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 الْوِئَخ ثَعد ًَالعُشْسًُى خُثعاسَّال خُمَلَحَالْ

 األزثعٌىً احلبدي اجلُصْءُــ  فَبطِوَخ ٌَب لَجٍَّهِ

 2ج الجَسَاءَح ضَعْفُ - 2 ق الشٍِّعًّ الٌالع يف األثرت املنيج هالهحُ
 

  ... بَ َناِتْ  أَبْ َناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسََلمٌ 
 َىذا َحول َنطوفُ  وَسنبقى..!! . فَاِطَمةِياِلبَّيكِِ: الُعنوان َىذا َحول نطوفُ  زِلنا ال حلقة، أربعٌن بعد زِلنا ال

 ..!!. فَاِطَمةِياِلبَّيكِِ: أَنْ َفاِسَنا ِمنْ  نَ َفسٍ  آخرِ  إىل الُعنوان
 بقوَّةٍ  يتحرَّكُ  الَّذي األبرت اؼبنهجِ  مَلمحِ  ح زالَ  ال اؼبتقدِّمة، اغبلقاتِ  ح ىو كما اغبلقِة، ىذه ح وحديثي
ينيَّةِ  اؼبؤسَّسةِ  ح كبًنةٍ  وفعاليَّةٍ  شديدٍ  وبِنشاطٍ  وِبسرعةٍ   وِعرب الشِّيعيَّة، اؼبرجعيَّات ِعرب الرَّظبيَّة، الشِّيعيَّةِ  الدِّ
ينيَّة، العلميَّة اغبوزات  ذلك، وغًنِ  والفضائيات واؼبراكز واؼبساجدِ  اغُبسينيَّاتِ  ِمن اأُلخرى اؼبؤسَّسات وِعرب الدِّ

 إيران ِشيعةُ  جناحان، لوُ  التشيُّع أنَّ  عن أمسٍ  يوم حلقةِ  ح اغبديثُ  كانَ  العام، الشِّيعيّ  الوسط ح وحّتَّ 
 كما اإلخواين اؼبدِّ  ِح  َما وألَعنُ  عظيما، اخرتاقاً  اخرتقنا قد اإلخواين اؼبدَّ  أنَّ  كيف لنا وتبٌنَّ  العراق، وشيعةُ 
 قطعاً  الشِّيعّي، اعَبمعي الَعقل تكوين ح الِفكرية اعِبهة ِمن مدخليَّتوِ  بسببِ  الُقطيب، التكوين ىو لكم بيَّنتُ 

 ال الُسنَّة أنفُسُهم فالقطبيون وإالَّ  التوجُّو، ىذا تبنَّوا شيعة وُعلماء شيعة مراجع إىل يعود ذلك ح السَّببُ 
ينيَّةُ  اؼبؤسَّسةُ  ىي الُقطيب بالفكر ِاخرتقنا الَّذي اخرتاقنا، يستطيعون  من طبقاهتا، أعلى وِمن الرَّظبيَّة الشِّيعيَّةُ  الدِّ

 . سواء حد   على العراق وح إيران ح ىذا والكَلمُ  األوىل، الدرجةِ  من مراجعنا
 برغم العراق ِشيعة أنَّ  وبيَّنتُ  العراق، وشيعةُ  إيران ِشيعةُ  :َجناحان لوُ  العالَ  ح التشيُّع أنَّ  من قُلتُ  فكما

 . العال أكباء صبيعِ  ح الشِّيعيَّة السَّاحة ح األكرب التأثًن ؽبم أنّ  ِإالَّ  الظروف ُكلِّ  وبرغم زبلُِّفِهم
 اؼبتمثِّل اإلخواين ااِلخرتاق إىل اغبديث سأعِطفُ  !!وكربَلء النَّجفُ : جناحان لوُ  العراق ح التشيُّع ىو كذاك

 للشِّيعة ىناك إذاً  والكربَلئي، النَّجفي الشِّيعيّ  واقعنا ح َكَلكلوِ  ِبُكلِّ  ألقى الَّذي اللَّعٌن القطيب بالتكوين
 وكربَلء النَّجف: جناحان ؽبم العراق وشيعةُ  اخرُتِقَتا، قد والشِّيعتان إيران، وشيعة العراق، شيعة: جناحان
  .أيضاً  اخرُتِقتا قد وكلتانبا

 الرِّفاعي، طَالب السيِّد مع العربية قناة أجرهتا مقابلةٍ  من فيديوياً  مقطعاً  عليكم عرضتُ  اؼباضية اغبلقةِ  ح
 ىو ُأخرى وتفاصيل بيضاء ِكذبةٍ  وَعن هبا قام َخباثةٍ  عن وربدَّث الدَّعوة، غبزب الكبار اؼبؤسَّسٌن أحد

 اِقرتب قد كان الربنامج وَقت ألنَّ  اؼبقطع َىذا على التعليق ُأْكِمل أنْ  أستطع ل وبلسانو، بنفسوِ  عنها ربدَّث
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 . اغبلقة وأهنيتُ  حديثي ختمتُ  لذا األشرف، النَّجفِ  توقيت حبسبِ  العشاءين أذانِ  وقت من
 وإيَّاكم كبنُ  الرِّفاعي، السيِّد مع العربية قناة ح الدخيل تُركي ُمقابلة من اؼبقطع ىذا عرض عليكم سُأعيدُ 

 :اؼبقابلة من اؼبقطع وىذا
 ُقطب لسيِّد تتوسطون أنْ  حاولتم أنَّكم لدرجة اؼبسلمٌن اإلخوان مع جيدة عَلقة لكم حضرتكم: ال ُمقدِّم]

 .رسالةً  النَّاصر عبد صبال إىل ليكتب اغبكيم السيِّد فوسطتم ِاغتيالو من ا رضبوُ 
 .بنفسي السيِّد خاطبت أنا للسيِّد رحت بنفسي أنا: الرِّفاعي طالب السيِّد

 الِقصَّة؟ ىي ما ؼباذا: ال ُمقدِّم
 .الدَّعوة ح سبقونا اؼبسلمٌن واإلخوان اؼبسلمٌن، اإلخوان مع طريق رُفقاء كبنُ : الرِّفاعي طالب السيِّد

 الدعوة؟ حزب ح أنتم: ال ُمقدِّم
 اإلخوان مع التحرير حزب مع طريق رفقاء نفسنا نعترب الدعوة حزب ح واحنا: الرِّفاعي طالب السيِّد

 .اؼبسلمٌن
 تنظيمهم؟ من أنظمتهم من استفدمت: ال ُمقدِّم
 .عدنا من أسبق ُىمَّ  عدنا من أسبق شك، بَل: الرِّفاعي طالب السيِّد

 !معكم؟ ويتعاونون تنظيماهتم مثَلً  يعطونكم وكانوا: ال ُمقدِّم
 ح غرفيت إىل عندي اجا تشكَّل، َلمَّا الدعوة حزب بداية قبل أنا يعين نلتقي، كنا: الرِّفاعي طالب السيِّد

 أنا معهم التقينا أيضاً  وكبنُ  اإلخوان، من ومنهم التحرير حزب من منهم اؼبسلمٌن من رعيل القوام مدرسة
 .عليو ا رضبةُ  اغبكيم باقر ؿبمَّد والسيِّد يرضبو ا مهديّ  سيِّد والسيِّد
 اغبكيم؟ مهديّ  السيِّد: ال ُمقدِّم
 نعمل فبَّا علم على وكانوا لنا وباركوا وأخربناىم بيهم التقينا وأنا اغبكيم مهدي السيِّد: الرِّفاعي طالب السيِّد
 .يعين

 اغبكم، ىذا تُوقفوا أنْ  أنتم وأردمت ُقطب سيِّد يغتال أنْ  يُقيم، أنْ  النَّاصر عبد صبال قرَّر َلمَّا ولذلك: ال ُمقدِّم
 منو؟ وطلبت اغبكيم للسيِّد فَ ُرحت
 مبنا ما  لكگأ  درگأ قطب سيِّد بإعدام اغبكم ح البيان إذاعة ليلة يعين  لَّكگأ أقدر: الرِّفاعي طالب السيِّد
 .الليلة تلك

 الوقت؟ ذاك كنتوا وين: ال ُمقدِّم
 إيل العسكري مرتضى السيِّد أنَّ  أتذكر أنا مكانو، ح واحد كل يعين موجودين كنا: الرِّفاعي طالب السيِّد

 .اغبكم ىذا ظبعت أن بعد مبت ما البارحة أنا طالب سيِّد: يل  الگ يل، قال
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 النَّاصر؟ عبد عند اغبكيم السيِّد وساطة تنفع ل: ال ُمقدِّم
 الرمز ىو اغبكيم السيِّد أن غًن أنوَّ  عندنا ما شنسوي عندنا، ما شنسوي فبقينا ايو: الرِّفاعي طالب السيِّد

 برقية يربق السيِّد أنوُ  قررنا احنا: يل  الگ حدثين، ابنو مهديّ  سيِّد فجاءين أيدينا، بٌن اؼبوجود اإلسَلمي
 .الناصر عبد عند ؿبرتمة ومكانة مسموعة كلمة لوُ  والسيِّد الناصر عبد صبال

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

 باؼبوضوع؟ شنو وأنا اي: لو  لتگ فتٌح، وبصل أيُّهما الرباءة أو اغبكم لتخفيف قطب السيِّد إىل بالنِّسبة
 ما أنا أقدر، ما أنا:  الگ واجهو؟ روح ابنو وانت آنا ليش: لو  لتگ السيِّد، تواجو أنتَ  أن تقرر:  الگ

 .أقدر ما لو أروح إذا أنا الك يستمع السيِّد عند مكانة ولك أجرؤنا انت والدي، أواجو أقدر
 أنَت؟ ُرحت: ال ُمقدِّم
 شخصياً  بو التقيت اجملال يل وُفِسح الكوفة، ح العامر بيتوِ  ح وىو السيِّد إىل فذىبت: الرِّفاعي طالب السيِّد

ثتوُ  ثتو اؼبوضوع، هبذا وحدَّ  من شخص وىذا اإلسَلمية األُمَّة أبو أنت سيِّدنا: لو  لتگ اؼبوضوع، ىذا ح حدَّ
 إسَلمي تيار وراه وىذا الرجل، ؽبذا بالنِّسبة شيء تفعل ل إنْ  إذاً  مسؤولية تتحمل يعين وأنتَ  اإلسَلم رموز
 ىكذا؟ ترى أنت  ي،چىي :  الگ ترسل، برقية: لو  لتگ أفعل؟ ماذا: يل  الگ لو،  لتگ باؼبَليٌن يُعدّ  كبًن

 ركبنا َلمَّا بالسيارة، ركبنا زين،:  الگ ىكذا، ترى مكانتك أنا، مو ىكذا يرى الواقع أنا، مو: لو  لتگ
 جالس أنا فكنت اؽبامشي، صبال ؿبمَّد السيِّد اظبو عليو ا رضبةُ  أيضاً  العلماء من السيِّد أكو كان بالسيارة

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

 قطب؟ السيِّد ىو اللي: ال ُمقدِّم
 يعين، التحرمي قبل يعين ذاكره، قطب سيِّد ىو موجود يعين عندي ما كل يسقط راح: الرِّفاعي طالب السيِّد

 ُمنتهون، أنتم فهل انتهينا انتهينا كلمة صاحب ىو يشرب، مو باػبمر كرع يكرع يشرب كان عمر ىو
 ربت داخل كان اػبمر يعين، ُمباح شاي يشرب بيبسي يشرب ماي يشرب واحد مثل عادي ما يعين

 .ربرمي فيو يصدر ل اإلباحة
 آنذاك؟: ال ُمقدِّم
  لتگ القصَّة، هباي ظبع إذا يبتنع راح السيِّد شسوي يدي ح ما أسقط فأنا آنذاك،: الرِّفاعي طالب السيِّد

 أخوه وإال قطب سيِّد ىو متأكد انتَ  سيِّدنا: لو  لتگ خباثو، عملت ىنا يعين! متأكد؟ انتَ  سيِّدنا: لو
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 وليس ؿبمَّد أنَّوُ  أدري آنا: لو  لتگ أدري، ما ىا،:  الگ إسَلمي، وكَلنبا اثنٌن قطب مو قطب؟ ؿبمد
 .فسكت بيضاء، كذبة ىاي سيِّد،

 .للسيِّد برقيةً  فكتب: ال ُمقدِّم
 السيِّد آنا: لو  لتگ مهدي، السيِّد أخربت دوري انتهى أنا بعث، يل  الگ فالسيِّد: الرِّفاعي طالب السيِّد
 خلو اغبكيم تقي ؿبمَّد للسيِّد روح: لو قال مهدي السيِّد لو فراح بو، اتصل فأنت الربقية يبعث ألن ىيأتو

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

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

 .الناصر عبد إىل وبُعثت الرِّسالة فكتب: ال ُمقدِّم
 الربقية اغبكيم تقي ؿبمَّد السيِّد َكَتب والده بأمر مهدي السيِّد فراح الرسالة، فكتب: الرِّفاعي طالب السيِّد

 ..[.. فقط السيِّد هتيئة دوري أنا أبرقها، مهدي السيِّد وأخذىا
 حباجةٍ  السيِّد كان فهل!! السيِّد هتيئة دوره كان: يقول كما الرِّفاعي، طالب السيِّد ظباحة يا الدَّور ونعم

 نطَّلعُ  حينما نفسها تطرحُ  كثًنة أسئلةٌ  للُمشاىدين، إليكم اعبواب أترك جواٍب، إىل وبتاجُ  سؤالٌ ! هتيئة؟ إىل
 السَّاحة ح يدور كان ما بأىمِّ  وهبهلُ  حولو، دبا هبهل مرجعٌ !! الشِّيعيَّة للمرجعيَّة السيئة األحوال ىذهِ  على

 ال الَّذي اغبدِّ  إىل النَّجف غزا الَّذي الثقاح اؼبدّ  هبذا هبهلُ  إنَّوُ  بل! واإلسَلمية العربيةِ  اؼبنطقة وح السِّياسيَّة
 عنده واضحةً  ليست الصُّورة اؽبامشي اآلخر وُمستشارهُ  أوالدِه، على حّتَّ  الفكرية ُقطب سيِّد بآثارِ  لوُ  ِعلمَ 

هُ  َلَما واطلع قرأ قد كان ولو فقط، ظبع قد أنَّوُ  ويبدو  علمٍ  على كان الَّذي الرِّفاعي طالب السيِّد حًنَّ
 اغِبراك تقود الَّيت ىي وشخصيات دين ُعلماء قطب، سيِّد كتاب على اطّلع قد وكان الرؤية ح ووضوحٍ 

 ىبدعونُو، بيضاء، ِكذبةً  اؼبرجع على يكذبون الرِّفاعي طالب السيِّد أمثال اإلسَلمي واالجتماعي السياسي
 ىذا األمر صاحب تسديدُ  أين وأقول التساؤل أثًن أنْ  أُريد ال األنبيَّة، غاية ح موضوعٍ  ح برقيةً  منوُ  يستّلون

 !القضيَّة؟ ىذه مثل قضيَّةٍ  ح األمر صاحب تدخُّل وأين ؼبراجعها، الشِّيعةُ  تدَّعيو الَّذي
 بالقياس فُبيَّزاً  مرجعاً  كان اغبكيم السيِّد أنَّ  االعتبار بنظر األخذ مع غبظة ُكلِّ  ح يتكرَّر أنْ  يُبكن الواقع ىذا
 عصرنا ح يعيشون الَّذين اآلن اؼبعاصرون اؼبراجعُ  بعده، من جاءوا الَّذين إىل أو سبقوه الَّذين اؼبراجع إىل

 من اغبكيم، ؿُبسن السيِّد عباءةِ  أذيالِ  ح ُخُيوطاً  يصًنون ال الشِّيعة اؼبراجع ِكبارُ  النَّجف، ح خصوصاً 
 ! ؟..عنهم نقول وماذا البقيَّةِ  بالُ  فما الوضع هبذا اغبكيم ؿُبسن السيِّد كان فإذا اعبهات، صبيع
 اؼبنطقة ح دولة أكرب برئيس يرتبط واألمر قطب سيِّد مثل ُمهّمة شخصية اغبجم، هبذا قضية اآلن: ُىنا أقول
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 ال ىنا أنا موجودة، كانت الَّيت واألوضاع زمانوِ  ح النَّاصر عبد وتأثًنات النَّاصر، عبد وىو مصر، العربية
 أو أوباما ىبدع أنْ  أحد يستطيع ىل أوباما على تُعَرض القضيَّة ىذه مثل قضيَّةً  أنَّ  لو التأريخ، أُعيد أنْ  أريد
 العال دول رؤساء من وحّتَّ  األوربية الدول رؤساء من أو األمريكية اؼبتحدة الواليات رؤساء من رئيس أي

 قضيَّةٍ  ح يُفّكر ىل أساساً  ىبدعُو؟ أنْ  أو عليو يضحك أنْ  الرئيس حاشية من أحدٌ  يستطيع ىل الثالث؟
 الرئيس على سيئة آثار ترتتب األمر؟ ىذا على يرتتَّب ماذا ذلك مثل َحَدثُ  ولو إعَلمية؟ سياسيةٍ  علنيةٍ 

 . وااكمة القانونية للمساءلة ُمعرَّضاً  ويكون الشَّخص ذلك على سيئة آثار وترتتب
 من رفعت بالعكس ساءلتُو؟ ىل اؼبرجعيَّة؟ حاَسبتوُ  ىل الكذبة ىذه بعد الرِّفاعي طالب السيِّد: ىنا السؤال

 ح ُيسمَّى وكان الشِّيعيَّة، اؼبرجعيَّةِ  عن وكيَلً  فذىب مصر، إىل عنها وكيَلً  أرسلتوُ  مصر، إىل وأرسلتوُ  شأنوِ 
 ..!!اؼبرجعيَّة ذقن على وضحك كذب أن بعد للشِّيعة إماماً  فصار الشِّيعة، بإمام مصر

 شيخ مع األمر ىذا يكون أنْ  يبكن ىل الفاتيكان؟ ح البابا مع األمر ىذا يكون أنْ  يبكن ىل: أقول أنا
 ح ىذا وبدث فقط ؼباذا يبكن؟ وىل يبكن ىل البوذّيٌن؟ زعيم مع األمر ىذا يكون أنْ  يبكن ىل األزىر؟
 وال مراجعها تنتقدُ  وال مراجعها، ُتساِئلُ  ال الشِّيعة ألنَّ  الصَّنميَّة، ىو السَّبب! ؟..البائسة الشِّيعيَّة ساحتنا
!! اإلبليسية الطابقية عمائمهم إىل فعَلً  غاطسون وىم العيوب ح غطسوا لو حّتَّ  النتقادىم ؾباالً  تفسحُ 
 ىذه عن تتحدَّثُ  غًنه وح الشريف الكاح ح البيت أىل أحاديثُ  العمائم، ىذهِ  أصفُ  الَّذي أنا لستُ 

ا من الشِّيعة علماء يعتمرىا الَّيت العمائم ا إبليس عمائم أهنَّ  ذلك ا رسولُ  سنَّ  كما ذؤابتٌن دون من ألهنَّ
 .وآلو عليو ا صلَّى
 عند وبدث أنْ  يبكن وال الفاتيكان، بابا عند وبدث أن يبكن وال أوباما، عند وبدث أنْ  يُبكن ال األمر ىذا

ينيَّة الطوائف من طائفةٍ  زعيم أيِّ  عند وبدث أنْ  يُبكن وال األزىر، شيخ  َكثُر، أم عددىم قلَّ  العال، ح الدِّ
 وصريح جريء الرِّفاعي طالب السيِّد أنّ  صحيحٌ  دائماً، تتكرَّر بأهّنا ثِقوا القضيَّة ىذه ىكذا؟ كبنُ  ؼباذا

اً، كثًنةٌ  القضايا ىذه أمثال ولكن الصراحة، وهبذه اعبُرأة هبذه فتحدَّث  أشخاصٍ  َذمِّ  ح اؼبراجع ىبدعون جدَّ
 داخل ِمن َمنْ  ُيصرِّح، ال األمر ىذا يفعل الَّذي قطعاً  وُمنافرة، ُمضادَّة مواقف يتَّخذون اؼبراجع وىؤالء
 حالة ىذهِ  الكواليس، ح ذبري الَّيت األسرار ىذه مثل عن ويتحدَّث مقابَلت معوُ  ذُبرى اغبوزوي الوسط

 مع السَّابقة، اؼبراحل ح اغبالة، ىذهِ  من أسوأ باآلالف حاالت وىناك الرِّفاعي، طالب للسيِّد بالنِّسبةِ  نادرة
 العديد أحفظ شخصياً  أنا دائماً، ُمتكرِّرة القضيَّة ىذه اؼبعاصرة، الَلحقة اؼبرجعيَّات ومع السَّابقة، اؼبرجعيَّات

 ىذهِ  أمَّا حسيَّاً، دليَلً  عليها أمتلك ال ألنَّين هبا أبوح أنْ  أستطيع ال لكنَّين القضايا، ىذه مثل من والكثًن
 ح الواضح بالتصريح أيضاً  وموجودة والصورة بالصوتِ  موجودة القضية ىذهِ  إثباتات، إىل ربتاجُ  ال القضيَّة

 (.الرِّفاعي طالب السيِّد أمايل) الكتاب ىذا
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 الرِّفاعي طالب السيِّد َكَذب َلمَّا اغبكيم السيِّد أنَّ  الرِّفاعي، طالب السيِّد بٌّن  كما ذلك ُكلِّ  من األنكى
 كتابو ح طالب السيِّد يقول كما وجهو على االرتياح بوادرُ  ظهرت اؽبامشي صبال ؿَبمَّد السيِّد وعلى عليو

 حينما التوفيق عن يكشف ىذا التسديد؟ عن يكشفُ  ىذا فهل وجهِو، على االرتياح بوادر ظهرت األمايل،
 أنتم! للتوفيق؟ عَلمة ىذه ىل! عليو؟ ُيكَذب وأنْ  ىُبدَع أنْ  بعد شخصٍ  وجوِ  على االرتياح بوادر تظهر
 أمام األسئلة ىذه أُثًن أنْ  أريد فقط أنا عندي، واضحةٌ  فالقضيَّة جواباً  منكم أريدُ  ال أنا أنفسكم، سلوا

 . وأسئلة وأسئلٌة، أسئلٌة، وىناك أذىاِنكم،
اً  السيئة الصورة  ح كتب أنَّوُ  ح قطب لسيِّد وعاذراً  اً ءُمربِّ  الرِّفاعي طالب السيِّد يتحدَّث كان حينما: جدَّ
 ابن عمر سًنة عَلقة وما!! اػبطّاب ابن عمر بسًنة فيأت التحرمي، قبل اػبمر يشربُ  كان عليَّاً  أنَّ  تفسًنهِ 

 ذلك بعد ُثَّ ! اؼبؤمنٌن؟ أمًن بسًنةِ  اؼبوضوع ىذا عَلقة وما اػبمر، ح يكرعُ  كان أنَّوُ  اؼبوضوع هبذا اػبطاب
 يشربُ  اإلنسان ما مثل اػبمر يشرب كان إنَّوُ : يقول حٌن اغبدود أبعدِ  إىل سخيفةٍ  واىيةٍ  بتربيراتٍ  األمر يربِّرُ 

 كلمة فيستعمل اػبليج دول ح موجود أنّو باعتبار ىنا الشاىي يستعمل وىو الشاي، يشرب أي الشاىي
 اػبليج،كان دول ح كان ألنَّوُ  استعملها فهو اللفظة، ىذه نستعمل ال العراقية اللهجة ح كبنُ  وإالَّ  الشاىي

 اِ  صلواتُ  اؼبؤمنٌن أمًن حال ىو ىكذا! البيبسي يشرب اإلنسان أنَّ  كما ويقول اإلمارات، ح ديب ح
 اعبوّ  ىذا شيطانية؟ أم رضبانية صورة تروهنا الصورة ىذه الصورة؟ ىذه عن أنتم تقولون ماذا عليو؟ وسَلموُ 
 اغبكيم، مهديّ  السيِّد العسكرّي، ُمرتضى السيِّد الصَّدر، باقر ؿَبمَّد السيِّد فيو، اجتمعوا الَّذين بكاملوِ 

 طالب السيِّد اجمللس وىذا اغبكيم، ؿُبسن السيِّد إىل طالب بسيِّد ودفعوا برقية تُبَعث أنْ  وقرَّروا اجتمعوا
 السَّاحة ح البارزة الَلمعة األظباء ىذهِ  التجمع، ىذا اغبكيم تقي ؿَبمَّد والسيِّد اغبكيم ؿُبسن والسيِّد

 شيطانيَّاً؟ أم رضبانيَّاً  نتاجاً  كان فهل! منو خرج الَّذي النتاج وىذا االجتماع ىو ىذا األظباء، ىذه الشِّيعيَّة،
 ! أنتم؟ تقولون ماذا
 زال وال وتفاريعها، آثارُىا زالت وال اؼبتقدِّمة، السَّابقة العقود ح الشِّيعة قادت الَّيت األوىل الرموز ىي ىذه

 ىذه ح منهم أسوأ كانوا بعدىم من جاءوا والَّذين اؼبسًنة، يقودون اللحظة ىذه إىل وأبنائهم تَلمذهتم
 ماذا ىؤالء، بيد وأدياَنكم أنفَسكم ُتسلِّمون أنتم تقولون؟ ماذا أنتم العقائدي، اعبانب ح أي اعبهة،

 األبيض بالكذب ال ُمشَبع اعبو ىذا أنفسكم، أجيبوا أنتم! شيطانيَّة؟ أم رضبانيَّة منهجيَّةٌ  ىذهِ ! تقولون؟
 بوِ  تدفع بأنْ  الرِّفاعي طالب السيِّد ُتكافئ تفعل؟ ماذا اؼبرجعيَّةُ  ذلك بعد ُثَّ  الطريقة هبذهِ  وباػبُداع وباػبباثة

 كيف الصورة ىذه ىناك، اؼبسلمٌن اإلخوان أحضان ح ىناك، أحبَّتوِ  أحضان ح يكون كي مصر إىل
 أسوأ ىي اآلن الصورةُ  بأنّ  وثِقوا! معها؟ تتعايشوا أنْ  تستطيعون وكيف ألنُفسكم تُفسِّروىا أنْ  تستطيعون

 الرِّفاعي طاِلب السيِّد عنها ربدَّث الَّيت الصورةُ  ىذه عنها، يتحدَّثوا أنْ  أصحاهبا يستطيع ال حبيث بكثًن،
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 ما طالب السيِّد وعند عنها، ربدَّث طالب السيِّد لذلك اآلن، اؼبوجودة كالصور بعيد حد   إىل سيئةً  ليست
 بتفاصيلها، اطَِّلعٍ  على شخصياً  أنا نعرفها، كبنُ  مطالب ىناك عنو، أفصح ما ولكنَّوُ  ذلك من األسوأ ىو

 الَّذي الشِّيعيُّ  الواقعُ  ىو ىذا حسيَّة، أدلَّةً  عليها أمتلك ال ألنَّين أنا أذكرىا أنْ  أستطيع وال ذُِكرت ما لكنَّها
 الواقع تصحيح ترفضون ؼباذا ترفضون؟ ؼباذا! أنتم؟ ترفضون فلماذا! وإصَلحو بتصحيحوِ  اؼباسوين أنا أُطالب
 صورٍة، بأسوأِ  ىي ما الرِّفاعي طالب السيِّد لنا رظبها الَّيت الصورة وىذه! ؟..الشِّيعيّ  الواقع وإصَلح الشِّيعيّ 

 !!الصَُّور من صورةٌ  ىذه
 الَّذي (الُقرآن ِظَلل ح) :قطب سيِّد تفسًن ح اؼبشكلة إنَّ  البعض يتصوَّرُ  والعلم الثَّقافة ولقلَّةِ  ااِلطَلع لقلَّة

ذهُ  ذهُ  اإلسَلمية، الدعوة حزب اؼبثال سبيل على ازبَّ  ولفهمِ  واالعتقاد وللفكرِ  للتثقيفِ  مركزيَّاً  كتاباً  ازبَّ
 وُمنظمَّة النَّجف، جهة من الدَّعوة حزبُ  اإلسَلمي، العمل ُمنَظمَّة مثل الشِّيعيَّة التنظيمات وبقيَّة الُقرآن،
  .وكربَلء النَّجف :جناحان لوُ  العراق ح التشيُّع قُلت كما كربَلء، جهة من اإلسَلمي العمل
 قبل اػبمر َشِرب قد وأنَّوُ  اؼبؤمنٌن أمًن عن حديثوُ  ىي ُقطب سيِّد تفسًن ح اؼبشكلة إنَّ  يتصوَّرون ىؤالء

 قد كان اؼبؤمنٌن أمًنَ  فإنَّ  ُسكارى، وىم الصََّلة يقربوا أنْ  آمنوا الَّذين يَنهى الُقرآنُ  جاء حينما التحرمي،
 ح اؼبشكلةُ  بينما ىذه، ىي اؼبشكلة إنَّ  يتصوَّرون يقول، ما يدري ال وىو وصّلى وشَبُل السُّْكر وأصابوُ  َشِرب
 َحرفٍ  ُكلِّ  ح قطب سيِّد تفسًن القضايا، من قضيَّة ىذه حروفِو، من َحرفٍ  ُكلِّ  ح ىي قطب سيِّد تفسًن

 واؼبؤلِّفٌن بالُكُتبِ  خربةٍ  على أينَّ  لنفسي، األقلّ  على أزعُم، ُصَورِه، أتعسِ  ح الضَلل يُبثِّلُ  ُحروفوِ  من
 الكتاب رافقتُ  فلقد نفسي، من أعلموُ  ما ىذا واسٍع، اطَلعٍ  على أينَّ  أزعمُ  والتفسًنية، العلميَّة واؼبناىج

 ىذهِ  وإىل الُعْمر من السَّابعة ح ُكنتُ  أنْ  ُمنذُ  الُكُتب رافقتُ  الُعْمر، من السَّابعةِ  ح ُكنتُ  أنْ  ُمنذُ  واؼبكتبات
 اؼبكتبات عن أربدَّث ال واؼبكتباِت، الُكُتبِ  عال ح واسعةٍ  خربةٍ  على أينَّ  لنفسي األقلّ  على فأزعم اللحظة،

 مكتبةُ  وىناك ُسّنية، مكتبةٌ  وىناك شيعيَّة، مكتبةٌ  ىناك الفكرية، اؼبكتبات عن أربدَّث السوق، ح اليت
ا اؼبكتبات، ىذه عن أربدَّث مسيحية،  ال ذلك ومع الربامج، ىذهِ  نتيجة الزَّعم ىذا على البعض يُوافقين ردبَّ

 بأينّ  خربت إىل استناداً  أقول ىذا زعمي أساس على لكنَّين ىبالفين، من ىُبالفين أو يوافقين من أيوافقين يهّمين
 ..!!الكتاب ىذا من نصباً  أشدّ  ِكتاباً  أعرفُ  ال اؼبؤلِّفٌن، عال وح الُكُتبِ  عالَ  ح أعرفُ  ال

 ثَلثة، أجزاء ىذه أجزاء، ستة من تتألَّف الطبعة ىذه ،(الُقرآن ظَلل ح) قطب سيِّد تفسًن من أجزاء ىذهِ 
 أيّ  اإلنسان، يُبِعدُ  ِكتاباً  أعرفُ  وال الكتاب، ىذا من ؿُبَمَّد آللِ  وعداءاً  ُنصباً  أشدَّ  اآلن إىل كتاباً  أعرف ال

 أخطر كتاباً  أعرفُ  وال الكتاب، ىذا مثل ؿُبَمَّد آلِ  عن اإلنسان يُبعدُ  الشِّيعة، غًن من أو الشِّيعة من إنسان
 وبكلِّ  واغبسد واغبقد اػبُْبث هبذا التأريخ عرب ناصبيَّاً  أعرف وال الكتاب، ىذا من الشِّيعيَّة العقيدة على

 وباسب إنسان وكلُّ  معرفيت ىي ىذه..!! أحداً  أعرف ال قطب، سيِّد ح اغبال ىو كما اػببيثة األمراض
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 !!لو دعماً  الربقيات وُترِبقُ  الشِّيعيَّة، اؼبرجعيَّةُ  عنوُ  ُتدافع الَّذي ىو بكلِّوِ  الضَلل فهذا معرفتِو، حسب على
 واحداً، مثاالً  لكم سآخذ لكنَّين قطب، لسيِّد( الُقرآن ِظَلل ح) الكتاب ىذا عن ىنا أربدَّث أنْ  أريد ال أنا

 كأنَّوُ  التحرمي قبل صحيح يقول، ما يدري ال شبَِل، وىو ُيصلِّي سكران، اؼبؤمنٌن أمًن: واحداً  مثاالً  لكم آخذ
 قبل ِسكًِّناً  طبًِّناً  كان عليَّاً  إنَّ  بذلك، قبلنا قبول، الرِّفاعي، طالب سيِّد يقول كما شاىي أو بيبسي يشرب

 الدعوة، حزب وػباطر الشَّيعيَّة، اؼبرجعيَّة وػباطر قطب، سيِّد ػباطر الكَلم، هبذا قَِبلنا التحرمي، يصدر أنْ 
 السيِّد وػباطر ،[الليلة چذي  نام ما الَّلي] العسكريّ  مرتضى السيِّد وػباطر الرِّفاعي، طالب السيِّد وػباطر

 قبل ِسكًِّناً  طِبًِّناً  علي   كان نقبل، كبنُ  واؼبسمَّيات األظباء ىذه ػباطر عليو، أُغمي الَّذي الصَّدر باقر ؿبمَّد
 قطب لسيِّد ُعذراً  قبد أنْ  ويبكن بو، قبلنا ىذا ،[بيبسي يشرب كان شي، بيها ما ايو] التحرمي، يصدر أنْ 

 األعداء مع مشكلتنا علي   مشكلتنا، ىو علي   علي ، مع دائماً  وُمشكلتنا للقوم، ُمشكلةً  يُبثِّلُ  فعلي   وألمثالوِ 
 ذلك، ح الُعذر وؽبم اغبقّ  ؽبم منو ينتقصوا أنْ  يُريدون فحينما للقوم، ُمشكلةً  يُبثِّل علي   األصدقاء، مع وحّتَّ 

 ما فاطمة ولكنَّ  مشكلة ُىناك َكانت صحيح معها؟ ُمشكلة عندىم ىل عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  فاطمة
 معَ  العداء ىذا ما واؼبناصب، الكراسي ح زاضبتهم ما وفاطمةُ  اؼبؤمنٌن، كأمًن الدنيا ح طويَلً  عاشت
  فاطمة؟

 لنا َتركوُ  الَّذي ؿُبَمَّدٍ  ميزانُ  ىي األشياء، بو أزِنُ  الَّذي اؼبيزان ىي العنوان، ىي فاطمة ألنَّ  فاطمة اخرتت وأنا
 َأزِنُ  الُعلماء، أزِنُ  لذا اؼبيزان، ىو ىذا ،(ِلَغَضِبَهاَِويَ ْغَضبُِِِلِرَضاَىاِاهللِيَ ْرَضىِفَاِطَمةِِإنَِّ: )قال فاطمة،

 ىذا وألجل فاطمة، من اؼبوقفُ  ىو ما فاطمة، واؼبيزان األعداء، َأزِنُ  األقرباء، َأزِنُ  األولياء، أَزِنُ  األصدقاء،
ينيَّةَ  اؼبؤسَّسةَ  َأزِن أنْ  أريدُ !! فاطمة دبيزان غًني وأَزِن نفسي أزِنَ  أنْ  أريدُ  اغبلقات، ىذهِ  كانت  واؼبرجعيَّةَ  الدِّ

، والوجودَ  الشِّيعيَّةَ   أنْ  وأريد اؼبيزان هبذا أَزِنُكم أنْ  أُريد اغُبَسٌن، َخَدمةُ  إنَّنا تقولون الَّذين أنتم أنتم الشِّيعيَّ
 .فاطمة ىو واؼبيزان بو، تزنوا كي ميزاناً  أُعلِّمكم

 مع أتعامل أنْ  أريد ال أنا فاطمة، ح ُكلُّوُ  الُقرآنُ ، البغيض مؤو اؼبش التفسًن ىذا على نظرةً  نُلقي معي تعالوا
 ح آياتٌ  ُىناك يرفضونو، الشِّيعة ومراجع الشِّيعة، مفسرو يرفضوُ  اؼبنطق ىذا ألنَّ  اؼبنطق هبذا قطب سيِّد

ا البيت أىل حبديث لوُ  حاجة وال القرآن يُفسِّر أنْ  أراد إذا زانية، ابن أيّ  كلب، ابن كلب أيّ  الُقرآن،  وإمبَّ
 ىذا أتصفَّح أنْ  أُريد..!! اآليات ىذهِ  ح األوَّل العنوان ىي فاطمة أنَّ  سيجد اؼبخالفٌن، حديث إىل يذىب
 ىذهِ  أعرف كي اتصفَّحوُ  أنْ  أريد الشِّيعيَّة، األحزابُ  وتتبنَّاهُ  الشِّيعيَّة اؼبرجعيَّاتُ  عنوُ  ُتدافع الَّذي التفسًن
اً  كثًنةٌ  فَاطمة شأنِ  ح اآلياتُ  القضيَّة،  مراجع لكبار الشِّيعيَّة التفاسًن أساساً  أتناوؽبا، أنْ  أريدُ  وال جدَّ
 إذا إالَّ  يُنكرىا، أنْ  أحد يستطيع ال آيات ثَلث ىناك آيات، ُىناك ولكن وينكروهنا، يتناولوهنا ال الطائفة

 قُرى من قرية ح تعيش شابَّة بنت حال حالو ُقطب سيِّد أنَّ  الصَّدر باقر ؿبمَّد السيِّد ُيربِّر كما حالو كان
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 !!كذلك ُقطب فسيِّد اغبجاب، حكمَ  تعرفُ  ال فهي نائية مدينة ح أو النَّائية كندا
 ىؤالء َمن ،﴾ًًَِسَبءًََب﴿ :فيها واضحةٌ  ُمشرقةٌ  سيِّدةٌ  فاطمةُ  اؼبباىلة آية :المباىلةِآيةِىيِاألولىِاآلية

 أيّ  زانية، ابن أيّ  كلب، ابن كلب أيّ ] قليل قبل قُلت كما عنهن؟ اآلية ىذهِ  تتحدَّث الَلت النسوة
 باؼبئة واحد عنده يكون أنْ  وأراد اغبديث، وكتب التأريخ، وكتب السًَِّن، ُكُتب إىل يرجع أنْ  اراد إذا [مأبون

  .ىناك مذكورةٌ  فاطمة أنَّ  سيجد العلميّ  اغبِياد من
 صفحة األوَّل، اعبزء ىو ىذا الشروق، دار ُقطب، سيِّد الُقرآن، ِظَلل ح :تفسًنهِ  ح اللعٌن ىذا إىل لنذىب
 ما ُكلَّ  لكم سأقرأ عمران، آل سورة من والستون اغبادية اآليةُ  وىي اؼبباىلة بآية يتعلَّق ما بيانِ  ح ،504
َِوَضحتِوقدِوىنا - الشروق دار طبعة من األوَّل اعبُزء ُىوَ  وىذا ،504 صفحة ح اؼبباىلة، آية عن ذكرهُ 

ِىذهِِِحولِوالمناظرةِالَجَدلِيُنهيِأنِِْإلىِالكريمِرسولوِتعالىِاهللُِِيوجَّوِجليَّاًِِالحقِ ِوظهرِالقضيَّةُِ
 ؤَثْنَبءًَب ًَدْعُ رَعَبلٌَْاْ فَمُلْ الْعِلْنِ هِيَ جَبءنَ هَب ثَعْدِ هِي فٍِوِ حَأجَّهَ فَوَيْ﴿ اآليات؟ قالت ماذا أنّو باعتبار - القضيَّة

َِوَضحتِوقدِوُىنا - ﴾الْىَبذِثِنيَ عَلَى اللّوِ لَّعْنَخَ فَنَجْعَل ًَجْزَيِلْ ثُنَّ ًؤًَفُسَىُنْ ًَؤًَفُسَنَب ًًَِسَبءوُنْ ًًَِسَبءًَب ًَؤَثْنَبءوُنْ
ِىذهِحولِوالمناظرةِالَجَدلِيُنهيِأنِِْإلىِالكريمِرسولوِتعالىِاهللِيُوجِّوِجليَّاًِِالحقِ ِوَظهرَِِالقضيَّةُِ
ِالبّ يِّنِالحقِِِّىذاِوحول - عيسى قضيَّة حول كانت اؼبباىلة ألنَّ  عيسى، قضيَّة حول - الواضحةِالقضيَّة

 فَمُلْ الْعِلْنِ هِيَ جَبءنَ هَب ثَعْدِ هِي فٍِوِ حَأجَّهَ فَوَيْ﴿ :التاليةِاآليةِفيُِمبيَّنةٌِِىيِكماِالمباىلةِإلىِيدعوىمِوأنِْ

ِدعاِوقد﴾ الْىَبذِثنِيَ عَلَى اللّوِ لَّعْنَخَ فَنَجْعَل ًَجْزَيِلْ ثُنَّ ًؤًَفُسَىُنْ ًَؤًَفُسَنَب ًًَِسَبءوُنْ ًًَِسَبءًَب ًَؤَثْنَبءوُنْ ؤَثْنَبءًَب ًَدْعُ رَعَبلٌَْاْ
ِليبتهلِالحاشدِاالجتماعِىذاِإلىِالقضيَّةِىذهِِِفيِيُناظرونوِكانواِمنِوسّلمِعليوِاهللُِِصلَّىِالرَّسول
ِالحقِ ِوتبيَّنِالمباىلةِوأبواِالعاقبةِفخافواِالفريقينِمنِالكاذبِعلىِلعنتوُِِيُنزلِأنِاهللِإلىِالجميع
 البيت ألىل بعيدٍ  من وال قريبٍ  من ال ذكرٍ  من ُىناك ليس اؼبباىلة، قصَّة ح ذََكرهُ  الَّذي ُكلُّ  ىذا - واضحاًِ
  !!خصوصاً  ولفاطمة عموماً 

 ؼباذا ؼباذا؟ اؼبنهج، ىذا يتعلَّموا أن للشِّيعةِ  ويريدون اؼبنطق، ىذا عن يُدافعون اؼبراجع ىؤالء أفهم ال أنا
فاع على يتكالبون مراجعنا  ىي ما السياسيون؟ قادتنا ؼباذا الشِّيعيَّة؟ أحزابُنا ؼباذا األعوج؟ اؼبنهج ىذا عن الدِّ

 زُبفِّفون قتلوىا الَّذين!! دائماً  أعدائها عن ُتدافعون فاطمة مع مشكلتكم ىي ما فاطمة؟ مع مشكلتكم
 عنهم، وتدافعون الربقيات ترسلون ذكَرىا يطمسون الَّذين!! تربيراً  ؽبم ذبدون منها ينتقصون الَّذين!! جريبَتهم
  فاطمة؟ مع مشكلتكم ىي ما ؼباذا؟ شأهنم من وتُعلون
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 [مأبون واحد أي زانية ابن أي كلب، ابن كلب أيّ ] اآليات ىذه قلت اؼبباىلة،كما آيةُ  ىذهِ  مثال، ىذا
 الَّيت والوقائع واألحاديث والنُّصوص القرائن سيجد البيت ألىل اؼبخالفة اؼبصادر إىل يرجع أنْ  أراد لو

  .أخرى آية وىناك اؼبباىلة آية ىذه فاطمة، ُتذَكر أنْ  والبُدَّ  التفاصيل ىذهِ  عن تتحدَّث
 :أخرى آية ىناك
 دار طبعة قطب، لسيِّد الُقرآن ِظَلل ح كتاب من اػبامس اجمللَّد ىو وىذا :التطهيرِآيةُِِىيِاألخرىِاآلية

 وتنتهي جزء ُكلّ  ليس يعين األجزاء، ُكلِّ  ح ُمتسلسلة الصَّفحات ألنَّ  ؼباذا؟ ،1682 صفحة ح الشُّروق،
ا فيو، الصَّفحات أرقام  اػبامس اعبزء من قُلت كما ،1682 صفحة ح األجزاء، ُكلِّ  ح ُمتَّصلة ىي وإمبَّ
 األحزاب، سورة ح التطهًن، آية ذيل ح ىنا والسياق ىنا الكَلم الُقرآن، ِظَلل ح قطب سيِّد تفسًن من

 اؼبصطلح ىذا أنَّ  إىل بعيد من وال قريبٍ  من ال ُيِشر ل النَّيّب، ِنساء عن الصَّفحات ىذهِ  ح كلُّو اغبديث
 وجعل النَّيّب، بنساء العنوان ىذا َحَصر ذلك، إىل ُيِشر ل النَّيّب، ِنساءَ  يتجاوز ،(البيت أىل مصطلح)

ِوإيتاءِِِالصَّالةِبإقامةِاألمرَُِِكانِثُمَِِّومن - 1682 ص بنسائِو، للنَّيب الزوجية العَلقة إطار داخل اؼبوضوع
ِالشعوريةِالتوجيهاتِخاتمةُِِىوِورسولوِاهللِوطاعة - النَّيبّ  نساء زُباطب الَّيت اآليات - الزكاة

 ح َوَردت التوجيهات ىذهِ  أنّ  باعتبار النِّساء عن اغبديث - الكريمِالبيتِألىلِوالسلوكيةِواألخالقية

 الْجَبىِلٍَِّخِ رَجَسُّجَ رَجَسَّجْيَ ًَلَب ثٌٍُُرِىُيَّ فًِ ًَلَسْىَ﴿ :اآلية تقول أنْ  إىل ... ﴾لِّإَشًَْاجِهَ لُل النَّجًُِّ ؤٌَُّيَب ٌَب: ﴿اآليات ىذه

ِثُمَِِّومن - ﴾الْجٍَْذِ ؤَىْلَ السِّجْسَ عَنىُنُ لٍُِرْىِتَ اللَّوُ ٌُسٌِدُ إًَِّوَب ًَزَسٌُلَوُ اللَّوَ ًَؤَطِعْيَ الصَّوَبحَ ًَآرِنيَ الصَّلَبحَ ًَؤَلِوْيَ الْإًُلَى
ِواألخالقيةِالشعوريةِالتوجيهاتِخاتمةُِِىوِورسولوِاهللِوطاعةِالزكاةِوإيتاءِِِالصَّالةِبإقامةِاألمرُِِكان

ِالعبادةِبغيرِِِالتوجيهاتِتِلكِمنِشيءٌِِيقومُِِالِألنَّوُِ - النَّيبّ  لنساء أي - الكريمِالبيتِِِألىلِِِوالسلوكية
 واألوامر التوجيهات ىذه اؽبدف، ىذا ىو - ﴾اللَّو ٌُسٌِدُ إًَِّوَب﴿ِوىدفِوقصدٍِِلحكمةٍِِذلكِوُكلِ ِوالطاعة

  .﴾رَطْيِرياً ًٌَُطَيِّسَوُنْ الْجٍَْذِ ؤَىْلَ السِّجْسَ عَنىُنُ لٍُِرْىِتَ اللَّوُ ٌُسٌِدُ إًَِّوَب﴿ - ىذا ىو منها اؽبدف النَّيبّ  لنساء
ِوتطهيرِالرِّجسِإلذىابِوسيلةًِِوالتوجيهاتِاألوامرِتلكِيجعلُِِفإنَّوُِِوأخيراًِ - 1681 صفحة ح

 هبا النَّاس يأخذ - أنفَسهمِبهاِالنَّاسِيأُخذِبوسائلِيتمِالرِّجسِوإذىابُِِالتطه رِمنِفالتطهيرُِِالبيت،
ِيأخذُِِبوسائلِيتمِ ِالرِّجسِوإذىابُِ - األمر هبذا يقومون الَّذين ىم أنفُسُهم، هبا النَّاسُ  يأُخذ أو أنفَسُهم

ِفيِوتقوىِشعورِاإلسالم،ِطريقِىوِوىذاِالعمليِالحياةِواقعِفيِوُيحقِّقونهاِأنفُسُهمِبهاِالنَّاس
ِفيِواتِّجاىاتوُِِأىدافوُِِبهماِوتتحقَّقُِِاإلسالمِتمامِمعاًِِبهماِيتمِ ِالحياةِفيِوعملِوسلوكِالضمير
 ذلك بعد ُثَّ  - بوِبدأىاِماِبمثلِوسلَّمِعليوِاهللُِِصلَّىِالنَّبيِِّلنساءِِِالتوجيهاتِىذهِويختمُِِالحياة،
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ِتطهيرِصددِِِوفي - اؼبوضوع وانتهى تطهُّر، إىل حباجة ىي اإلسَلمية اعبماعة أنَّ  إىل الكَلم ينقل
 - سواءِىذاِفيِوالنِّساءِالرِّجالِاإلسالمِبهاِجاءِالَّتيِالِقيمِعلىِحياتهاِوإقامةِاإلسالميةِالجماعة

 ذكره ما ُكلُّ  ىذا الكَلم، آخر إىل ،﴾ًَالْوُؤْهِنَبدِ ًَالْوُؤْهِنِنيَ ًَالْوُسْلِوَبدِ الْوُسْلِوِنيَ إِىَّ: ﴿اآلية إىل ُيشًن
 وحقارةٍ  وِحقدٍ  ولؤمٍ  خببثٍ ! بفاطمة؟ ترتبطُ  اآلية ىذه من أوضح آيةٍ  من ىناك ىل!! التطهًن آية خبصوص

 ماذا أنتم أنُتم؟ تقولون ماذا وآلو، عليو اُ  صلَّى النَّيبّ  زوجات ح فقط اغبديثَ  َحَصر وقَباسةٍ  ودنَاءةٍ 
م الليل ينامون ال وعلماؤكم مراجعكم! تقولون؟  تقولون ماذا قطب، بسيِّد سيلحق أذىً  أنَّ  ظبعوا ألهنَّ

 !؟..أنتم
 اآلية الشروق، دارُ  الُقرآن، ِظَلل ح قطب سيِّد تفسًن من السَّادس اعبزء ىو ىذا الثَّالثة، اآلية :الثَّالثةِاآلية
ا آية ليست ىي باغبقيقة الثَّالثة   :اإلنسان سورة أو الدىر سورة سورة، وإمبَّ

 ح اؼبعروفة الواقعة ح اؼبعروفة السورة ،﴾الدَّىْسِ هِّيَ حِنيٌ الْئًِسَبىِ عَلَى ؤَرَى ىَلْ ۞ السَّحٍِنِ السَّحْويِ اهللِ ثِسْنِ﴿

 وىذه اؼبعروفة القصَّة ،﴾شُىٌُزاً ًَلَب جَصَاءً هِنىُنْ ًُسٌِدُ لَب اللَّوِ لٌَِجْوِ ًُطْعِوُىُنْ إًَِّوَب﴿ واألسًن واليتيم اؼبسكٌن قضيَّة
 شخص يوجد ىل احكموا وأنتم يقول ماذا اػببيث ىذا اػببيث، ىذا الحظوا القوم، ُكُتب ح مذكورةٌ  ِقصَّةٌ 

 علّي، َمن؟ حول تدور الِقصَّة ىذه تعرفوهنا، أنتم الِقصَّة ،7333 صفحة ح احكموا، أنتم ىذا، من أخبث
 أم تعرفوهنم ىؤالء؟ ىم َمن ،﴾ًَؤَسِرياً ًٌََزٍِوبً هِسْىٍِنبً حُجِّوِ عَلَى الطَّعَبمَ ًٌَُطْعِوٌُىَ﴿ ،ُحسٌن حسن، فاطمة،

 ،فاطمةُ  ،علي   الطعام؟ يُطعمون الَّذين ىؤالء ىم َمن ﴾ حُجِّوِ عَلَى الطَّعَبمَ ًٌَُطْعِوٌُىَ﴿  تعرفوهنم؟ ال أيضاً  أنتم
 .واضحة القضيَّة ىذه حسٌٌن، ،حسنٌ 

 ( عبَّاد ابن للصَّاحب اعبميلة القصيدة)  شرٌف؟ِأتىِىلِفيِأتىَِمنِففيِقالت
ِلِِ   للنَّفِاألرضِِِلِِ   أىِذلُِ   أبِفقلتُِِِشرٌف؟ِأتىِىلِفيِأتىِمنِففيِقالت

 ..!!. علي   ىو ذاك
 من اآليات يُورد أنْ  بعد يقول؟ ماذا اػببيث ىذا الحظوا كتبهم، ح اؼبسلمٌن عند معروفٌ  اؼبضمون وىذا
 مدنية، ىي قطعاً  - مدنيَّةِالسورةِىذهِأنَِِّالرِّواياتِبعضِفي -:يقول الدىر سورة ومن اإلنسان سورة
 أين اؼبدينة، ح بالزَّىراء؟ علي   اقرتن مّت اؼبدينة، ح كانوا كانوا؟ أين حسٌنٌ  حسنٌ  فاطمةُ  علي   مدنية، قطعاً 
 - مدنيَّةِالسورةِىذهِأنَِِّالرِّواياتِبعضِفي - عليها غبارَ  ال مدنية السورة قطعاً  واغبسٌن؟ اغبسنُ  ُوِلد

!! أساساً  القصَّةُ  تُلَغى حّتَّ !! ىذا ُخبثٍ  أيُّ  - مكيَّةِولكنَّها -:يقول يقول؟ ماذا األغا جناب ىو لكن
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 ىنيئاً، ؼبراجعنا ىنيئاً  ذلك، لوُ  يطيبُ  ال ولكن مدنيَّة، السورة ىذه أنَّ  روايات ىناك يعرف اللعٌن ىو يعين
 يُعِلق وىو - مدنيَّةِالسورةِىذهِأنَِِّالرِّواياتِبعضِفي - لكم ىنيئاً  اؼبضحكة أنتم أنتم، لكم وىنيئاً 
اًِِظاىرةٌِِومكيَُّتهاِمكيَّةِولكنَّها -:يقول اً؟ ظاىرة مكيَّتها كيف..!!   .ال  ابن - جدَّ ِفي - ..!!  .ال  أبو جدَّ
اًِِظاىرةٌِِومكيَُّتهاِمكيَّةِولكنَّهاِمدنيَّةِالسورةِىذهِأنَِِّالرِّواياتِبعض ِوفيِسياقهاِوفيِموضوعهاِفيِجدَّ

ِبواكيرِمنِأنَّهاِسياقهاِمنِنَلمحَُِِنحنُِِبلِبمكيَّتها،ِالقائلةِاألخرىِالرواياتِرجَّحناِلهذاُِكلِّهاِسماتها
 الزَّىراء أنَّ  باعتبار أيضاً، الزَّىراء والدة قبل حّتَّ  ىذا، الزَّىراء والدة قبل حّتَّ  - المّكيِالُقرآنِمنِنَزلِما

ِنَزلَِِما - بدايات من - بواكيرِمنِأنَّهاِسياقهاِمنِنَلمحُِِنحنُِِبل - سنوات خبمس البعثة بعد ُولدت
 ..!!. السورة من فاطمة إلخراج وذلك - المكيِالُقرآنِمن
 إىل أوَّلوِ  من الكتاب ىذا لكم أتتبَّعَ  أنْ  أريد لو ووا فباثل؟ ُخبث لوُ  يوجد اػببث ىذا أنتم؟ تقولون ماذا

 ىذا عن اغبديث بصددِ  لستُ  لكنَّين ىذا، من وأخبث وأخبث وأخبث أخبث ىو ما ألريُتكم آخرهِ 
ا الِكتاب  آيات اآليات ىذهِ  ؿُبَمَّد، آللِ  والَعَداء واغبقد النَّصبِ  على مثاالً  مثااًل، ىذا لكم عرضتُ  وإمبَّ
 ما أنا فاطمة، عندىا ُتذَكر أنْ  البُدَّ  ىذه واضحة اآليات الدىر، وسورة التطهًن، آيةُ  اؼبباىلة، آية واضحة،

 كيف اػببيث الحظوا منها، جزءاً  فاطمة تكون أنْ  البُدَّ  اؼبعروفة، اآليات ىذهِ  َفقط ُأخرى آيات إىل ذىبت
 بعيداً  هبا وذىب اؼبكّي، العصر إىل هبا وذىب اؼبدين العصر من أخرجها كامل، بشكلٍ  نفاىا السورة أنَّ 

ا: فقال  يُوصفون البعثة عصر بواكًن ح كانوا الَّذين ىؤالء ىم َمن تتحدَّث؟ عمَّن نزل، ما بواكًن من إهنَّ
 ح شخصيات عن تتحدَّث تفاصيل ىذهِ  الواقعة ح اؼبوجودة التفاصيل ىؤالء؟ ىم َمن األوصاف، هبذهِ 
 !ِلَمن؟ األوصاف وىذه اؼبنازل ىذه ا، ىو السَّاقي ﴾طَيٌُزاً شَسَاثبً زَثُّيُنْ ًَسَمَبىُنْ﴿ اؼبراتب أعلى
 الَّيت األمثلة ىذهِ  ِمن أسوأ ومئات مئات مثلوُ  فيوِ  الكتاب ىذا ح مثال من لكم ضربتوُ  ما البتول الزَّىراء وحقِّ 

 ؿُبَمَّد آل ضدَّ  ونصباً  ودناءةً  وَدَنساً  ورِجَساً  وُسوءاً  ِحقداً  أكثر كتاباً  أعرفُ  ال إنَّين: قلت كما إليها، أشرتُ 
 سوءُ  ما! ؼباذا أدري ال الكتاب؟ ىذا على أنفَسهم علماؤنا يقتلُ  ؼباذا!! الكتاب ىذا مثل كتاباً  أعرف ال

 ألنَّين ذلك من أكثر أُعلِّق أنْ  أُريد ال! ؟..واؼبراجع الُعلماءِ  ؽبؤالء إذاً  اغُبجَّة اإلمامُ  تسديدُ  أين! ىذا؟ التوفيق
 بٌن أعرض وإمبا، سيطول حديثي فإنَّ  الكتاب ىذا تفاصيل ح أخوض أنْ  وأردتُ  التعليق باب فتحتُ  لو

 الشَّيخ مع وإيَّاكم كبنُ  األشرف النَّجف ح القطبية األجواء عن الكوراين الشَّيخ فيو يتحدَّث فيديو أيديكم
  :الكوراين

 ضد كان النَّاصر عبد صبال يغيض يُريد كان قاسم الكرمي عبد فرتة ح أنَّوُ  تنسوا وال: الُكوراين الشَّيخ]
 نشرىا كّلها اؼبسلمٌن اإلخوان ُكُتب فكان النَّاصر، لعبد ُمعارضٌن اؼبسلمٌن واإلخوان الكرمي، عبد الوحدة



  41/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 124 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 77 - 
 

 نقراىا، واحنا كلها ذبدىا كون بالنَّجف بس اآلن توجد ما كتب أكو كّلها العراق، ح الكرمي عبد
 مكتبة الرَّاشد قاسم مكتبة إىل مصر ح اؼبطبوعة الُكُتب ذبي وكانت اؼبسلمٌن اإلخوان ثقافة فانتشرت

 ؿُبَمَّد سيِّد يرضبو ا متأثرين، وكلنا تأثُّر ىناك فكان ؽباغبد، كامَلً  النَّجف إىل رأساً  وُبوَّل وبعضها اؼبثىن،
 كاتب االكبراف، خط عنده اكو قطب لسيِّد بالطريق معال كتاب أيب لوُ  قلت مرة أنا كنت الصدر باقر
 بوالية ُمكلَّف ما شرعاً  ىو ال،: يل فقال يصل، كاد فكأنَّوُ  اكبراف صار وآلو عليو ا صّلى النَّيبّ  بعد أنَّوُ 

 نائية كندية مدينة ح تعيش الَّيت البنت كيف ىو يقول ويبثلو بذىنو ىبطر ما ألنَّو السََّلم عليو اؼبؤمنٌن أمًن
 بالنسبة ىالنوع من قطب سيِّد ىو وبتمل، ما ألن عنها، فساقط اغبجاب وجوب أنَّوُ  باؽبا ح ىبطر ما

 ىذه ح يعين ضجة النَّجف، ح ضجة كان قطب سيِّد توج وَلمَّا السَلم، عليهم البيت أىل لوالية
 .األوساط
اَ  كبًنة فاربة صارت أنوُ  ظبعنا كبنُ  نعم: ال ُمقدِّم  ..جدَّ
 أناقش كنت وأنا بيو، ُمهتمٌن كانوا ظبعت، بس كنت ما أنا بس نعم، فاربة لو أقيم: الكوراين علي الشَّيخ
 ىذا قطب، سيِّد اللزوم من أكثر متمنينو بأنَّوُ  أشعر كنت لكنَّو عصام وألبو ألساتذتنا مطيع ُمطيع، لكيّن 

 .موجود أمرٌ  ىذا موجود
 قطب؟ سيِّد وفاة خرب ظباع بعد النَّجف ح يعين فعل ردَّة كان كيف شيخنا: ال ُمقدِّم
 عبد تقبلو، اغبكومة النَّاصر عبد انتقاد يعين كان شوف يقبلون، كانوا مضض على: الكوراين علي الشَّيخ
 ياسٌن آل مرتضى الشَّيخ رسائلها؟ ُيصدِّر اللي من الُعلماء صباعة الُعلماء، صباعة مثَلً  تقبلو، الكرمي

 أبو باقر؟ السيِّد على أثَّر اللي من خوب يرضبو، ا الصدر باقر ؿَبمَّد السيِّد يكتبها؟ من بس رئيسها،
 ُمفسِّر عالِ  ىذا أنَّ  ؛ العلماء صباعة باسم النَّاصر عبد عبمال برقية لو كتب فلمَّا واضحة، ىذه عصام،
 وأرسلوىا يرضبو، ا السيِّد كتبو اللي َكَتبو؟ اللي منو ىذا القيامة، يوم ا عند لك خصيماً  سيكون تفسًنهُ 
 َشِربَ  وأنَّوُ  عليو ا سَلمُ  اؼبؤمنٌن ألمًن التُّهمة ىذه فيو قطب سيِّد تفسًن النَّجف، ُعلماء صباعة باسم
 أبداً، قبوؽبا يبكن ما نقبلها ما كبنُ  عليو، ا سَلم اؼبؤمنٌن أمًن هبا رموه فَلن عن يشيلوىا يريدون اػبمر
 ضد يوقفون النَّجف علماء من يُريد قاسم الكرمي عبد العراقية اغبكومة َعمل أنَّوُ  فاعبو اعبو، ىذا كان اؼبهم
 ! اؼبسلمٌن؟ اإلخوان قادة يعدم يريد ليش النَّاصر، عبد

 ضد اؼبسلمٌن، اإلخوان إعدام ضد كانوا وىؤالء عارف السََّلم عبد أيضاً  قاسم الكرمي عبد بعد حّتَّ  وبعد
 عبد إىل وفد راح خطاب، رشيد وفد، دز شسمو، دز السَلم عبد أنَّ  وحّتَّ  النَّاصر، عبد ضد ؿُباكمتهم،

 يضغطون كانوا اغبكيم ؿبسن السيِّد يرضبو وا مقتنعٌن ما النَّجف فمراجع اعبو، ىذا كان إذاً  النَّاصر،
 عن تفسًنهِ  ح ىالشكل كاتب اللي ىو مو قال صبال ؿُبَمَّد سيِّد يرضبو ا مثل حواليو اللي وبعضهم عليو،



  41/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 124 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 78 - 
 

 السيِّد حّتَّ  القضيَّة يبيِّعون وباولون شابو، ما ىو مو أخوه يبكن يقولو الرِّفاعي طالب السيِّد اؼبؤمنٌن، أمًن
 .يرضبو ا موقف متخذّ  اغبكيم
 السيِّد يعين التفسًن، صاحب اللي أخوه لو ىو أنَّو يدري  انچ ما يعين اغبكيم السيِّد شيخنا زين: ال ُمقدِّم
 !يعرف؟ أكيد   بًنچ مرجع اغبكيم
 .قارئ ماكان ال: الكوراين علي الشَّيخ

 .....ال  بكَلم يقتنع ما: ال ُمقدِّم
 .اؼبوضوع قاري كان ما: الكوراين علي الشَّيخ

 .برقية ودز: ال ُمقدِّم
 .نعم أي: الكوراين علي الشَّيخ

 سيِّد إعدام خرب ظبع من عليو يغمى أنْ  كاد أنَّوُ  ظبعنا احنا يعين الصَّدر ؿُبَمَّد لسيِّد وبالنسبة: ال ُمقدِّم
 .قطب
 ح مثَلً  متأثر، عليو ا رضبةُ  عايل إحساسو طبيعتو ُىوَ  كان رأيتو، ما بس ظبعت أنا: الكوراين علي الشَّيخ

 فهذا أيضاً، اإلغماء قريب حّتَّ  ويتأثَّر كذلك قضيَّة لو تصًن عليو، أُغمي مرتٌن إظباعيل السيِّد أخوه وفاة
 [.... رأيت ما ظبعت أنا قطب بسيِّد بس، يصًن
 حينما اغبديث ح خفَّف اعبهات، بعض ح اغبديثِ  ح خفَّف الكوراين الشَّيخ!! عليو يُغمى شيعي مرجعٌ 
 حد   إىل حبَّاباً  كان الكوراين الشَّيخ أنَّ  فيبدو ُمطيعاً، ُكنت لكنَّين أُناقش ُكنت أنا: وقال نفسوِ  عن ربدَّث

م اغبكيم السيِّد عن ربدَّث حٌن وكذلك األجواء، تلكم ح بعيد  كانوا ما عليو، يضغطون كانوا وأهنَّ
 تبيَّنت أنْ  بعد عليو ضحكوا الَّذين من اغبكيم السيِّد موقفاً  يتَّخذ ل ؼباذا اغبكيم، السيِّد على يضغطون

 ول اغبكيم مرجعيَّة ِقبل من وكوفئ ُكرِّم الرِّفاعي طالب السيِّد بالعكس! ؟..زمانية بفرتةٍ  ذلك بعد األمور
 عليو َضحك أنْ  بعد الرِّفاعي، طالب السيِّد ضدّ  رادعاً  موقفاً  أو سلبياً  موقفاً  اغبكيم ؿُبسن السيِّد يتخذ

 . وَخَدعو
 زيد أبو ا عبد أضبد(: ووثائق حقائق ح واؼبسًنة السًنة الصَّدر باقر ؿَبمَّد) يدي بٌن الَّذي الكتاب ىذا

 صباعة ِقَبل من بُِعثت الَّيت الربقية ،36 صفحة للمطبوعات، التعارف دار الثَّاين، اعبُزء ىو ىذا العاملي،
 ذلك وبعد اغبكيم تقي ؿبمَّد السيِّد كتابتها توىل والَّيت اغبكيم ؿُبسن السيِّد بعثها الَّيت الربقية غًن الُعلماء،

 من مرجع أيضاً  يرتأسها والَّيت الُعلماء صباعة ِقَبل من أرِسلت أخرى برقية ىذي ؿُبسن، السيِّد خبتموِ  مهرىا
 الشَّيخ بٌنَّ  كما والربقيات والبيانات الرسائل يكُتب كان الَّذي ياسٌن، آل مرتضى الشيخ النَّجف مراجع

 نفسوُ  ىو ياسٌن آل مرتضى الشيخ ياسٌن، آل مرتضى الشيخ أخت ابن الصَّدر باقر ؿبمَّد والسيِّد الكوراين
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 اجتماع إىل يذىب وأنْ  ينهض أن الرِّفاعي طالب السيِّد من طلب والَّذي أمس يومً  عنو اغبديث مرَّ  الَّذي
 ،(األعظمية ح اإلسَلمي اغبزب ح مكانك مكانك، مو ىذا طالب سيِّد: )لوُ  قال حٌن اإلسَلمي، اغبزب
 نيابةً  الصَّدر باقر ؿَبمَّد السيِّد َكَتبها الَّيت الربقية ىذه ح جاء وفبَّا اؼباضية، اغبلقة ح علينا اغبادثة ىذه مرَّت
  :األشرف النَّجف ح الُعلماء صباعة باسم النَّاصر عبد إىل وُوجِّهت ياسٌن آل مرتضى الشيخ عن
 باقر ؿُبَمَّد من الثَّاين اعبزء ،36 صفحة الصَّدر، باقر ؿَبمَّد السيِّد كَلم ىذا - العال ِمِلهذاِيكنِلمِلو

 حالو كان قليل قبل! ىنا عاِلماً  صار - العال ِمِلهذاِيكنِلمِلو - ووثائق حقائق ح واؼبسًنة السًنة الصَّدر
ِلكفىِالُقرآنِِظاللِفيِتفسيرهُِِإالَِِّالعال ِمِلهذاِيُكنِلمِلو - !!نائية كندية منطقة ح شابة بنت كحال

 الُعلماء صباعة عن يصدر خطاب ىذا النَّاصر، لعبد اػبطاب ىذا - القيامةِيومِاهللِعندِلكَِخصيماًِِبوِِ
 آل مرتضى الشيخ مثل كبًن مرجع يرتأُسها الَّيت األشرف النَّجف ح العلماء وصباعة األشرف، النَّجف ح

 الرسائل يكتب الَّذي وكاتبها ياسٌن، آل مرتضى الشَّيخ دبستوى اؼبستوى، هبذا كانوا أعضاؤىا ياسٌن،
 - العال ِمِلهذاِيُكنِلمِلو - النَّاصر لعبد الكَلم ىذا يُوجِّو وىو الصَّدر، باقر ؿبمَّد السيِّد ىو والربقيات

 عقيدةٍ  أيُّ  - القيامةِيومِعندِلكَِخصيماًِِبوِِِلكفىِالُقرآنِِظاللِفيِتفسيرهُِِإالَِّ - قطب سيِّد يعين
يقة عقيدهتم ىي ما! البيت؟ بأىل عقيدهتم ىي ما! عقيدة؟ أيُّ ! وبملون؟ الُعلماء ىؤالء ! الطاىرة؟ بالصدِّ

 بو قامت ما يُقيِّم حٌن ،(التأريخ ح فدكٌ : )كتابوِ  ح الصَّدر باقر ؿَبمَّد السيِّد يكتب حٌن غريباً  ليس لذا
يقةُ   ح اقَّقة الطبعة ىذه ،(التأريخ ح فدكٌ ) الطَّبعة وىذه السَّقيفة، وجوِ  ح اعرتاض من الطاىرةُ  الصدِّ

 ح قمري، ىجري 2513 الطبع تاريخ قم، شريعت اؼبطبعة الصَّدر، الشَّهيد لإلمام العاؼبي اؼبؤسبر اؼبؤسبر،
 !فاطمة: األوىل الثائرة: الثائرتٌن عن يتحدَّث - تفشالِأنِِْالثائرتينِلكلتاِالَقَدرُِِشاءِوقد -:56 صفحة
 الكَلم، آخر إىل - بينهماِفارقٍِِمعِتفشالِأنِِْالثائرتينِلكلتاِالَقَدرُِِشاءِوقد - !عائشة: الثَّانية والثائرة

  .56 صفحة ح ىذا فشلت، فاطمة فاطمة، عن اغبديثُ  بعائشة، لنا شأنَ  ال
ُِتطوِّحِلمِألنَّهاِفشلتِآخر،ِبمعنىًِِونجحتِبمعنىًِِالفاطميةِالحركةِفشلتِوقد -:68 صفحة ح

ِالمعركةِتخسرُِِالزَّىراءَِجعلتِالَّتيِاألمورِنتبيَّنِأنَِِْنستطيعِوال -:يقول أنْ  إىل - الخليفةِبحكومة
ِمنِألنَّوُِِفشلهاِإلىِأدَّتِالَّتيِاألسبابِأىمِِِّمنِالخليفةِشخصيةِأنَِِّفيوِريبِالِالَّذيِاألمرِأنَِِّغيرَِ

ِأنَِِّفيوِريبِالِالَّذيِاألمرِأنَِِّغير - فيو السَّبب ىذا ىو فاطمة ففشلُ  - السياسيةِالمواىبِأصحاب
ِالمواىبِأصحابِمن - بكر أبا ألنَّ  - ألنَّوُِِفشلهاِإلىِأدَّتِالَّتيِاألسبابِأىمِِِّمنِالخليفةِشخصية
 منطقِ  عن اؼبنحرفةُ  الضالَّةُ  العقائد ىي ىذه!! األعوج اؼبنطقُ  ىو ىذا!! القطيبّ  اؼبنطق ىو ىذا - السياسية

 حكم الذي النَّاصر لعبد خصيماً  سيكون بأنّو الضالّ  التفسًن ىذا إىل ينظر والَّذي والعرتة، الكتاب
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 وحركُتها! فاشلة فاطمةُ ! غًنَه يقولَ  أنْ  أو الكَلم ىذا يقولَ  أنْ  غريباً  ليس قطب، سيِّد على باإلعدام
 !تصروباهُتم ىي وىذه! برقياهُتم ىي وىذه! مراجعكم ُكتبُ  ىي ىذهِ  الكَلم؟ هبذا تقبلون ىل! فشلت

 العملي وحّتَّ  االقتصادي الفكري اؼبشروع االقتصادي، اؼبشروع من جعلت الَّيت ىي القطبية الثَّقافةُ  ىذه
 القطيّب، باؼبنظورِ  يل شأنَ  ال القطيبّ  باؼبنظور ال والِعرتَة، الكتابِ  منطقِ  دبنظورِ  فاشَلً  مشروعاً  الصدر للسيِّد

: الكتاب ىذا ؿُبَمَّد، آلِ  دبنظورِ  فقط منظور، بأي يل شأنَ  ال الدنيوي، األكاديبي باؼبنظور يل شأنَ  وال
 ُضخِّم الصَّدر، باقر ؿَبمَّد للسيِّد االقتصادي الفكري اؼبشروع يبثل الَّذي عنو، قيل ما قيل الَّذي ،(اقتصادنا)

 ؿُبَمَّد، آلِ  ميزانِ  على وأعرضوُ  الكتاب ىذا آخذ إنَّين عنو، قيل ودبا قالوا دبا يل شأنَ  ال عنو، قيل ما وقيل
 على ِاعتمد فإنّو االقتصادية اإلسَلمية اؼبنهجيَّة الصَّدر باقر ؿَبمَّد السيِّد فيوِ  َأسَّس حينما الكتاب ىذا

اً  واضحٍ  بشكلٍ  النَّواصب ُكُتب  !! جدَّ
 ىذا ح الصَّفحات ومن اؼبوضوعات ومن اؼبواطن من والعديد العديد إىل اؼبتقدِّمة اغبلقاتِ  ح أشرتُ  وقد

 سواءٍ  حد   على النَّاصيب الفكر مع وتعامل النَّاصيّب، الفكر على الصَّدر باقر ؿَبمَّد السيِّد فيها اعتمد الكتاب
 أذكر اؼبثال سبيل على عليكم، أكذب ال وأنا موجود الكتاب!! ؿُبَمَّد وآل ؿُبَمَّدٍ  حديثِ  مع تعامل كما
 الُكُتب أظباء موجودة البيت، أىل أعداء ُكُتب من فيها ونقل فيها اعتمد الَّيت الصَّفحات أرقام من لكم

 الطبعة، ىذه حبسب الصَّفحات، أرقام عليكم أقرأ فقط يكفي، ال الوقت ولكن اؼبوضوعات، ومضامٌن
 :لبنان بًنوت، للمطبوعات، التعارف دار طبعة ىي الطبعة ىذه
 ،584 ،581 ،546 ،546 ،548 ،540 ،556 ،558 ،554 ،557 - فيها الصَّفحات أرقام

588، 583، 535، 534، 536، 566، 566، 400، 402، 401، 404، 420، 422، 
421، 425، 423، 417، 474، 457، 438، 436، 436، 466، 802، 807، 805، 
804، 808، 821، 851، 857، 868، 863، 866، 325، 313. 
 أنَّ  ترون قد ومباذج، أمثلة ىذه أمثلة، وىذهِ  الكثًن وبقي موطن، 58 اخرتهتا الَّيت اؼبواطن ىذه عدد

 االقتصاد ُمناقشة ىو األوَّل الشَّطر ح كان الكتاب ح البحث أنَّ  باعتبار ،557 من بدأت الصَّفحات
 مشحونة اؼبوضوعات صبيع الصَّحفات، فجميع اإلسَلمي االقتصاد إىل وصلنا وَلمَّا والرأظبايل، اؼباركسي

 ىذه ؿُبَمَّد، وآل ؿُبَمَّدٍ  حديثِ  مع يتعامل كما معها يتعامل وىو النَّواصب، ُكتب عن اؼبأخوذة بالنصوص
 وح شوافع، كبنُ  أنّنا باعتبار الشوافع، ُكتب من نقلها منها مورد 23 مورد، 58 اؼبثال سبيل على اؼبوارد

 األم، ككتاب الشَّافعي، كتب من مأخوذة ،58 ال  اؼبوارد ىذه من منها مورد 23!! شوافع كبن اغبقيقة
 . اقتصادنا كتاب ىو ىذا األخرى، الشَّوافع كتب وبقيَّة األصلية، اؼبصادر من

 الربنامج ىذا مسلم، وجملتمعٍ  إسَلمية، لدولةٍ  برناؾباً  يُعدُّ  الشِّيعي اؼبرجع كان إذا: نفَسو يطرح ىنا السؤال
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، بفكرٍ  تأثَّر اعبامعة ح أُستاذاً  وليس التقليد مراجع من مرجع الصَّدر باقر ؿُبَمَّد! يُعدُُّه؟ كيف  فعَلً  ىو ُمعٌنَّ
 ُمسلم، جملتمعٍ  اقتصادياً  منهجاً  يكتب أن يُريد حٌن اؼبفرتض ولكنّ  القطيّب، الفكر ح عمامتو إىل غاطسٌ 
 يكتب أن يُريد فحينما شيعي، مرجع اؼبرجع ىذا أنّ  باعتبار شيعيَّاً، ؾبتمعاً  اجملتمع ىذا يكون أن اؼبفرتض
 حينما اؼبؤمنٌن أمًنُ  والِعرتة، الكتاب منطقَ  منطقوُ  يكون أن اؼبفروض شيعّي، جملتمعٍ  اقتصادية منهجيَّةً 
 ىذا رفض! رفض الشَّيخٌن بسًنة يسًن أنْ  عليو واشرتطوا الُعَمريّة الشورى ح اػبَلفة عليو ُعِرضت

 منهجاً  َوَضع فقد بذلك قَِبل إذا ولكنَّوُ  يُريد، ما يفرض أنْ  يستطيع ذلك وبعد يقبل أنْ  بإمكانوِ  األمر،كان
م ؼباذا؟ رفض اؼبؤمنٌن أمًن األساس، ىو فاؼبنهج باباً، فتح قد بذلك ويكون صحيحة، سًنهتم بأنَّ  يُِقرُّ   ألهنَّ

 . أريدىاً  ال: قال اػبَلفة، فرفض الشَّيخٌن، سًنةَ  يُدِخلَ  أنْ  اغُبكم منهجيَّة ح عليو اشرتطوا
ينيَّة اؼبؤسَّسة تقول كما فيو يُفرَتض الَّذي اؼبرجع ىذا إذاً   حينما اؼبعصوم، اإلمام عن ينوب اؼبرجع أنَّ  من الدِّ

 أنْ  اؼبنطق ىذا! يبكن؟ ما بأقربِ  أو اؼبعصوم اإلمام بسًنة يسًن أنْ  اؼبفروض أليس اؼبعصوم اإلمام عن ينوب
 حبسب فاشلة؟ أم ناجحة اؼبنهجية ىذه النَّاصبية، الطريقة هبذه اؼبسلم للمجتمع اقتصادية منهجيَّةً  نُؤسِّس
 عن يقول الَّذي علّي، وآلِ  علي   منطق حبسب فاشل الكتاب وىذا فاشلة، منهجية ىذه اؼبؤمنٌن أمًن منطق
 البُدَّ  فشلت أهّنا فاطمة أنَّ  عن يقول من طبيعي، شيء ىذا!! فاشَلً  ىو يكون أنْ  البُدَّ  فاشلة بأهّنا فاطمة

 اعبامعي األستاذ بأنَّ  وسُيقال الشِّيعّية، الذىنية ح ُضخِّم الَّذي اقتصادنا كتاب وىذا!! فاشَلً  ىو يكون أنْ 
 صحيحاً، ليس قطعاً  الكَلم ىذا من وكثًن كذا، قالت الفَلنّية األوربية والشخصيَّة كذا، عنوُ  قال الفَلين
 تُريدون؟ ماذا أنتم ؿُبَمَّد، آلِ  ؼبوازين وفقاً  اغبقائقَ  أقيِّم أنَّ  أريد أنا! بذلك؟ شأين فما صحيحاً  كان لو وحّتَّ 

 تزنوا أنْ  تريدون أم الغريبّ  األكاديبيّ  اؼبنطقِ  دبوازينِ  األمور يَزنُ  اعبامعة ح أستاذٌ  هبا يَزِنُ  الَّيت اؼبوازين تُريدون
  ؿُبَمَّد؟ وآلِ  ؿُبَمَّدٍ  دبوازينِ  األمورَ 
 أنَّوُ  مع الشَّيخٌن بسًنة يلتزم أنْ  عليو اشرتطوا حٌن اػبَلفة رفض اؼبؤمنٌن أمًنَ  أنّ  ؿُبَمَّد وآل ؿُبَمَّدٍ  موازينُ 

 الشَّيخٌن أنَّ  الِعلم مع اؼبنهجية، هبذه أقرَّ  فقد قَِبل لو ولكنَّوُ  يلتزم، ال ذلك وبعد يقبل أنْ  على قادراً  كان
 عنهم أخذ الَّذين النَّواصب الفقهاء ىؤالء أمَّا النَّاس، أمام ا برسول يتشبَّها أن وباوالن اإلمكان قدر كانا

 واستحسانات وقياسات واِفرتاءات ِبدَع وعلى كاملة عبثّية على مبنّية قضّية فهي بعيد، زمنٍ  ح كانوا فهؤالء
 أنْ  مينِّ  يُطُلبُ  ذلك بعد ُثَّ  كروًعا فيكرع يأت الشِّيعيّ  واؼبرجعُ  ورفض، ذلك ُكلِّ  مع اؼبؤمنٌن أمًن خرقاء،

 اؼبنهجيَّة إنَّ  اؼبسلم للشاب تقول حينما َضَلل، ُكتب ىذهِ  فاشلة، ُكتب ىذه! الُكتب ىذه مثلَ  ُأؾبِّدَ 
 ماذا لذلك! ضَلل؟ أم ىدى ىذا النَّاصيب، بالفكر تُغّذيو وأنت الصيغة هبذه ىي االقتصادية اإلسَلمية

 !!القتصادنا الفكري النتاج ىو وىذا فاشل، أيضاً  ىو العملي الناتج العملي؟ الناتج كان
 أنَّكم أعتقد ال النَّجف، إىل الكويت ح اؼبسلمون اإلخوان يوجهوُ  سؤال(: اإلسَلم ح الَلربوي البنك)
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 إيرانيَّاً  شيعيَّاً  مرجعاً  يُرشِّحون (اؼبسلمون اإلخوان) أنّ  السَّابقة اغبلقة ح علينا مرَّ  أن بعد تستغربون
 العراق، ح اإلسَلمي للحزب رئيساً  ليكون النَّجف حوزة من شيعيَّاً  ىامشياً  ُمعمَّماً  ويُرشِّحون لزعامتهم،

م النَّجف، إىل سؤاالً  يُوجِّهوا أنْ  حينئذٍ  غريباً  فليس  فقد ىم، يُريدون ِلَما وفقاً  سيأت اعبواب بأنَّ  يعرفون ألهنَّ
 تكون ما أقربُ  وأهّنا البيت ألىل ـُبالفةٌ  منهجيَّةٌ  االقتصادية اؼبنهجيَّة أنَّ  فوجدوا اقتصادنا كتاب على اطّلعوا
 ُىناك توجد ال فحينئذٍ  اؼبنهجيَّة، ىذهِ  ح وقضيضها بقضِّها موجودةٌ  النَّاصبية اؼبصادر أنَّ  وجدوا إليهم،

 دبنطق تُفيت وأهّنا فعَلً  شيعيَّةٌ  النَّجف بأنَّ  يعتقدون الكويت ح (اؼبسلمون اإلخوان) كان لو وإالَّ  ُمشكلة،
 السؤال ىذا! تقولون؟ ماذا أنتم! جواهبا؟ يتبّنون ذلك وبعد سؤاالً  ؽبا يرسلون كانوا فهل والعرتة الكتاب

 مصريون ىم بكويتيٌن ىم ما منهم والكثًن الكويت ح اؼبسلمٌن اإلخوان أنَّ  لو! تقولون؟ ماذا إليكم ُموّجو
 على سُتجيب النَّجف بأنَّ  يعتقدون كانوا ىل النَّجف إىل سؤاالً  َوجَّهوا حٌن ُأخرى، دول ومن وفلسطينيون

 تقولون ماذا! سؤااًل؟ يُوجِّهون ىل ذلك يعتقدون كانوا لو! الصَّادق؟ ؿُبَمَّدٍ  ابن جعفر ؼبنظورِ  وفقاً  سؤاؽبم
  أنتم؟
م م: النَّجف إىل السؤال وجَّهوا إهنَّ  ديدهنا، ىو اوىذ الشَّافعيَّة بالطريقة ستفيت النَّجف أنَّ  من يقٌنٍ  على ألهنَّ

 ح اعبواب كتب الصَّدر باقر ؿُبَمَّد السيِّد الكتاب، ىذا ح اعبواب فجاء النَّجف، إىل السؤال وجَّهوا لذلك
 طباعة تبىنَّ  وىو الكويت، ح لوُ  وكيَلً  الكوراين عليّ  الشَّيخ وكان الكويت إىل هبا وبعث األوراق من ؾبموعةٍ 

 سيمّولون ىم وقطعاً  هبم، اػباصَّ  البنكَ  أسَّسوا ىناك اؼبسلمٌن اإلخوان إىل وصل وحٌن الكتاب، ىذا
 مراجعنا ىم! عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  اغُبجَّة اإلمام لظهور اؼبمهِّدة الربامج وسيمّولون! اغبسينيَّة الشَّعائر
 أهّنم وكيلوِ  من وظبعتم السيستاين، السيِّد األحياء، اآلن بأنفسهم مراجعنا!! اغبديث ُكتب طباعة يبنعون
 ..!!البصرة ح النَّواصبِ  غبمايةِ  األطباسَ  ينفقون

ِفيِالتسبيبِِِوفضلُِ - لبنان بًنوت، للمطبوعات، التعارف دار ،(اإلسَلم ح الَلربوي البنك) ىو ىذا
ِالَّذيِاإلسالمِفيِالالربويِالبنكِوكتابُِ - النَّشر دارُ  كتبتها الَّيت اؼبقدِّمة ىي ىذه - البحثِىذا

 أنْ  إىل - فُقهائهاِأكبرِِِأحدِيدِعلىِالنَّجفِجامعةِجهودِمنُِجزءٌِِىوِبنشرهِِِتقومِأنِِْمكتبتناُِيشرِّفُِ
 التمويل بيت - الكويتيِالتمويلِلبيتِالتحضيرِللجنةِالبحثِىذاِفيِالتسبيبِِِوفضلُِ -:يقول

ا الكويتيون، يعرفو الكوييت  ىذا البدايات من ولكن الكويتية، اغبكومة عليو سيطرت اؼبتأخرة السنوات ح ردبَّ
 الكتاب للهجرة، 2573 سنة ح اآلن وكبنُ  للهجرة، 2766 سنة الكتاب ىذا طُبع طُبع؟ مّت الكتاب

ذ الوقت ذلك وُمنذ ،2766 سنة طبع  من ينتفعون اؼبسلمون واإلخوان الكوييت، التمويل لبيت منهاجاً  ازبُّ
 سيطرت حيثُ  قليلة سنوات إىل الصَّدر، باقر ؿَبمَّد السيِّد وبركات النَّجف بربكات الطائلة األموال ىذه
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 أعلم ما حبسب ولكن الدقائق، وبُكلِّ  التفاصيل بُكلِّ  يل علم ال أعلم، ما حبسبِ  الكويتية اغبكومة عليو
 اغبكومة سيطرت الفرتة ىذه خَلل سنوات ثَلث أو سنتٌن خَلل يعين بعيدة ليست زمانية فرتة قبل

 خدماتوِ  ويُقدِّم أموالوُ  يُنفق البنك ىذا كان السَّابقة الكثًنة السنٌن ح وإالَّ  البنك، ىذا على الكويتية
!! أصبعٌن عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  البيت أىل أمر إحياء ح وهنار ليَلً  يسعون الَّذي اؼبسلمٌن لإلخوان

 عن يقول الَّذي!! للضَلل نشرٌ  ىذا! فشل من أكثر ىو بل عملي فشل فقط ليس! عملي   فشلٌ  ىذا
ا فاطمة  ..!!العملي اؼبستوى على وحّتَّ  النَّظري االقتصادي مشروعوُ  فشل الذي ىو فشلت، إهنَّ

 عقيدتنا، معرفةِ  ح ؿُبَمَّد آلِ  دستورُ  ىي الكامل، البليغُ  القولُ  ىي الَّيت الكبًنة اعبامعة الزيارة ح نقرأُ  ماذا
 ىل - تَ َبعَِلُكمَِورَأِييُِمَسلِّمَِلُكمَِوقَ ْلِبي - اعبنان مفاتيح ىو وىذا الكبًنة؟ اعبامعة الزيارة ح نقرأ ماذا
 وسائر اغبكيم، ؿُبسن والسيِّد الصَّدر، باقر ؿُبَمَّد السيِّد عليو كان الَّذي السلوك ىذا على ينطبقُ  اؼبعىن ىذا

 - ُمَسلِّمَِلُكمَِوقَ ْلِبي -! مناىَجو؟ يتبّنون والَّذين قطب سيِّد عن يُدافعون كانوا الَّذين اآلخرين اؼبراجع
 مرتضى السيِّد أو الليل، ينام أنْ  يستطيع ال وىو الرِّفاعي طالب السيِّد حالة على ينطبق اؼبعىن ىذا وىل

 ؿُبَمَّد السيِّد أو قطب، سيِّد على اإلعدام حكم إصدار خبرب ظبع حينما الصَّباح إىل ينم ل الذي العسكري
 ىذا يُزيِّن البعض ولكن عليو أُغمي قد فعَلً  ىو عليو، يغمى أنْ  كاد أو عليو أُغِمى الذي الصَّدر باقر

 فهل تبعاً  ؽبم رأيي كان إذا - تَ َبعَِلُكمَِورَأِييُِمَسلِّمَِلُكمَِوقَ ْلِبي - !!عليو يُغمى أنْ  كاد فيقول الوضع
! ؟(اإلسَلم ح الَلربويّ  البنك) أو( اقتصادنا) كتاب فيها ُرِسم الَّيت اؼبنهجيَّة ىذهِ  على الكَلم ىذا ينطبقُ 

 ىذا تقولون؟ ماذا عقولكم، على اعرضوىا قلوبكم، على اعرضوىا نفوسكم، على اعرضوىا اؼبضامٌن ىذه
 .أصبعٌن عليهم وسَلمو ا صلوات ؿُبَمَّد آل منطقُ  ىو
 ُدْوَنُكمَِولِيَجةٍُِِكلَِِِّوِمنِْ -:تقول أنْ  وإىل - َأْعَداِئُكمِِمنَِِْوَجلََِِّعزَِِّاهللِِِِإَلىَِوبَرِئتُِ -:الزيارة تقول أن إىل
 ؽبا شخصيةٍ  ُكلِّ  ومن ؾبموعةٍ  ُكلِّ  ومن جهةٍ  ُكلِّ  من - ُدْوَنُكمَِولِيَجةٍُِِكلِِِِّمنِْ - وليجة ُكلِّ  من -

 بيت أىل أحاديث ح الوالئج، يتخذون الَّذين الوالئج، تتَّخذوا وأنْ  إيَّاكم دوَنكم، ومنهُجها مسارُىا
اٍه، ُكلِّ  من إليكم أبرأ إنَّين - ُدْوَنُكمَِولِيَجةٍُِِكلَِِِّوِمنِْ - ؿُبَمَّد آلَ  يُنافرون الَّذين ىم العصمة  ُكلِّ  ومن اذبِّ
 اعبانب عن فقط تتحدَّث ال الوالئج ألنَّ !! االجتماعية الصَّداقة مستوى على كانت لو حّتَّ  ؾبموعٍة،

ا وليجتُو، ىم الرَُّجل خاصَّةُ  العقائدي،  ؾبموعةٍ  ومن آخر دينٍ  على ىو َمن الرَُّجل خاصَّة من يكون فلردبَّ
 سًنتو غِبُسنِ  عليو يعتمد وىو مثَلً  النَّصارى دينِ  على رجلٌ  الوجيوِ  الرَُّجلِ  خاصَّة من يكون ردّبا أخرى،
 ! وألمانتوِ 

 األوَّل العنوان قطعاً  منها، نتربّأ أنْ  علينا هبب الَّيت العناوين وعن اؼبصاديق عن تتحدَّث وىي واضحة الزِّيارة
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 الصورة تّتضح كي غد يوم حلقة ح اغبديث وسيأتينا العرض ىذا بعد وُتَلحظون الفكرية، الرباءةُ  ىو للرباءة
ينيَّة اؼبؤسَّسة أنَّ  من اً  وشديدٍ  شديد َضعفٍ  من تُعاين الدِّ ا ِجدَّ  اعبهات من كثًنٍ  ح الَعَدمِ  َحدِّ  إىل يصلُ  ردبَّ

  .الفكرية بالرباءة يتعلَّق فيما واألحيان
 :أيديكم بٌن أعِرُضَها الَّيت األحوال ىذهِ  هبا وزنوا ميزاناً  ضعوىا الثََّلثة الكلماًت، ىذه

 ىذه وح اؼباضية اغبلقة ح ُعرضت الَّيت األوضاع ىذه ،(تَ َبعَِلُكمَِورَأِييُِمَسلِّمَِلُكمَِوقَ ْلِبي) :األوىل الكلمة
ينيَّة اؼبؤسَّسة بأجواء يتعلَّق ما اغبلقة ُِمَسلِّمَِلُكمَِوقَ ْلِبي: )اؼبيزان ىذا على اعرضوىا الرَّظبيَّة، الشِّيعيَّة الدِّ
 .األوىل الكلمة ىذه ،(تَ َبعَِلُكمَِورَأِيي

 على ينطبق ىل الوصف ىذا غًنكم مع ال معكم معكم ،(َغْيرُِكمَِمعَِِاَلَِِمَعُكمَِفَمَعُكم) :الثَّانية والكلمة
 األحوال ىذه على ينطبقُ  ىل الوصف ىذا ،(َغْيرُِكمَِمعَِِاَلَِِمَعُكمَِفَمَعُكم) فيها؟ كبنُ  الَّيت األحوال

 !؟..وتفاصيلها ناهتاؤو ش حول اغبديثُ  ويدور بصددىا كبنُ  الَّيت واألوضاع
 - (ُدْوَنُكمَِولِيَجةٍُِِكلَِِِّوِمنِْ - الكلمة ىذهِ  على نقف حٌن - َوَجلََِِّعزَِِّاهللِِِِإَلىَِوبَرِئتُِ) :الثَّالثة والكلمة

اهٍ  ُكلِّ  ومن حزٍب، ُكلِّ  ومن ؾبموعٍة، ُكلِّ  ومن شخصيٍَّة، ُكلِّ  من أي وليجٍة، ُكلِّ  من   .لكم ـباِلفٍ  اذبِّ
: قُلت وحينما عنها، أربدَّثُ  الَّيت الرباءةُ  ىي ىذهِ  عنكم، وبعيداً  دونكم من وِمنهاجاً  برناؾباً  ؽبم رظبوا ىؤالء

ينيَّة اؼبؤسَّسة ح الرباءة عقيدة ضعف إنَّ   أنَّ  أعتقد األبرت اؼبنهج مَلمح أوضحِ  من ىو الرَّظبيَّة الشِّيعيَّة الدِّ
 .أيديكم بٌن وجليَّة واضحة أصبحت واؼبصاديق الصور

 ح اؼبتوفِّر اعبنان مفاتيح ىو الكتاب وىذا الكبًنة، اعبامعة الزِّيارة من عليكم أقرأ ُكنتُ (: الكاح) ىو ىذا
 عمر رواىا طويلة روايةٍ  من دبقطعٍ  أُذكِّرُكم فقط الشَّريف، الكاح كتاب من األوَّل اعبزء ىو وىذا بيوتكم،

 اغبلقات طوايا ح أيضاً  اؼبقطع ىذا وإىل الرِّواية ىذه إىل اإلشارة مرَّت وقد الصَّادق إمامنا عن حنظلة ابن
 - َمْشُهورَينَِعْنُكَماِالَخبَ َرانَِِِكانَِِفَِإنِْ -:الصَّادق لإلمام يقول حنظلة ابن ُعمر الربنامج، ىذا من السَّابقة
ِفَِإنِْ - اغبديثٌن ىذين يصف وكيف حنظلة ابن عمر لكلمات انتبهوا البيت، أىل أحاديث من حديثان

 عْنُكمِالث َِّقاةَُِِرَواُىَماَِقدِْ - الشِّيعيّ  الوسط ح ومعروفة مشهورة أخبار - َمْشُهورَينَِعْنُكَماِالَخبَ َرانَِِِكانَِ
 باؼبنت، يتعلَّق ما ىذا ومعروف، مشهور واؼبضمون السَّند، ح مشكلة توجد ال أنّو أي ثِقاة، والرُّواة -

 -:الصَّادق لإلمام يقوؽبا حنظلة ابن عمر كلمات إىل انتبهوا ذلك؟ من أكثر تريدون ماذا موثوق والسَّند
 اؼبتون ومضامٌن مشهورة، األخبار يعين - عْنُكمِالث َِّقاةَُِِرَواُىَماَِقدَِِْمْشُهورَينَِعْنُكَماِالَخبَ َرانَِِِكانَِِفَِإنِْ

َِرَواُىَماَِقدَِِْمْشُهورَينَِعْنُكَماِالَخبَ َرانَِِِكانَِِفَِإنِْ - موثوقة واألسانيد الشِّيعيّ  الوسط ح ومعروفة مشهورة
 قد اغبديثٌن ىذين أنَّ  باعتبار اغبديثٌن من حديثاً  لبتار أنْ  ألجل الصَّادق؟ اإلمام قال ماذا - عْنُكمِالث َِّقاةُِ
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َركُِِِبوِفَ يُ ْؤَخذُِِالَعامَّةَِوَخاَلفَِوالُسنَّةِالِكَتابُِِِحْكمَُِِحْكُموَُِِواَفقََِِفَماِيُ ْنَظر:ِقَالَِ - تعارضا َِخالفََِِماِويُ ت ْ
 خالفهم وما يرتَك العاّمة وافق فما النَّواصب، يعين العامَّة - الَعامَّةَِوَوافقَِِوالُسنَّةِالِكَتابُِِِحْكمَُِِحْكُموُِ
 - بوِفَ يُ ْؤَخذُِِالَعامَّةَِوَخاَلفَِوالُسنَّةِالِكَتابُِِِحْكمَُِِحْكُموَِواَفقََِِفَماِيُ ْنَظر - اإلمام؟ قال ماذا بو، يؤَخذُ 
َركُِِبوِفَ يُ ْؤَخذُِِالَعامَّةَِوَخاَلف - الشرط ىذا مع ولكن والسنَّة الكتاب حكم حكموُ  وافق َِخالفََِِماِويُ ت ْ

ُِحْكَموَِعَرفَاِالَفِقيَهانَِكانَِِِإنَِِْأرَأَيتَِِِفَداكُِجِعْلتُِ:ِقُ ْلتُِِالَعامَّة،َِوَوافقَِِوالُسنَّةِالِكَتابُِِِحْكمَُِِحْكُمو
:ِقَالِيُ ْؤَخذ؟ِالَخبَ َرينِبَِأيَِِِّلُهمُِمَخاِلَفاًِِواآلَخرِِلْلَعامَّةُِمواِفَقاًِِالَخبَ َرينَِِِأَحدَِوَوَجْدنَاِوالُسنَّةِالِكَتابِِِِمن
 - ِفَداكُِجِعْلتُِ:ِفَ ُقْلتُِ - الّرشاد تصيبون فإنَّكم العامَّة زُبالفون حينما - الرََّشادَِفِفيوِِِالَعامَّةَِخاَلفَِما

ِفَ ُقْلتُِ - ىنا اػبطًنة القضيَّة ىنا، الكَلم  ىي ما - !َجِميَعًا؟ِالَخبَ َرانَِِِوافَ َقُهَماِفَِإنِِِْفَداكُِجِعْلتُِ:
  هبري؟ ماذا ثَّ  موثوقة، واألسانيد الشِّيعة بٌن مشهورة اػبربين مضامٌن اػبربين؟ ىذين أوصاف

 ىذه ح ذلك من أكثر تُريدون والُسنَّة، للكتاب موافقان فهما موثوقة واألسانيد مشهورة اؼبضامٌن أنَّ  مع
 الشِّيعي، الوسط ح ومعروفة مشهورة األحاديث ومضامٌن مروية البيت أىل عن أحاديث! األحاديث؟

 ُموافقة الرِّوايات ذلك مع موثوقة، واألسانيد عليهم، اِ  صلواتُ  كَلمهم ىو الكَلم ىذا أنّ  معروف
 ُكلّ  مع اػبربان ىذان كان إذا - !َجِميَعًا؟ِالَخبَ َرانَِِِوافَ َقُهَماِفَِإنِِِْفَداكُِجِعْلتُِ:ِفَ ُقْلتُِ - والُسنَّة للكتاب

َركِوُقَضاتُ ُهمُِحكَّاُمُهمَِأْمَيلِِإلَيوُِِِىمَِماِِإلىِيُ ْنَظر:ِقَالَِ - النَّواصب؟ غبديث موافقٌن اؼبواصفات ىذه ِفَ يُت ْ
 اؼبعصومية وللُسنَّة للكتاب واؼبوافقان الثِّقاة روانبا اللَّذان اؼبشهوران اػبربان كان إذا - بِاآلَخرََِِويُ ْؤَخذُِ
 اتركوه سبيل، حديث أي إىل قلوهبم - َأْمَيلِِإلَيوُِِِىمَِماِِإلىِيُ ْنَظر:ِقَالَِ - قال؟ ماذا اإلمام العامَّة، يوافقان

 - اتركوه إليو، سبيل العامَّة قلوب لكن والُسنَّة، الكتاب ويوافق الثقاة ورواه البيت أىل حديث من كان وإنْ 
 اؼبوجودة اؼبعاين يقبلون اػبربين، يقبلون اؼبخالفون كان إذا - َجِميَعاًِِالَخبَ َرينُِِِحكَّاُمُهمَِواَفقَِِفَِإنِْ:ِقُ ْلتُِ

 ! ُتَلحظون؟ اػبربين، ح
 واألسانيد البيت، أىل عن جاءت اؼبعاين ىذه وأنَّ  الشِّيعّي، الوسط ح ومعروفة مشهورة معانيها أخبار،
 يقبلون اؼبخالفون ولكنْ  اؼبعصومٌن، وغبديث اؼبعصومية للُسنَّة وموافقة للُقرآن، موافقة ىذه واألخبار موثوقة،

َِكانَِِإَذا - األحاديث ىذه اترك اترك، - فََأْرِجوَِِِذِلكَِكانَِِإَذا:ِقَالَِ - يقول؟ ماذا اإلمام األخبار، ىذه
 - الصَّادق؟ اإلمام يقول ماذا ُثَّ  اتركها، األحاديث، ىذه اترك اترك، - ِإَماَمكِتَ ْلَقىَِحتَّىِفََأْرِجوَِِِذِلك
 عنهم، الثِّقاة يرويها مضامينها، ح مشهورة البيت، أىل عن أحاديث - الش بُ َهاتِِعْندَِِالُوُقوفَِِفَِإنَِّ

 الش بُ َهاتِِعْندَِِالُوُقوفَِِفَِإنَِّ -:يقول فاإلمام إليها سبيل النَّواصب قلوب ألنَّ  َوَلِكنْ  والُسنَّة، للكتاب ُموافقة
 الكتاب ىذا الصَّادق اإلمام سيسّمي فماذا! ُشبهات ُيسّميو والُسنَّة الكتاب وافق الَّذي حديَثهم ُيسمِّي -
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 بالفكر مشحون وىو سيسمِّيو ماذا ؟(اقتصادنا) الكتاب ىذا سُيسّمي ماذا أو! ؟(الُقرآن ظَلل) ح
 للكتاب وموافقة موثوقة، وأسانيدىا البيت، أىل عن مشهورة مضامينها أحاديث كانت إذا! النَّاصيب؟
 ِح  ااِلْقِتَحامِ  ِمنْ  َخي ْرٌ  الشُّبُ َهات ِعْندَ  الُوُقوفَ  فَِإنَّ : يقول فاإلمام إليها، سبيل قلوهُبم العامَّة ألنَّ  لكن والُسنَّة،

 يرويها مشهورة، وىي ؿُبَمَّد آلِ  أحاديثُ  ىذي! أنتم؟ تقولون ماذا ىلكات، أحاديثهم يسّمي - اؽْبََلَكات
 آل أحاديثُ  وىي ىلكات يسميها اإلمام إليها، سبيل العامَّة قُ ُلوب لكنَّ  والُسنَّة، للكتاب وموافقة الثِّقاة،
رٌِِالش بُ َهاتِِعْندَِِالُوُقوفَِِفَِإنَِّ - ؿُبَمَّد  ُيسمِّيها ُشُبهات، ُيسمِّيها - اْلَهَلَكاتِِفيِااِلْقِتَحامِِِِمنَِِْخي ْ

 ىي ىذه! ؿُبَمَّد؟ آل على وحسدٍ  وِحقدٍ  جهلٍ  من فيها ما ِبُكلِّ  الضَللة ىذه تسمُّون فماذا!! ىلكات
  .أيضاً  أحرار أنتم تقبلوىا أنْ  تُريدون ال أحرار، أنتم تقبلوىا أنْ  تُريدون ؿُبَمَّد، آلِ  موازينُ 
 طالب السيِّد الربنامج ىذا ح ُمقابَلتنا بطل مع البغدادية قناة أجرهتا مقابلة من اؼبقطع ىذا عليكم أعرض

  :معاً  ونستمع ُنشاىد البغدادية، قناة ح ُأجريت مقابلة من مقطع الرِّفاعي،
 كما يعين اإلخوان ُسنِّية، السَّاحة على دينية أحزاب سبقوكم ومن ىنالك أيضاً  أيضا يعين موالنا: ال ُمقدِّم]

ا معروف ىو وكما حديثك ح أنت أشرت  عبد ثورة بشأن يعين األفكار بعض ح كثًناً  معكم يلتقون وردبَّ
 معهم؟ مثَلً  تنظيمي تنسيق على كنتم ىل الشيوعية، بشأن قاسم، الكرمي
 . بالكامل حركاتنا ُكلِّ  على ونُطلعهم يعلمون وىم تنظيم وعلى وفاق، على نعم،: الرِّفاعي طالب السيِّد

  صديقي؟ عدوي عدو طريقة على أم وحدوي إسَلمي مبدئي جانب من ىذا ىل طّيب،: ال ُمقدِّم
م ولو ويعملون، إخواننا وىم الشَّرعي، التكليف من بوحيٍ  طريقة من ابداً  أبداً  ال: الرِّفاعي طالب السيِّد  أهنَّ

 ما يعين قضية مو قضيَّتنا ألنَّوُ  إلينا، انضموا لكان كَبنُ  انتصرنا لو وبالعكس احنا، إليهم النضممنا انتصروا
 . اإلسَلمي العمل ح والطائفية اؼبذىبية اغبزازات ىاي عندنا ما فد عدنا

 اغبكم، من اؼبوقف للسلطة، السَّعي للحكم، والسَّعي اغبكم جدلية ُىنالك يعين موالنا دائما: ال ُمقدِّم
 ُتشًن، كما يعين الشَّرعي، اعبانب وأيضاً  وآلياتِو، وضوابطوِ  السياسي العمل من اؼبوقف الدولة، من اؼبوقف

 حزب ىو أم عراقي كحزب ُأسِّس الدعوة حزب ىل باختصار يعين الِعراق، عن فقط ينطبق ىذا ىل
 شيعي؟
 إسَلمي أنَّوُ  أساس على شيعي وال عراقي أنَّوُ  أساس على ال الدعوة حزب ُأسِّس: الرِّفاعي طالب السيِّد
 ..وُسنَّة شيعةً  اؼبسلمٌن ولُكلِّ 

  !يعين؟ وبالعكس شيعة رؤسائو يعين حبزب يدخل السين كيف بس: ال ُمقدِّم
 ..دعوة كحزب كبن اغبساسية، ىاي عدنا ما احنا احنا، عنو نتكلم اللي ىذا: الرِّفاعي طالب السيِّد

 ؟..الكم أنتمي ؽبم قال اؼبسلمٌن لإلخوان راح منكم احد اكو: ال ُمقدِّم
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 ..اغبزب تأسَّس أنْ  دبجرد لكم أعرض: الرِّفاعي طالب السيِّد
 الدعوة؟ حزب: ال ُمقدِّم
 وكانت يعين اغبزب ح النَّشطٌن األعضاء من وكان السُّبييت ىادي ؿَبمَّد أعلمنا ايو،: الرِّفاعي طالب السيِّد

 وصار التحرير حزب إىل انتقل ُثَّ  قيادي، اؼبسلمٌن اإلخوان ح كان مرة أوَّل حزب، ح كان ىو ـبضرم لو،
ا ألسباب التحرير حزب عن انفصل ُثَّ  قطري، قيادي  لنا هبمع أنْ  منو فطلبنا آخر، لقاء ح نذكرىا ردبَّ

 ح القوام، مدرسة ح غرفيت ح ااِلجتماع وكان بغداد، ح اإلسَلميو واألحزاب اإلسَلمية اغبركات أقطاب
 فاضل منهم أذكر ؾبموعة اإلخوان ومن التحرير حزب من بغداد من فحضر نفق، ح غرفيت سرداب

 .. الدبُّويل عليّ  أبو منهم أذكر السويدي
 إسَلمي؟ حزب بالعراق تأسَّس ىل يعين الوقت، نستغلّ  حّتَّ  بس العذر أستميحك أنا يعين يعين: ال ُمقدِّم
 ..إسَلمي حزب اإلخوان كان: الرِّفاعي طالب السيِّد

 ..وشيعة ُسنَّة بيو ُسينِّ  شيعي يعين إسَلمي حزب ال ال: ال ُمقدِّم
 .. شيعي كان ىادي ؿُبَمَّد الشِّيعة، من منو كبًنة صبلة كان التحرير حزب: الرِّفاعي طالب السيِّد

 ..ُسينِّ  حزب ىو بس: ال ُمقدِّم
 .. شيخ وأبوه شيعي ىادي ؿُبَمَّد: الرِّفاعي طالب السيِّد

 . ُسين حزب ىو بس: ال ُمقدِّم 
 . ُسين التحرير حزب: الرِّفاعي طالب السيِّد

 نرجع راح بعدين احنا السِّياسيَّة اغبركات تاريخ ح يعين موالنا أقصد أقصد أنا ال شفت، أيو: ال ُمقدِّم
 ضمَّ  وحدوي إسَلمي حزب تأسَّس ىل السِّياسي، اإلسَلم شهده ما ح بس عموماً، السِّياسي لإلسَلم
 اعبميع؟

 . شيعة إليو انضم تأسَّس َلمَّا التحرير حزب بس تأسَّس، ما ال ال ال: الرِّفاعي طالب السيِّد
 .. جدليتنا إىل نعود احنا اذاً  طيب: ال ُمقدِّم
 شيعة لوُ  انضم أيضا اؼبسلمٌن اإلخوان حزب يعين موالنا يا اإلسَلمي واغبزب: الرِّفاعي طالب السيِّد

 ؾبموعة، اؼبسلمٌن، اإلخوان من كان السُّبييت ىادي ؿُبَمَّد اؼبسلمٌن، اإلخوان من كان العطا جابر كثًنون،
 عليو ا رضبةُ  البصري عارف شيخ ؾبموعة وبقى التحرير حزب إىل انتقلوا التحرير حزب اجى َلمَّا وبعدين
 من ُشكر غين أيضاً  بالنَّاصرية ىذا شسمو التحرير، حزب إىل انتموا البصرة ح كثًنون رفقاء وياه شيعي
  ..[.. التحرير حزب إىل انضم أيضاً  اؼبتدين الشَّباب ومن الشِّيعة
 ىذا على التعليق األشرف، للنَّجف اّلي التوقيت حبسب األذان وقت قاربنا قد ألنَّنا انتهى الربنامج وقتُ 
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 اؼبنهج مَلمحِ  ح اغبديث ُنكمل كي الشَّاشة، ىذهِ  ِعرب غداً  ألتقيكم غد، يوم حلقةِ  إىل سأتركوُ  الفيديو
 ..!! . األبرت اؼبنهجِ  من ِفراراً  الكوثر إىل وقُ ُلوبنا ُعُقولنا ِبُكلِّ  ونلجأ األبرت،

ا َيِصُفها حٌن! ؟... فاطمة َيْشَنأُ  األبرت اؼبنهج أنَّ  ُتَلحظون أال  إىل يصل الَّذي فاؼبنهجُ !! َفَشَلت قد بأهنَّ
 .األبرت اؼبنهج ِمن بالكوثرِ  نعوذُ !! فَاطَمة َيْشَنأُ  إنَّوُ  النتائج ىذهِ 

  ... الَقَمر رَِعايَةِ  ِح  أَْترُكُكم
 اإلًْزَسًِْذ عَلَى ًَهُزَبثِعٍِنَب هُشَبىِدٌِنَب ًًَُجٌُهِ ًُجٌُىِنَب عَيْ الىَسْةَ إوْشِف احلُسَني ؤَخٍِهَ ًَجْوِ عَيْ الىَسْةِ وَبشِفَ ٌَب

  ... احلُسَني ؤَخٍِهَ ثِحَكِّ

  ... اهلل ؤهَبىِ يف ... جَوٍعبً الدُّعَبء ؤَسإَلُىن
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ِ:وفيِالختام
الِبُ  ّدِم  نِالتنبي  وِال  ىِأنّن  اِحاولن  اِنق  لِنص  ويِالبرن  امبِكم  اِى  يِوى  ذاِالمطب  وعِالِ
يخل  وِم  نِأخط  اءِوىف  واتِفم  نِأرادِالدقّ  ةِالكامل  ةِعلي  وِمراجع  ةِتس  جيلِالبرن  امبِ

ِبصورةِالفيديوِأوِاألوديوِعلىِموقعِزىرائيون.
 
 
ِ

ِمعِالتحيات
ِال ُمتابَعة
ِزىرائيون
ِى 3417ِ
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