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 الْوِئَت بَعد ًَالعُشْسًُى تُالثَّبلِث تُمَلَحَالْ

 األزبعٌى اجلُصْءُــ  فَبطِوَت ٌَب لَبٍَّهِ

 1ج البَسَاءَة ضَعْفُ - 2 ق الشٍِّعًّ الٌالع يف األبرت املنيح هالهحُ
 

  ... بَ َناِتْ  أَبْ َناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسََلمٌ 
 ..!!. فَاِطَمةِياِلَبَّيك7ِِ َىذهِ  َحَلَقاتَِنا بَ ٌْنَ  يَ تَ َهاَدى الُعنوانُ  ُىوَ  الُعنوانُ 

 الواقع يف األبرت ادلنهجِ  مَلمحُ ) 7ادلتقدِّمة للحلقاتِ  ِاستمرارٌ  ىو احللقةِ  ىذهِ  يف أتناولوُ  الَّذي وادلوضوعُ 
 ادلقيتةُ  الشَّديدةُ  القويَّةُ  الصَّنميَّةُ 7 وىو ادلنهج ىذا مَلمح من األوَّل اْلَمْلَمحِ  عن ربدَّثتُ  أنْ  بعد ،(الشِّيعيّ 

 الثَّاين اْلَمْلَمحُ  ادلاضية، احللقةِ  هناياتِ  يف حولو باحلديثِ  بدأتُ  وقد الثَّاين اْلْمْلَمحِ  إىل وصلتُ  البغيضة،
ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  واءِ أج يف الواضح  الرباءة، عقيدةِ  ضعفُ  ىو ُعموماً  الشِّيعيَّةِ  األجواء يف وحّتَّ  الرَّمسيَّة الشِّيعيَّةِ  الدِّ
 إقامةِ  يف أو البيت، أىل أعداءِ  َمطاعن ِذكرِ  يف أو اللَّعنِ  إظهار يف ليست احلقيقيَّة الرباءة أنَّ  من وبيَّنتُ 
 اللَّعن نُظِهر أنْ  ال! العلمية الرباءةُ ! الفكرية الرباءةُ  ىي احلقيقيَّةُ  الرباءةُ  ادلمارسات، وبعض الطقوسِ  بعض

م الَكَلم أُعيد أنْ  أُريد ال زُلَمَّد، آلِ  أعداءِ  من هبا ِجيء الَّيت ادلنهجية بنفسِ  نتمسَّكُ  وضلنُ  والطعن  ادلتقدِّ
ا ادلاضية احللقةِ  يف ذكرتوُ  الَّذي   7انتهيت حيثُ  من أواصلُ  وإَّنَّ

 الوسط يف وواضح وسريعٍ  قوي   بشكلٍ  يتحرَّكُ  حيث األبرت ادلنهج َمَلمحِ  ِمن الثَّاين اْلَمْلَمحِ  يف ضلنُ  إذاً 
 ادلؤسَّسةِ  عن وال ُمتفرِّعةِ  والتَّابعةِ  ال ُمنبثقةِ  ادلؤسَّساتِ  سائرِ  ويف الشِّيعيّ  احلوزوي الوسط ويف الشِّيعيّ  ادلرجعي
ينيَّةِ   الرباءة عن احلديثُ  كان إذا دقيق وبشكلٍ  ،!!(الرباءة عقيدةِ  ضعفُ ) ىو اْلَمْلَمح ذلك الرَّمسيَّة، الدِّ

 !!ُمنعدمة ىي بل ضعيفةً  ليست الفكرية الرباءة فإنَّ  الفكرية
 ويف العلميَّة احلوزة يف وادلراجعِ  الُعلماءِ  َبٌن الرَباءةِ  َضعف أنَّ  ِمنْ  ادلاضية احلَلقة يف حديثي تضاعيف يف قُلتُ 

ينيَّةِ  للمؤسَّسةِ  الواضحةِ  الِكياناتِ   الشِّيعة، عامَّة عند الرباءةِ  ضعفِ  من بكثًنٍ  أوضحُ  ىو الرَّمسيَّة الشِّيعيَّةِ  الدِّ
 صحيحٌ  النَّواصب، من هبا ِجيء الَّيت العلميةِ  ادلناىج بتفاصيل ذلم عَلقة ال الشِّيعة عامَّة ألنَّ  واضح والسَّببُ 

 الوكَلء، بيانات وِعرب اخلطباء، رلالس وِعرب ااضراِت، وِعرب الُعلماء، ُكُتب ِعرب النتائج إليهم تصلُ  أنّو
 أقوى ىي العام، الشِّيعي الوسط يف العقيدةُ  ىذهِ  الرباءُة، لذلك، ُمباشرة، شُلاسَّةٍ  على ليسوا لكنَّهم وىكذا،

ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  يف عليوِ  ىي شلَّا  وما ادلرجعي، اجلوِّ  عند خصوصاً  ادلراجع، عند وخصوصاً  الرَّمسيَّة الشِّيعيَّةِ  الدِّ
ا بالرباءة الظهور أو بالرباءة التظاُىر عنوُ  يُعَرفُ  َمن ادلراجعِ  من كان  براءة عاطفية، براءة لسانية، براءةٌ  فإهنَّ
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 وأساسِ  والعقلِ  والعلمِ  والفكرِ  بادلنهجيةِ  ذلا عَلقة وال مشاعرية، شعائرية براءةٌ  براءتُوُ  شعائرية، طقوسية،
 يُفسِّرُ  وحٌن نفسِو، ادلنهجِ  هبذا يتمسَّكُ  فإنّو والِعرتة الِكتاب منهجِ  أعداءَ  يَلعنُ  الَّذي الوقت يف فهو العقيدة،

 أو السنيَّةِِ  السَّاحة يف كانوا إنْ  الُقرآن، تفسًن يف الُعمري بادلنهجِ  سبسَّكوا الَّذين حذوَ  حيذو فإنَّوُ  الُقرآن
 إنْ  الشَّافعي، طريقة على الشرعيةِ  األحكام استنباط عملية يف احلذو نفس وحيذو الشِّيعيَّة، السَّاحة يف كانوا
 رمحةُ  الطوسي الشَّيخُ  لنا استنسخها أنْ  بعد هبا سبسَّكوا الَّذين الشِّيعيَّة السَّاحة يف أو السنيةِ  السَّاحةِ  يف كانوا

 ديَنهم يُؤسِّسون وُىم الرباءِة، إلظهار معيَّنة طقوساً  وديارسون واللعن الطَّعن يُظِهرون الَّذين ىؤالء عليو، اِ 
 أنفسهم ىم وادلعتزلة، األشاعرةِ  من هبا جاؤوا الَّيت اخلمسة الدين أصول وادلعتزلة، األشاعرةِ  أصول على

 بينما األساس، ىذا على ُمعتقداهتم وأركان دينهم أركان ويشّيدون هبا يعتقدون وىم كتبهم يف ىذا يُثبِّتون
 على البكاء يُظهرون الَّذين نَفسهم ىم بعيد، من وال قريبٍ  من ال إليها ُيشًنون ال األساسية ادلعتقدات

 العقيدة منظومة من موقعيََّتها وينفون فاطمة خُيرِجون بنفسهم ىم ظَلمتها، عن ويُدافعون فاطمة ُظَلمة
 .ادلعصومون واألَِئمَّةُ  ا رسولُ  يُريدىا كما الشِّيعيَّة

، ىو يُنكرىا أنْ  البعض يريد بيننا، ادلوجودةُ  الواضحةُ  احلقيقةُ  ىي ىذه  َيسعُ  وال تعتقد فيما أحرارٌ  النَّاسُ  ُحرُّ
 وبالقلبِ  بالوجدانِ  مرتبطٌ  الدينُ  بالقلوب، ُمرتبطةٌ  العقائد ألنَّ  معيَّنة بعقيدةٍ  تعتقد أنْ  النَّاس جيرب أنْ  أحدٌ 

 الُقرآن ُمراد ىو وىذا باإلكراه، أو باإلجبار تتحقَّق أنْ  ديكن ال قَناعاتٌ  وتِلك البشرية، النَّفس وبباطن
 اإلنسان ذلك من فتجعل حقيقي بشكلٍ  إنساناً  ذبرب أنْ  ديكن ال ديكن، ال ،﴾الدٌِّيِ فًِ إِوْسَاهَ ال7َ ﴿الكرمي
 أيِّ  على خَلذِلا، من عندهُ  القناعةُ  تتولَّدُ  طُرقٍ  من إليوِ  الفكرةُ  ىذه تتسرَّب أنْ  دون معيَّنة بفكرةٍ  ُمقتنعاً 
اً  واضحٌ  الرباءةِ  عقيدةِ  يف َضعفٌ  ُىناك واقعنا، ىو ىذا حال،  مستوى على الشِّيعيّ  ادلرجعي الوسط يف جدَّ
 األساتذة، مستوى على العلمية، احَلوزة مستوى على حوذلم، ومن ادلراجع َحواشي مستوى وعلى ادلراجع
 العام، الشِّيعيّ  اجلوّ  إىل َنصل حّتَّ  ادلستويات، بقيَّة وعلى ادلطروح، والعلمي الفكري ادلنتوج مستوى وعلى
ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  إىل بالقياسِ  أفضل فيو الرباءةِ  حالةُ  العام الشِّيعيّ  فاجلو ذلك ومع  .الرَّمسيَّة الشِّيعيَّةِ  الدِّ
 ادلرجعيَّةُ  َمنعت الَّيت األجزاء من وىو والثَلثٌن احلادي اجلُزء يف اجمللسي الشَّيخُ  ذكره ما ذلك على مثال

 الشِّيعيَّةُ  فادلرجعيَّةُ  الشِّيعيَّة، ادلرجعيَّة عند الرباءة حالة َضعفِ  على أيضاً  واضح دليلٌ  وىذا طبعها، من الشِّيعيَّةُ 
 مضامٌن على َتشتملُ  والَّيت األنوار حبار من األجزاء ىذه طباعة منعت الربوجردي السيِّد مرجعيَّة ُقم، يف

اً، واضح دليل ىذا أنَّ  أعتقد الرباءة،  ىم أبداً، بادلرجعيَّات ذلم عَلقةَ  ال الُكتب ىذهِ  طبعَ  أعادوا والَّذين جدَّ
 ادلراجع على األمرُ  بقي ولو الُكتب، ىذهِ  طباعةِ  إعادةَ  ادلراجع من أحدٌ  يتبَّ  ومل بادلرجعيةِ  ذلم صلةَ  ال أناسٌ 

 للمراجع االحرتام فبحسب الربوجردي، السيِّد دبوقف مثَلً  يقتنعوا مل الَّذين حّتَّ  الكتب، ىذه طُِبعت َلَما
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 !!ُمستمرَّاً  األمرُ  ىذا سيبقى والتقديس التصنيم وحبسب
 - مقَتلوُِِأنَِِّذُكرِما - يقول؟ ماذا األوَّل ربيعٍ  من التاسع عن يتحدَّث وىو اجمللسي الشَّيخُ  ،45 صفحة يف
 بٌن ادلشهور ىذا يعين - اإلماميةِفُقهائناِبَينَِِاْلَمشهورُُِِىوِالِحجَّةِِذيِِفيَِكانَِ - الثَّاين اخلليفة مقتل أنَّ 

 فقهاء بٌن ادلشهور األوَّل، ربيعٍ  ِمن التَّاسعِ  يف مقتلوُ  بأنَّ  قالوا منهم ِقلَّةٌ  منهم، األكثر اإلمامية، فقهاء
 يف ادلؤرخٌن، من وأمثالوُ  الطربي الطربي، دليلهم؟ ىو ما احِلجَّة، ذي يف كان الثَّاين اخلليفة مقتل أنَّ  اإلمامية

ِبينِالمشهورِىوِالِحجَّةِذيِفيِكانَِمقتَلوُِِأنَِِّذكرِما -7ىنا قال مثلما اجمللسي الشَّيخ الصَّفحة نفس
ِأنَّوُِِىوِىذاِزمانناِفيِواألقطارِاألمصارِِِفيِالشِّيعةِبينِوالمشهورُِ - يقول أنْ  إىل - اإلماميةِفقهائنا

 اِ  َصلواتُ  اذلادي إمامنا عن الرِّوايةُ  مستنُدىم الشِّيعة؟ ُمستندُ  ىو ما - األوَّلِربيعٍِِمنِالتاسعِاليوم
ِوالمشهورُِ - ادلتقدِّمة احللقاتِ  يف إليها اإلشارةُ  ومرَّت لقراءهتا، رَلال ال الَّيت اْلُمفصَّلة الرِّوايةُ  عليو، وَسَلموُ 

 الشِّيعة عامَّة - األوَّلِربيعٍِِمنِالتَّاسعِاليومِأنَّوُِِىوِىذاِزمانناِفيِواألقطارِاألمصارِِِفيِالشِّيعةِِِبين
 اجمللسي شيخنا كتابُ  ىو ىذا!! الطربي حبديث يلتزمون اإلمامية فقهاء وعامَّة البيت، أىل حبديث يلتزمون

 من التاسع اجلزء يف َجاء ما ادلعاصرين مراجعنا من مثاالً  عليكم قرأتُ  وأنا حقيقة، ىذه حقيقة، وىذهِ 
 وأمثالُ  الطربي ذكرهُ  الَّذي القول نفس على ىو تعاىل، ا رضوان اخلوئي القاسم أيب لسيِّدنا التنقيح كتاب
  .الطربي
 اإلمام خلف يسًنون الشِّيعة وعامَّةُ  الطربي، خلف يسًنون اإلمامية ففقهاءُ  ،واضحة الصورة أنَّ  أعتقد

 لكنَّهم الفقهاء؟ خلف يسًنون ىل الطربي خلف يسًنون الفقهاء أنَّ  الشِّيعة عامَّةُ  َعِلم ولو اذلادّي،
 ىم اذلادّي، اإلمام ُمتابعة على َحريصةً  ليست الشِّيعةُ  أيضاً  اذلادّي، اإلمام يُتابعون الُفقهاء أنَّ  يتصوَّرون
م ضعيفة الرِّوايةُ  ىذه ذلم قالوا الُفقهاء أنَّ  لو اذلادّي، اإلمام يُتابعون الُفقهاء أنَّ  يتصوَّرون  سيرتكون فإهنَّ

 وحٌن!! الشِّيعة حالُ  ىو ىذا الطَّربي، وراء يسًنون واجلميعُ  الفقهاء، وراء ادلسًن ويُتابعون اذلاديّ  إمامهم
 ادلراجع أنَّ  يتصوَّرون ىم اللحاظ، فبهذا ادلراجع عقيدة من أفضل الرباءة يف عقيدهتا الشِّيعة أنَّ  من قُلت

م ادلراجع يعتقدُ  ماذا الشِّيعةُ  َعِلم لو وإالَّ  يعتقدون، ىكذا  البيت، أىلَ  ويرتكون ادلراجع بعقيدة يعتقدون فإهنَّ
 شيعة ىم العلماء، شيعةُ  ىم ادلراجع، شيعةُ  ىم الشِّيعة أنَّ  من فيها بيَّنتُ  عديدة حلقات علينا مرَّت ولذلك

ينيَّة ادلؤسَّسة  وضلنُ  ُمَشرِّق إمامنا أنَّ  من عديدة حلقاتٍ  يف ربدَّثتُ  وقد األمر، صاحبِ  بشيعةِ  ىم وما الدِّ
 احلديث مرَّ  الواضحة، وبالبيِّنات الدَّامغة وباألدلَّة والوثائق باحلقائقِ  ذلك لكم وأثبتُّ  ُمغرِّبة، الشِّيعةُ  ُمغرِّبون،
 أو احللقات تلك مسَِع قد يكن مل ِلمن األجواء ىذهِ  يف موضوعها كان الَّيت احللقات تراجعوا أنْ  وديكنكم

  .اإلنرتنت على موجودة احللقات مجيع ونِسَيها، مسَِعها
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 الرباءة احلقيقية، الرباءة وُخصوصاً  الرباءة عقيدةِ  َضعفِ  عن تتحدَّثُ  الَّيت الشِّيعيّ  الواقع يف الصُّور أوضحِ  من
 الّلعن يُظهرُ  فمن اللفظية، الرباءةِ  بقضيَّةِ  سلدوعون أيضاً  الشِّيعة ألنَّ  القضيَّة ىذهِ  على أُركِّزُ  أنا الفكرية،
 الرباءةُ  البيت، أىل يُريدىا الَّيت الرباءةُ  ىذه ىي وما البيت، أىل يُريدىا الَّيت الرباءةِ  على أنَّوُ  يتصوَّرون والطعن

 ِعرب وذلك والِعرتة الِكتابِ  دبنهج بالتمسُّكِ  إالَّ  تتحقَّق لنْ  وىذهِ  الفكرية، الرباءةُ  ىي البيت أىل يريدىا الَّيت
 الَّذين أولئك عند خصوصاً  الشِّيعيَّة، السَّاحة يف موجوداً  ليس األمر وىذا الِعرتة، خَلل من الُقرآن َفهمِ 

م والطعن، اللعن يُظهرون  أنا الشِّيعة، مراجع كبار عن ىنا أربدَّث أنا العرتة، منهج ِعرب الُقرآن يفهمون ال إهنَّ
 التأريخ ِعرب للرباءة رموزاً  صاروا الَّذين الشِّيعة مراجع كبار عن أربدَّث أنا صغًنة، رلموعاتٍ  عن أربدَّث ال

  .الّزماين ادلقطع ىذا عن أربدَّث وال
 وإىل الُكربى الغيبة َعصر اِبتداءِ  ُمنذُ  الشِّيعيّ  الواقع عن أربدَّث إنَّين بعينوِ  شخصٍ  مع ُمشكلة عندي ما أنا

، زماين   مقطعٍ  عن أربدَّثُ  وال تفاصيلوِ  ِبُكلِّ  الواقع ىذا عن أربدَّثُ  اللحظة، ىذه  ُمشكلة عندي وما ُمعٌنَّ
 الِعرتة، طريق من الُقرآنِ  فهم خَلل من إالَّ  الفكرية الرباءةُ  تتحققَ  لنْ  بعينها، رلموعةٍ  أو بعينوِ  شخصٍ  معَ 

 وأنْ  البيت أىلُ  يُريدىا الَّيت ادلنهجيَّة نستخرج وأنْ  نستنتج أنْ  علينا الِعرتة طريق من الُقرآن نفهم أنْ  وبعد
 أنْ  ال اأُلخرى، التفاصيل سائر ويف الِفكري، البحث يف الفقهي، البحث يف العقائدي، البحثِ  يف نتَّبعها

 ذلك، وغًن الكَلم وعلم واألصولِ  والدرايةِ  الرِّجالِ  ِعلم ِعرب تهمدبنهجيَّ  ونأت زُلَمَّد آلِ  أعداء إىل نذىب
 نأت والقواعد األصول نستلَّ  أنْ  وبعد حديِثهم، من البيت أىلِ  منهجيَّةَ  نستخرج وأنْ  نستنبط أنْ  وبعد

 ودقائق تفاصيل نعرف أنْ  علينا بسًنهتم، وواسعاً  شامَلً  ِإدلاماً  نُِلمَّ  أنْ  بعد يُريدون، ما نفهم كي فُنطب ُِّقها
 القواعد استللنا لو حّتَّ  حديثهم، نفهم أن نستطيع لنْ  سًنهتم ودقائق تفاصيل معرفةِ  دون من! سًنهتم

َِوفَ ْهِمِهم) ،والقواعد لألصول استَللٍ  إىل وحباجةٍ  الِعرتة، دلنهج وفقاً  الُقرآنِ  لفهم حباجةٍ  فنحنُ  واألصول
َعِتَناَِمَناِزلَِِأوِ؛ِعْنَدنَاِالرَِّجالَِِِمَناِزلَِِِاْعرُِفوا) (؛مِّنَّا َِوفَ ْهِمِهمَِعنَّاِِروايَِتِهمِِمنُِِْيْحِسُنونَِماِِبَقْدرِِِِعْنَدنَاِِشي ْ
 تفاصيلها، ِبُكلِّ  سًنهتم، بدقائق نُِلمَّ  أنْ  ذلك وبعد أمجعٌن، عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  منهم فَ ْهمٌ  ،(مِّنَّا

 لنْ  ذلك دون من واألحكام، الفتاوى واِلستنباطِ  العقائد لفهم عمليٍ  تطبيقٍ  بعمليةِ  نقوم ىذا ُكلِّ  وبعد
ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  يف لوُ  وجودَ  ال ادلنطقُ  وىذا الِفكرية، الرباءةُ  تتحقَّق  ىذا إنَّ  بل لُو، وجودَ  ال طُرَّاً، الشِّيعيَّة الدِّ
 مرفوض منطقٌ  ادلنطقُ  ىذا حوزتنا، وأساتذة وعلماءنا مراجعنا ِقَبل من وتفصيَلً  مُجلةً  مرفوض منطقٌ  ادلنطق

 . عندىم
 أنْ  أُريدُ  ال البيت، ألىل ادلخالف وبالذَّوق النَّاصيب بالذَّوق ُعبِّئ الَّذي ادلنطقُ  وىو7 آخر منطقٌ  ىناك

 ادلنهج أنَّ  إىل ُتشًن الَّيت والبّينة اجللّية الصور أوضح من بأنّو فأقول أعود ولكنَّين النُّقطة ىذه يف كثًناً  أربدَّث
 السَّاحة يف والقطيب اإلخواين الواقع ،(والقطبية اإلخوانية اآلثار) 7ىي الشِّيعيّ  واقعنا يف قويٌ  منهجٌ  األبرت
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 . العربية وغًن العربية الشِّيعيَّةِ  السَّاحةِ  يف الشِّيعيَّة،
 الشِّيعة بقيَّةُ  ،العراقِوشيعةُِِ،إيرانِشيعة7ُِ جناحان لو العاملَ  يف التشيُّع 7ُمهمَّة نُقطةٍ  إىل ُأشًن أنْ  البُدَّ  لكن
م ىؤالء من عدداً  أكثر كانوا لو حّتَّ   على آتيكم أنا العراق، لشيعة أو إيران لشيعةِ  إمَّا تَ بَ َعاً  يكونون فإهنَّ

 يف السِّياسي الوضع أنَّ  َمع! ذلم؟ تأثًنٍ  أيُّ  ولكن قليَلً  ليس عددىم باكستان يف الشِّيعةُ 7 ادلثال سبيل
 السِّياسيةِ  للزَّعامات شريكةً  كانت وااِلجتماعية الشِّيعيَّةُ  السِّياسيَّةُ  فالزَّعاماتُ  ذلم ُمعانداً  ليس باكستان

 احُلكم دوائر يف احُلكِم، يف للشِّيعةِ  واسعة مساحة ىناك ولذا باكستان، دولة تأسيسِ  يف السنيَّة واالجتماعيةِ 
 مشكلةٍ  من يُعانون وال قليًَل، ليس عددىم باكستان يف فالشِّيعةُ  للشِّيعة، وادلهمَّة احلسَّاسةِ  ادلواقع ويف

ا سياسيةٍ   اخلليج دول بعض يف وكما مثًَل، السعودية يف كما ُأخرى بلدان يف شيعية رلموعات منها تُعاين ردبَّ
 واضح تأثًن يوجد ال ادلناسبة الظروف ورغم العدد كثرة رغم واضح تأثًن يوجد ال ذلك ومع عام، بشكل
 على الشِّيعيّ  العامل يف العامل، يف ادلؤثِّرون الشِّيعةُ  األخرى، الدول بقيَّة يف وىكذا باكستان، يف للشِّيعةِ 
 بأنّ  قليل قبل قُلتُ  لذا العراق، يف والشِّيعةُ  إيران يف الشِّيعةُ  ىم وجود ذلم والَّذين ثِقل ذلم والَّذين األقل،
  .العراق وشيعةُ  إيران شيعةُ  جناحان للتشيُّع

 يف الشِّيعةُ  وتطّوراً، ربضُّراً  وأكثرُ  العراق شيعة من عدداً  أكثرُ  إيران شيعة أنَّ  مع النَّظر نُدقِّق أنْ  أردنا ولو
 مَحََلةُ  الكفاءات، جهة من وحّتَّ  أكثر، أيضاً  وادلدنية التحضُّر جهة ومن أكثر، العدد جهة من إيران

 َرَجع حينما اإلسَلمية، اجلمهورية زمان قبل حّتَّ  اإلسَلمية اجلمهورية زمان يف اآلن ليس وىذا الشَّهادات،
اً،كفاءات كثًنة كفاءات ىناك كانت الشَّاه سقوط بعد باريس من اخلُميين السيِّدُ   كثًنة شيعيَّة إيرانية جدَّ
اً،  من أكثر بعد العراق يف ضلنُ  احلوزوّي، ادلستوى وعلى األكاددييّ  ادلستوى على ادلستويات، مجيع على جدَّ

 من بادلئة واحد حّتَّ  سبتلك ال وىي رجعت اخلارج يف ادلوجودة العراقية الشِّيعيَّة ادلعارضة سنة عشرين
 اإلسَلمية، الثورة انتصرت حٌن 9646 سنة ديتلكوهنا الشِّيعة اإليرانيون كان الَّيت واإلمكانات الكفاءات

اً  سُلتلفةً  كانت واألوضاع الظروف أنَّ  معَ   شلَّا أفضل بنحوٍ  كانت اخلارج، يف العراق لشيعة بالنِّسبة جدَّ
 .الثورة سنٌن ويف ادلعارضة فرتةِ  يف إيران لشيعة بالنِّسبةِ  عليو كانت

 اجملرم البعثي الصَّدامي النِّظام سقوط بعد العراق شيعةُ  ذلك ُكلِّ  مع ولكن مقارنة أجري أنْ  أُريد ال ىنا أنا
م برغم إيران يف الشِّيعة تأثًن من أكثر تأثًن ذلم كان  ولكن وكفاءات، إمكانات، ديلكون دولة، ديلكون أهنَّ
، ِعراقُ  ىو العراق وألنَّ  احُلسٌن، عاصمةُ  ىو الِعراق وألنَّ  التشيُّع، مهد ىو العراق ألنَّ   تكن مل ولو علي 

 عاشوراء ُىناك كانت َلَما ُخصوصيَّةٍ  من للعراق تكن مل ولو العراق، إىل علي   جاء َلَما خصوصيَّةٍ  من للِعرَاق
 كان وَلَما واجلواد، الكاظم واضحان َعَلمانِ  بغداد يف كان َلَما ُخصوصيَّةٍ  من للعراقِ  تكن مل ولو وكربَلء،

 التفصيل أُريد وال عليو، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  ِلَمهدي َِّنا عاِصمةً  الُكوفة َكانت وَلَما سامراء، يف العسكريان
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 .ذلك من أكثر
 الشِّيعيّ  الوضع يف جيري فما البالغة، خلصوصيَّتوِ  فذلك العراق يف الشِّيعيّ  الوضع على الضَّوء ُأسلِّط حٌن لذا
 ُسُقوط قبل بَ ٌنِّ  وبشكلٍ  صريح وبشكلٍ  واضح بشكلٍ  العامل، يف الشِّيعةِ  ُكلِّ  على كبًن تأثًنٌ  لوُ  العراق يف

 مدينةُ  ىي التشيُّع مساء يف وبياناً  ُوضوحاً  أضواؤىا وتشتعلُ  وتتألَّق تتوىَّج كانت الَّيت ادلدينةُ  الصَّدامي النِّظام
 من اختفى الوىج ىذا اختفى، الوىج ىذا اجملرم البعثي الصَّدامي النِّظام سقوط بعد ولكن ادلقدَّسة، ُقم

 الَّيت ادلدينة أنَّ  واضحاً  صار كربَلء، إىل انتقل الوىج ىذا أنا، ولست ذلك عن حُيدِّثُ  الواقع النفوس،
ا َكربَلء َكربَلء، ىي التشيُّع مساء ويف ُعموماً  الشِّيعيّ  النَّفسي اجلو يف محاسِتها أضواءُ  وتشتعلُ  تتوىَّجُ   إهنَّ

 أربدَّث الشِّيعّي، اجلوِّ  عن أربدَّث وِمصر، ِقطرٍ  ُكلِّ  من مدينِة، ُكلِّ  من األضواء أخذت!! األضواء استلبت
 أنْ  أحببت مَلحظاتٌ  أربدَّث، األجواء ىذهِ  يف الشِّيعّي، النفسي الواقع عن أربدَّث التشيع، مساء عن

  .احلديث ىذا دلاذا أنّو والصورة الفكرةُ  تتضح كي أورَدىا
 َضعفِ  َعن تتحدَّثُ  الَّيت اجلليَّة البَ يِّنة الواضحة الصُّورة أنَّ  من قليل قَبل إليوِ  أشرتُ  الَّذي كَلمي إىل فأعود
 ىي بالتََّبع، والبقيَّةُ  العراقي الشِّيعيّ  اجلوء ويف اإليراين الشِّيعيّ  اجلو يف الشِّيعّي، اجلو يف الرباءة َعقيدة

 من رُبدِّثكم الصور ىذه ُموجزة، بياناتٍ  مع ُصوراً  لكم سأعرضُ  !!.. الُقطيبّ  واالخرتاق اإلخوايّن، ااِلخرتاقُ 
 7 الُقطبّية التكوينُ  ىو اإلخواينّ  االخرتاق يف ما ألعنُ  فيو، ما وألعنُ  اإلخواينُ  االخرتاقُ  جاءنا أين

 التنظيم، نفس مستوى على حّتَّ  واضحاً، فكرياً  تُراثاً  يرتك مل ادلسلمٌن اإلخوان أسَّس حٌن البنَّا حسنُ 
 مل عالية، تنظيميَّةً  درجةً  ديتلكُ  يُكن مل ُقطب سيِّد أنَّ  َمع ُقطب، سيِّد ىو واضحاً  فكرياً  تُراثاً  تَ َرك الَّذي
 ىنا أنا الدِّيين، اجلوِّ  إىل ربوَّل ذلك بعد وإَّّنا ُمتديِّناً، يكن مل أساساً  ألنَّوُ  ادلسلمٌن، اإلخوان يف الً ؤو مس يكن

 الفكرةُ  تتضح حّتَّ  ادلطالب بعض توضيح من البُدَّ  األحيان بعض يف ولكن ُقطب لسيِّد أؤرِّخ أنْ  أُريد ال
 ،(القطيب التكوين) 7التسميَّة ىذه اخرتتُ  وأنا القطيب، التكوين ىو اإلخواين االخرتاق يف ما فألعنُ  والصورة،

 يتكوَّنُ  وحٌن! ثقافياً  بناءاً  ُيكوِّن! نفسيَّاً  بناءاً  ُيكوِّن بناءاً، ُيُكوِّن والفكر فكرية، آثار القطبية اآلثار ألنَّ 
 تكوينٌ  يتولَّد وبالتايل اجلمعي، العقل ُمكوِّناتِ  يف سيدخلُ  تلقائي بشكلٍ  فإنّو الثَّقايف والبناءُ  النَّفسي البناء
 .اجلمعي العقل تركيب يف دخلت الَّيت اآلثار ىذه بسببِ  ادلّد، ىذا بسببِ  عقلي  

 تتعلَّق الصور من رلموعة لنا اعرضوا الكنرتول رجاءاً  سُلتصرة، تعليقات مع صوراً  لكم أعرض سريع بشكلٍ 
 اعرضوىا الصور عرض يف تستعجلوا وال والقطيب اإلخواين باجلوِّ  ِارتباطاىا ومدى اإليرانية الشِّيعيَّة األجواء يف

  7رجاءاً  بالعرض نبدأ عليها، أُعلِّق أنْ  أستطيع حّتَّ  واحدة واحدة
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 األوائل من ىم الشَّخصيات ىؤالء البنا، حسن ىو ىذا الطاولة على جيلس الذي الوسط يف الصورة ىذه

 ُمؤسَّسي من واعُتربت ُعِرضت أمساء ُىناك صحيح التقريب، دار تأسيس يف الطوىل اليد ذلم كانت الَّذين
 ليست ىي صورةٌ  وىناك البنَّا، حسن ىو القضيَّة ىذه يف األساس الشَّخص احلقيقة ولكن التقريب دار

اً  واضحة  التعريف يف جاء كما النَّظارات، يلبس الَّذي الربوجردي السيِّد ِقبل من ال ُمبتعث الشَّيخ ذلذا جدَّ
 رموز بٌن والتقارب التمازُج واضح الصورة ىذه يف فهنا مصادر، ِعدَّة يف الصور ىذه حول ُيكَتب الَّذي
  .ُسنيَّة إخوانّية ورموز شيعيَّة

 7بعدىا الَّيت الصورة إىل نذىب

 
 صفوي نواب السيِّد ىو فهذا ال ُمعمَّم السيِّد إىل ننظر أنْ  أردنا ما إذا الشَّخصيات من جملموعة الصورة ىذه
 وىو قم، إىل رجع ُثَّ  النَّجف يف كان احلوزة، ُعلماء ومن احلوزة طََلبة ِمن الشِّيعيَّة اإليرانية الشَّخصيات من

 اإلخوان مع وثيق ارتباطٍ  على كانت الَّيت الشِّيعيَّة ادلنظمة ىذه إسَلم فدائيان رلموعة يتزّعم الَّذي
 قطب، سيِّد ىو ىذا كوفّيةً  رأسو على وضع وقد طويَلً  معطفاً  يَرتدي الَّذي ىذا يقف وجبانبوِ  ادلسلمٌن،

ذت قد الصورة ىذه أنَّ  ويبدو  سيِّد وجبانبوِ  الصَّفوي نواب السيِّد ىو فهذا احلج، أيَّام السعوديةِ  يف ازبُِّ
 7أكثر الصورة ىذه تُقرِّب صورة ىناك أعتقد قطب،
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 7بعدىا الَّيت الصورة .قطب سيِّد وجبانبوِ  صفوي نواب السيِّد ىو فهذا الكبًنة الصورة من ُمقتطعة صورة ىذه

 
 الشَّاشة على واضحاً  كان إذا العنوان من واضح ادلصرية اإلعَلم وسائل ومن الصَّحافة من صورة ىذه

 اغتيال بعد اخلرب؟ كان مّت ىذا ،(المسلمينِاإلخوانِرئيسِسيكونِىؤالءِأحدُِ) 7ادلقال ىذا يف مكتوب
 من رلموعة وىذهِ  عام، ُمرشدٍ  إىل حيتاجون اإلخوان فكان البنَّا حسن اغتيل ما بعد البنَّا، حسن

 ،(المسلمينِاإلخوانِرئيسِسيكونِىؤالءِأحد) 7العنوان ىكذا اإلخوان، لرئاسة ادلرّشحة الشَّخصيات
 من الكاشاين، القاسم أبو السيِّد ؛ الشِّيعة ادلراجع أحد ىو ىذا ُمعمَّم شخصٌ  ىناك الوسط يف ُتَلحظون

 أبو السيِّد جداً  معروف شيعي مرجع ُقم، إىل رحل ذلك بعد ُثَّ  النَّجف يف كان إيران، يف الشِّيعة مراجع
 ألن ادلسلمٌن اإلخوان مجاعة داخل األطراف بعض ِقَبلِ  من ُمرشَّحاً  كان عليو، اِ  رمحةُ  الكاشاين القاسم
 .ادلسلمٌن اإلخوان حلزبِ  زعيماً  يكون وألنْ  ُمرِشداً، يكون

 7واحدة واحدة الصور لنا اعرضوا
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 .اذلُضييب حسن صورة ىذه ذلك، بعد ادلسلمٌن لإلخوان ُمرشداً  صار الَّذي اذلضييب حسن صورة ىذه
 7بعدىا الَّيت الصورة

 
 7بعدىا الَّيت .ادلرشحٌن صور ىذه باشا، حرب صاحل زلمَّد

 
 7بعدىا الَّيت الصورة .عشماوي صاحل إخوانية معروفة شخصية

 
 عاماً  ُمرشداً  يكون أنْ  ُمقرَّراً  كان الَّذي عليو اِ  رمحةُ  الكاشاين القاسم أبو السيِّد الشِّيعيّ  ادلرجع ىو ىذا

 .ادلسلمٌن لإلخوان
ا شيعيَّاً  سياسيَّاً  اختاروا كانوا لو شيعيَّاً؟ مرجعاً  فيختارون شيعة ادلسلمٌن اإلخوان أنَّ  ىل7 ىنا السؤال  ردبَّ
 ليس واضح، اخرتاقٌ  ىناك واضحة، القضية مناقشة، إىل ربتاج ىل القضيَّة ىذه لكن و ُمناقشة فيها القضية
 إىل األلعن الصورة إىل ربوَّل ذلك بعد ُثَّ  إخوايّن، اخرتاقٌ  ىذا بل اإلخوان، بعض يكتبُ  كما شيعيَّاً  اخرتاقاً 

 ربت مكتوباً  ويوجد ادلسلمٌن، اإلخوان لزعامةِ  يُرشَّحُ  شيعّياً  مرجعاً  أنّ  يُعَقلُ  كيف وإالَّ !! القطيب التكوين
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ا الَّذي السَّبب أنَّ  من ُصورتوِ   بعيد وىو إيران يف لكونوِ  ِمصر، عن بعيداً  ِلكونوِ  ىو اختياره إىل يُؤدِّي ال ردبَّ
 مراجع من مرجع وىو ادلعروف الشِّيعيّ  ادلرجع ىذا يكون أنْ  من مانع يوجد فَل وإالَّ  اإلخوان، أجواء عن

 النَّجف حوزة يف معروفةً  شخصيةً  كان األوَّل، الطِّراز من السياسيَّة والزَّعامات الشخصيَّات من الشِّيعة،
 أنا إيران، يف ُمصدِّق وحركة األول، الطِّراز من وسياسيَّةً  وعلميَّةً  دينيَّةً  شخصيَّةً  صار إيران إىل ذىب وحينما

 يف األكرب السَّبب فإنّ  إيران يف ُمصدِّق حركة عن حدَّثتكم لو لكنَّين اإليراين، للتأريخ أتعرَّض أنْ  أُريد ال ىنا
 ُمصدِّق استطاع الكاشاين القاسم أيب السيِّد تأييد وبسبب ُمصدِّق، حركة أيَّد ألنَّوُ  ادلرجع، ىذا ىو صلاحها

 فهذا ُمصدِّق من تأييَده السيِّد ىذا َسَحب وحينما إيران، يف حكومةً  يُؤسِّس وأنْ  إيران من الشَّاه خُيرِج أن
اً  كبًن تأثًن ذلا شخصيَّة فهو ثانية، مرَّة الشَّاه ورجوع سقوطو إىل أّدى الَّذي ىو  السياسي الواقع يف جدَّ

  .آنذاك اإليراين واالجتماعي والدِّيينّ 
  7بعدىا الَّيت الصورة

 
 7بعدىا الَّيت الصورة .باشا علوية عليّ  زلمَّد

 
 الشَّقيق األخ ُمرشَّح، ىو ما مثل يعين البنَّا، حلسن الشَّقيق األخ ىو ىذا الساعات، الرمحن عبد ىو ىذا

 السَّاعات الرَّمحن فعبد السَّاعات، ولقبو أيضاً، ساعات ىو البّنا حسن ألن الساعات، الرمحن عبد البنَّا حلسن
 ُمرشَّحاً  كان الشِّيعيّ  ادلرجع كذلك ُمرشَّحاً  كان البنَّا حسن شقيق ما فمثل البنَّا، حسن شقيق ىو ىذا

 !!أيضاً 
 7بعدىا الَّيت الصورة
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 البنَّا حسن أقرباء ومن ادلسلمٌن اإلخوان يف النافذة الشَّخصيات من أيضاً  وىذا عابدين احلكيم عبد ىذا

 السَّاعات الرَّمحن عبد وىو البنَّا حلسن الشقيق األخ ُرشِّح ما فمثل البنَّا، حسن من ُأسرِيّة قرابة قريباً  ،كان
اً  معتمداً  وكان قريب، أيضاً  ىو الَّذي الشَّخص ىذا ُرشِّح قليل، قبل صورتو ُعرضت الَّذي  حسن عند جدَّ
 البنَّا حسن بٌن لقاءات ىناك كانت قطعاً  الشِّيعّي، ادلرجعُ  ُرشِّح وكذلك عابدين، احلكيم عبد وىو البنَّا
 وتكون ادلواعيد ُتضَرب كانت احلج، موسم يف اللقاءات ىذه وكانت الكاشاين القاسم أبو السيِّد وبٌن

 يف يفعل الدعوة حزبُ  كان ما مثل بالضبط ىناك، احلج موسم يف يلتقون اإلخوان وكان ىناك، اللقاءات
 الفكرة وىذه مكَّة، يف ىناك احلج موسم يف تكون تكون؟ أين الدُّعاة لقاءات ،كانت السّري النِّضال أيَّام

  7بعدىا الَّيت الصورة .اإلخوان من أخذوىا

 
 يف واإلصَلح الدعوة مجاعة) مكتوب؟ شيءٍ  أيّ  إيران، يف ادلسلمٌن اإلخوان حلزب ِشعاراً  سُبثِّلُ  الصورة ىذه
 ولوُ  ،9646 سنة يف تأسس موجوداً، زال ال وىو إيران يف ادلسلمٌن اإلخوان حزب اسم ىو ىذا( إيران

 فهم أخرى دولة يف ُمعيَّناً  تشكيَلً  ُيشكِّلون حينما ادلسلمون اإلخوان الرَّمسي، شعارهُ  ىو ىذا الرَّمسيَّة، مراكزهُ 
 حزب ىو اإلسَلمي احلزب ،(اإلسَلمي احلزب) 7مثَلً  العراق يف احلال ىو كما االسم، نفسَ  يستعملون ال

 اإلخوان لتنظيم عنوان ىو العنوان ىذا محاس ،(محاس) فلسطٌن يف مثَلً  احلال ىو كما ادلسلمٌن، اإلخوان
 مثَلً  اإلصَلح مجعية وىكذا، آخر عنوان ىو( تونس يف اإلسَلمية النَّهضة حركة) و فلسطٌن، يف ادلسلمٌن

 اإلنرتنت على تدخلوا أنْ  ديكنكم ،(إيران يف واإلصَلح الدعوة مجاعة) 7إيران يف العنوان ىذا الكويت، يف
 يف اإلسَلمية اجلمهورية يف ادلسلمٌن اإلخوان حلزبِ  والرَّمسي الرَّمزي الشِّعار ىو فهذا التفاصيل، على وتطّلعوا
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 7بعدىا الَّيت الصورة .موجودة والتفاصيل إيران

 
 الرئيسي ادلقر بًناين، الرمحن عبد القادة ،9646 التأسيس تاريخ فيها مكتوب بعدىا الَّيت الصورة ىذه

 موقع الرَّمسي ادلوقع مسلمون، إخوان إسَلم سيّن  اإليديولوجيا اإليرانية، اإلسَلمية اجلمهورية طهران
 ادلقرَّ  يف إيران، يف ادلسلمٌن اإلخوان حلزب الرمسي ادلوقع من أخذناىا ضلنُ  الصورة ىذه يعين اإلصَلح،

  7بعدىا الَّيت الصورة .اافظات بقية يف أخرى مقرَّات وىناك طهران يف الرَّمسي

 
 الكتابة شًناز، مدينة يف ادلسلمٌن اإلخوان حزب مقرّ  يف معقودة ندوة من مأخوذة بعدىا الَّيت الصورة

 كلمة( دعوت مجاعت) 7مكتوب ادلتحدِّث اجلالس الشخص ىذا خلف اخلضراء اليافطة يف ادلوجودة
 عاصمةُ  ىي شًناز ،(شًناز) فارس زُلافظة يعين ،(فارس استان واصَلح) رأسوِ  خلف ضاعت دعوت

 يتحدَّث دلتحدِّثٍ  مأخوذة الصورة فهذه شًناز، مدينة ىي فيها ادلركزيَّة وادلدينة اافظة فارس استان اافظة،
 7بعدىا الَّيت الصورة .شًناز مدينة يف ادلسلمٌن اإلخوان حزب مركز يف
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 ما على ِاحتجاجاً  كانت ادلظاىرة ىذه اإليراين، ادلسلمٌن اإلخوان حلزب مظاىرة ىذه بعدىا الَّيت الصورة
 ىذهِ  ترفعها الَّيت اليافطة على ادلوجودة الكتابة لكم أقرأ القاىرة، يف رابعة ميدان يف ادلصرية القوَّات بو قامت

 - إيران يف ادلسلمٌن اإلخوان حزب اسم ىو وىذا - اإليرانيةِواإلصالحِالدعوةِجماعة) 7ادلظاىرة
ِالرَّابعةِميدانِفيِالسلميينِالمعتصمينِقتلِوتستنكرُِتدينِاإليرانيةِواإلصالحِالدعوةِجماعة

 7بعدىا الَّيت الصورة (.المصريِوالجيشِالداخليةِقبلِمنِوالنهضة

 
 لسيِّد صورة وىي كبًنة، لوحة وخلفوُ  يتحدَّث شيعي شيخ ىناك تَلحظون ُأخذت؟ أين من الصورة ىذه

 االحتفال ىذا كان القريبة ادلاضية السَّنوات يف التفاصيل، وتقرأوا اإلنرتنت على تدخلوا أنْ  ديكنكم قطب،
 شلثلي أنَّ ) 7يقول ىكذا اخلرب ُقطب، سيِّد شهادة ذكرى يف يقولون وكما قطب، سيِّد مقتل ذكرى يف

 يف ندوةً  نظَّموا للتعليم واإلشراق الشَّباب فكر مركز مع - اخلامنئي السيِّد7 اإليرانية الثورة ُمرشد جامعات
 ىادي السيِّد كان ادلتحدِّثٌن مجلة ومن طويل اخلرب(7 ُقطب سيِّد أفكار دلناقشة ِطهران اإليرانية العاصمة

 مجلة من زلمَّدي خالد وكذلك ثقافية، سياسية حوزوية إيرانية شخصية معروفة، شخصية شاىي، خسرو
 ُعِقد الَّذي ادلؤسبر ىذا ومن الندوة ىذهِ  من ىي الصورة فهذه ادلتحدِّثٌن، مجلة من إيران يف اإلخوان قيادات

 .قطب سيِّد إعدام ذكرى يف
 7ادلؤسبر ىذا نفس من أيضاً  بعدىا الَّيت الصورة

 
  7ادلؤسبر ىذا نفس من أيضاً  بعدىا الَّيت الصورة
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 7بعدىا الَّيت الصورة!! كثًن تفصيل عندي وإالَّ  لقراءهتا رلال ال موجودة كثًنة تفاصيل ىناك

 
 ادلناطق يف توجد وال الُسّنية ادلناطق يف ىي ادلدرسة ىذه قطعاً  ،(قطب سيِّد دبًنستان) دلدرسة الصورة ىذه

 لستُ  أنا مدارسهم، أمساء اختيار يف أحرار والُسّنة قطب، سيِّد باسم مدرسة علمي حدِّ  على الشِّيعيَّة
 ىذهِ  عرضتَ  دلاذا إذاً  تقول قد أحرار، فهم السنية ادلناطق يف قطب سيِّد باسم مدرسة وجود على ُمعرتضاً 
 الصورة؟

 high ال  اإلعدادية ادلدرسة ىي إمَّا يعين( دبًنستان) الفكرة لكم أُقرِّب كي الصورة ىذه عرضت أنا
school ال  دبستوى تكون قد أو college، ادلدارس ىناك إيران يف دولة، ُكلِّ  يف ادلوجود النِّظام حبسب 
 بعدىا مدارس وىناك ،(راىَنمائي) ُتسمَّى والَّيت الثانوية ادلدارس وىناك ،(دبستان) ُتسمَّى والَّيت االبتدائيَّة

 مدارس ىي حال، أيِّ  على ،high school ل  أو college لل  مساوية تكون فقد( دبًنستان) تسمى
اً  كثًنة أعداد ُىناك واحدة مدرسة وليست ،(قطب سيِّد دبًنستان) امسها فهذه اجلامعة، قبل تكون  من جدَّ

اً، طويلة لستة ىنا عندي وأنا قطب، سيِّد باسم علمي حدِّ  على الُسّنية ادلناطق يف ادلدارس  لستة عندي جدَّ
 7 اإلنرتنت من استخرجناىا ادلدارس بأمساء طويلة

 سيِّد دبستان) اللستة ىذه تصل مثَلً  طويلة لستة ،(قطب سيِّد شهيد دبستان) أو( قطب سيِّد دبستان) 
 عندي موجودة ادلدارس، عناوين العناوين عندي وموجود مدرسة، 85 إىل( قطب سّيد شهيد قطب
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 .االلكرتونية وادلواقع التفاصيل
 يف مدراس مخسة عندي ىنا اللستة يف ،(قطب سيِّد رىنمائي) ال   ادلدارس مدارس، رلموعة ىناك أيضاً 

 سّيد ستان دبًن) ،college ال  أو high school ال  يعين( دبًنستان) ثانوية مدراس سلتلفة مناطق
 واحد معهد ىناك معهد، يعين ىنرستان( قطب سيد ىنرستان) ثَلثة، ىنا عندي ادلوجودة العناوين (قطب
 على ال قطعاً  ادلوجودة العناوين ادلدارس، ذلذه الُكّلي اجملموع أربعة، ادلدارس عدد قطب، سيِّد مدرسة باسم

 من دولة إيران أنَّ  مَلحظة مع اإلنرتنت، على وادلوجودة ادلتوفرة ىي العناوين ىذه ولكن االستقصاء، ضلو
 توجد فَل ودقيقة، وواسعة شاملة إلكرتونية حكومات سبتلك ال الثالث العامل ودول الثالث، العامل دول

 عنوان 719 ىناك الرَّمسيَّة ادلواقع خَلل ومن اإلنرتنت، خَلل من لكن قطعاً، اإلنرتنت على كاملة تفاصيل
 فتصل معاىد، ومنها اعدادي، ىو ما ومنها ثانوي، ىو ما ومنها ابتدائي، ىو ما منها ادلدارس ىذه دلدرسة،

 .عنوان 19 إىل العناوين ىذه
 ليست األمساء، ُكلَّ  نستقصِ  مل ضلنُ  وقطعاً  اذلائل الكمّ  ىذا! رسلها؟ على القضيَّة ىذه أنَّ  تعتقدون ىل
 أو قطب سيِّد باسم يسّموا أن يُريدون أحرار، مناطقهم يف السنة أنَّ  صحيحٌ  رسلها، على القضية ىذهِ 

 . غًنه باسم
 أو الصدِّيق، أو بكر، أبو األوَّل اخلليفة باسم مُسِّيت الَّيت ادلدارس عددِ  إىل نذىب حينما مثَلً  الغريب لكن
 793 إىل يصل اإلنرتنت خَلل من عناوينها على ضلصل أنْ  استطعنا الَّيت ادلدارس عدد الصدِّيق، بكر أبو

 عدد عليها، ضلصل أنْ  نستطع مل أخرى أمساء أيضاً  وىناك مدرسة، 719 قطب سيِّد باسم واليت مدرسة،
 93 إىل يصل الصديق بكر أيب باسم صديق، باسم بكر، أيب باسم الصديق، بكر أيب باسم ادلدارس
 الفاروق فاروق، عمر7 عمر باسم الَّيت ادلدارس .93 بكر أبو ،19 قطب سيِّد الفارق، ُتَلحظون مدرسة،
 ىذه دلاذا؟ ،19 قطب سيِّد بينما مدرسة، 703 األمساء هبذه الَّيت ادلدارس عدد أعظم، فاروق األعظم،

 باسم مدارسهم ُيسّموا أنْ  السنة سبنع ال اإلسَلمية اجلمهورية بأنّ  العلم مع!! عندىا التوّقف تقتضي القضيَّة
 ُيسّموا أنْ  بإمكاهنم اإليرانية، القوانٌن يف منع ىناك يوجد ال عثمان، وباسم ُعمر، وباسم بكر، أيب

 . يريدوهنا الَّيت باألمساء مدارسهم
 والشِّيعة يدركون السنة ألنَّ  مشرتكة، الدوائر وبالنتيجة يدركون، الُسنَّة ألنَّ  قطب؟ سيِّد اسم على الرتكيز دلاذا

 كان ىل قطب؟ سيِّد على الرتكيز ىذا دلاذا وإالَّ  لإللتقاء، عنواناً  يكون أنْ  دُيكن العنوان ىذا أنَّ  كذلك
 كان فهل اإليرانية، باألمساء الشَّديد بالتمسُّكِ  معروفون اإليرانيٌن وأنَّ  خصوصاً  مثًَل؟ إيرانيَّاً  قطب سيِّد
 ادلدارس يف قطب سيِّد اسم على الرتكيز ىذا ُسنيَّاً، مصرياً  كان إيرانيَّاً، يكن مل إيرانيَّاً؟ كان مثَلً  ُقطب سيِّد
 عنوان، 93 بكر أبو تلفة،سل أخرى ومراكز الشوارع وعند ادلدارس عند تقف ال القضيَّة أيضاً  الشَّوارع ويف
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 .19 قطب سيِّد ،03 عمر
 يف الطوابع لو فأصدرت قطب سيِّد تنسَ  مل األخرى ىي اإلسَلمية اجلمهورية يف الربيد دائرة ،أيضاً  الربيد
 7الطوابع صورة إىل نذىب إعداِمو، ذكرى

 
 7قريبة تكون حّتَّ  ادلفردة الصورة إىل

 
 7الطابع أعلى يف الفارسية باللغة مكتوب ،9651 سنة صدر صدر؟ مّت طابع صورة ىي الصورة ىذه

 قطب سيِّد الستشهاد السنوية الذكرى يف قطب، سيِّد استشهاد ذكرى يعين ،(قطب سّيد شهادت يادبود)
 يعين ،(إيران إسَلمي مجهوري  ستُپ) 7الصورة أعلى يف مكتوب أيضاً  اإلسَلمية، اجلمهورية يف الربيد دائرة
 شهادت يادبود) 7مكتوب ىو كما إعداموِ  ذكرى يف َصَدر الطابع فهذا إيران، يف اإلسَلمية اجلمهورية بريد
 ىذا يف أقولو ما أفضلِ  من أنَّ  أعتقدُ  .ميَلدي 9651 سنة قطب سيِّد استشهاد ذكرى يف ،(قطب سّيد
  7ىو ادلقام

ِاآلثارِِِعنِبعَدناِفاسألواِِِِعليناِتدلِ ِآثارُناِتِلك
 ..!!تتكلَّم الَّيت ىي واألرقامُ  الصورُ  إذاً 

 التقدير قدَّرنا إذا إالَّ  ادلسلمون، واإلخوان ادلفروض ،(ادلسلمٌن واإلخوان إيران) يديّ  بٌن الَّذي الكتابُ 
 خاميار، عبَّاس الدراسة ىذه ادلسلمٌن، واإلخوان إيران حال، أيِّ  على ،(ادلسلمٌن اإلخوان وحزب إيران)

 كتبها الَّيت ادلاجستًن رسالةُ  ىي الدراسة ىذهِ  خاميار، عباس الدكتور دكتور، ىو اآلن ادلاجستًن، رسالة ىذه
 صفحة يف يقول البداية يف اإليراين، والدبلوماسي الثَّقايف السلك يف العاملٌن من وىو خاميار، عباس الدكتور



  44/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 123 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 21 - 
 

 الدراسات مركز ،9664 بًنوت، األوىل، الطبعة السَّاعدي، األمًن عبد تعريب الطبعة ىذه ،99
 سطور) 7عنوان وربت ،99 صفحة زيادة، خالد الدكتور الرِّسالة ذلذه وقدم والتوثيق، والبحوث السرتاتيجيَّة

ِمناقشتهاِتمَّتِماجستيرِرسالةِالواقعِفيِىوِالَبحثِىذاِأنَِِّخاصَّةًِ -7قال ما مجلةِ  من ،(ادلقدِّمة قبل
 آخر إىل - شرفِامتيازِدرجةِعلىِوحصلتِطهرانِبجامعةِالسياسيةِوالعلومِالحقوقُِكليةِفي

 .ىذه ادلاجستًن بأطروحة أو بكتابو التعريف يف قالوُ  الَّذي الكَلم
 جيمع أنْ  وحاول الكتاب ىذا يف نفسو أتعب خاميار الدكتور نفَسُو، أتعب قد والرَّجل ،889 صفحة يف

اً، كثًنة مصادر من ادلعلومات ِىيَّأ -(7اإلسَلمية ادلذاىب بٌن التقريب دار) 7عنوان ،889 صفحة جدَّ
ِمعِخصوصاًِِوالشِّيعةِالُسنَّةِِِبينِللتعاونِالمناسبةِاألجواءِوإيرانِمصرِفيِالمؤسَّسةِىذهِِِإنشاء

 أيب السيِّد عند كان إنْ  الوحدويّ  التوّجو - الطرفينِزُعماءِيحملوِكانِالَّذيِالوحدويِِّالتوج وِمالحظة
 نواب رلتىب السيِّد عند أو ادلسلمٌن اإلخوان حزب لزعامة اإلخوان رشَّحوُ  الَّذي ادلرجع الكاشاين القاسم
 عنو شلثَلً  بعث والَّذي عليو اِ  رمحةُ  الربوجردي السيِّد عند أو إسَلم، فدائيان الشِّيعيّ  التنظيم رئيس صفوي

  .الُقمِّي تقي زلمَّد الشَّيخ وىو
ِوممثلينِالمعروفةِاألربعةِالُسنيَّةِالمذاىبِعنُِممثِّلينِبينِلقاءٍِِبعدِالمؤسَّسةِىذهِظهورِجاءِوقد
ِالتاليِالبيانُِِاللقاءِىذاِعنِوصدرِوالزيديةِاإلماميةِالشيعيتينِالطائفتينِعن ِأنَِِّعلىِاتفقواِلقد:

ِوبالكعبةِِِكتاباً،ِوبالُقرآنِبعده،ِرسولَِِوالِنبيَِِّالِورسوالًِِنَبيَّاًِِوِبُمَحمَّدٍِِربَّاِباهللِيعتقدُِِمنِىوِالمسلم
 - زلجوباً  وليس - محجوجاًِِوبيتاًِِقبلةِوبالكعبة - زلجوجاً  وبيتاً  يبدو زلجوباً، مكتوب - وبيتاًِِِقبلةًِ

 واجلهاد واحلج والصِّيام والزكاة الصََّلة إىل ُيشًنون ادلعروفة اخلمسة األركان - المعروفةِالخمسةِِِوباألركان
ِالخمسةِوباألركان - ادلنكر عن والنَّهي بادلعروف األمر اجلهاد، بدل ردّبا أو ادلعروفة، اخلمسة األركان ىذه

ِعلىِالِذكرناِالَّتيِاألركانِىذهِِِوكانتِالدين،ِفيِضروريِ ِىوِبماِوبالعملِبالبعثِوباإليمانِالمعروفة
ِوبينِالمعروفةِاألربعةِبمذاىبهمِالسنَّةِممثليِمنِالمجتمعينِبينِاتفاقِموضعُِِىيِالحصرِسبيلِِ

 جاء ما ُكلَّ  أقرأ أنْ  أُريد ال وأنا طويل، الكَلم يقول، أنْ  إىل - والزيديةِاإلماميةِبمذىبيهاِالشِّيعةِممثلي
ا الكتاب يف  الكتاب ىذا مضامٌن عن والفكرةُ  الصورةُ  تتضح كي ىناك من سطوراً  ىنا من سطوراً  آخذ وإَّنَّ

  .بصددهِ  أنا الَّذي ادلطلب مع تتعانق الَّيت
ِأنَِِّيخفىِوال - يقول أنْ  إىل - للقاىرة1954ِِسنةِصفويِنوابِاإلمامِزيارةِإلىِذلكِأدَّىِوقد

 - الكاشانيِاهللِآيةِالشِّيعيِِّالمرجعِالتقىِ،1948ِعامِالحرامِاهللِبيتِحجَِِّحينِالبنَّاِحسنِاإلمام
ِوكانتِاألمورِمختلفِِِفيِمعوُِِتباحث - قليل قبل صورتوُ  ُعِرضت الَّذي الكاشاين القاسم أبو السيِّد
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 يعين - الُقمِّيِمحمَّدِللشَّيخِالبنَّاِاستضافةِتأتيِىناِومن - يقول أنْ  إىل - بينهماُِمتَّفقةُِِالنَّظرِوجهات
 أن قبل الُقمِّي تقي زلمَّد الشيخ يبيت كان أين - البنَّاِِاستضافةِتأتيِىناِومن - الُقمِّي تقي زلمَّد الشَّيخ
 - البناية نفس يف ادلسلمٌن لإلخوان العام ادلركز يف يبيت كان خاصَّة؟ بناية ذلا وتكون التقريب دار تُؤسَّس

ِفيِقصيرةِغيرِفترةًِِالشِّيعةِالعلماءِكبارِمنِوىوِالُقمِّيِمحمَّدِللشَّيخِالبنَّاِاستضافةِتأتيِىناِومن
  .880 صفحة يف ُكلُّو ىذا - المسلمينِاإلخوانِلجماعةِاألصليِالمقرِِّ

 تونس، يف النَّهضة حركة زعيم اإلخوان، زعامات من وىو الغنوشي راشد عن ينقل وىو ،881 صفحة يف
ِامتداداًِِكانتِإيرانِفيِالفدائيةِصفويِنوابِحركةِأنَِِّعنِفضالًِ - احلركة ىذه زعيم ىو اآلن وإىل

ِالحركةِقادةِلبعضِالمسلمينِاإلخوانِمودَّةُِِوبلغتِآخرِكاتبٍِِعنِوينقلِاإلخوان،ِلتفكير
ِمصرِفيِاإلخوانِبعضِإنَِِّيُقالِحتَّىِبعيداًِِاًِئنشِالكاشانيِاهللِآيةُِِومنهمِاإليرانيةِاإلسالمية
 وإالَّ  إليو أشرتُ  الَّذي التفصيل على ُمطَّلعاً  ليس الكاتب أنَّ  يبدو - المسلمينِاإلخوانِلزعامةِرشحوىم

ِإنَِِّيُقالِحتَّى - أيديكم بٌن قليل قبل الوثائق ومرَّت اإلعَلم، وسائل يف وُنشر حقيقيَّاً  كان األمر ىذا
 ونّواب الكاشاين السيِّد رشَّحوا يعين - المسلمينِاإلخوانِلزعامةِرشحوىمِمصرِفيِاإلخوانِبعض

 ُيشًن ىنا الكتاب وثيقًة، ذلك على َّنتلكُ  ال لكنَّنا صفوي نّواب حول مطروح أيضاً  الكَلم وىذا صفوي،
 . القضيَّة ىذه إىل

ِىناِمن -8837 صفحة يف ،882 صفحة يف ،881 صفحة يف صفوي نواب عَلقة عن تفاصيل ىناك
 باعتبار - لشهادتوِِِكثيراًِِتأثَّرواِالَّذينِاإلخوانِصفوفِفيِالُحبِِّمنِبكثيرٍِِيتمتعِصفويِنوابِكان

 يقول أنْ  إىل، إيران يف حدثت اغتياالت حوادث بعد رفاقوِ  من رلموعة مع أعدمتو قد اإليرانية احلكومة أنَّ 
ِوتفاسيرهُِِالثوريَّةُِقطبِسيِّدِأفكارِوُخصوصاًِِاإلخوانِفكرُِِكانِفقدِالعمومِوعلى -8847 صفحة يف

ِوالثُ وَّارِالمفكرينِأوساطِفيِلهاِطيباًِِصدىًِِووجدتِالشِّيعةِاإليرانيينِالشَّبابِبينِالرَّواجِكثيرة
ُِمؤلَّفاتِمنِالكثيرِاإلسالميةِالثورةِسبقتِالَّتيِالسنواتِفيِالفارسيةِإلىِترجمواِثُمَِِّومنِاإليرانيين

ِالثورةِزعيمِوكان - اإلخوانية اجلهة من ُكلُّهم وىؤالء - السِّباعيِومصطفىِالغزاليِومحمَّدِقطبِسيِّد
ِمؤلَّفاتِمنِعدداًِِاإلسالميةِالثورةِقبلِبنفسوِترجمِقدِالخامنئيِاهللِآيةُِِالحاليِاإليرانيةِاإلسالمية

 رئيس أوَّل  ان،گبازر مهديّ  ىو  انگبازر ادلهندس  ان،گبازر ادلهندس عن كَلماً  ينقل ُثَّ  - قطبِسيِّد
ِحياةِىيكلِكتابِوكذلكِقطبِسيِّدِأدبُِِراجِلقد - اإلسَلمية الثورة انتصار بعد إيران يف وزراء

 علمية شخصية وىو طهران يف اجلمعة أِئمَّة أوائل من طالقاين، زلمود سيِّد طالقاين - طالقانيِوكانِمحمَّد
اً  ومرموقة معروفة ودينية ِإلىِالكتاباتِىذهِِِأدَّتِفقدِوبالطبعِاإلخوانِمعِمتعاطفاًِِطالقانيِوكان - جدَّ
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 جاءت الَّيت الوفود عن أيضاً  تفاصيل ىناك - اإليرانيينِالُكتَّابِبعضِِِوتحريكِِِوالرغبةِِِاألملِجوِِّزيادةِِ
ِخليفةِالرَّحمنِعبد - إيران إىل جاء وفدٍ  إىل ُيشًن ،809 ،803 صفحة يف ،إيران لزيارة اإلخوان ِقبل من

ِمصر،ِفيِالمسلمينِاإلخوانِعنِممثالًِِرزقِجابرِالمرحومِاألردن،ِفيِالمسلمينِاإلخوانِزعيم
ِاهللِعبدِسوريا،ِفيِاإلخوانِمنِىّمتِغالبِسوريا،ِفيِاإلخوانِعنِممثالًِِحواِسعيدِالمرحوم
 - 1979ِالسادسِالشهرِفيِالزيارةِتمَّتِوفعالًِِالسعودية،ِفيِاإلخوانِعنِممثالًِِالعقيلِسليمان

  .عنها ربدَّث الَّيت األخرى التفاصيل سائر إىل
 كما وليس ادلسلمون، ادلفروض واإلخوان إيران 7كتابوِ  يف خاميار عباس الدكتور ذكرىا كثًنة تفاصيل
 ديكنكم خاميار عبَّاس للدكتور كتاب( ادلسلمون واإلخوان إيران) ،ادلسلمٌن واإلخوان العنوان على مكتوب

 .لذكرىا رلال ال الَّيت التفاصيل من والكثًن الكثًن على وتطّلعوا تُراجعوه أنْ 
 ،(اخلفاء يف تلعبُ  أُمَّةٌ  والشِّيعة اإلخوان الّشّر، أَِئمَّةُ ) 7عنوانوُ  كتابٍ  على تطَّلعوا أنْ  دُيكنكم االطَلع ولزيادة
 ذلك بعد انشقَّ  ولكنَّو ادلسلمٌن اإلخوان تنظيم يف البارزة الُعليا الكوادر من كان اخلرباوي، ثروت دلؤلفو
 وتفاصيل أسرار عن فيها ربدَّث ادلؤلفات من ِعدَّةً  َكَتب مصر، يف النِّظام تغيًن قضيَّة قبل انشقاقو وكان

 اإلخوان الشََّر، أَِئمَّةُ ) 7كتبها الَّيت الكتب أحد وىذا ومَلبساهتم، تأرخيهم وعن ادلسلمٌن اإلخوان تنظيم
 يف ادلوجودة ادلعلومات إنَّ  أقول ال أنا نظرِه، وجهة حبسب يتحدَّث ىو قطعاً  ،(اخلفاء يف تلعبُ  أُمَّةٌ  والشِّيعة

 واألرقام واحلقائق الوثائق خَلل من نستنتج أنْ  ديكن باجململ لكن بالكامل، صحيحة الكتب ىذه
 واإلخوان إيران) 7خاميار الدكتور كتاب من عليكم قرأهُتا الَّيت ادلعلومات مثَلً  والتفاصيل، وادلعلومات

 مصادر يف موجودة معلومات ىذه عندِه، من ليست معلومات وىذه صحيحة، ادلعلومات ىذه ،(ادلسلمون
 ىذا يف وكذلك ودقّتها، صدقها ودلعرفةِ  إلثباهتا جهدٍ  كثًن إىل ربتاج ال وُمثبَّتة، ومعروفة، موثَّقة، عديدة،
 وجهة حبسب األقل على صحيحة، ليست معلومات وتوجد صحيحة معلومات توجد الشَّرّ  أِِئمَّةُ  الكتاب
 عدم على دليَلً  أمتلك وال صحتها على دليَلً  أمتلك ال ألنَّين حكمها ما أدري ال معلومات وتُوجد نظري،

 بالنتيجة ولكن اإلخوان على انشقوا الَّذين من اإلخواين، اجلوّ  داخل من كتاب ىذا باجململ ولكن صحتها،
 ىو والشِّيعة، اإلخوان بٌن فيما العَلقةِ  عن فيتحدَّث اإلخوانية، الثَّقافة وحيمل اإلخواين، اجلوّ  داخل من ىو

 لكن اإلخوان، معايب ظهريُ  أن يُريد أنّو باعتبار اإلخوان، اخرتقوا الَّذين ىم الشِّيعة أنَّ  ُيصوِّر فهموِ  حبسب
 إىل ُيشًن الوقت نفس يف اإلخوان، اخرتقوا الشِّيعة أنَّ  يُبٌنِّ  أن حياول اخلرباوي كذلك، ليست احلقيقة
 دخول ىو اإلخوان معايب أكرب من أنَّ  يُ بَ ٌنِّ  أنْ  يُريد ولكنَّوُ  أيضاً، الشِّيعة اخرتقوا اإلخوان أنَّ  من حقائق
 .الطرفٌن بٌن فيما قوية عَلقات ووجود تنظيماهتم يف الشِّيعة ودخول جوِّىم، يف الشِّيعة
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 وتُوجد خاميار، عباس للدكتور ادلسلمون واإلخوان وإيران اخلرباوي، لثروت الشَّرّ  أَِئمَّةُ 7 الكتابٌن خَلل من
 على الكتب مجيع أضع وأنْ  باجلميع آت أن أستطيع ال لكنَّين أخرى دراسات توجد بادلناسبة أخرى كتب

 امي كتاب وىذا اإليراين، الشِّيعي اجلوِّ  من ماجستًن رسالة كتاب مثال، ىذا أمثلة، ىذه لكن الطاولة،
 .ادلسلمٌن اإلخوان تنظيم يف ادلتقدِّمة األوىل الكوادر من اخلرباوي، ثروت معروف وكاتب معروف

 7وأكرب أوسع شيء إىل ُيشًن ىذا أنَّ  أعتقد التفاصيل ىذه وبعد واألرقام الصور ىذه بعد
 .شيء ُكلَّ  عرضت ما أنا 7أوَّالً 

 .شيء بُكلِّ  أعلمُ  ال أنا 7وثانياً 
  .القضيِّة ىذه عن للحديث سُلصَّصاً  الربنامجُ  ليس 7وثالثاً 

 الصَّغًن والعنوان الزَّىراء، أجواء يف ضَلنُ  ،فاطمةِياِلبَّيكِِ 7عنواهنا احللقات وىذه اخلاص اذباىو لوُ  الربنامج
 َمْلَمح عن ربدَّثتُ  حٌن وىنا األبرت، ادلنهج مَلمح عن ىنا أربدَّث أنا بعدىا والَّيت قبلها والَّيت احللقة ذلذهِ 

 إيران يف والقطيب اإلخواين ادلدّ  تأثًن عن أربدَّث أنْ  أردتُ  وإذا الصور، مجلة من قلتُ  الرباءة عقيدة َضعفِ 
 اجلو يف العراق، يف والقطيب اإلخواين ادلدِّ  لتأثًن بالنِّسبةِ  األمر وكذلك وحلقات، حلقات إىل حباجة فإنَّين

اً  كثًنة حلقاتٍ  إىل أحتاجُ  سوف العنوان، ىو والعراق العريب الشِّيعيّ   والوثائق ادلطالب يف للتوغُّلِ  جدَّ
 والتنظيمات األحزاب وأنتجتوُ  النَّجف، يف العلميةُ  احلوزةُ  أنتجتوُ  الَّذي الفكري النتاج من الكثًن ولعرضِ 

 وهبذه اإلشارات، هبذه أكتفي لذا، القطيب الفكر يف آخره إىل أوَّلوِ  من غاطسٌ  النتاج وىذا الشِّيعيَّة السياسية
 نفسها عن رُبدِّثُ  ىي ىناك، ومن ىنا من اللقطات وهبذه ادلقتضبة، ادلعلومات وهبذه الصور، وهبذه األرقام،
 إيرانيا شيعيَّاً  مرجعاً  يُرشِّحون اإلخوان أنَّ  الَّذي احلدِ  إىل والقطيب اإلخواين االخرتاق مدى عن بنفسها

 ..!!. لزعامتهم
 7 العراق يف الشِّيعيَّة األجواء إىل بكم أذىبُ 

 ألنَّ  دلاذا؟ بكثًن، أسوأ العريب الشِّيعيّ  اجلوِّ  يف والقطيب اإلخواين والتأثًن ىو، ىو األمر أنَّ  ستَلحظون
 ىم والقطيب اإلخواين بالفكر تأثَّروا الَّذين اإليرانيون عربية، والثَّقافة والتسجيَلت الُكُتب وألنَّ  األدبيات

 الُكُتب تبقى ولكن واإلخوانية، القطبية الُكُتب ذلك بعد تُرمِجت صحيح العربية، باللغة معرفة ذلم الَّذين
 ُمقابلة من ادلقطع ىذا أيديكم بٌن اآلن أعرضُ  !!األصلية ُنسختها يف كالُكُتب ليست تأثًنىا يف ادلرتمجة
ينيَّة الشَّخصيَّة الرِّفاعي طالب للسيِّد  الدخيل تركي مع العربية قناة يف لوُ  أجريت ُمقابلة ادلعروفة، السِّياسية الدِّ

  7ادلقطع ىذا ُنشاىد
 ... يل تيسَّر ما أكثر وقرأت اإلخوان على تعرفت7 الرِّفاعي طالب السيِّد]

  ادلسلمٌن؟ اإلخوان اإلخوان،7 ال ُمقدِّم



  44/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 123 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 25 - 
 

 العراق يف ايو7 الرِّفاعي طالب السيِّد
 .شيعي سيِّد يعين وحضرتك سين حزب ادلسلمٌن اإلخوان أن رغم 7ال ُمقدِّم
 حينما اإلسَلمي للحزب رئيساً  أكون أن مين طلب أنا عندك ىنا أنَّو مكتوبة7 الرِّفاعي طالب السيِّد

 ..تشكَّل
 ..الَعجلي معن جاءين حضرتك تقول ،7998 صفحة يف عندي7 ال ُمقدِّم
 العجلي؟ معن تويف وال حي معن 7الرِّفاعي طالب السيِّد

 .اعرف مدى وا7 ال ُمقدِّم
 ...أدري ما7 الرِّفاعي طالب السيِّد

 شاء إنْ  خًناً 7 لو فقلت ُمقدِّمات، بَل مباشرة يضحك بو وإذا اخلاصة غرفيت يف جاءين تقول لكن7 ال ُمقدِّم
 فالسيارة ثيابك وألبس قم ذلك قبل7 قال ث واآلخرة، الدنيا خبًن جئتك7 قال ادلهلَّب، ابا يا تضحكك ا

 اإلخوان شلثل ىو الَّذي اإلسَلمي احلزب رللس اآلن7 قال القصة؟ ما حضرتكم، يعين فسألتو، تنتظرنا
 الرِّفاعي طالب اختيار على اتَّفقوا للحزب رئيس اختيار يف حبثوا فلما ببغداد ينعقدُ  العراق يف ادلسلمٌن

 .يبايعونك حّتَّ  انعقاد حالة يف وىو رليئك ينتظرُ  فاجمللس رئيساً،
 . بادلئة مئة حصل ىذا7 الرِّفاعي طالب السيِّد

 ااِلنتماء عن فتتغاضون السياسي اإلسَلم يف ذبتمعون ىل! كيف؟ يعين حدث الَّذي ما طيب7 ال ُمقدِّم
 يكون أنْ  شيعي مرجع من سين سياسي حزب يطلبون انو سيِّد تستغرب النَّاس ألن! الِقصَّة؟ ما ادلذىيب؟

 ذلم؟ رئيسا
 ..[.وعندىم عندنا ادلوجود االنفتاح ىذا7 الرِّفاعي طالب السيِّد
 حيتاج ال الرِّفاعي طالب السيِّد مع اْلُمقابلة من ادلقطع ذلذا ُمشاىدتكم حٌن مسعتموه الَّذي الكَلم أعتقد

 . الكاشاين القاسم أيب السيِّد خبصوص اإليرانية األجواء يف كان الَّذي ىو ىو الكَلم ِقبلي، من تعليقٍ  إىل
 7العراقية القناة يف أجريت الرِّفاعي طالب السيِّد مع أيضاً  أجريت مقابلةٍ  من مقطع إىل بكم أذىبُ 

 اإلسَلمي احلزب لرتأس ادلاضي القرنِ  ستينيات يف عرضٍ  من لك ُقدِّم ما رفضت مشهورة قصة يف7 ال ُمقدِّم]
 !العراق؟ يف ادلسلمٌن اإلخوان فرع

 .نعم ايو7 الرِّفاعي طالب السيِّد
 !انفتاح؟ عندن وكان انفتاح عندىم كان تقول القصة ىذه على تعليقك ويف7 ال ُمقدِّم
 .صحيح ايو7 الرِّفاعي طالب السيِّد

 الَّذي ما أو َدَفع الَّذي ما بتقديرك سبام، منغلق، ادلوضوع اآلن وتقول القصَّة ىذه على تُعلق عندما7 ال ُمقدِّم
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 يف يرتأسها أن شيعي دين رجل من تطلب ُسنيَّة إخوانية إسَلمية حركة كانت الَّيت اإلسَلمية باحلركات أخذ
 !ادلعاصر؟ االنغَلق تُعربِّ  كما هبذا تكون أن إىل دفعها الَّذي ما العراق مثل مهم بلد يف دولة

 !!القصَّة ىذه سيِّد يا7 الرِّفاعي طالب السيِّد
 !!التأريخ يف ُمهمَّة7 ال ُمقدِّم
 القوام مدرسة يف ومكتيب غرفيت يف جالس كنت أنا فيها، يل يد ال وأنا تراىا كما7 الرِّفاعي طالب السيِّد
 سوق أىايل من العجلي َمعن الشَّيخ العمر، من التسعٌن وذباوز ىو، حي اآلن العزيز، األخ َعَليَّ  ودخل

 اإلسَلمي إىل اذباىوُ  غًنَّ  ُثَّ  العربية، القومية إىل مرة أول اذّبو يعين رجل ىو بس ىو،  امچح  ومن الشيوخ
 جاءين الَّذي ىو الوقت، ذلك يف اإلخواين الفكر مع يعين مندفع ورجل اإلخوان عند مقبوالً  إخوانياً  وكان
 ..حصل الَّذي ادلهمة، استلم تفضل باإلمجاع رئيساً  انُتخبت وقد منعقد القيادي اجمللس اآلن7 يل وقال

 !!احلزب تأسيسِ  يف ألقيتها الَّيت لكلمتك كانت بالفعل7 ال ُمقدِّم
 !!ىاه يعرفوين، منٌن ىاي، ىي بلي7 الرِّفاعي طالب السيِّد

 اإلسَلمي؟ احلزب تأسيس يف ألقيتها الَّيت الكلمة قصَّة ىي ما الكلمة؟ قصَّة شنو7 ال ُمقدِّم
 العلواين طو وصديقي سنة من أكثر من مصر يف ُكنت شيء أذكر الكلمة سيِّدي يا7 الرِّفاعي طالب السيِّد

 .حيفظو ا موجود
 .العلواين طو الدكتور7 ال ُمقدِّم
 ُدعيت أنَّو ادلعىن ىذا إىل أنا وأشرت القضايا ىذه ُعرضت ُثَّ  غداء، على دعاين7 الرِّفاعي طالب السيِّد
 لو قلت نسيتين؟ سيِّدنا قال يضحك وىو يل التفت فهو مؤسبرىم، يف اإلخوان يف خطبتها الَّيت اخلطبة وكذا،
 .ادلنصَّة إىل قدمتك اللي أنا مو7 قال نسيت؟ ماذا شنو؟

 تعرفو؟ تكن مل7 ال ُمقدِّم
 القضيَّة أدري ال اآلن، قدَّمين من أعرف ال عرفك، ما عفواً 7 لو قلت أعرفو، ما وا7 الرِّفاعي طالب السيِّد
 .َعَليَّ  تعرفوا فُهمَّ  قدَّمتك، أنا يقول أىلها، من شاىدٌ  فشهد تقريباً، سنة مخسٌن ذلا صار

 مؤسبر؟ ُىنالك إنَّ  لك قال من ىو ياسٌن آل ادلرحوم7 ال ُمقدِّم
 بيت الكاظمية، يف بيتوِ  يف يعين الصدر السيِّد مع  اعدگ أنا كنت َلمَّا شيخ، ايو7 الرِّفاعي طالب السيِّد
 األعظميَّة، يف اآلن مكانك مكانك، ىنا ليس7 قال فالشَّيخ  اعدگ وكنت يعين، ادلريدين بعض اعطاه يعين

 ..دفعين اللي السَّبب ىو مرتضى الشَّيخ فذىبت، ذلناك، روح بسرعة يللو منعقد احلزب
 ياسٌن؟ آل7 ال ُمقدِّم
 .عليهم احنا انفتاحنا على دليل ىذا فشوف ايو،7 الرِّفاعي طالب السيِّد
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 .زُلضِّراً  تكن مل ارذباالً  كلمة وألقيت صحيح،7 ال ُمقدِّم
 ﴾.ًَهِنْيَبخَب شِسْعَتً خَعَلْنَب هِّنْىُن ( يچىي ) ًلِىُل7ٍّ ﴿الكردية باآلية بدأهتا ارذباالً  الكلمة7 الرِّفاعي طالب السيِّد

  كبًن؟ تأثًن ذلا وكان7 ال ُمقدِّم
 ذلك من َعَليَّ  فأقبلوا ويتكلَّم، شيعي عليهم، كبًن من أكثر يعين تأثًن ذلا فكان7 الرِّفاعي طالب السيِّد
 معروف! الشِّيعة من يستفيدون حّتَّ  جيي شيعيّ  واحد ذلم يُريدون ُىم سياسي، تكتيك يعين ولعلَّها الوقت
 منفتحٌن ذوال اجلماعة أنَّو لو  ولواگوي  وكذا وناس مريدين الرِّفاعي لطالب فَلبد العراق، يف الشعب أغلبية
 [...!!خَليل من يكسبون ىم خَلذلم من أكسب الَّذي أنا ولست بّيوء يكسبون وكانوا علينا

 من ُنصوصاً  منو يَقرأُ  كان الَّذي الِكتاب َىذا نَفس نفسُو، ىذا ىو الدِّخيل تركي بيد كان الَّذي الكتاب
 الكاتب على أمَلىا ذكرياتوُ  ،(الرِّفاعي طالب السيِّد أمايل) 7ىو الكتاب ىذا الرِّفاعي، طالب السيِّد أمايل

 الَّيت الطبعة ىذه القضيَّة، ىذه إىل اإلشارة من البُدَّ  ادلقدِّمة يف الكتاب، ىذا وصدر اخليون، رشيد العراقي
 يدهِ  خبطِّ  الرِّفاعي طالب السيِّد ميَلدي، 8390 الثَّالثة الطبعة للنَّشر، مدارك دار الثَّالثة، الطبعة ىي عندي

ِلمِالخي ونَِرشيدِالَفاِضلِالدكتورَِوأنَِِّاألماليَِىذهِِِِفيَِجاءَِماِِصحَّةَِِِعلىَِتصديقي) -7وبتوقيعوِ 
ِفيِعليوِإمالئيِمنِسجَّلهاِالَّتيِاألماليِبهذهُِمقدِّمتوِفيِإليوِأشارِماِإالَِِّعندهِمنِبشيءٍِِيتصرَّف

 ربت - (16/1/2012ِالرِّفاعيِطالبِالدكتورِظبي،ِأبوِمدينةِفيِو2011ِِالثَّانيِتشرينِشهر
  .أماليو صحة على الرِّفاعي السيِّد تصديق عنوان

 دُيكن موجود، ىو ىو الثَّانية ادلقابلة ويف األوىل، ادلقابلةِ  يف ذََكرهُ  الَّذي الكَلم نفس ىو ،934 صفحة يف
َِىذهِِِِفيَِنحنُِ -7يقول ،934 صفحة يف جاء ما أقرأ أنْ  أردت فقط لكنَّين أكثر تفاصيل ىناك تكون أن

 - باقر زلمَّد السيِّد مع يعين - الصَّدرَِمعَِمكثتُِِالَغداءِوبَعد - قبلها يقول ىو أثناء؟ أي - األثناء
 يف بيتٍ  يف الكَلم ىذا - الحديقةِإلىَِمجلسناِونقلناِالَعصرِحتَّىِالصَّدرِمعِمكثتُِِالغداءِوبعد

 ألحد ىو البيت ىذا فيو، يقطن الكاظمية إىل يذىب حينما الصَّدر باقر زلمَّد السيِّد كان الكاظميَّة
ِونقلناِالعصرِحتَّىِالصَّدرِمعِمكثتُِِالغداءِوبعد - الصَّدر باقر زلمَّد السيِّد مريدي ألحد ُمريديو،

ِىذهِِِفيَِنحنُِِبالكاظمية،ِوجودهِِِفترةِِطوالُِمريديوِأحدُِِلوُِِأعطاهُِِالبيتِوكانِالحديقةِإلىِمجلسنا
 خال النَّجف، يف الُعلماء مجاعة رئيس ادلعروف، ادلرجع - ياسينِآلُِمرتضىِالشَّيخِبخالوِِِوإذاِاألثناء
ِعليناَِيدخلُِِياسينِآلُِمرتضىِالشَّيخِبخالوِِِوإذاِاألثناءِىذهِفيِنحنُِ - الصَّدر باقر زلمَّد السيِّد

 !مكانكِموِىذاِ؟ىناِعندكِشكوِطالبِسيِّدِ:قالِالشَّريفِببصرهَِِِرَمقنيِإنِِْوَماِالستقبالوِفنهضنا
ِموِىذاِ؟ىناِعندكِشكوِطالبِسيِّد - طالب لسيِّد يقول مرتضى شيخ موجود، الكَلم نص ىو ىذا -
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 آل مرتضى الشيخ يقصد - الشَّيخِأنَِِّمعِاللهجةِوىذهِاألسلوبِىذاِمنِاستغربتِلحظتها!ِمكانك
ِىناكِإلىِعجِّلِاإلسالمي،ِالحزبِمكانكِمكانك،:ِقالِثُمَِِّواللطف،ِاألخالقِمنتهىِفي - ياسٌن
 يف يقول أنْ  إىل - المؤتمرِانعقادِمكانِإلىِوذىبتُِِنهضتُِِمباشرةًِِباألعظمية،ِيُعقدُِِمؤتمرهُِِفاآلن

ِالشيوخِسوقِمنِشيعي،ِوىوِشختورِجليلِالشَّيخِأجدِوإذاِالمؤتمرِإلىِدخلتُِ -9357 صفحة
ِأحدِووجدتُِِأيضاًِِاإلسالميينِمنِوىوِالشيوخِسوقِمدينةِعلماءِأحدِشختورِيوسفِالشَّيخِابن

قين ِوالكوفية،ِالعقالِيعتمرِاشنانِواسموِبالنَّفيرِوالِبالعيرِالِلوُِِوليسِالرِّفاعيِمدينةِِِمنِوىوِالحالَّ
ِالعراقيِاإلسالميِالحزبِفيِأنَّوُِِوعرفتِىنا؟ِتفعلِماذاِاشنان:ِلوِفقلتُِِالرِّفاعي،ِمنِأعرفوِوكنتُِ

 ويوسف اشنان بٌن ما فنحنُ  - الحالِبطبيعةِشيعيِ ِاآلخرِوىوِأيضاً،ِالمسلمينِاإلخوانِمنِأي
 ياسٌن آل مرتضى الشيخ من ادلرجعيَّة من صدرت واألوامر عاجلرّار، واحلبل الرِّفاعي طالب وسيِّد شختور

  .الصَّدر باقر زلمَّد السيِّد خال
 كي يُهيَّجوُ  أن يريد وىو الكَلم يف طريقتوِ  من ِاستغرب طالب السيِّد أنَّ  حبيث الكَلم صيغة الحظوا
ِىذاِمنِاستغربتِلحظتها - يقول ىو - مكانكِموِىذاِ؟ىناِعندكِشكوِطالبِسيِّد - يذىب

 أيضاً  - باألعظميةِيُعَقدُِِمؤتمرهُِِفاآلنِىناكِإلىَِعجِّلِاإلسالمي،ِالحزبِمكانك:ِليِقالِاألسلوب،
 أعيان إىل اآلثار ربوَّلت وقد زالت ال اآلثار اآلثاِر، إىل بعدنا فانظروا إلينا وُتشًن علينا تدلُّ  آثارنا تلك7 أقول
اً  كثًن شيءٍ  وإىل حقائق وإىل  ىذا الرِّفاعي، طالب للسيِّد أيضاً  فيديو ُمشاىدة إىل نذىب اآلن !!جدَّ

ا أيضاً  ادلقطع  تُركي َمعوُ  أجراىا الَّيت الَعربية يف ُمقابلتوِ  من مأخوذ وىو الربنامج ىذا يف سابقاً  ُعِرضَ  ردبَّ
ثنا وىو الدخيل  احلكيم زُلسن السيِّد األعلى الشِّيعيّ  ادلرجع على وضحك بيضاء كذبةً  كذب قد كيف حُيدِّ

  7الرِّفاعي طالب والسيِّد ضلنُ  عليو، اِ  رمحةُ 
 ُقطب لسيِّد تتوسطون أنْ  حاولتم أنكم لدرجة ادلسلمٌن اإلخوان مع جيدة عَلقة لكم حضرتكم7 ال ُمقدِّم]

 .رسالةً  النَّاصر عبد مجال إىل ليكتب احلكيم السيِّد فوسطتم ِاغتيالو من ا رمحوُ 
 .بنفسي السيِّد خاطبت أنا للسيِّد رحت بنفسي أنا7 الرِّفاعي طالب السيِّد

 الِقصَّة؟ ىي ما دلاذا7 ال ُمقدِّم
 .الدَّعوة يف سبقونا ادلسلمٌن واإلخوان ادلسلمٌن، اإلخوان مع طريق رُفقاء ضلنُ 7 الرِّفاعي طالب السيِّد

 الدعوة؟ حزب يف أنتم7 ال ُمقدِّم
 .ادلسلمٌن اإلخوان مع التحرير حزب مع طريق رفقاء نفسنا نعترب الدعوة حزب واحنا7 الرِّفاعي طالب السيِّد

 تنظيمهم؟ من أنظمتهم من استفدمت7 ال ُمقدِّم
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 .عدنا من أسبق ُىمَّ  عدنا من أسبق شك، بَل7 الرِّفاعي طالب السيِّد
 !معكم؟ ويتعاونون تنظيماهتم مثَلً  يعطونكم وكانوا7 ال ُمقدِّم
 يف غرفيت إىل عندي اجا تشكَّل، َلمَّا الدعوة حزب بداية قبل أنا يعين نلتقي، كنا7 الرِّفاعي طالب السيِّد

 أنا معهم التقينا أيضاً  وضلنُ  اإلخوان، من ومنهم التحرير حزب من منهم ادلسلمٌن من رعيل القوام مدرسة
 .عليو ا رمحةُ  احلكيم باقر زلمَّد والسيِّد يرمحو ا مهديّ  سيِّد والسيِّد
 احلكيم؟ مهديّ  السيِّد7 ال ُمقدِّم
 نعمل شلَّا علم على وكانوا لنا وباركوا وأخربناىم بيهم التقينا وأنا احلكيم مهدي السيِّد7 الرِّفاعي طالب السيِّد
 .يعين

 احلكم ىذا تُوقفوا أنْ  أنتم وأردمت ُقطب سيِّد يغتال أنْ  يُقيم، أنْ  النَّاصر عبد مجال قرَّر َلمَّا ولذلك7 ال ُمقدِّم
 منو؟ وطلبت احلكيم للسيِّد فَ ُرحت
 َّننا ما  لكگأ  درگأ قطب سيِّد بإعدام احلكم يف البيان إذاعة ليلة يعين  لَّكگأ أقدر7 الرِّفاعي طالب السيِّد
 .الليلة تلك

 الوقت؟ ذاك كنتوا وين7 ال ُمقدِّم
 إيل العسكري مرتضى السيِّد أنَّ  أتذكر أنا مكانو، يف واحد كل يعين موجودين كنا7 الرِّفاعي طالب السيِّد

 .احلكم ىذا مسعت أن بعد َّنت ما البارحة أنا طالب سيِّد7 يل  الگ يل، قال
 النَّاصر؟ عبد عند احلكيم السيِّد وساطة تنفع مل7 ال ُمقدِّم
 الرمز ىو احلكيم السيِّد أن غًن أنو عندنا ما شنسوي عندنا، ما شنسوي فبقينا ايو7 الرِّفاعي طالب السيِّد

 برقية يربق السيِّد أنوُ  قررنا احنا7 يل  الگ حدثين، ابنو مهديّ  سيِّد فجاءين أيدينا، بٌن ادلوجود اإلسَلمي
 .الناصر عبد عند زلرتمة ومكانة مسموعة كلمة لو والسيِّد الناصر عبد مجال

 قاسم؟ الكرمي عبد من موقفوُ  بسبب7 ال ُمقدِّم
7 لو  لتگ مكانتو، قاسم الكرمي عبد من أقدم السيِّد ال كان، ذلك وقبل ىذا يعين،7 الرِّفاعي طالب السيِّد
 اسرتحام برقية يبعث السيِّد أن تقرر7  الگ قرَّروا، َلمَّا الليلة تلك يف معاىم كنت ما أنا قررتوه؟ اللي شنو

 بادلوضوع؟ شنو وأنا اي7 لو  لتگ فتٌح، حيصل أيُّهما الرباءة أو احلكم لتخفيف قطب السيِّد إىل بالنِّسبة
 أقدر ما أنا أقدر، ما أنا7  الگ واجهو؟ روح ابنو وانت آنا ليش لو  لتگ السيِّد تواجو أنتَ  أن تقرر7  الگ

 .أقدر ما لو أروح إذا أنا الك يستمع السيِّد عند مكانة ولك أجرؤنا انت والدي، أواجو
 أنَت؟ ُرحت7 ال ُمقدِّم
 شخصياً  بو التقيت اجملال يل وُفِسح الكوفة، يف العامر بيتوِ  يف وىو السيِّد إىل فذىبت7 الرِّفاعي طالب السيِّد
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ثتوُ  ثتو ادلوضوع، هبذا وحدَّ  من شخص وىذا اإلسَلمية األُمَّة أبو أنت سيِّدنا7 لو  لتگ ادلوضوع، ىذا يف حدَّ
 إسَلمي تيار وراه وىذا الرجل، ذلذا بالنِّسبة شيء تفعل مل إنْ  إذاً  مسؤولية تتحمل يعين وأنتَ  اإلسَلم رموز
 ىكذا؟ ترى أنت  يچىي 7  الگ ترسل، برقية7 لو  لتگ أفعل؟ ماذا7 يل  الگ لو،  لتگ بادلَليٌن يُعدّ  كبًن

 ركبنا َلمَّا بالسيارة، ركبنا زين،7  الگ ىكذا، ترى مكانتك أنا مو ىكذا، يرى الواقع أنا، مو7 لو  لتگ
 جالس أنا فكنت اذلامشي، مجال زلمَّد السيِّد امسو عليو ا رمحةُ  أيضاً  العلماء من السيِّد أكو كان بالسيارة

و معاه حديثي فسمع مالتو، بالسيارة بالوسط والسيِّد ديينو، عن جالس وىو السيِّد يسار عن  بكلمة إيل فاذبَّ
 ..!!اخلمر يشرب طالب أيب ابن عليُّ  يقول الَّذي هبذا يتوسَّط أن السيِّد تريد طالب سيِّد شديدة، يعين

 قطب؟ السيِّد ىو اللي7 ال ُمقدِّم
 يعين، التحرمي قبل يعين ذاكره، قطب سيِّد ىو موجود يعين عندي ما كل يسقط راح7 الرِّفاعي طالب السيِّد

 ُمنتهون، أنتم فهل انتهينا انتهينا كلمة صاحب ىو يشرب، مو باخلمر كرع يكرع يشرب كان عمر ىو
 مل اإلباحة ربت داخل كان اخلمر يعين، ُمباح شاي يشرب بيبسي يشرب ماي يشرب واحد عادي ما يعين

 .ربرمي فيو يصدر
 آنذاك؟7 ال ُمقدِّم
  لتگ القصَّة، هباي مسع إذا ديتنع راح السيِّد شسوي يدي يف ما أسقط فأنا آنذاك،7 الرِّفاعي طالب السيِّد

 أخوه وإال قطب سيِّد ىو متأكد انتَ  سيِّدنا7 لو  لتگ خباثو، عملت ىنا يعين! متأكد؟ انتَ  سيِّدنا7 لو
 سيِّد وليس زلمَّد أنَّوُ  أدري آنا7 لو  لتگ أدري، ما ىا7  الگ إسَلمي، وكَلمها اثنٌن قطب مو قطب؟ زلمد
 .فسكت بيضاء، كذبة ىاي

 .للسيِّد برقيةً  فكتب7 ال ُمقدِّم
 السيِّد آنا7 لو  لتگ مهدي، السيِّد أخربت دوري انتهى أنا بعث، يل  الگ فالسيِّد7 الرِّفاعي طالب السيِّد
 خلو احلكيم تقي زلمَّد للسيِّد روح7 لو قال مهدي السيِّد لو فراح بو، اتصل فأنت الربقية يبعث ألن ىيأتو

 وعظيمة كبًنة مواصفات يعين ورجل وُمفكِّر وعالِ م أديب احلكيم تقي زلمَّد سيِّد أوقعها، وأنا الربقية يكتب
 احلكيم تقي زلمَّد السيِّد يعين، تربية، ربَّانا يعين، وأستاذنا مهديّ  سيِّد وأستاذ أستاذي ىو وأستاذنا، عنده،

 أروح َعَليَّ  زباف ما7 لو أقول يتوقف، ما شيئاً، لتكون شيء ُكلَّ  اقرأ طالب سيِّد7 يل يقول كان الَّذي ىو
 .عليك ينخاف ما اآلن ال،7 قال مناك؟ منا

 .الناصر عبد إىل وبُعثت الرِّسالة فكتب7 ال ُمقدِّم
 الربقية احلكيم تقي زلمَّد السيِّد َكَتب والده بأمر مهدي السيِّد فراح الرسالة، فكتب7 الرِّفاعي طالب السيِّد

 [....فقط السيِّد هتيئة دوري أنا أبرقها، مهدي السيِّد وأخذىا
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 السيِّد ىيَّأتُ  فقد فقط، السيِّد هتيئة دوري أنا يقول ىو اجلميل، دورك يف الرِّفاعي سيِّدنا يا فأحسنت
 ماذا!! ال أم مهزلة ىذه! مهزلة؟ يف نعيشُ  إنَّنا ُتَلحظون أال..!! الكرمي ذقنوِ  على ضحكتُ  أنْ  بعد احلكيم

  !تقولون؟
 عن قال الَّذي من يعلم ال ىو اذلامشي مجال زلمَّد السيِّد ُمستشارهُ  حولو، جيري دبا يعلم ال الشِّيعةِ  مرجعُ 

 لو ألوالدِه، الشَّخصية ادلكتباتُ  بل النَّجف ومكتبات يدري ال نفسوُ  احلكيم السيِّد قال، ما ادلؤمنٌن أمًن
 بيتوُ  ىناك، القطبية الُكُتب لوجد احلكيم باقر زلمَّد السيِّد أو احلكيم مهديّ  السيِّد ولدهِ  بيت إىل ذىب

 يأتون األعظميَّة من َشباباً  أنَّ  حبيث ةٌ شللوء النَّجف..!! يدري ال وىو والقطبية اإلخوانيةِ  بالُكُتب مشحونٌ 
 َمن أوالُده، أسَّسو شيعي   إخواين   وحزبٌ  مكتباهتا، شللوءةٌ  النَّجفُ  اإلخوانية، الُكتب عن حبثاً  النَّجف إىل

 السيِّد أوالد ىم الدعوةِ  حلزب احلقيقيون ادلؤسَّسون احلكيم، السيِّد أوالد الدعوة؟ حزب أسَّس الَّذي
 بالتفاصيل، اطَلعٍ  على ىم ما ذلك غًن لكم يقولون والَّذين مهدّي، السيِّد ىو الفكرةِ  صاحبُ  احلكيم،
 السيِّد، ىذا ىو معوُ  ويقفُ  يعضدهُ  كان والَّذي مهدّي، السيِّد ىو الدعوة حزب لتأسيسِ  الفكرةِ  صاحبُ 

 باقر زلمَّد سيِّد طالب، سيِّد مهدّي، سيِّد) 7احلزب ىذا أسَّست الَّيت األوىل واألمساء الرِّفاعي، طالب السيِّد
 ،(العسكريّ  مرتضى سيِّد ومعهم شبابو ُمقتبل يف آنذاك السن صغًن وكان احلكيم باقر زلمَّد سيِّد الصَّدر،

 ُمرتضى شيخ من دبباركةٍ  ذلك وكان األخرى، واألمساء الشَّخصيات ذلك بعد والتحقت األوىل اخلَليا ىذه
  .ياسٌن آل

 يُؤسِّسون أوالده!! ىذا غريبٌ  باألمر، اطَلعٍ  على كان ما احلكيم والسيِّد ذبري كانت األمور من وكثًن
 مل مهديّ  السيِّد دلاذا ولكن صحيحًة، تكون ال وقد أعرُفها الَّيت ادلعلومة ىي ىكذا!! يُطِلعونوُ  وال حزباً 

  أباه؟ يفاتح
7 الكتاب من لكم سأقرأ ادلقابلة يف األمر يبٌن مل ىو لكم، سأقرأ الكتاب، يف ىنا األمر يُبٌنِّ  طالب السيِّد

ِفكَّرنا - (قطب سيِّد انقاذ زلاولة) 7عنوان ربت كَلموِ  ُمقدِّمةِ  يف يتحدَّث أنْ  بعد ،992 صفحة يف
ِحكمِإللغاءِالنَّاصرِعبدِجمالِلدىِيتدخَّلِللشِّيعةِأعلىِكمرجعِالحكيمُِمحسنِالسيِّدِإلىِبالسعي
ِوالسيِّدِالحكيمِمهديِِّوالسيِّدِالصَّدرِباقرِمحمَّدِوالسيِّدِأنا - من؟ - األمرِفيِنفكرِكناِاإلعدام
ِاستحصالِوُيحاولِالحكيمِالسيِّدِإلىِيذىبِالرِّفاعيِطالبِأنَِِّاالتفاقِوصارِالعسكريِِّمرتضى

ِالحكيمِمهديِِّليِقالِفلمَّاِالناصر،ِعبدِإلىِبرقيَّةٍِ ِلوُِِقُلتِالسيِّد،ِإلىِتذىبُِِأنت: ِابنِأنت:
!ِالخصوص؟ِبهذاِوالدكِمنِبرقيةٍِِالنتزاعِبيِتستعينِفكيفِداوود،ِالسيِّدِابنِوأناِمحسنِالسيِّد
ِأجابني ِأنَِِّوىوِآخرِبشيءٍِِشعرتُِِحينها - يقول أنْ  إىل - والديِمواجهةِأستطيعِالِأناِنعم،:
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ِاألكبرِالشَّقيقِغيرِأخوهِوىوِالحكيمِرضاِمحمَّدِالسيِّدِموقفِمنِيخشىِكانِالحكيمِمهديِّ
ِمنِأيضاًِِويخشىِآنذاك،ِقوميَّةِميولِولوُِِمهدّي،ِالسيدِمنِأكثرِوالدهِمرجعيَّةِفيِنفوذِولوُِِمنوِِسّنواًِ
ِالمرجعِووالدِالمرجعِابنةِزوجِوىوِالمرجعيَّةِفيِأيضاًِِنفوذٌِِولوُِِالحكيم،ِعليِِّمحمَّدِعمتوِِِابنِقريبو

 والد احلكيم عليِّ  زلمَّد السيِّد أنَّ  من ُمتخوِّفاً  كان مهديّ  فالسيِّد - الحكيمِسعيدِمحمَّدِالسيِّدِالحالي
 ادلرجع بالنتيجة زلسن، السيِّد صهر يعين زلسن، السيِّد ابنة زوج وىو ادلعاصر ادلرجع احلكيم سعيد السيِّد
 الدعوة، حلزب ُمناىضاً  كان احلكيم عليّ  زلمَّد للسيِّد فبالنِّسبة طبيعية، قضية وىذه وأصهاره أوالده حيفُّو

 ميولُو قومياً، كان السيِّد ابن احلكيم رضا زلمَّد للسيِّد وبالنِّسبة احلوزة، داخل التنظيم لفكرة أساساً  مناىضاً 
 أنْ  إىل!! النَّاصر عبد حيبون والقوميون النَّاصر لعبد ومضادون ُمعاندون واإلخوانيون إخوانيون، وىؤالء قومية،
 - المرجعيةِبيتِداخلِوحساسيَّاتِخالفاتِىناكِالحاصل -9937 صفحة يف طالب السيِّد يقول

  .وقالو ذكرهُ  الَّذي الكَلم آخر إىل
 وتنظيم الدعوة، تنظيم يف ىؤالء زُلسن سيِّد أوالد باقر وسيِّد مهديّ  سيِّد! ذبري؟ كيف الوضعية تَلحظون

 احلكيم السيِّد حاشية يف الصَّدر باقر زلمَّد والسيِّد القطبية، بالُكتب مألى بيوهتم إخواين، تنظيم ىو الدعوة
 زلمَّد الدعوة، حزب وضد التنظيمات ضد ىذا زُلسن السيِّد ِصهر احلكيم عليّ  وزلمَّد ُقطيّب، اآلخر ىو

 ُقطبيون، وىؤالء ادليول، قوميُّ  ىذا زلسن للسيِّد األكرب االبن يوسف للسيِّد الشقيق األخ وىو احلكيم رضا
 يدري ال زلسن والسيِّد لديو، تفصيليَّ  علمَ  ال اذلامشي الدين مجال السيِّد احلكيم زلسن السيِّد وُمستشار

 السيِّد عنده ادلؤسبن الشخص..!! يدري ال أنَّوُ  األعلى ادلرجع خصائص من أنَّو ويبدو األعلى، ادلرجع وىو
 وحلية ذقن على هبا ضحك اخلباثة ىذه! خبباثة قام أنَّو7 قال كما بيضاء كذبةً  يكذبُ  الرِّفاعي طالب

 طالب السيِّد ذلك يُبٌنِّ  عليها،كيف؟ يضحك أحداً  أنَّ  تُريد ىي العليا ادلرجعيَّة لكن العليا، ادلرجعية
  !!الرِّفاعي

 السيِّد يعين - الهاشميِوإذاِالسيارةِفيِونحنُِِالموضوعِتداولناَِلمَّاِلكن -7لكم أقرأ 9957 صفحة يف
ِطالبِسيِّد:ِقالِعندماِحسابهاِحاسباًُِِكنتِماِبوجهيِقُنبلةًِِيُفجِّرُِ - احلكيم السيِّد مرافق مجال زلمَّد
 الحالِبطبيعة!ِالخمر؟ِيشربُِِكانِطالبِأبيِابنِعليَِِّإنَِِّيقولِللَّذيُِمحسنِالسيِّدِمنِشفاعةِتُريد

ِللحظةٍِِفبقيتُِِالُقرآن،ِِظاللِفيُِقطبِسيِّدِكتابِفيِموجوداًِِىذاِكان - يقول طالب سيِّد ىو -
ِإبراقِعنِويعزفِالتوّسطِفيِقرارهِِِعنِسيتراجعِمحسنِالسيِّدِأنَِِّخشيتيِفكانت!ِأفعل؟ِماذاِحائراًِ

ِمحسن،ِالسيِّدِعندِمنزلتيِوتقلِ َِقدريِسيسقطِذلكِعلىِعالوةًِِالنَّاصر،ِعبدِجمالِإلىِالبرقية
 شيخنا مكتوب سيِّد ىو اخليون رشيد من اخلطأ يبدو شيخنا مكتوب - وأجبتوُِِفكرةٌِِجاءتنيِلكن
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ِىوِذكرىا،ِقطبِسيِّدِأنَِِّواثقِأنَّيِمعِذلك؟ِمنُِمتأكِّدِأنتِىلِسّيَدنا - سيِّدنا يقول أنْ  ادلفروض
ِلوُِِقلتِالخمر،ِتحريمِقبلِيقصد ِمحمَّدِأخوهِأمِقطبِسيِّدِالرأيِىذاِصاحبِأنَِِّمتأكِّدِأنت:

ِمحمَّدِقالوُِِالرأيِىذاِإنَِِّأدريِأنا:ِلوُِِفقلت!ِأدري؟ِالِىاه:ِفأجابنيِأدري؟ِالِىاه:ِفأجابنيِقطب؟
ِفعندىا - !عليها يضحك أنْ  أحدٍ  من تريد ادلرجعيَّة أنّ  أقول ىنا - فعندىاِقطبِسيِّدِوليسِقطب
 !؟..الكلمة ىذه من ادلرجع يتأكَّد أنْ  ادلفروض أليس - الحكيمِمحسنِالسيِّدُِمحيَّاِعلىِالرَّاحةِرأيتُِ

 .الكَلم آخر إىل - الحكيمِمحسنِالسيِّدُِمحيَّاِعلىِالرَّاحةِرأيتُِِفعندىا -
 السيِّد كتبها ُكِتبت، الربقية - البرقيةِإرسالِعلىِأكثرِأوِأسبوعينِبعد -9967 صفحة يقول أن إىل

ِإلىِوصلِالبرقيةِإرسالِعلىِأكثرِأوِاسبوعينِبعد - زلسن السيِّد بإمضاء لتوأُرسِ  احلكيم تقي زلمَّد
 يلبسها الَّيت الكشايد ىذه ؛قضويات - وقضوياتِعمائمِبغدادِمنِالمسلمينِاإلخوانِمنِوفدٌِِالنَّجف
 األبيض القماش من قطعةً  حوذلا يلّفون واطئة طرابيش عالية، ليست طرابيش عن عبارة الُسنَّة، القضاة
ِمنِوفدٌِِالنَّجفِإلىِوصلِالبرقيةِإرسالِعلىِأكثرِأوِاسبوعينِبعد - قضوية ادلفردة قضويات، تسمى

ِاهللِمنِخيراًِ:ِقالِمنِحينهاِفقالِالعلوي،ِالصَّحنِإلىِدخلواِوقضوياتِعمائمِالمسلمينِاإلخوان
ِبسيِّدِالتشفعِطالبينِالحكيمُِمحسنِالسيِّدِدارِإلىِفذىبوا!ِىذا؟ِبوفدىمِاألعظميَّةِِِأىلِيريدِماذا

ِأوِالبرقياتِمنِباألصولِيحتفظِأنُِِْمحسنِالسيِّدِعادةِمنِكانِالنَّاصر،ِعبدِحكومةِمنِقطب
ِفيِوأفاضواِالنهايةِحتَّىِتركهمِبالحديثِبدأواِوَلمَّاِعليو،ِيجلسُِِالَّذيِفراشوِِِتحتِالمهمَّةِالرسائل

ُِمنذُِِالنَّاصرِعبدِإلىِبرقيةِأبرقتُِِأنا:ِقائالًِِإليهمِفالتفتِعندىم،ِماِبكلِفأدلواُِقطبِسيِّدِمديح
ِلطلبِقادمونِبأنَّهمِالذىولِأخذىمِوقتهاِعليها،ِالمسجَّلِالتاريخِورأواِنصَّهاِلهمِفأخرجِأسبوعين

 ضلنُ  الشِّيعيَّة، ادلرجعيَّة ضلن طبعاً  - !!أسبوعينِقبلِصادرٌِِىوِوإذاِالخصوصِبهذاِموقفٍِِأوِبرقيَّة
 ..!! األعظمية أىل من قطب سيِّد على أحرص

 ىذه مع..!! منهم عليهم أحرصُ  ضلنُ ! تقولون؟ ماذا! ؟..ال أم نفُسو ؟(أنفَسنا) منطق ادلنطق ىذا ىو أليس
 حٌن حينئذٍ  يُؤذيكم ىل تقولون؟ ماذا اجلّوض ىذا يف ال؟ أم مضحكة أنتم أسألكم أنا تقولون؟ ماذا ادلهزلة
 من يسخرون اجلميع ىؤالء أليس عليكم، يضحكون اجلميع ىؤالء أليس مضحكة، إنَّكم لكم أقول

 الرَّاحة بدت يقول كما طالب سيِّد عليو كَذبَ  وحينما! شيئاً  يعلمُ  ال ادلرجع !؟..دينكم ومن عقيدتكم
 التسديد ىذا! التسديد؟ ىو أين ُيسدَّدون، ادلراجع7 تقولون! األمر؟ صاحب تسديد أين إذاً ! وجهوِ  على
 !! أجيبوين! إبليس؟ من تسديد ىو أم األمر صاحب من

 بالوِ  يف خطر حٌن شيطانية؟ أم رمحانية الفكرة ىذه الفكرة، ىذه بالو يف خطرت حينما الرِّفاعي طالب سيِّد
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 تأت أين من أسألكم أنا! الشَّيطان؟ من أم الرَّمحن من تأت اخلباثة خباثة،7 قال ىو السؤال ىذا وطرح
 السيِّد سأل فحٌن !!أجيبوين! الشَّيطان؟ من أم الرَّمحن من تأت اخلباثة خباثة، سّويت أنا قال ىو! اخلباثة؟

 قال قطب سيِّد ىو قال الَّذي أنَّ  متأكد أنا يقول يقول، ىو أنَّوُ  مع! متأّكد؟ أنت7 لوُ  وقال اذلامشي مجال
 قطب زلمَّد فهناك! متأكد؟ أنت7 لوُ  وقال اذلامشي، مجال زلمَّد السيِّد إىل السؤال َوجَّو حٌن الكَلم، ىذا

 أخوه، قطب زلمَّد ىو الكَلم قال الَّذي ُمتأكِّد أنا7 قال!! أدري ال ىاه7 قال قال؟ ماذا قطب، سيِّد وىناك
 أنا !!احلكيم السيِّد وجو على زُلسن، السيِّد وجو على الرَّاحة وبانت فبدت7 يقول ىو قطب، سيِّد أخو
  !أنتم؟ تقولون ماذا شيطانية؟ أم رمحانية اللعبة ىذه7 أقول

 سؤاالً  فأثار اليقٌن، علم ذلك يعلم اخلمر، َشِرب قد ادلؤمنٌن أمًن بأنَّ  قال الَّذي ىو من يعلم طالب السيِّد
 على َكَذب ُثَّ  ادلرجع، ومرافق ادلرجعيَّة مستشار ادلستشار، اذلامشي مجال السيِّد بو شكَّك خبيثاً  شيطانيَّاً 
 مسَّاىا ىو قطب، زلمَّد الكَلم ىذا قال الَّذي أنَّ  من احلكيم السيِّد وعلى مجال سيِّد على َكَذب ااِلثنٌن
 التصرُّف ىذا يتصرَّف طالب السيِّد جعل الَّذي مهمَّاً، ليس بنفسجية صفراء، محراء، بيضاء، بيضاء، كذبة

 إبليس ىنا أو! ؟..اإلسَلمية األُمَّة لصاحل موقفاً  تأخذ حّتَّ  ادلرجعيَّة تسديد ألجل األمر صاحب ىو ىل
 تسديدُ  فأين إبليس لعبث زلَّلً  ادلرجع كان إذا! الُعليا؟ وبادلرجعيَّة اذلامشي مجال وبسيِّد طالب بسيِّد يعبث

 وىذه! األمر؟ صاحب تسديد أين آخرهِ  وإىل ادلراجع ُيسدِّد اإلمام7 تقولون حٌن! حينئٍذ؟ األمر صاحب
اً  كبًنة قضيَّة  رمز ىذا للنَّصب، ورمز البيت أىل لعداء رمز ىذا قطب سيِّد قضيَّة القضيَّة ىذه!! جدَّ

  ..!!والعداء للنَّصب
 أنَّ  أتعلمون ُقطب، سيِّد يرفضون كانوا ُقطب سيِّد أيَّام يف حّتَّ  ادلسلمٌن اإلخوان من جناحاً  أنَّ  أتعلمون
 فرحٌن كانوا ادلسلمٌن اإلخوان من قسماً  أنَّ  ،الُكُتب يف ُموثَّقة قضايا وىذه بإعداموِ  فرحاً  كان منهم جناحاً 
 ..!! حاذُلا ىذا الشِّيعيَّة وادلرجعيَّة! قطب سيِّد بإعدام

 يضحكون الَّذين ىؤالء عليكم با اآلخر، البعض على يضحك بعضهم الشِّيعيَّة والعمائم الشِّيعيَّة ادلرجعيَّة
 رمز، طالب السيِّد الشَّخص، طالب سيِّد عن أربدَّث ال أنا أسألكم، أنا! عليكم؟ يضحون أال ادلرجع على

 األعلى، ادلرجع على ادلراجع، على تضحك أن لنفسها تسمح الَّيت العمائم ىذه العمائم، ىذهِ  عن أربدَّث
 إىل خربًة، وال إدارةً  وال ورعاً  وال ِعلَماً  ال زلسن، السيِّد أذيال إىل يصلون ال ادلوجودون ادلراجع وبادلناسبة

 ادلراجع على يضحكون ادلراجع على تضحك الَّيت العمائم ىذه وقضيضهم، بقضِّهم يصلون، ال أذيالو
 أال ىؤالء عليهم، ا صلواتُ  البيت أىل ضد النَّواصب خلدمة ىي قضية يف قضيَّة؟ أيِّ  يف عليهم ويكذبون
 عندكم يل؟ قولوا أنتم أجيبوا؟ أنتم النَّاصيب؟ الفكر لكم ويسّوقوا عليكم يضحكوا أنْ  على القدرة ديتلكون

 استمعتم ماٍض، زمنٍ  يف حدثت القضيَّة ىذه أنَّ  أفرتض دعوين أفرتض، دعوين عقول؟ عندكم ما أو عقول
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 برَّر؟ كيف اخلمر، شرب ادلؤمنٌن أمًن أنَّ  كتابوِ  يف ذكر أنَّوُ  كيف ُقطب لسيِّد ُيربِّر وىو طالب سيِّد إىل
 أنَّوُ  من الذَّوق ىذا التحرمي، قبل ىذا اخلمر، يشرب كان األمًن التحرمي قبل يعين!! التحرمي قبل ىذا7 قال
 عقيدهتم عن والُعلماء ادلراجع بوِ  ربدَّث فيما مرَّ  الَّذي الذَّوق نفس مع ينسجم أال التحرمي قبل

ينيَّة، ادلؤسَّسة داخل من أخذهُ  الرِّفاعي طالب سيِّد الذَّوق ىذا! بادلعصومٌن؟  حّتَّ  عندنا الكَلم مرَّ  أليس الدِّ
 معصومٌن كانوا ىل نقطع أنْ  نستطيع ال أنَّنا من) 7االعتقاد تصحيح كتاب يف ادلفيد الشَّيخ كتب يف

ا واإلمامة، النبوَّةِ  قبل البعثة وقبل اإلمامة قبل كاملٌن  عقوذلم وبكمال الكاملة الَلزمة بعصمتهم نقطع وإَّنَّ
  (.لإلمام بالنَّسبةِ  الفعلية اإلمامة وبعد للنَّيبّ  بالنِّسبة البعثةِ  بعد

 عن غد يوم حلقةِ  يف حديثي وُأكِملُ  احلديث أقطع قَ ُرب، قد النَّجف أذان وقت أنَّ  إىل ُيشًنون اإلخوان
  .ادلضحكة ىذه وعن ادلهزلة ىذه

  ... الَقَمر رَِعايَةِ  يف  أَْترُكُكم

 اِوْشِف ...!ىرا؟ وسةٍ أيُّ ... ًُخٌُىِنَب عَيْ الىَسْةَ إوْشِف احلُسَني أَخٍِهَ ًَخْوِ عَيْ الىَسْةِ وَبشِفَ ٌَب

  ... احلُسَني أَخٍِهَ بِحَكِّ اإلًْخَسًِْج عَلَى ًَهُخَببِعٍِنَب هُشَبىِدٌِنَب ًًَُخٌُهًُِخٌُىِنَب  عَيْ الىَسْةَ
 !! بعيِنها وعيُنها بِنفِسها نفُسها اآلن موجودة ِىيَ  ِىي ال ُمشكلة ىذهِ  وثِقوا ... غداً  ُملتقانا

  ... اهلل أهَبىِ يف ... خَوٍعبً الدُّعَبء أَسأَلُىن ... حعبىل اهللُ شبء إىْ غداً ألخمٍىن
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