلناىج تكن مل وإذا
 شلدوحٌ  شيءٌ  ىو البيت أىلِ  أعداءِ  ولعنُ ! شلدوح شيءٌ  ىو البيت أىل أعداءِ  بُغضُ  قطعاً  وجوِدىا، عدـِ 

 ورُلادلةُ ! شلدوح شيءٌ  ىو البيت أىلِ  أعداءِ  مطاعنِ  دلعرفةِ  التأريخِ  وتتبُّعُ  ادلمدوحة، األذكار من وذكرٌ 
 الَّيت الرباءة وىل أبداً، العناوين؟ ذلذه ىي األولويّةُ  ىل ولكن! شلدوح شيءٌ  ىو ىدايِتهم ألجل ادلخالفٌن
 البليغ القوؿ وىي الكبًنة اجلامعة الزّْيارة اقرأوا أبداً، العناوين؟ ىذه ىي الكبًنةُ  اجلامعةُ  الزّْيارةُ  عنها تتحدَّث
 يكن مل إذا وجدانية، براءة عن احلديث عقلية، براءة عن احلديثُ  فكرية، براءة عن فيها احلديثُ  الكامل،
 ىذه! منهم؟ تربَّأ قد يكوف فكيف وقواعِدىم وبديهّياهتم وُعُلوِمهم وأحاديثهم أفكارىم من نظيفاً  اإلنساف

 ادلقياس ّٔذا الرباءةَ  نقيس أفْ  أردنا إذا وجوِدىا، عدـِ  من أفضلُ  ىي نعم ذلا، معىن ال ظاىرية سطحية براءة
ينيَّة ادلؤسَّسة براءةِ  مع  . أفضل ىي الرباءة ىذه فقطعاً  الدّْ

ينيَّة ادلؤسَّسةُ   من فقط ليس تُعاين األوىل وبالدرجة الرباءة ح ضعفٍ  من واضح بشكلٍ  تُعاين عندنا الدّْ
ينيَّة ادلؤسَّسة ح وعلمية فكرية براءة ىناؾ توجد ال أصَلً  ضعف، ! اللَّعن قضيَّة ح ضعف يوجد ولكن!! الدّْ

ينيَّة ادلؤسَّسة ح واضح بشكل موجود ىذا نعم،! ادلطاعن إظهار قضية ح! البغض قضيَّة ح  لوُ  وتُعطى الدّْ
ا ادلوضوعات، ىذه ح أخوض أفْ  أريد ال ىنا أنا نعرفها، ضلنُ  شيطانية وكلُّها ومربرات أسباب  عن أربدَّث إَّنَّ

 وتطوؿ فستطوؿ تفاصيلوِ  ح أخوض أفْ  أردتُ  إذا ألنَّين ُكلّْي، وبطرحٍ  رُلمل، بأسلوبٍ  اْلَمْلَمح ىذا
اً، طويَلً  سيكوف والكَلـ احللقات،  القضيَّة ىذه ألفَّ  حينئٍذ، والتسجيَلت والفيديوات الصور وستكثر جدَّ

اً  واضحة قضيَّة ينيَّة ادلؤسَّسة وجنبات زوايا ُكلّْ  ح جدَّ  مجيع على الرباءة عقيدةِ  ضعفُ  الرَّمسيَّة، الشّْيعيَّة الدّْ
 أبرز من وأنَّوُ  بنفسِو، نفسوِ  عن يتحدَّثُ  ىو اْلَمْلَمح ىذا أفَّ  وأعتقد واضح، ضعفٌ  ىناؾ ادلستويات،
 . األبرت ادلنهج ُمشخّْصات

 يبرتُ  منهجٌ  ىو ادلنهج ىذا وأساساً  أبرت، لوُ  ِقيل لذلك! الرباءة عقيدةَ  بَػرَت  ألنّو أبرت؟ ىو دلاذا األبرت ادلنهج
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! الوالية عقيدةُ  تُبتَػرُ  وتلقائي   أوتوماتيكي   بشكلٍ  فإنّو الرباءة عقيدةُ  تُبتَػرُ  وحينما! وُيشوُّْىها! الرباءة عقيدةَ 
 راجعوا ..!!برتاء صورةٍ  إىل وصلنا وصلنا؟ ماذا إىل الشّْيعيَّة ادلكتبة ح الزَّىراء صورةَ  تتبَّعنا حٌن ولذلك

 وصلنا إليها، وصلنا الَّيت النَّتيجة الشّْيعيَّة، ادلكتبة ح الزَّىراء صورة: ادلوضوع ىذا فيها تناولتُ  الَّيت احللقات
ا دلاذا؟! برتاء مكتبةٌ  الشّْيعيَّة ادلكتبة ألفَّ  دلاذا؟ مبتورٍة، صورةٍ  إىل  . األبرت ادلنهجَ  تتَّبعُ  ألهنَّ
  األبرت؟ ادلنهج مَلمح ىي ما

o  ُالصَّنميَّة: األوَّؿ اْلَمْلَمح! 
o  ُالرباءة ضعفُ : الثَّاين اْلَمْلَمح! 

ـُ  فهناؾ بالذَّات الفكريّةِ  الرباءةِ  عن احلديث كاف إذا أما  عن عاـ بشكل ُىنا أربدَّثُ  لكنَّين الرباءة، انعدا
 العملية، والرباءة اللفظية، الرباءةِ  وعن الوجدانية، والقلبية الِفكرية، العقلية الرباءةِ  عن مراتبها، ِبُكلّْ  الرباءةِ 

 وباقي العلمّية، الفكريّةُ  الرباءةُ  ىي احلقيقيَّة الرباءة أفَّ  العلم مع ومراتب، ظهورات ذلا فالرباءة. والعاطفية
 لعقيدةِ  احلقيقيَّةُ  فالقيمةُ  الفكريّة، الرباءةِ  دوفِ  من ادلراتب لبقيَّة قيمةَ  وال ذلا، ذبّليات و فروع ىي ادلراتب
ِطََلبُِ -:يأخذهُ  وشلَّن يأخذُه، عمَّن علموِ  إىل ؛﴾طَعَبهِوِ إِلَى الْئًِسَبىُ فَلٍَْنظُسِ﴿ الفكريّة الرباءةُ  ىي الرباءةِ 

ْنَكارِنَاُِمَساِوقٌِِالَبيتَِِْأْىلَِِِطرِيِقَناَِغيرِِِِمنِِْاْلَمَعاِرفِِ  براءةٍ  عن احلديثُ  شيٍء؟ أيّْ  نع ىنا احلديثُ  - إِلِ
ْنَكارِنَاُِمَساِوقٌِِالَبيتَِِْأْىلَِِِطرِيِقَناَِغيرِِِِمنِِْاْلَمَعاِرفِِِطََلبُِ - فكرية  زماننا؟ إماـُ  منَّا يريد ماذا يعين - إِلِ

 تكوف غًنىم من ادلعارؼَ  تطلبُ  ما فبقدر!! الفكرية الرباءةُ  ىي وىذه فقط، طريقهم من ادلعارؼ نطلب أفْ 
 طلبت أنَّك لنفرض - الَبيتَِِْأْىلَِِِطرِيِقَناَِغيرِِِِمنِِْاْلَمَعاِرفِِِطََلبُِ - الفكريّة براءِتك من شيئاً  حذفتَ  قد

 عشرين بدرجة الِفكرية الرباءة من فقدتَ  أنَّك يعين ىذا بادلئة، عشرين بدرجة طريِقهم غًنِ  من ادلعارؼ
 قد فِإنَّك وادلناىج والقواعد األصوؿ بادلئة عشرين بدرجة طلبت قد ُكنت وإذا عاـ، بشكل ىذا بادلئة،
َِغيرِِِِمنِِْاْلَمَعاِرفِِِطََلبُِ - األساس ىي وادلناىج والقواعد األصوؿ ألفَّ  بادلئة، مئة بدرجة ادلعرفةَ  طلبتَ 
ْنَكارِنَاُِمَساِوقٌِِالَبيتَِِْأْىلَِِِطرِيِقَنا  ..!!الرباءة ىي ىذه - إِلِ

 وتتحدَّث اللعن ُتظِهر ذلك وبعد الناصيّب، الفكرِ  على منهَجك وتبين النَّواصب، من ادلعارؼَ  تطلبُ  أنت
 كبارُ  فيو وقع األمر وىذا أيضاً، ادلغناطيسي التثويل من ُجزء ىذا! مهزلة ىذه! ىذه؟ براءةٍ  أيُّ ! مطاعن عن

 األصوؿ، وبعلم الدراية، وبعلم الرّْجاؿ، بعلم يتمسَّكوف ولكنَّهم الرباءة يُظهروف مراجع عندنا ىناؾ ادلراجع،
 األشاعرة من ّٔا جاءوا الَّيت اخلمسةِ  الدّْين بأصوؿ ويتمسَّكوف الكَلـ، وبعلم الناصيبّ  التفسًن وبقواعد
 على يضحكوف!! الزَّىراء ظادلي يلعنوف ثّ  وتفصيَلً  مجلةً  اخلاطئة الثَّقافة ىذه بكلّْ  يتمسَّكوف وادلعتزلة،
 ..!!أنفسهم على يضحكوف ىؤالء نعم ىؤالء، أنفسهم
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 على تشتمل كانت أـ تأرخيية ومطاعن لعن على تشتمل كانت ىل! ؟..تشتمل كانت ماذا الزَّىراء خطبة
ا دلاذا؟ بآّمل، واألنصار ادلهاجرين ومطاعن معايب عن ربدَّثت أهّنا صحيحٌ  آخرىا؟ إىل أوَّذلا من فكرٍ   ألهنَّ

 ُمرافعة قضيَّة القضيَّة أفَّ  ومع عنها، ربدَّثت الَّيت الفكرية للقواعد تطبيقياً  عملياً  مثاالً  تعطيهم أفْ  أرادت
 مضموفٌ  ىو الزَّىرائيَّة للخطبة العاـ ادلضموف فإفّ  ذلك ومع فيها، احلسيَّة األمثلة إيراد من فَلبُدَّ  ورلادلة
 ىناؾ تكوف ذلك وبعد منَّا، البيتِ  أىلُ  يُريده الَّذي العنواف ىذا ىو ادلعرفة، ادلعرفُة، ادلعرفُة، فكرّي،

 ... وأخرى ... وأخرى بالعاطفة، وأخرى باللَّعن، تارةً  نُظهرىا الَّيت ىذه ىي التطبيقات للمعرفة، تطبيقات
 ... وأخرى

َِوِسَناُموُِِاأَلْمرُِذْرَوةُِ - ُزرارة لنا يرويها الشَّريف الكاح ح الرّْواية الباقر، إمامنا يقوؿ كما - اأَلْمرُِذْرَوةُِ
َمامِِِالطَّاَعةَُِِوتَ َعاَلىِتَ َباَركَِِالرَّْحَمنَِوِرَضاِاأَلْشَياءَِوبَابَُِِوْمْفَتاُحوُِ  ذلك وبعد أوَّاًل، ادلعرفة - َمْعرِفَِتوِبَ ْعدَِِِلْْلِ

 - َوْمْفَتاُحوَُِِوِسَناُموُِِاأَلْمرُِذْرَوةُِ - ذلك بعد تأت التطبيقات والنَّفسية، والفعلية، القولية، التطبيقات تأت
ِاأَلْشَياءَِوبَابَُِِوْمْفَتاُحوَُِِوِسَناُموُِِاأَلْمرُِذْرَوةُِ - شيء ُكلَّ  يعين والباب، ادلفتاح - اأَلْشَياءَِوبَابُِ - ادلفتاح
َمامِِِالطَّاَعةَُِِوتَ َعاَلىِتَ َباَركَِِالرَّْحَمنَِوِرَضا  وىو الكلمة ىذه ح الكاظم وإماُمنا - َمْعرِفَِتوِبَ ْعدَِ - مّت؟ - ِلْْلِ

 األوَّؿ األمر يعين - اْلَمْعرَِفةِبَ ْعدِالَفَرجِِِِانِْتظَارُِ - ىو العبادة أفضل قاؿ العبادة، أفضل عن يتحدَّث
  .ادلعرفة
 الدقيق ادلعىن يُبٌنّْ  الكاظم إماُمنا - الَفَرجِِانِْتظَارُُِِأمَِّتيِِعَباَدةَِِِأْفَضلُِ: يقوؿ وآلو عليو ا صلَّى النَّيب أليس
 معرفة، دوف من الفرج النتظارِ  معىن ال - اْلَمْعرَِفةِبَ ْعدِالَفَرجِِِِانِْتظَارُِِالِعَباَدةَِأْفَضلُِ -:يقوؿ الكلمة، ذلذه

 الرباءةُ  ولذا أوَّاًل، ادلعرفةُ  معرفة؟ دوف من ادلطلوب وبالشكل الصحيح، بالشَّكل للفرج منتظراً  تكوف كيف
 من ادلطاعن ذكر ووراء اللَّعن وراء تركضوف الَّذين أنتم أمَّا الفكرية، الرباءةُ  ىي األمر صاحبُ  يُريدىا الَّيت

 أعداء مطاعن مطاعنهم، أفَّ  الشّْيعيّ  يتصوَّر إذا ادلخالفٌن مطاعنُ  احلاشية، على براءة فهذهِ  ادلخالفٌن ُكُتب
 الشّْيعيّ  كاف إذا ىم، تأرخِيهم ُكتبِ  ح التأريخ، ُكتبِ  ح ادلذكورة والنَّماذج األمثلة ّٔذه زلصورة علي  

 !! بشيعي ىو ما فهذا احلدّ  ّٔذا مطاعنهم أفَّ  يتصور
 أفّ  كما بالضَّبط الوالية، تأت الرباءة وبعد ُمقدّْمة ىي الرباءة باآلخر، أحدُها يرتبط والرباءة الوالية ألفَّ 

 ولكن الصََّلة، األصل الوالية، األصل الصََّلة، تأت ُثَّ  وطهارة براءة الوضوء للصَلة، مقّدمة ىو الوضوء
 على رُبافظ أفْ  وجيب الصََّلة، قبل بالوضوء تأت أف جيب الصََّلة، طوؿ على الوضوء على اافظة جيب

 بِبلطَّبغٌُثِ ٌَىْفُسْ فَوَيْ﴿ الوالية قبل ىي كذلك والرباءة طهور، بَل صَلة ال وإالَّ  الصََّلة طوؿ على الوضوء

 ىناؾ ،(اهللِِإلَِِِّإَلوَِلِ - اخلط طوؿ على - ِإَلوِل) اخلط طوؿ على العملية ىذه وتبقى ،﴾بِبللّوِ ًٌَُؤْهِي
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،  اخلط طوؿ وعلى دائماً  أنت ىل اللفظية؟ الرباءة براءة؟ أيُّ  اخلط، طوؿ على تبقى الرباءة عملية تَلـز
 بُغَضك ُتظهر أفْ  البُدَّ  اخلط طوؿ على أنت ىل صحيحاً، ليس الكَلـ ىذا بالرباءة؟ أو باللعن تتلفَّظ

 فقط؟ العاطفة على ُمتوقّْفة القضيَّة وىل لفظّي؟ وبشكلٍ  عملّي، بشكلٍ  البيت أىل أعداءِ  على وِحقَدؾ
 .تزوؿ معرفة دوف من العاطفةُ  قيمُتها؟ ما العاطفة

 - اهللِِإلَِّ - فكرية براءة ىذه - ِإَلوِل - الفكرية الرباءة ىي اخلط طوؿ على الثابتة الرباءة من ادلراد إذاً 
 ح فّت كلمة وصي، ال يعين فّت ال - َعِليِِِِّإلَِِّفَ َتىَِلِ -:نقوؿ حٌن ادلعرفة، ىي ىذه ،فكرية والية ىذه

 - عليِِّإلَِّ - براءة ىذه فّت ال - َعِليِِِِّإلَِِّفَ َتىَِلِ - الوصيّ  ىو الفّت البيت أىل منطق وحبسبِ  الُقرآف
 براءة ىي فهل ُمستمرَّة، تبقى أفْ  البُدَّ  الرباءة ىذه ،(اهللِِإلَِِِّإَلوَِلِ: )العبارة نفس بالضَّبط ،والية ىذه

ة؟ نفسانية حباالتٍ  براءة ىي ىل باأللفاظ؟  أفْ  البُدَّ  فكرية، براءة ىذه الطقوس؟ ببعض براءة ىي ىل ُمتغًنَّ
ِِمنِِْاْلَمَعاِرفِِِطََلبُِ - بريئاً  يكوف الفكرُ  وىذا واضح، فكرٌ  ىناؾ يكوف وأفْ  واضحة، منهجيَّة ىناؾ تكوف

ْنَكارِنَاُِمَساِوقٌِِالَبيتَِِْأْىلَِِِطرِيِقَناَِغيرِِ ينيَّة ادلؤسَّسةِ  ح ادلعىن ّٔذا والرباءة - إِلِ  ربت ىي بل ُمنعدمة الدّْ
 حٌن البعض، ذلا يُطبّْل والَّيت بينكم ادلوجودة الرباءة ىذه الرباءة، ضعف عن أربدَّث لكنَّين أصًَل، الصّْفر
 يُطبّْلوف البعض األوَّؿ، الطّْراز من كبار مراجع عن أربدَّث الشّْيعة عامَّة عن أربدَّث ال البعض ذلا يُطبّْل أقوؿ
 ىي احلقيقيَّةُ  الرباءةُ  بينما! العاطفة حبدود براءة! الطقوس بعض حبدود براءة! اللَّعن حبدود براءة الرباءة، ذلذه

 ..!!والعلمية الفكرية الرباءةُ 
 الفكرية الرباءة اإلمجايل، بادلعىن الرباءة عن ُىنا وأربدَّث: الرباءة ضعفُ  ىو إليو وصلنا الَّذي الثَّاين اْلَمْلَمحُ 

ينيَّة، ادلؤسَّسة ح جداً  واضحة الظاىرة وىذه والعلمية،  مراتب سائر وكذلك ذلك، على أمثلةً  وسأتناوؿُ  الدّْ
 . األخرى الرباءةِ 
 . الصَّنميَّة: األبرت ادلنهج مَلمح من األوَّؿ الػَمْلَمح ح احلديث تَّ  اآلف

 . ً البراءةِعقيدةِضعفُِِىو: الثَّاين اْلَمْلَمحُ 
ينيَّة ادلؤسَّسة ح قُلت وكما اً  واضحٌ  ادلعىن ىذا واحلوزوي ادلرجعي الوسط ح الرَّمسيَّة الدّْ  عليوِ  شلَّا وأوضح جدَّ
ينيَّة ادلؤسَّسة ح الرباءة من بكثًن أقوى الشّْيعة عامة عند الرباءة الشّْيعة، عامَّةُ   والَّذي الرَّمسيَّة، الشّْيعيَّة الدّْ
ينيَّة بادلؤسَّسة فَػَتك  وقواعد الكَلـ، وعلم األصوؿ، وعلمُ  الدراية، وعلمُ  الرّْجاؿ، علمُ  ىو الرَّمسيَّة الشّْيعيَّة الدّْ

ينيَّة، بادلؤسَّسة فتكت الَّيت ىي األمور ىذه صيّب،النا التفسًن  األحياف بعض ح الرباءة عندىا فانعدمت الدّْ
 أقوى، عندىم الرباءةِ  حالةُ  لذلك القذارات ّٔذه مبتلٌن ليسوا الشّْيعة عامةُ  بينما كبًن، حد   إىل ضعفت أو

ينيَّة، ادلؤسَّسة أتباع ىم بالنتيجة كانوا وإف  القذارت، ذلذه مباشرين ليسوا لكنَّهم منها، يأخذوف فهم الدّْ
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راية الرّْجاؿ علم لقذارات  عقيدةَ  ديحق أفْ  إىل باإلنساف تؤّدي الَّيت األخرى ادلطالب وسائر واألصوؿ والدّْ
ينيَّةُ  ادلؤسَّسةُ  تتحسَّسُ  ال فلماذا فعَلً  حصل قد األمر ىذا يكن مل لو وإالًَّ ! قلبو ح الرباءةِ   من لديها ما الدّْ
 ىذا طوؿ على عليكم مرَّت وقد الكثًنة األمثلة أفَّ  وأعتقد البيت، أىل وسُلالِفة البيت أىل أعداءِ  ُموافقةِ 

 الكثًنة احللقات ىذه طوؿ على ادلئة، بعد والعشروف الثَّانية وىي احللقة ىذه إىل األوىل احللقة من الربنامج،
ينيَّة وادلؤسَّسة ادلراجع حسَّاسيةِ  بعدـِ  ُكلُّها ُتصرّْحُ  الَّيت الوفًنةُ  ادلتكرّْرة الصَّرحية الواضحةُ  األمثلة مرَّت  الدّْ

م بل أعداءىم، وموافقةِ  البيت أىل سُلالفةِ  من عندىا ما ذباه الرَّمسيَّة الشّْيعيَّة  الكثًن منهم يأخذوف إهنَّ
 . أبداً  حرجاً  ذلك ح جيدوف وال والكثًن،

 ضاع ما: )يقولوف وكما وُسُبَلً  طرائقَ  ذلا جيدوف [!شرعية كَلوات] أخرى وبعبارة طرائق، ذلا جيدوف ىم نعم
 على وديّشوهنا سبشي ولكنَّها أمثايل على سبشي ال وقطعاً  ادلسالك، من مسلكاً  ذلا جيدوف ،(مسلك فقيوٍ  على

 .العامة بأجوائهم البيت أىل شيعةِ  على ّٔا ويضحكوف بأنفسهم ذقوهنم على يضحكوف ىم أنفسهم،
 للحلقةِ  احلديث بقيَّة أترؾ لذلك ناقصاً  ادلطلبُ  ىذا ويبقى مطلباً  أتناوؿ أفْ  أريد ال وأنا انتهى الربنامج وقت

 أذكر أفْ  أريد ال اخلصوص ّٔذا ادلهمَّة ادلطالب من رلموعة فهناؾ تعاىل، ا شاء إفْ  غد يـو القادمة،
 أترؾ لذا!! األبرت ادلنهج أحبُّ  ال أنَّين كما ادلبتورة ادلواضيع أحبُّ  ال فإنَّين مبتوراً  ادلوضوع ويبقى بعضها

 . غد يـو حلقةِ  إىل احلديث
 كبقيَّة برتاء تكوف ال أفْ  رُباوؿ رُباوؿ، الَّيت الشَّاشة على الشَّاشة ىذه على تعاىل ا شاء إفْ  غداً  ألقاُكم

 ..!!البرتاء الشَّاشاتِ 
  ... الَقَمر رَِعايَةِ  ِح  أَْترُكُكم

 هُشَبىِدٌِنَب ًًَُخٌُهِ ًُخٌُىِنَب عَيْ الىَسْةَ إوْشِف ... لَوَس ٌب ... احلُسَني أَخٍِهَ ًَخْوِ عَيْ الىَسْةِ وَبشِفَ ٌَب

  ... احلُسَني أَخٍِهَ بِحَكِّ اإلًْخَسًِْج عَلَى ًَهُخَببِعٍِنَب

  ... اهلل أهَبىِ يف ،الفضبئٍت المَوَس على الشَّبشت ًفسِ على الٌلج ًفسِ يف غَداً الـوُلخمى ،خَوٍعبً الدُّعَبء أَسأَلُىن
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ِ:وفيِالختام
لِبُ  ّدِم  نِالتنبي  وِال  ىِأنّن  اِحاولن  اِنق  لِنص  ويِالبرن  امبِكم  اِى  يِوى  ذاِالمطب  و ِلِ
يخل  وِم  نِأخط  اءِوىف  واتِفم  نِأرادِالدقّ  ةِالكامل  ةِعلي  وِمراجع  ةِتس  جيلِالبرن  امبِ

ِالفيديوِأوِاألوديوِعلىِموقعِزىرائيون.بصورةِ
 
 
ِ

ِمعِالتحيات
ِال ُمتابَعة
ِزىرائيون
ِى 1437ِ
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