
هِيْ أَجْلِ ًَعًًْ هَيْدًَيٍّ زَاقْ     هِيْ أَجْلِ ثَمَبفَتٍ شٍِعٍَِّتٍ أَصٍِلَت 
 
 
 

 

 جاَمَنِرَب
 َوالِعِتَرة الِكَتاب َمَلفُّ

 النَّاِطق الِكَتاُب: الثَّاِلث اجُلِسُء
 

 

 الِغـــّزيعبـُد احلليـم 

 

 

 ٌىهنشـــٌزاث هٌلع شىسائٍــّ

 



 

 

 

 جاَمَنِرَب

 َوالِعِتَرة الِكَتاب َمَلفُّ

 النَّاِطق الِكَتاُب: الثَّاِلث اجُلِزُء

 اِلِمَئة َبعد َوالُعِشُرون التَّاِسَعُة اِلَحَلَقُة

 واأَلرَبُعون الشَّاِدس اجُلِزُء: َفاِطَمة َيا َلبَّيِك

 7ج الَبَراَءة َضِعُف ــ 2ق الشِّيعّي الواقع يف األبرت املنهج مالمُح

 الفضبئٍتبسًبهجٌ حلفصًًٌٌ عسضخو لنبة الموس 

  ًبطسٌمت البث املببشس

 ىـ 7347 تجاحل ًذ 08 0بخبزٌخ

 م 2076/  09/  70 املٌافك0

 



 

 
 
 

 راءــازهــــي
 



  46/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 219 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 3 - 
 

 
 
 

 
 بِعْنِ اهلل السَّحْوَيِ السَّحٍِن

 
  ...األًَْلٍَِبء ٌَخٌَجَّوُ إِلٍَوِ الَّرِيْ اهلل ًَجْو ٌَب عَلٍَه ظَلَبمٌ

  ...اهلل بمٍَّتَ

 ...!فَمَدَن؟ هَيْ ًَجَدَ الَّرِيْ ًَهَب ًَجَدَن هَيْ فَمَدَ هَبذَا
 

 
 

  



  46/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 219 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 5 - 
 

 الْوِئَت بَعد ًَالعُشْسًُى الخَّبظِعَتُ تُمَلَحَالْ

 ًاألَزبَعٌُى العَّبدِض اجلُصْءُــ  فَبطِوَت ٌَب لَبٍَّهِ

 7ج البَسَاءَة ضَعْفُ  -  2 ق الشٍِّعًّ الٌالع يف األبرت املنيج هالهحُ
 

  ... بَ َناِتْ  أَبْ َناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسََلمٌ 
 ادلنهج َمَلمحِ  ف احلديثُ  زالَ  وال ..!!. فَاِطَمةِيَاِلبَّيك8ِِ اْلَماِضَية احلََلَقاتِ  ِفْ  اْلُمَتقدِّم الُعنوان ُىوَ  الُعنوانُ 
ينيَّة ادلؤسَّسة وسط ف وخصوصاً  الشيِّعيّ  الوسط ف يتحرَّكُ  الَّذي األَبرت  احلديثُ  مرَّ ..!! الرَّمسيَّة الشِّيعيَّة الدِّ
 َىذين اخرتق الَّذي اإلخواين ادلدِّ  عن احلديثُ  ومرَّ  إيران، وشيعة العراق شيعة العامل، ف الَتَشيُّعِ  َجَناحي َعنْ 

 إىل الكَلمُ  ووصل. اإلخواين ادلدِّ  وجوه أقبحُ  وىوَ  اللَّعٌن الُقطيب وينالتك عن أيضاً  احلديثُ  وكان اجلَناحٌن،
 ادللمحٌن ىذين من ملمحٍ  لكلِّ  ملَمحٌن، ف كان احلديثِ  وُكلُّ  وَكربَلء، النَّجفُ 8 العراق ف التشيُّعِ  جناحي
  8وتفاصيل وذيول تشعبات
 !ادلقيتة الصنميَّةُ  :األولِالملمحُِ

 . األحيان من كثًنٍ  ف انعدامها بل الرباءة عقّيدة ضعف:ِالثانيِوالملمح
 اللَّعن عن أربدَّث وال الفكريُة، الرباءة وىي األَِئمَّة يريدىا الَّيت احلقيقية الرباءة هبا اعين8 الرباءةِ  بانعدام واعين
 الرباءةُ  وتبدأُ  8الفكريةُ  الرباءةُ  ىي احلقيقية الرباءةُ  براءة، عنوُ  يقالُ  وسطحي   ظاىري   شيءٌ  فهذا ادلطاعن وذكر

 ىي ىذه ناصيبٍّ، أثرٍ  كلِّ  ومن رائحةٍ  كلِّ  من بريئاً  ادلنهجُ  يكون أن 8ادلنهجية الرباءةُ ، ادلنهج ف الرباءةِ  من
  .زُلَمَّد آل يريدىا الَّيت الرباءةُ 

 وعن النجف ف وآثارهِ  التكوين ىذا وجوه عن وربدَّثتُ  اللعٌن القطيب التكوين مظاىرِ  ف احلديثُ  تشعَّب
 تطبيقٌ  وىو الكاِتب أمحد إىل وَصْلتُ  حّتَّ  بتفاصيلوِ  فشيئاً  شيئاً  احلديثُ  وهتادى َكربَلء، ف وتكوينو وجوىو
اً  واضحٌ   ف ِشيعيَّةٍ  عائلةٍ  من َكربَلئي   ىو مذّكراتِو، من شيئاً  عليكم قرأتُ  األبرت، ادلنهج تطبيقات من جدَّ

ثوُ  كان أُْمو أنَّ  من مذكراتوِ  ف ىو يقول كما التدّين، جوّ   اللِ  صلواتُ  احَلسن ابن احلجَّة عن كثًناً  ربدِّ
 صارَ  حّتَّ  ادلرجعية ذلذهِ  الديينّ  السياسي التنظيم ف وترقَّى الشًنازية، ادلرجعّية أحضان ف نشأ عليو، وسَلموُ 

 الوكالةُ  الكاتب، ألمحد الشًنازي ادلرجع كتبها الَّيت الوكالة نصُّ  ىذا .اإلسَلمي العمل ُمنظمة قَادة ِمن
ينيَّة الشرعيَّة  8 الدِّ

:ِوبعدِالطاىرينِوآلوُِمَحمَّدٍِِعلىِوالسَّالمِوالصَّالةِالعالمينَِربِهللِالحمدُِِالرحيمِالرَّحمنِاهللِبسم
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ِوقبضِالحسبيةِاألمورِتصّديِفيِعنيِوكيلٌِِعّزهِدامِالكاتبِأحمدِالشَّيخِالحاجِالعالمَّةِفضيلةِفإنَِّ
 القضائية، األمور بعض ف أو الُقصَّر أمر ف يتعلَّق فيما شرعي مصطلح احلسبية األمور - الشرعيةِالحقوق

ِوقبضِالحسبيةِاألمورِتصّديِفيِعّنيِوكيلٌِ - الشرعي الوسط ف معروف ومصطلحٌ  شرعي   أمرٌ 
 - مكتوب ىو حال أيّ  على وصرفو، يبدو - وصرفٍِِالسَّالمِعليوِاإلمامِسهمِخاصَّةًِِالشرعيةِالحقوق
ِلنشرِيهتمِأنِمنوِوالمرجوِإليناِالباقيِوإيصالِالمقرَّرةِالمصارفِفيِالثُلثِمقدارِإلىِوصرفٍِ
ِالموفقِواهللُِِالنَّجاةِسبيلُِِىوِالَّذيِاالحتياطِبكمالِالشرعيَّةِلألمورِويتصدَّىِاألنامِوىدايةِاإلسالم

 السيِّد من ناذلا أنَّوُ  من الكاتب أمحد ىو يقول كما الوكالة ىذه - الختمِالشيرازي،ُِمَحمَّد.ِالمستعان
 .إيران ف كان حينما الثمانينات، أواسط ف الشًنازي

 الرَّجل ىذا يُكن مل والسياسي، الديين َنشاطوِ  من وواضحٌ  الرَُّجل تأريخ من وواضحٌ  الوكالة ىذه من واضحٌ 
ينيَّةُ  ادلؤسَّسةُ  عليو الَّذي التقليدي اجلو عن خرجَ  قد  الَّذي ىو وىذا الواضح ىو ىذا الرَّمسيَّة، الشِّيعيَّةُ  الدِّ

 ىو اإلمجالية، خطوطها ف التفاصيل ىذهِ  مع يتطابق فهو معلومات من عندي وما عنو، شخصيَّاً  أنا أعرفوُ 
 اإلسَلمي العمل وسط وف ادلرجعي الوسط ف نشأ األوىل، أياموِ  منذُ  متدّينٌ  شيعيَّة، عائلةٍ  من شيعي   َرُجلٌ 

 اإلسَلمي، العمل ُمنظمة ف القيادات ومن البارزة الكوادر من صارَ  حّتَّ  األجواء ىذهِ  ف وتدرَّج السياسي،
 الشًنازيةُ  ادلرجعّيةُ  ومنحتوُ  السياسي، احلقل ف واشتغل احلوزوي، احلقل ف واشتغل اإلعَلم، حقل ف اشتغل
 ادلتديّنٌن، لعموم االعتيادية التقليديَّةُ  األجواءُ  وىي األجواء ىذه ف يعيش كان الرجل الشرعيَّة، الوكالةَ 

 أمحد أنَّ  حّتَّ  جدَّ  الَّذي فما عموماً، الشيِّعيّ  الوسط ف اإلسَلمي السياسي احلقل ف والعاملٌن واحلوزوّيٌن،
 شيءٌ  ىو جدَّ  الَّذي! بامتياز؟ شيعّياً  امساً  أصبح األمًن عبد الزَّىراء عبد الرَّسول عبد احلقيقي وامسوُ  الكاتب

 .ضلّ  أم اىتدى وىل سلطئاً، أم مصيباً  كان ىل النظر بغضّ  نفسِو، مع صدق الكاتب أمحد أنَّ  واحد
 احلديث طبيعة ألنَّ  ىكذا كَلمي بعضُ  بدا وإن حّتَّ  الكاتب ألمحد ُمناقشاً  لست أنا الربنامج ىذا ف

 ألمحد زُلَاِجَجاً  أو ىنا مناقشاً  لستُ  الكاتب، ألمحد تساؤل طرح فيوِ  يكون قد بأسلوبٍ  التعبًن تقتضي
 أكثر إىل زنتاجُ  احلديث أن ويبدو للحديث، بقايا بَِقَيت إن اآلتية احللقات ف وال احللقة ىذهِ  ف ال الكاتب

  مناقشاً؟ لست إنَّين دلاذا تقول قد. حلقة من
ينيَّة ادلؤسَّسة نظرِ  وجهةِ  حبسبِ  الغلوّ  خطّ  هنايةِ  ف أقفُ  رجلٌ  أنا  يعتنقها زال ال والَّيت الرَّمسيَّة الشِّيعيَّة الدِّ

 بنفس يفكرُ  زال ال لكنَّوُ  احلجَّة اإلمام وجود أنكر أنّو صحيحٌ  الكاتب أمحد الكاتب، أمحد ويعتقدىا
ينيَّةُ  ادلؤسَّسةُ  هبا تفكِّرُ  الَّيت الطريقة ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  ثوبَ  ينزع مل اللَّحظة ىذه إىل الرَّمسيَّة، الشِّيعيَّةُ  الدِّ  الشِّيعيَّةِ  الدِّ
ينيَّةُ  ادلؤسَّسةُ  فيوِ  تتحرَّك الَّذي ادلنهج بنفسِ  يُناقشُ  فهو أحاديثِو، ومن كتبو من واضحٌ  وىذا الرَّمسيَّة،  الدِّ
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ينيَّة ادلطالب سائر وف العقائد استنباط عملية وف الشرعية األحكام استنباط عملية ف الرَّمسيَّة الشِّيعيَّةُ   الدِّ
ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  لباس سنلع مل اآلن إىل فالرجلُ  ادلنهج، بنفس ويناقش ويفكِّر يتحرَّك وىو اأُلخرى،  الشِّيعيَّةِ  الدِّ

 ما عليو يرتّتبُ  احلجَّة اإلمام وجود وإنكارُ  عليو، وسَلموُ  اللِ  صلواتُ  احلجَّة اإلمام وجودَ  أنكرَ  وإن الرَّمسيَّة
 ! عقيدتنا لكلِّ  وإعدامٌ  إهناءٌ  إنَّو يرتّتب،

 ىناك العراقية، اللهجة ف تعبًن عندنا أخرى وبعبارةٍ  الغلّو، خطّ  هناية ف أقفُ  أنا قليل قبل قلتُ  كما فأنا
 وجهةِ  وحبسبِ  العراقي بالتعبًن [َأگَشر] ُمَغاِل  أنا ،[َأگَشر] الشيء ف الشدَّة عن هبا يُعربَّ  ُتستعَمل كلمة
ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  نظر  أعلى ف بل اخلّط، هناية ف أقفُ  إنَّين ،[َأگَشر] مغال فأنا قطعاً، احملرتمة الشِّيعيَّةِ  الدِّ

م ادلغالٌن الّرجاليون يصفُ  كما القمَّة،  طيَّارٌ  فأنا توفيقي، ىو ىذا أصنع؟ ماذا طيَّاٌر، رجلٌ  فأنا طيارون بأهنَّ
 ف روايةٍ  كلَّ  أترصَّدُ  ،[َأگَشر] مغال8 قليل قبل قلت وكما الغلّو، خطّ  هناية وف القمَّة، هناية على أقف

ينيَّةُ  ادلؤسَّسةُ  ُتَضعِّفها البيت أىل مقامات  ُيضعُِّفها رواية أيّ  الكرام، مراجعنا وخصوصاً  الرَّمسيَّة الشِّيعيَّةُ  الدِّ
 غد يوم يسمُعين منكم كان من احلسٌن زوَّار من أطلبُ ! أصنع؟ ماذا مريض هبا، أؤمن فإنَّين الكرام مراجعنا

 يوم احلاضرين من الليلة، ىذهِ  ف احلاضرين من احُلسٌن زوَّار من فأطلبُ  عرفة، ليلة الليلة وىذهِ  عرفة، يوم
 دبقامات َترتبطُ  الَّيت واألحاديث الروايات ترصُّدِ  مرضُ  وىو ادلرض، ىذا من الشفاء بعدم ل يدعوا أن غد
 حٌن األعلم درجة ف ادلراجع األعلم، ادلراجع خصوصاً  الكرام، مراجعنا يُنكرىا الَّيت الغيبية زُلَمَّد آلِ 

 َتفسًنىم ف أو ومصائبهم ُظَلمتهم ف أو الغيبية مقاماهتم ف البيت أىل أحاديثَ  وينكرون يشكِّكون
  .وأدعيتهم زياراهتم ف أو للُقرآن

 كلَّما العليا ادلراجع األوىل، الطبقة ف خصوصاً  الكرام مراجعنا من إعراضاً  وجدتُ  ُكلَّما أكثر أتعلَّقُ  إنَّين
 خطًن مرضٌ  وىذا! األدعية؟ وىذه الروايات هبذه أكثر يتعلَّقُ  وقليب عقلي دلاذا أدري ال أكثر شكَّكوا
 ادلوقف، ىذا ف إذاً  أقفُ  فأنا، ادلرض ىذا من الشفاء بعدم ل تدعوا أن منكم أطلبُ  أنَّين إالَّ  منو فاحذروا

 ما ىي نقطةٍ  ف يقفُ  نظري ف ىو الكاتب أمحدُ  ىذا والرَُّجلُ  عليو ُأحَسد ال نظركم ف ادلوقفُ  ىذا وردّبا
 دلاذا؟ مفرداتِو، كلّ  أرفضُ  ألنَّين النقاش؟ نبدأ أن نستطيع حّتَّ  نقطةٍ  أيّ  وف نلتقي فأين النَّصب، وراء

 ادلفردات الباقٌن، مقام تعاىل الل وَأْعَلى ادلاضٌن على تعاىل الل رضوان الِكرام مراجعنا مفردات ىي ُمفرداتوُ 
 مجلةً  ادلفردات ىذه أرفضُ  وأنا الكرام، مراجعنا ُمفردات ىي زُلَمَّد آلِ  عقيدة نقضِ  ف يستعملها الَّيت

اً، بعيدين مكانٌن ف حننُ  فإذاً ! وتفصيَلً   إنَّوُ  النَّصب، خطّ  هناية ف ليس والرَُّجل الغلوّ  خطّ  هناية ف أنا جدَّ
 ىو! التشّيع على زال ال أنَّوُ  يَ ْزُعم ىو كان وإن نظري وجهة ىذه ىذا، نظري ف النَّصب منطقة خارج
 إىل مجيعاً  ويدعوكم أمثال ويدعو يدعوين وىو الصحيح، ىو وتشّيعوُ  التشّيع على زال ال ىو يقول، ىكذا

 وأنتم عليو، أنا الَّذي ادلنحرف الغلوّ  هبذا التمّسكِ  إىل أدعوكم أيضاً  بدوري وأنا التشّيع، هبذا التمّسكِ 
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 ..!!أحرار
 أطرحُ  إنَّين البحث؟ طاولة على الكاتب أمحد قضيَّة َتْطرحُ  فلماذا كذلك األمرُ  كان إذا8 قائلٌ  يقول قد

 8ألمرين الربنامج ىذا ف البحث طاولة على الكاتب أمحد قضيَّة
 الَّذي األبرت ادلنهج مَلمحُ  فيوِ  تتجلَّى واضحاً  وتطبيقاً  جليَّاً  مثاالً  الكاتب أمحد أنَّ  أجد :األولِاألمرُِ

 .احللقات ىذهِ  ف عنوُ  أربدَّثُ 
 الفكرةُ  تتَّضح كي الظاىرة ىذه أَشرِّحَ  أن أُريد نظري، وجهة من قطعاً  الظاىرة ىذه ُأَشرِّحَ  أن أُريد :وثانياًِ
 اإلمام وجو ف للوقوفِ  الشيِّعيّ  الوسط ف األرضيَّة سيُ َهّيئ األبرت ادلنهج أنَّ  من عنها، أربدَّثُ  الَّيت

  ..!!احلجَّة
ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  داخل من َشرعيّ  ونتاجٌ  وعمليّ  واضح تطبيقٌ  وىذا بعد يظهر مل اإلمام ىو فها  الشِّيعيَّة الدِّ

 إذا وراءُه، االستعمارية اجلهات وإنَّ  وراءُه، الوىابية إنَّ 8 األقوال وَىذه اجلّو، ىذا من َخرج الرَُّجل الرَّمسيَّة،
ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  أقوالِ  وسخافاتُ  أكاذيبُ  ىذهِ  تشاىدوه، وال الربنامج ذلذا تستمعوا فَل هبا ُتصدِّقون كنتم  الدِّ

 سأناقش أيديكم، بٌن احلقيقة سأعرضُ  فإنَّين احلقيقة تعرفوا أن أردمت وإذا. اخلطّ  ولط على الرَّمسيَّة الشِّيعيَّةِ 
 أمحد لقضيَّة طرحي ف السبب ىو ىذا أبعاد، عدَّة من وأتناوذلا وجليّ  واضحٍ  بشكلٍ  وأطرحها القضيَّة

 طريقو ف ىو األَبرت ادلنهج أنَّ  فكَرةَ  لُكم أُقرِّب كي ادلثال ىذا أو الظاىرة ىذه أدرس أن أُريد الكاتب،
 ..!! احلجَّة اإلمامِ  بوجوِ  للوقوفِ  الشيِّعيّ  الواقع لِتَ ْهِيَئة لَِتهِيَئتكم،
ثنا البيت أىل فكلماتُ  ثنا احلجَّةو اإلمام بوجو سيقفونَ  بأهّنم الشِّيعيَّة األوساط ومراجع فقهاء عن رُبدِّ  ورُبدِّ

 اإلمام لقتلِ  اجلموع رنّهزون والكوفة النَّجف شيعة عن ىكذا، تقول الرِّواية بالذَّات، النَّجفيٌن الشِّيعة عن
 للوقوفِ  السفياين مع سنرجون ُثَّ  النَّجف، ف السفياين قوَّات وتستقرُّ  للسفياين األبواب يفتحون احلجَّة،

 عن تتحدَّث الروايات ىذه أنَّ  لنفرتض ربدَّثت، ىكذا الروايات النَّجف، دخول من ومنعوِ  اإلمام بوجوِ 
 زلتوماً، ليس والبعض زلتوم، منها البعضُ  الغيبة شؤون ف وردت الَّيت األحاديث أن باعتبار زلتمل، سيناريو
 أن شنكن الروايات أنّ  يعين األخرى، التفاصيل سائر إىل مشروطاً، ليس منها والبعضُ  مشروط، منها والبعضُ 
 مقدِّماتوُ  توّفرت إذا يتحقَّق؟ مّت يتحقَّق، ال قد أو السيناريو ىذا يتحقَّق قد سيناريو، من أكثر لنا تعرض

 أمحد آثارُه، وىذهِ  اللَّعٌن القطيبُّ  التكوينُ 8 األول وعنوانوُ  عنو أربدَّثُ  الَّذي األبرتُ  ادلنهجُ  كان فإذا وأسبابُو،
 بأنَّ  كلمتو تذكَّروا ولكن البيان، سيأت كيف؟ تقولون قد اللَّعٌن، القطيب التكوين آثار من ىو الكاتب
 الفكرُ  ىو الفقري العمود والثقافيَّة، الفكريَّة اإلسَلمي العمل منظمة دلكتبةِ  دلكتبتهم، الفقري العمود

 الُعليا، كوادرىم من وكادرٌ  قادهتم من قائدٌ  وىو مذكَّراتو، ف ومكتوبٌ  مثبَّتٌ  ىذا القطيّب، والفكرُ  اإلخواينّ 
 مرَّة قطب سيِّد كتب من كتابٍ  بقراءةِ  يوصي كيف عنو وكيَلً  وكان يقلِّدهُ  كان الَّذي مرجعوِ  إىل واستمعتم
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 ىذا ادلاضية، احللقةِ  ف ىذا احلديثُ  مرَّ  شُنكن، ما بقدرِ  الكتاب ىذا حبفظ حبفظِو، ويوصي ومرَّة، ومرَّة
 إليها وأضاف ادلعتزل، والفكر الشافعي بالفكر ادلشبعةِ  احلوزةِ  أجواء من خرج األجواء، ىذه من خرج الرَّجلُ 

 طبيعي   وشيءٌ  األجواء، ىذه بٌن من الرَّجلُ  فخرجَ  اللَّعٌن، الُقطيبِّ  بالفكرِ  ادلشبعة التنظيمية السياسيَّة األجواء
 الَّذي ىذا ىو! اآلخرين؟ بالُ  فما ستقولون إليها، وصلَ  الَّيت النتيجةِ  إىل الذوق وىذا ادلناىج ىذه تقوَدهُ  أن
 . شرِحو وبصددِ  بيانوِ  بصددِ  بصددِه، أنا

 وبالذَّات احلجَّة اإلمام مواجهة ف السفياين مع ستقفُ  الشِّيعة أنَّ  من البيت أىل أحاديث ف جاء ما فأقول
 َىذا زماهِنم، إمامِ  لقتالِ  متأّىبٌن وكربَلء النَّجف بٌن سيقفون الفقهاء وأنَّ  َكربَلء، وأىلُ  النَّجف، أىلُ 

 ىناك يكون أن شروطو شروطو؟ ىي ما مشروط، سيناريو ىذا أن لنفرض ولِكن الروايات ف ومثبَّتٌ  موجودٌ 
 وأمحدُ  النتيجة، ىذهِ  إىل الشِّيعةُ  فستصلُ  أبرتٌ  منهجٌ  ىناك كان فإذا عنو، أربدَّثُ  الَّذي ىو وىذا أبرت، منهجٌ 

 . والُقطبيَّة واالعتزالِ  الشافعيَّةِ  بٌن مجع الَّذي األبرت، ادلنهج ذلذا واضحٌ  عملي   تطبيقٌ  ىو الكاتب
 ضَلل الكاتب؟ أمحد ظاىرة أمسيو، ماذا أتناول أن حداين الَّذي للسبب واضحةً  باتت الصورة أن أعتقد
 أمحد مشكلةُ  النتيجة، ونفس ادلضمونِ  نفس إىل وتؤدِّي واحدة التعابًن الكاتب؟ أمحد مثال الكاتب؟ أمحد

 شيئاً، فعل ما الرَُّجل َتعلَّمُو، الَّذي ادلنهج ِضمن نَفسوِ  َمع َصَدقَ  أنَّوُ  الكاتب أمحد مشكلةُ  أين؟ الكاتب
ينيَّة، األجواء وداخل ادلرجعّي، اجلوّ  وداخل احلوزة، داخل منهجاً  تعلَّم  اإلسَلمية، التنظيمات وداخل الدِّ
 إذا أنتم أو أنا مّنا واحدٍ  وأيّ  النتيجة، ىذه إىل فوصل نفسو مع صادقاً  فكان ىو، كما وطبَّقوُ  منهجاً  تعلَّم
 آمنا إذا أنتم، أو أنا واحد، أيّ  الكاتب، أمحدُ  إليها وصل الَّيت النتيجة نفس إىل فَسنصلُ  ادلنهج نفس طبَّقنا
قنا ادلنهج هبذا آمنا إذا الرَّمسّي، احلوزويّ  ادلنهج وىو ادلنهج هبذا  على ىو كما نطبِّقوُ  أن وأردنا بوِ  وصدَّ

 . الكاتب أمحدُ  إليها وصل الَّيت النتيجة ىي فالنتيجةُ  عقائدنا
 بالشكل أو كتبهم ف احلجَّة باإلمام عقيدهتم على ادلنهج ىذا يطبِّقون ال ادلراجع بال فما8 تقولون قد

 أمحد إليها وصل الَّيت النتيجة نفس إىل لوصلوا ادلنهج ىذا طبَّقوا لو وإالَّ ! العليّن؟ بالشكل أو الرَّمسيّ 
 فهذا الرجل، وراء الدوليَّة ادلخابرات وبأنَّ  الرجل، وراء الوىابية بأنَّ 8 يقال الَّذي الكَلم ىذا ولذا الكاتب،
 ىذا معو وتواصلت صحيح، ىذا لوُ  روَّجت أفكارُُه، وانتشرت كتَبوُ  نشر أن بعد الوىابية نعم، كذب،

 مل الرَّجل بالوىابية، ارتباطٍ  على يكن ومل وىابياً  كان ال الرَّجل الوىابية، من تبدأ مل القضيَّة ولكن صحيح،
 من خرج شيِّعّي، الرجل كذب، ىذا ُيطرَحُ  الَّذي الكَلمُ  ىذا األجنبية، بالدوائر مرتبطاً  يكن ومل عميَلً  يكن

 الديين، اجلوّ  داخل مشاكل سياسيَّة، مشاكل عاشها، مشاكل بسببِ  األمر ف ما غاية الشيِّعّي، الوسط
 نفسوِ  مع صادقاً  صار أن اجلُرأة من شيئاً  عندهُ  َجعلت ادلشاكل ىذهِ  إيران، ف ادلشاكل ىذه عاشوا واجلميع

 وادلنهجُ  أبرت، منهجٌ  ادلنهج ألنَّ  دلاذا؟ النتيجة، ىذه إىل فوصل العقيَّدة، ىذه على ىو كما ادلنهج فطبَّق
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 الَّذي نفسوُ  ىو ادلنهج ىذا لذلك والطبيعي، ادلنطقي الشيء ىو ىذا البرتاء، النتائج إالَّ  يعطي ال األبرت
 وطريقتوُ  وىدفوُ  عنوانوُ  الناصيبّ  وادلنهجُ  ناصيّب، منهج ادلنهج ىذا ألنَّ  دلاذا؟ الُقرآن، تفسًن أحاديث ُيسِقطُ 

 منهَجهم نطبِّقُ  فحٌن يقبلونو، ال زُلَمَّد آل حديثِ  من يأت فما!! العمرية الطريقة وىي" الل كتاب حسبنا"
م مقاماهتم أحاديثُ  وسرُتَفضُ  التفسًن، ف زُلَمَّد آل حديثُ  سًُنَفضُ   آلِ  دبقامات يعتقدون ال أساساً  ألهنَّ
 دلاذا؟ الرجعة، تفاصيل إىل الوالدةِ  أحاديث من تفاصيلها بُكلِّ  ادلهدويَّة األحاديث منظُومة سًنفضون زُلَمَّد،

 التوسُّل وأدعيةُ  الزياراتُ  السقيفة، فكر مع العمريّة، ادلنهجّية مع بادلئة ةمئ متضاّدة ادلنظومة ىذه ألنَّ 
 ف زُلَمَّدٍ  آل وُظَلمةُ  عليها، َجرى وما الطاىرة الصديقةِ  وظَلمةُ  ادلنهج، ىذا حبسبِ  ضعيفةٌ  وادلناجيات

 ادلنهج، ىذا من والنفي واإلنكارِ  والتشكيكِ  التضعّيفِ  طائلة ربت يقعُ  ىذا كلُّ  َكربَلء، غًن وف َكربَلء
  .الكاتب أمحد عن النظرِ  بغضِ  ادلنهج، ىذا نفس من

م ولو العناوين، ىذه بتحطيم يومٍ  كلِّ  ف مراجُعنا ينفُِّذهُ  الذي ىو الدور فهذا  بشكلٍ  ادلنهج ىذا طبَّقوا أهنَّ
 الوالدةِ  أحاديث على ادلنهج ىذا طبَّقوا ذلك، يعلنون ال ولكنَّهم طبَّقوه مراجعنا طبَّقوه، وقد وعلين صريحٍ 

 واحد حديث عندىم يوجد ال واألحياء، األموات الكرام، مراجعنا عند واحدٌ  حديثٌ  حّّت  منها يوجد فَل
 السيِّد عند وال السيستاين، السيِّد عند وال اخلوئي، السيِّد عند ال الكثًنة، الوالدة أحاديث من صحيح

 من واحد حديث وال يوجد ما اآلخرين، ادلراجع عند وال الصدر، باقر زلمَّد السيِّد عند وال الربوجردي،
 حبسبِ  البعض رقَّع وإذا احلوزة، ف ادلوجودةِ  ادلنهجيَّةِ  حبسب صحيح حديث ادلهديّ  اإلمام والدة أحاديث
 جل،الرَّ  بوِ  قام الَّذي ىو ىذا ويُناَقش، مدخولٌ  َكَلمٌ  أيضاً  فهو األحاديث بعض لتصحيح كَلماً  ادلنهجيَّةِ 

 ف احللقات ىذهِ  ف احلديث أليس عنو، أربدَّثُ  الَّذي األبرت ادلنهج ىذا احلوزوي ادلنهج بتطبيق قام الرَُّجل
 ىذا درس وقد حوزوي   الرَّجل درسُو، الرَُّجل عنو، أربدَّثُ  الَّذي األبرت ادلنهجُ  ىذا ىو! األبرت؟ ادلنهج مَلمح
 وجد السينّ  اجلانب إىل مال وحٌن ادلنهج، هبذا وتشبَّع بو، وآمن اإلسَلمي العمل رجاالت من وكان ادلنهج،

 باإلمام عقيدتِو على ادلوضوع، ىذا على ادلنهج فطبَّق مطمئناً، فصار ادلنهج، ىذا بنفس تشتغل الُسنَّة أنَّ 
 !ادلنهج ذلذا وفقاً  الصحيحة النتيجة فأعطاه احلجَّة،

 بو يتعاملُ  الَّذي ادلنهج نفس طبَّق ثانياً ، واحد ىذا نفسو، مع صادقاً  كان الّرجلُ 8 مهمَّة مَلحظة ىذه
 .واحدة خطوةً  ادلنهج ىذا عن شذَّ  وما وعلماؤنا، مراجعنا

 ولكنَّ  األبرت، ادلنهج ف العيبُ  وإدّنا إليها، وصل الَّيت النتائج ف العيبُ  وال نفسو، مع صدقو ف العيبُ  فَل
 زُلَمَّد السيِّد إنَّ 8 قالوا الشًنازي زلمَّد السيِّد ُمعادو آراَءه، طرح حٌن احلقيقة، هبذه فيصرِّح رنرؤ ال أحداً 

 والسيِّد الطرح، هبذا الشًنازي زُلَمَّد للسيِّد عَلقة ال إذ صحيحاً، ليس والكَلمُ  الطرح، ىذا وراءَ  الشًنازي
 األصول، درَّس األصولية، ادلدرسة بقواعد بالتمّسكِ  يتظاىر كان وإن الرَّجل أقول، أن شنكن الشًنازي زُلَمَّد
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 ف ولكن اخلارج، أحباث وف األصول ف وآخر بنحوٍ  براعتوُ  يظهر أن زناول وكان األصول، ف وكتب
 بٌن ما وسطيَّاً  منهجاً  رند أن زناول الرَّجل وكلماتِو، وآرائوِ  لكتبوِ  وتتّبعي اطَلعي حبسب الرَّجل فإنَّ  احلقيقةِ 

 باجلانب يرتبط فيما خصوصاً  كثًناً  اإلخباريّة إىل مال األخًنة سنواتوِ  ف أنَّوُ  وأعتقد واإلخباريّة، األصولّية
 مثال وىنا أمرِه، أّول ف عليو كان شلَّا أكثر البيت أىل حبديث التمّسكِ  وإىل اإلخباريةِ  إىل مال العقائدي،

 8 إليو ُأشًن أن شنكن
 ادلرجع شقيقوُ  ذلك ف سنالفوُ  مرويّاتِو، على ويعتمد العسكريّ  اإلمام تفسًن يقبل شلَّن ىو الشًنازي السيِّد

 إمامنا تفسًن ف جاء ما دبرويّاتِ  يعتقد كان الشًنازي زُلَمَّد السيِّد ولكن الشًنازي صادق السيِّد ادلعاصر
 عن اآلن احلديث ليس عليو، وسَلموُ  اللِ  صلواتُ  العسكريّ  إمامنا تفسًن أمثال من الُكتب وبقيَّة العسكريّ 

 أمحد بو جاء الَّذي الطرح ىذا أنَّ  من األمر بادئ ف ألقيت الَّيت التهمة ىذه لكن الشًنازي، السيِّد منهجيَّة
 .أصَلً  لوُ  صحَّةَ  ال الكَلمُ  ىذا الشًنازي، السيِّد ورائِو من الكاتب

 الطرح، ىذا وراء ىو ادلدرسي تقي السيِّد أنَّ  من8 قالوا وقتها ف أيضاً  ادلدرسي تقي للسيِّد ادلناوئٌن ومن
 كي ادلطالب ذلذه أعرض أنا ادلوضوع، هبذا ادلدّرسي تقي للسيِّد عَلقةَ  فَل صحيحاً  ليس الكَلم وىذا

 .ادلدّرسي تقي السيِّد أو الشًنازي زلمد السيِّد عن الدفاعِ  مقام ف لستُ  فإنَّين وإالَّ  الصورة لكم تتَّضح
 وىذا واألضاليل، والدعاياتِ  واألراجيفِ  بالكذبِ  تتعاملُ  كيف الديِنيَّة ادلؤسَّسة أنَّ  الحظوا8 أقول لكنَّين
 فيو ُيسَتْسَهلُ  مكان أكثر ىو العامل ف مكاناً  أعتقدُ  ال أنا ل بالنسبة اخلّط، طول على ُيَصاِحُبها األمر

ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  من أكثر مكان يوجد أعتقد ال اآلخرين، مُسعة تسقّيطِ  ف الكذب  ف الرَّمسيَّة الشِّيعيَّةِ  الدِّ
ينيَّة ادلؤسَّسة ادلؤسَّستٌن، ىاتٌن عن ادلتفرِّعة األخرى والتفاريع قْم، وف النَّجفِ   َتستْسهلُ  الرَّمسيَّة الشِّيعيَّة الدِّ
 اجلهة مع سنتلف الشًنازي السيِّد فألنَّ  برأي، معها سنتلف من ُكلِّ  حقِّ  ف والتسقّيط واالفرتاء الكذبَ 

 النكايةَ  يريدون الَّذين قال ثغرًة، وجدوا فحينما ،(صاد) اجلهة مع سنتلف ادلدرسي تقي السيِّد وألنَّ  ،(سٌن)
 ىذه وراء ادلدرسي إن8 قالوا بادلدّرسي النكاية يريدون والَّذين القضيَّة، ىذه وراء الشًنازي إنَّ 8 بالشًنازي
 . فقط الكاتب أمحد بشخصِ  خاصَّةٌ  خالصةً  القضيَّةُ  بينما القضيَّة،

 لوُ  ليس الكتاب إنَّ  فقالوا ذلك من أكثر إىل ذىبوا بل األمر، رتّبت الَّيت ىي الوىابية إنَّ 8 قالوا ذلك بعد
 ىذا ومثل! الكتاب ىذا تبَّ  أنتَ  لوُ  وقالوا األموال وأعطوه الكتاب ىذا كتبوا الَّذين ىم الوىابّية وعلماء

 لتحطيمِ  يطبِّقونوُ  ىم الَّذي ادلنهج نفسَ  طبَّقَ  قد الرَُّجل بأنَّ  يعرتفوا أن يريدون ال ُىم كثًن، ىراءٌ  اذلُراء
 آل مقاماتِ  وإلنكارِ  الغيبية، مقاماهِتا وإلنكارِ  الزَّىراء، ُظَلمةِ  وإلنكارِ  الُقرآن، تفسًن ف البيت أىل حديثِ 
 والدةِ  على األمر ىذا الكاتب أمحد طبَّق الطريقة ىذه وبنفسِ  ادلنهج ىذا وبنفسِ  زياراهِتم، وإلنكارِ  زُلَمَّد،

 ىذه على ادلنهج ىذا طبَّقوا أيضاً، العلماءُ  أنفُسهم وىم النتيجة، ىذه إىل فوصل وشؤونوِ  زماننا إمامِ 
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 . أخرى جهةٍ  من عليها االلتفافَ  حاولوا ولكنَّهم صّحتها، بعدمِ  وحكموا الروايات
 على لكنَّين ىذا، قلت ما أنا! احلجَّة؟ اإلمام بوجود يؤمنون ال العلماء أنَّ  ىل تقصد؟ ماذا8 قائل يقول قد

ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  وسط ف ىناك بأنّ  علمٍ  اً، الكبًنة األمساء ومن أمساء الرَّمسيَّة الشِّيعيَّةِ  الدِّ  أعرف األقل على جدَّ
م عنهم وأعرفُ  عنهم أعلمُ  القادمة، ادلرحلةِ  ف للمرجعيَّةِ  تتهيَّأ أمساء اآلن  اإلمامِ  وجودِ  ف يشكِّكون أهنَّ

ا هبذا يصرِّحون ال قطعاً  احلجَّة،  ادلؤسَّسةِ  ف األغلب األعم لكن موجود، ىذا مثلُ  اخلاصَّة، رلالسهم ف وإدنَّ
ينيَّةِ  م مع الرَّمسيَّة الشِّيعيَّةِ  الدِّ  يعتقدون لكنَّهم صحيحة وليست ضعيفة الوالدة أحاديث بأنَّ  يعتقدون أهنَّ
 عن أربدَّث ال الوجدايّن، العقائديِّ  ادلوروثِ  خَلل من عليو وسَلموُ  اللِ  صلواتُ  احلجَّة اإلمام بوجود

 ويرفضوهنا ينكروهنا وىذه احلديثية، النصوص يعين العلميَّ  العقائديَّ  ادلوروثَ  فإنَّ  العلمّي، العقائديِّ  ادلوروث
 يُريدون وحينما الوجدايّن، العقائديِّ  ادلوروث خَلل من بوجودهِ  يؤمنون ىم احلجَّة، اإلمام والدة بابِ  ف

 من فقال الكاتب أمحدُ  بوِ  قام الَّذي ىو وىذا عقليٍّ  بشكلٍ  ادلوضوع ذلذا ينظِّرون فإهّنم القضيَّة ذلذهِ  التنظًنَ 
  .صحيحة النتيجة ىذه نعم احلوزوي ادلنهج حبسب! احلجَّة اإلمام وجودَ  تثبتُ  ال التأرسنيَّة األدلة أنَّ 

 ادلرجعية منهج وىو احلديث، مع التعاملِ  ف الصدر باقر زُلَمَّد والسيِّد اخلوئي السيِّد وضعو الَّذي ادلنهج
 أحاديث على يُطبَّق حٌن ادلنهج فهذا األصولية، ادلدرسة منهج سلتصرة، وبعبارةٍ  وادلعاصرة، ادلاضية الشِّيعيَّة
 فكان الدور هبذا قام الرَُّجل وىذا صّحُتها، تثبت ال األحاديث ىذه فإنّ  ادلهدَّوية الشؤون وأحاديث الوالدة
 ادلنهجُ  ىو ىذا بالنتائج، فالتزم ىكذا النتائج خرجت احلوزوي، ادلنهج تطبيق ف وصادقاً  نفسو مع صادقاً 
 ! األبرت
 واضح، منهجٌ  الكوثر ادلنهجُ ! األبرت وىناك! الكوثر ىناك برتاء، نتائج يعطيكم يعطيكم؟ ماذا األبرت ادلنهجُ 

 يفعل؟ وماذا اجلهل، وإىل الضَللةِ  إىل يقودكم شيء؟ أليِّ  يقودكم األبرت ادلنهجُ  يفعل؟ ماذا األبرت وادلنهجُ 
 بالضبط بوِ  يقومُ  الَّذي الدورُ  ىو وىذا أكاذيب، الصدق ورنعلُ  ِصدقاً  األكاذيب رنعلُ  احلقائق، يشوُّه

 أمحد ىذا، والرَّجلُ  البيت، أىل حديث مع التعامل ف األَبرت ادلنهج ذلذا تطبيقهم ف الكرام مراجُعنا وبالدقَّة
اً، ضعيفةً  نقاشاهتم كانت ناقشوه الَّذين فإنّ  ولذا ادلنهج، ىذا بصحَّة منوُ  إشناناً  الدور هبذا قام الكاتب،  جدَّ

م  أمحد جبانبِ  ىو ادلنهجُ  جانبهم، ف يكون لن نفسوُ  وادلنهجُ  ادلنهج، بنفس يناقشوه أن يريدون ألهنَّ
 يعتقد أنّو ىي الكاتب أمحد ومشكلة ادلنهج، حبسب صحيحة نتائج ىي إليها وصل الَّيت والنتائج الكاتب،

 ..!!برتاء نتائجَ  إىل يوصل أبرتٌ  منهجٌ  ىذا َوَلِكنْ  ادلنهج، ىذا صحَّةَ 
 دار الكاتب، ألمحد( الفقيو والية إىل الشورى من الشيِّعيّ  السياسي الفكر تطور) يديّ  بٌن الَّذي الكتابُ 

 ألمحد صدر كتابٍ  أولُ  ىو ىذا ،7775 سنة صدرت الَّيت األوىل الطبعة ىي ىذه لندن، الشورى،
 ىي الَّيت الظاىرة ىذهِ  الظاىرة، أناقش أن أُريد الكاتب، أمحد كتبو ما أناقش أن أُريد ال ىنا وأنا الكاتب،
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 الطبعة ىي ىذه قلت كما الطبعة ىذه من 472 صفحة إىل ذىبتُ  ما إذا األبرت، للمنهج واضحٌ  تطبيقٌ 
 والية إىل الشورى من الشيِّعيّ  السياسي الفكر تطّور واإلعَلم، للدراسات الشورى دار ،7775 األوىل،
 ربت ،472 صفحة ف اجلديدة، عقيدتوِ  عن فيوِ  ربدَّث الَّذي ادلركزيّ  كتابو ىو ىذا أقول أن شنكن الفقيو،
 إنكارِ  إىل دفعوُ  الَّذي وادلطلب األساس ىذا ىو ،(التأرسنية الروايات سند تقيّيمُ 8 الثاين ادلطلبُ 8 )عنوان
 الثانية، الدرجة من تفاصيل تكون أن شنكن تفاصيل ىو الكتاب ف احلديث وباقي احلجَّة، اإلمام وجود

 الرَُّجل احَلسن، ابن احلجَّة زماننا إمام والدةِ  عن تتحدَّث والَّيت كتبنا ف وردت الَّيت الروايات ىذا، ىو اجلوىر
 الشرعية األحكام استنباط عملية ف مراجعنا يطّبقو الَّذي ادلنهج نفس عليها ويطّبق رواية روايةً  يتناوذلا
 مّسوىا شيطانّيةٍ  بطريقةٍ  لنا وسنرجون ويضّعفوهنا، فينكروهنا وأدعيتهم األئمَّة زيارات على مراجعنا ويطّبقوُ 
 من بادلئة تسعٌن من أكثر ينكرون فمراجعنا ينكرونُو، شلَّا ذلك غًن إىل الُسنن، أدلة ف التسامح بقضيَّة

 ف وردت الَّيت ادلرويات مجيع الوالدة، أحاديث ينكرون ينكرونو الَّذي ىذا مجلة من البيت، أىل حديث
 من وليس آخر طريقٍ  من الوالدة يثبتون ىم نعم مراجعنا، بنظر صحيحة ليست ىي احلجَّة اإلمام والدة
، طريقٍ  من يثبتوهنا الروايات، طريق  .أيضاً  القضيَّةِ  ىذه إىل وسأعود عقليٍّ

 عن الدين إكمال كتابو ف الصدوق الشَّيخ نقلها الَّيت الرِّواية ىنا الكاتب أمحد ذكر ،474 صفحة ف
 على كتب؟ أيّ  على وقطعاً  السند، يعرض أن بعد ادلعروفة، الرواية اجلواد، اإلمام بنت حكيمة السّيدة
 النَّجاشي رجال على يعرض ىو ولكن موجوداً  ليس الكتاب وىذا الغضائري، ابن ورجال النَّجاشي، رجال

 بعد 475 صفحة ف علماؤنا، يّتبعها الَّيت ادلنهجيَّة نفس وىي الطوسي الشَّيخ وعلى الغضائري ابن ورجال
 إىل وصل الغضائري، وابن والطوسي النجاشي مثل الّرجال ُكتب على الرواية ىذه ف الرواة امساء عرض أن

 باعتبار قوسٌن بٌن التسميَّة ىذه ويضع - (الَحسنِابن)ِمولدِعنِحكيمةِروايةِفإنَِِّإذاًِ - 8النتيجة ىذه
ِالمتأخِّرونِيرويها(ِالحسنِابن)ِمولدِعنِحكيمةِروايةِفإنِإذاًِ - عقيدتوِ  حبسب أساساً  لوُ  وجودَ  ال أنّو

 قد واحد كلّ  ىؤالء غَلة، يسّموهنم الَّذين ىؤالء بادلناسبة، منهم غلّواً  أكثر وأنا يعين، مثلي - ُغالةِعن
 ل فهنيئاً  الغلّو، روايات ُكلّ  حفظتُ  فقد أنا أّما الُكتب، ف التتّبع حبسب الروايات من قليلة رلموعةً  حفظ

ِالحسنِابن)ِمولدِعنِحكيمةِروايةِفإنَِِّإذاًِ - ِعنِِضعاف،ِعنُِغالة،ِعنِالمتأّخرونِيرويها(
 الكتب من األوصاف هبذه جاء والرَُّجل - ُمطلقاًِِعليهاِاالعتمادُِِيمكنُِِوالِمختَلقين،ِعنِمجاىيل،

  .الرواية ىِذه معَ  والعلماءُ  ادلراجعُ  يتعاملُ  وىكذا ولعلمائنا دلراجعنا الّرجالية
 موافقاً  رأيوُ  سيكون الرواية؟ هبذه رأيكُ  ما8 لو وتقولون تقلِّدونو الَّذي ادلرجعِ  إىل أخذسبوىا لو الرواية ىذه

 أمحد إليها عاد الَّيت الّرجالية الُكتب ىذهِ  إىل السند هبذا سيعود أيضاً  ألنَّو الكاتب، أمحد لرأي ومطابقاً 
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 أىلِ  من رجلٌ 8 )عنوان ربت أخرى، روايةٍ  إىل الكاتب أمحد ينتقل ُثَّ  .النتيجة نفس ىي والنتيجة الكاتب
 - الغيبةِفيِوالطوسيِالدينِإكمالِفيِوالصدوقِالكافيِفيِالكلينيِينقلهاِالروايةِوىذهِِ - (فارس
ِالراويِاسمِتذكرُِِالِحيثُِ - دلاذا؟ - عندىاِللتوقُّفِحاجةِالِجدَّاًَِِضعيفةٌِِروايةٌِِوىذهِِ - يُعلِّق؟ ماذا

 الكَلمُ  وىذا - ُمطلقاًِِالحديثِفيِمقبولٍِِغيرِأسلوبٌِِوىذاِفارسِأىلِمنِرجلٌِِإنَّوُِِبالقولِوتكتفي
 ىذه سيطبِّقُ  ألنَّو النتيجة، ىذهِ  نفس فسيعطيكم تقلِّدونو الَّذي للمرجع الرواية ىذه أخذمت لو نفسوُ 

  .تقلِّدوهنم الَّذين مراجُعكم يطّبقها الَّيت القاعدة نفس طبَّق ىنا الرَُّجل القاعدة،
ِاإلمامِسألِأنَّوُِِفيهاِيقولِالَّتيِمنقوشِابنِيعقوبِروايةِوأمَّا -8منقوش ابن يعقوب 4768 صفحة ف

اًِِضعيفةٌِِروايةٌِِفهذهِِ -8يقول ،الرِّواية آخر إىل - يوماًِِالعسكري  وبنفس الّرجاليٌن بأقوال يأت وأيضاً  -ِجدَّ
 تقلِّدونوُ  الَّذي ادلرجع إىل الرواية ىذه أخذمت لو أخرى مرَّة وأقول األسانيد، هبا تُ َناَقشُ  الَّيت الطريقة

ِالدينِإكمالِفيِالصدوقِرواىاِالعمرويِسعيدِابنُِعثمانِورواية - النتيجة ىذه نفس فسيعطيكم
ِوىوِالفزاريِمالكِابنُِمَحمَّدِابنِجعفرِعنِيرويانهاِوالطوسيِالصدوقِفإنَِِّالغيبة،ِفيِوالطوسي

![ ندري ما موجود؟ وين] الغضائري ابن ىو - الغضائريِابنِعنوِيقولِلألحاديثِوضَّاعِشهيرِكذَّاب
ِابنِعنوُِِيقول - الكرام ادلراجع ومن اخلوئي السيِّد من الكاتب أمحد تعلَّمها الَّيت الطريقةُ  ىذه ىي ولكن

 ![يعين ُمغال! ىذا فوق ْمعلِّگ ىذا] - ارتفاعِمذىبوِفيِوَكانُِجملةًِِالحديثِمتروكِكذَّابٌِِالغضائري
ِارتفاعِمذىبوِفيِوكان - عنده من أعلى أنا! عندي من أعلى أعتقد ما بس - ارتفاعِمذىبوِِِفيِوكان -
 ادلقّصرين عن يروي وال الغَلة، عن يروي فهو مغال ىو قطعاً  - والمجاىيلِالضعفاءِعنِويروي(ِغلوِّ)

 الروايات ينقلون[ حّبابٌن] الُغَلة الُغَلة، عن يروي ادلغال ادلغال؟ يفعل فماذا حظهم، طايح ادلقّصرين ألنَّ 
  .[حظهم طايح]فهؤالء الغَلة غًن أمَّا ادلرتّبة،
ِويقولِأعاجيبِالقائمِمولدِفيِروىِفيوِمجتمعةٌِِالُضعفاءِعيوبِوكلُِِّوالمجاىيلِالُضعفاءِعنِويروي

 ىذه مجع أيضاً  فالرَُّجل! األحاديث ُتضعَّفُ  القذارات هبذه - الحديثِفيِضعيفاًِِكانِالنجاشيِعنوُِ
 ادلدّققٌن، احملّققٌن، األجَّلء، األعَلم، وعلمائنا الكرام مراجعنا طريقة على الّرجال ُكتب من القذارات
ِاإلمامِعندِالخادمينِنصرِأبوِوطريفِنسيمِروايةِأمَّا - !علماؤنا يفعل وىكذا الرِّواية وضعَّف الفضَلء

ِعن - الّرجال كتب ف ىذا مهمل - المهملِالسمرقنديِالمظفَّرِعنِالصدوقِفينقلهماِالعسكريِّ
ِالطُوسيِيرويهاِالَّتيِالنوبختيِاسماعيلِروايةِوأمَّاِالمفوض،ِالغاليِالبلخيِآدمِعنِالضعيفِالعيَّاشي

اًِِضعيفةٌِِفهيِالرازيِعليِِّابنِأحمدِعن ِويّتهموُِِالرازيِيوثِّقِالِنفسوُِِالطوسيِألنَِّ - دلاذا؟ - جدَّ
 الوزن ىذا على الكَلم ويستمرُّ  - بذلكِلوُِِوالنجاشيِالغضائريِابنِاّتهامِإلىِإضافةًِِوالغّلوِبالضعف
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ِبعدِالضعفِواضحةُِِفإنَّها -8يقول الفزاري مالك ابن زُلَمَّد ابن جعفر عن الطوسي رواية عن يقول أن إىل
 عن مرويةٌ  احلجَّة اإلمام والدة فرواياتُ  - الضعيفينِالغاليين - دلاذا؟ - والرازيِالفزاريِعنِروايتها
 !يعين؟ ذنبهم ما.. . كذبا ينقلوا مل إذا الُغَلة ذنبُ  وما .الُغَلة

ِسندِأيِدونِويرسلهاِالصدوقِبنقلهاِينفردُِِالَّتيِالبصريِاألديانِأبوِروايةِوأمَّا -8البصري األديان أبو
ِبهذاِشخصاًِِأحدٌِِيعرفُِِوالِعامِمئةِحواليِبينهماِأنَِِّمنِبالّرغمِاألديانِأبوِوحدَّث:ِيقولِحيث
 الصدوق الشَّيخ هبا؟ حكمتَ  كيف أنت النتيجة ىذه - الُغالةِبعضِقبلِمنِاختالَقوُِِيؤكِّدِممَّاِاالسم

 الّرجال ُكتب ف يُْذَكر مل إذا يعين الّرجال، كتب ف يُْذَكر مل الذي البصري األديان أبو امسو رجلٍ  عن نقل
 يقولون، ىكذا بالضبط فهم مراجعنا منطقُ  ىو ىذا ولكن ىذا؟ منطقٍ  أيُّ ! ؟..موجوداً  ليس الّرجل ىذا إذاً 

ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  منطقُ  ىو ىذا  الشِّيعة حظ طيَّح وما ادلنطق، ىذا إالَّ  حظنا طيَّح وما والل] الرَّمسيَّة، الشِّيعيَّةِ  الدِّ
  .[النَّاصيبّ  ادلوبوء ادلنهج ىذا إالَّ 

 من ادلعروفة الرِّواية - الُقميِاهللِعبدِابنِسعدِروايةِوأمَّا -8القمي الل عبد ابن سعد ،477 صفحة
ِالكشيِيقولِكماِالمفّوضةِوالغالةِالِضَعافِمنِفهوِالشيبانيِالخامسِالراويِوأمَّا - الشيباين مجلتها
 األقوال خَلصة ف - الخالصةِفيِالحّليِالعالمةُِِسلبِوقدِوالنجاشيِوالطوسيِالغضائريِوابن
 هبا يستهزئ الَّيت نفسها ىي الرِّواية ىذهِ  - أثرىاِعلىِالقّميِاهللِعبدِابنِسعدِمنِالثقةَِ - الرجال كتابو
 اإلمام أنّ  مجلتها من طويلة رواية وىي الرِّواية، ىذه نفس!! كهيعص8 معىن ف عليو الل رمحةُ  الوائلي الشَّيخ
ثوُ  سامراء ف أبيو بيت ف صغًناً  اإلمام كان القمي، الل عبد ابن سعد زندَّث احلجَّة  معىن عن فحدَّ

سُ  الوائلي الشَّيخ هبا يستهزئ الَّيت ىي ىذه كهيعص،  من يسخرون!! يضحكون كانوا اجمللس ف واجُلَلَّ
 فيها ُيستهَزأُ  الَّيت احلسينيات ألصحاب وىنيئاً  للشيعة، ىنيئاً !! عليو وسَلموُ  اللِ  صلواتُ  احلجَّة اإلمام كَلم

 وسينشأُ  آخرون ويضلُّ  الكاتب أمحد يضلُّ  ادلنهجيَّة، ىذه بسبب الكرام دلراجعنا وىنيئاً  زُلَمَّد، آل حبديثِ 
 ىذا من ادلنهج، ىذا من ذلك الُسفياين،كلُّ  معَ  الشِّيعةُ  تصطفَّ  حّتَّ ! ذلك ف أنتم وموفَّقٌن البرتّي، ادلنهج
 .األعوج ادلنهج

ِالحجيَّةِعنِجميعاًُِِيسقطهاِروايةٍُِِكلِِِّسندِفيِالكبيرِالضعفِفإنَِِّإذاًِ -4428 صفحة ف يقول أن إىل
!! معها سنتلفُ  تقلِّدوهنم الَّذين مراجعكم من مرجعاً  ذبد لن اخُلَلصة وىذهِ  اخُلَلصة، ىي ىذه - والوثوق

 ىم النتيجة ىذه نفسُ  واللِ  ولكن الوىابية، وراءهُ  ىذا عميل، ىذا لكم يقول وقد الكاتب أمحدَ  يلعن قد
 ادلوساد من دبنهجٍ  جاء وال ماسونّياً  منهجاً  وال وىابّياً  منهجاً  طبَّق ال الكاتب أمحد ألنَّ  إليها، يصلون

 طبَّق البيت، ألىل ادلخالفٌن الُسّنة من دبنهجٍ  يأتِ  ومل البوذيّة إىل وال اذلندوس إىل يذىب ومل اإلسرائيلي
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 ادلنهج نَفس طبَّق أساسو، على هبا تعملون الَّيت العملية الرَّسائل وألَّفوا مراجعكم بوِ  يعمل الَّذي ادلنهج نفس
 الكاتب أمحد طبَّقوُ  ادلنهج ىذا نفس تقدِّسوهنا، الَّيت تفاسًنَىم الشِّيعة ُمفسِّروا أساسو على كتب الَّذي

 من األسانيد تقيّيم ونَقل الشّيعة ُكتب من الروايات نقل اً،أبد الشِّيعيَّة ادلصادر عن خرج وما حبذافًنه
 أنَّ  على ىذا يدّلُكم أال النتيجة، ىذهِ  إىل ووصل البيت أىل أحاديثَ  ادلراجعُ  هبا يقّيم الَّيت الرجالّية الُكتب

 أمحد أخذتُ  ما أنا تطبيقاتو، ىذه عنو، أحدِّثكم الَّذي األبرت ادلنهجُ  ىذا ىو أعوج، منهجٌ  ادلنهج ىذا
ِالضعفِفإنَِِّإذاًِ -4428 صفحة ف إليها وصل الَّيت النتيجة احلقيقة، ىذه لكم ألُبٌّن  إالَّ  مثاالً  الكاتب
 .!!..ِوالوثوقِالحجيَّةِعنِجميعاًِِيسقطهاِروايةِكلِِّسندِفيِالكبير
 واحدة برواية يستدلّ  مل ،(ادلهديّ  حول حبثٌ 8 )ادلعنون حبثوِ  ف أدلّتوِ  ف الصدر باقر زُلَمَّد السيِّد ولذلك

 روايات!! ادلنهج ىذا غريبٌ  األربعة، النوَّابِ  بوثاقة استدلّ  استدّل؟ دباذا أتدرون احلجَّة، اإلمام والدة على
 من الكَلم وسيأتينا اجلواد، اإلمام بنت حكيمة عن العسكرّي، اإلمام عن األَِئمَّة، عن منقولة وأحاديث

 حكيمة ،[الّرجال ُكتب وحظ حظكم الل طّيح ِمن] الّرجال، ُكتب ف توثَّق مل حكيمة أنَّ  من مراجعنا
 دلاذا إذاً [..!! كتبكم وحظ حظكم الل طّيح] السخيفة كتبكم ف توثيق إىل ربتاج اجلواد اإلمام بنت

  .الّرجال ُكتب ف توثيقها إىل حباجة حكيمة كانت إذا الشفاعة، منها وتطلبون سامراء ف تزوروهنا
 على استدلّ  فهو استداللِو، إىل أشرت استطراقاً  ولكنَّين الصدر باقر زُلَمَّد السيِّد إىل سأعود حال أيّ  على

 العلماء ىَي، ىيَ  اآلن ادلوجودة ادلنحرفة ادلنهجيَّة تَلحظون أال األربعة، النوَّاب بوثاقة احلجَّة اإلمام وجود
 وردت الَّيت األحاديث زُلَمَّد، آل عن أحاديث! قيمتهم؟ ما األربعة النوَّاب ىم َمن زُلَمَّد، آلِ  على مقدَّمون

 توثيق ف تكفي ىذه ىي ويغيب، يولد عشر والثاين عشر اثنا األَِئمَّة أنَّ  ف وآلو عليو اللُ  صلَّى النَّيبّ  عن
 األدلةِ  عن يتحدَّثون الَّذين واآلن الصدر باقر زُلَمَّد فالسيِّد!! احلجَّة اإلمام والدة عن ربدَّثت الَّيت الروايات

 وسأبّينو البحوث أضعف من وىو ادلهدّي، حول حبث على يركضون احلجَّة اإلمام وجود تثبتُ  الَّيت القوية
 على بالفروع ُيستَدلُّ  فكيف فروع، ىم األربعة النوَّاب وىؤالء كيف! األربعة النوَّاب بوجود يستدلّ  لكم،

ةٍ  استمروا األربعة النوَّاب أنَّ  من كَلموِ  إىل وسأعود ىكذا، يقول! األصل؟  سنة، سبعٌن من تقرب دلدَّ
  .ىؤالء توثِّق والشِّيعةُ  بينهم فيما اختلفوا الشِّيعة توثِّقهم، الشِّيعة ُكل ليس قطعاً  ىؤالء، توثِّق والّشيعةُ 

 النوَّاب ىؤالء الشِّيعةُ  تصدق أن يُعَقل فكيف قصًناً  الكذب حبل كان فإذا قصًن، الكذب حبل فإنَّ  8يقول
 اإلمام إذاً  احلجَّة، اإلمام وبٌن الشِّيعة بٌن فيما الواضحة الصلة وىم واألجوبة، الرسائل ينقلون وىم األربعة
 ذلك، على بوجداهنا تستدلُّ  ضيقة شيعيَّةٍ  دائرةٍ  ف يصدق أن شنكن ىذا ىذا، استداللٍ  أيُّ  موجود، احلجَّة

ا وتقول اإلسَلم قبل ىي الَّيت السابقة الديانات إذاً  ىكذا القضيَّة كانت إذا  زالت وال األحّق، ىي بأهنَّ
 عندىم الصدق حبلُ  إذاً  البوذيّون ادلسلمٌن، من أكثر بل ادلَليٌن مئات وأتباعها ىذا يومنا إىل موجودة
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م باعتبار اطول  ىي ىذهِ ! ىذا؟ استدالل أيُّ  يُتناَقل، دينهم زال وال اإلسَلم قبل موجودين كانوا أهنَّ
 وىذا عثرة، إىل عثرة من سينتقل يصنع؟ فماذا البيت أىل حديثَ  يرتك الَّذي قطعاً ! القويَّة االستدالالت

 ادلثّقف الشيِّعيّ  الوسط ف عنها يقال الصدر باقر زلمد السيِّد استدالالت أنَّ  باعتبار إليو سأعود ادلوضوع
ا احلوزويّ  الوسط ف وحّتَّ   ألنَّ  الروايات ترك ىو!! اإلمام وجود إثبات ف االستدالالت أقوى ىي بَِأهنَّ

  أنتم؟ تقولون ماذا! األربعة النواب وثاقة ف يبحث وراح بادلطلق، ضعيفة عنده الوالدة روايات
 واقع من التنظيمي، احلوزويّ  الواقع من خرج شيعي   ىو فالرجلُ  الكاتب، أمحد اتبعها الَّيت ادلنهجية ىي ىذه

 صادقاً  كان ضاّلة، َغًن أو ضاّلة نتيجةٍ  إىل وصل أنٌو النَّظر بغضِّ  نفسِو، مع صادقاً  كان اإلسَلمي، العمل
 ىذا يطبِّقون عموماً  الشِّيعة كمراجع، هبم ويعتقدُ  يقلِّدىم الَّذين ادلراجع يطبِّقوُ  الَّذي ادلنهجَ  طبَّق نفسو، مع

 النتيجة ىذهِ !! يُولد مل وأنّو موجوداً  ليس اإلمامُ  أنّ 8  وىي النتيجة ىذه إىل ووصل ادلنهج ىذا طبَّق ادلنهج،
 أحد رنرؤ ال لكن مجاعة، يا أبرت ادلنهج ألنّ  دلاذا؟ برتاء، نتيجة أهّنا ِإالَّ  وكاملة وصحيحة طبيعية نتيجةٌ  ىي

 إىل يؤدِّي األبرت ادلنهجُ !! أبرت ادلنهجُ  الُبرتان أيّها يا أبرت، ادلنهج وأقول، فأجرؤ أنا أمَّا أبرت، ادلنهج إنَّ 8 فيقول
 النتيجة ىذه إىل فوصل األبرت ادلنهج فطبَّق نفسو مع صدق رجلٌ  الكاتب وأمحد البرتاء النتيجة ىذه

 يصل أن الكاتب بأمحد حدا الَّذي ىو األبرت ادلنهجُ  إليكم، واخليارُ  وأبرتي ، كوثري  8 منهجان ذنا ..!!البرتاء
 وبعد األذان فاصل إىل نذىب لذلك قريباً  صار األشرف النجف أذان وقت أنَّ  يبدو. النتيجة ىذه إىل

 .احلديث أكمل كي إليكم سأعود األذان فاصل
َها فَاِطَمة على صلِّ  الَّلُهمْ  َها َوبَ ْعِلَها َوأَبِي ْ َها ال ُمْستَ ْودَعِ  َوالسرِّ  َوبَِني ْ  ..ِفي ْ
 ىو وىذا8 الشريف الكاف كتابُ  ىو ىذا8 الفاصل قبل انتهيت حيثُ  من حديثي إلكمال معكم أعود
 7246 السادسة، الطبعة إيران، والنشر، للطباعة األسوة دار الشريف، الكاف كتاب من األوَّل اجلزء

 القسم ىذا ف الصاحب، مولد بابُ  العنوان ،365 صفحة احلجَّة، كتاب إىل ذىبنا ما إذا قمري، ىجري
 من رلموعةً  فيو يذكرُ  فصَلً  ادلعصومٌن من معصومٍ  لكلّ  فصواًل، رنعلُ  الكليين الشَّيخ احلجَّة كتاب من

 مولد باب ،365 صفحة ذلك، غًن إىل وصفاً  أحداثاً، أباً، أُمَّاً، مكاناً، زماناً، بوالدتِو، ترتبطُ  األحاديث
ِالسَّالمِعليوِولد - معلوماتوِ  حبسب عندهِ  من التأريخ يكتبُ  ىو البداية ف عليو، اللِ  صلواتُ  الصاحب
 صفحة من الباب ىذا ف أورد الروايات، يورد ُثَّ  - ومئتينِوخمسينِخمسٍِِسنةِشعبانِمنِللنصف

 وَردت الَّيت الروايات أىمُّ  ىي وىذه ُمفصَّلة، روايات منها والبعض رواية، 17 ،422 صفحة إىل ،365
 روايات توجد ال أنَّوُ  يعين ال وذلك عليو، وسَلموُ  اللِ  صلواتُ  األمر صاحب مولدِ  ف األصول ُكتبنا ف

  .وأذنيَّتوُ  خصوصّيتوُ  لوُ  كتابٌ  الكاف كتابُ  ولكن أخرى، روايات توجد ُأخرى،
 الغيبة زمن ف يَعيش وكان احلجَّة، اإلمام مولد ف وخصوصاً  الروايات ىذهِ  يُورد حٌن الُكليين والشَّيخ
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 عندهُ  تكون أن دون من الروايات من رواية أيّ  يُثبت ال قطعاً  الشِّيعة، بٌن الفتِ  اشتداد حيثُ  الُصغرى
 والشَّيخ األمر، صاحب مولد عن يتحدَّثُ  ىو الرِّواية، ىذهِ  ِصدقِ  من متأكِّداً  ذبعلوُ  الَقرائن وىذهِ  َقرائن،

 األخَلقي اجلانب وف الفقهي اجلانب وف العقائدي اجلانب ف بو للعمل أساساً  الكتاب ىذا جعل الكليين
 ألن رلاالً  أجدُ  وال َشيء، ُكلَّ  عليكم أقرأ ألن رلاالً  أجدُ  ال ادلقدِّمة، ف كلماتوِ  من واضح وىذا والسلوكي،

 احللقات ف ومرارا كراراً  مرَّ  اخلصوص هبذا احلديث ولكنَّ  أذكرُه، مطلبٍ  ُكلِّ  ف بالنصوص استشهد
 منها البعض مفصَّل، منها والبعض موجز، منها البعض رواية، 17 يثبت ىنا الكيين فالشَّيخ ادلتقدِّمة،
 بوالدتو، احمليطة األجواء ف يتحدَّث منها والبعض عليو، اللِ  صلواتُ  والدتو عن مباشرٍ  بشكل يتحدَّث
ثنا الروايات ىذهِ  باجململ  مصدرنا ىو وىذا الكاف ىو ىذا الشريفة، والدتوِ  عن وبٌنِّ  واضحٍ  وبشكلٍ  ربدِّ

  .زُلَمَّد آل أحاديث ىذه األصل، ادلصدرُ  ىو ىذا احلقيقي،
 السيِّد ينقلها ادلئة، ف مئة سنالفها ىو وقطعاً  النائيين ادلًنزا ُأستاذهِ  عن اخلُوئي السيِّد ينقلها الَّيت الكلمة
 النائيين ادلًنزا شيخنا كان8 )يقول احلديث، رجال معجم من األول اجلزء ف الكتاب ىذا ف ىنا اخلوئي
 لكن فيو، حرفٍ  ُكلِّ  َعن أربدَّث ال قطعاً  ثابٌت، الكاف ألنَّ  ،(العاجز حرفةُ  الكاف أسانيد ف البحثُ  يقول

 نعم أمجعٌن، عليهم وسَلموُ  اللِ  صلواتُ  األَِئمَّة َعن الصدور رواياتو ف األصل الصحَّة، رواياتو ف األصل
 ىناتٌ  وىناك ىي، كما احلقيقة كبدَ  ُيصيب أن يستطيع وال بادلضمون للحديث الراوي نقل ف ىناتٌ  ىناك

 البشرية، احلالة لوازم ومن طبيعية القضايا وىذه اشتباه، وىناك تصحيف، فهناك والكتابة، النسخ عملية ف
 ادلدرسةُ  الشِّيعة، من أيضاً  آخرين ومعتقد معتقدي ىذا الصحَّة، ىو الكاف أحاديث ف األصل لكن

 ىذا يعتقدون، فيما أحرار والنَّاس ذلك، على يوافقها من وىناك أيضاً  معتقدىا ىذا ذلك ترفض األصوليةُ 
 الكاف يُكن مل إذا! صحيح؟ بأنَّوُ  أصفوُ  أن شنكن الُكتبِ  فأيُّ  صحيحاً  الكاف يكن مل إذا الكاف، ىو

 األَِئمَّةِ  أصول وف احلديث مصادر ف درايةٍ  وعن خربةٍ  عن أقوذلا إنَّين الكلمة ىذه أقول وحٌن!! صحيحاً 
 فقط، للتسطًن إنشائيٍّ  بكَلمٍ  ىنا كَلمي وما جزافاً  ىكذا الكَلم ىذا أقولُ  ال عنهم، منقوالً  جاء وفيما
 وف الكاف صحَّة ف بالشهور، بل باأليام، ليس سأربدَّثُ  فإنَّين عنو أربدَّث أن أردت إذا ادلطلب وىذا
 السابقة األيام لكم أثبتت ادلطالب،كما ىذه عن أربدَّث حينما ذلك، األيام لكم وستثبت الكاف وثاقة
 صلواتُ  زُلَمَّد وآل زُلَمَّدٍ  حديث خلدمةِ  وُوفِّقنا أحياء بقينا إن القادمة األيام لكم ستثبت ادلطالب من كثًناً 

 .الشريف الكاف ف رواية وثَلثٌن واحد8 ورواياهتم أحاديثهم ىذه أمجعٌن، عليهم وسَلموُ  اللِ 
 احلادي اجلزء ف عليو وسَلموُ  اللِ  صلواتُ  احلجَّة اإلمام والدة باب ف األنوار، حبار ف8 األنوار حبار ف

 إضافة األنوار، حبار من واخلمسٌن احلادي اجلزء ف وادلكتبات، األسواق ف ادلتوفِّرة الطبعة حبسب واخلمسٌن
 أربعٌن من أكثر األربعٌن، يتجاوز األنوار حبار ف الروايات عددُ  أخرى، روايات ىناك الروايات ىذه إىل
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 .رواية أربعٌن من أكثر األنوار حبار ف، رواية وثَلثٌن واحد الكاف .رواية
 ف البحراين الل عبد للشَّيخ عليو وسَلموُ  اللِ  صلواتُ  ادلهديّ  اإلمام عواملُ 8 العلوم عوامل العوامل إىل ذىبنا إذا

 األنوار، حبار ف وردت الَّيت األعداد تتجاوز الروايات عليو، وسَلموُ  اللِ  صلواتُ  ادلهديّ  اإلمام والدة باب
 النوراين الل عبد الشَّيخ احملدِّث فيو استدرك العلوم عوامل األنوار، حبار على استدراك ىو أساساً  الكتاب ألن

 فعدد األنوار، حبار ف ذُكرت قد تكن مل ُأخرى أحاديث فجمع البحار، كتاب ف رُنَمع مل ما البحراين
 بالتمام بالكامل، يسقطونوُ  يسقطونُو، الكرام ومراجعنا علماؤنا ىذا كلُّ  وأكثر، أكثر ىناك الروايات

 طبَّق الرَّجل شيئاً، فعل ما الرَّجلُ  الكاتب؟ أمحدُ  ُيَلم دلاذا إذاً  بالضبط، الكاتب أمحدُ  فعل كما والكمال،
 هبذه فخرجَ  األبرت منهجهم طبَّق الرَّجلُ  ىذا؟ األبرت منهجها على الدينيَّة ادلؤسَّسة نلوم ال دلاذا ادلنهج،
 ف ىنا فالرواياتُ  وإالَّ  ثانية، جهةٍ  من حوذلا لفّوا ولكنَّهم النتيجة هبذه خرجوا أيضاً  وىم البرتاء، النتيجة
 العبارات، لتنميق استاذيّة وىذه والصدف، الدُّرُ  فيوِ  حبار، البحار يقولون كما البحار من دعين الكاف،
 اإلبليسية الشيطانية العبارات ىذه وأمثال والسمٌن، الغثُّ  فيو حبار البحار والصدف، الدُّرُ  فيو حبار البحار
 وما البحار كتاب على اطّلعوا ما والل الكلمات ىذه يرّددون الَّذين ىؤالء اّطَلع، دون من يقولوهنا اخلبيثة
 ُيسّمي الَّذي الوسط ف خصوصاً  الشيِّعيّ  الوسط ف شائعة كلمات وىذه الكلمات ىذه يردِّدون قرأوه،
 دبثقَّفٌن ىم ما ىؤالء اللعٌن، القطيبُّ  الفكرُ  ثقَّبهم الَّذين ادلثقَّبون ىؤالء بادلثقَّب، أمسيو وأنا بادلثقَّف، نفَسو
 .اللَّعٌن الفكرُ  ىذا ثقَّبهم مثقَّبون ىؤالء
 ادلراجع عليو الَّذي األسلوب بنفس الطريقة بنفس البهبودي باقر زُلَمَّد للشَّيخ8 الكاف صحيح ىو ىذا

 األحياء اجلميع الربوجردي، السيِّد السيستاين، السيِّد الصدر، باقر زُلَمَّد السيِّد اخلوئي، السيِّد الكرام،
 اجلزء الكاف، صحيحُ  ىو ىذا البهبودي، باقر زُلَمَّد الشَّيخ األسلوب، بنفس وليةاألص ادلدرسة ف واألموات

 مولد بابُ  ،42 صفحة ف ىجري، 7227 ميَلدي، 7767 األوىل، الطبعة اإلسَلمية، الدارُ  األول،
 -8الكليين كتبها الَّيت اجلملة ثبَّت رواية؟ وثَلثٌن واحد رلموع من الباب؟ ىذا ف أثبتوُ  الَّذي ما الصاحب،

 عَلقةَ  ال والروايتان روايتٌن، ثبَّت ُثَّ  - ومئتينِوخمسينِخمسِسنةِشعبانِمنِللنصفِالسَّالمِعليوِولد
 بوالدة ذلما عَلقة ال روايتٌن ثبَّت رواية وثَلثٌن واحد رلموعة من الروايتٌن، عليكم أقرأ !!اإلمام بوالدة ذلما

  .اإلمام
ِقالِالعالءِابنِالقاسمُِ  أي الدعاء ويسأل يكتب - الدَُّعاءَِوَأْسَألُِِأْكُتبِفُكْنتُِِبَِنْينِِعدَّةُِِِليِوِلدَِ:
ِفَ َلمَّاِكلُّهمَِفَماتُواِِبَشيءَِلُهمِإليُِِّيْكُتبَُِِفاَلِِالدَُّعاءَِوَأْسَألُِأكتبَِفُكْنتُِ - ادلعصوم اإلمام إىل يكتب

َقى - اإلمام أجابين - فَُأِجْبتِالدَُّعاءَِأْسَألَُِِكَتْبتُِ - ولد للقاسم يوجد ىو - ابِْنيِالَحَسنِِليُِوِلدَِ ِيَ ب ْ
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  .ذلا عَلقةَ  ال! احلجَّة؟ اإلمام بوالدة الرِّواية ىذه عَلقة ما - هللَِوالَحْمدُِ
 العسكريّ  اإلمام يعين - ُمَحمَّدِأَْبيِِكَتابُِِيَِردَُِِكان:ِقَالِاأَلْشَعريُِمَحمَّدِاْبنِالُحَسْين -8الثانية الرِّواية

 ىؤالء ألنَّ  مالية، مساعدة يعين إجراء - َوآَخرِالَحَسنَِوأَْبيِفَاِرسِقَاِتلِالُجنَ ْيدَِعلىِاإلْجَراءِِفي -
َنافٌَِِوَردَُِِمَحمَّدِأَبُوَِمَضىَِفلمَّا - مطاردين وكانوا ضيق ف كانوا ِالَحَسنِأَِبيِإِلْجَراءِِِالَصاِحبِِمنِِْاْستي ْ

 ىذه - َذِلكِبَ ْعدَِِالُجنَ ْيدِنَ ْعيُِِفَ َوَردَِِِلَذِلكِفَاَغَتَممتُِ:ِقَالَِِِبَشيء،ِالُجَنيدَِأْمرِِِِفيِيَِردَِوَلمَِِْوَصاِحِبو
 األشخاص، ذلؤالء ادلالية ادلساعدة يرسل أن أبيو بعد استأنف قد احلجَّة اإلمام أنَّ  عن تتحدَّث رواية

 والدتو عن تتحدَّث ال لكنَّها عليو وسَلموُ  اللِ  صلواتُ  اإلمام وجود على شيٍء؟ أيّ  على منها فُيستدلُّ 
  .مباشر بشكل

 والدتو عن مباشر بشكلٍ  يتحدَّث منها البعض رواية وثَلثٌن واحد الروايات ىذه قليل قبل قلت كما
 أيّ  منها يثبت مل مباشر بشكلٍ  والدتو عن تتحدَّث الَّيت الروايات هبا، زُنيط وما الوالدة أجواء ف والبعض

 ادلراجع بنظر صحيحاً  ليس الكاف ألنَّ  دلاذا؟ الكاف، بصحيح مساه الَّذي ىو ىذا!! الروايات من رواية
! البخاري صحيحُ ! مسلم تسمية وبنفسِ ! الُبخاري تسمية بنفسِ  صحيحاً  منوُ  فصنعوا! الكرام والعلماء
 وبٌن الكاف روايات حطَّم حٌن الكتاب ىذا ف ىنا البهبودي باقر زُلَمَّد بٌن الفارق ىو ما! مسلم صحيحُ 

 ادليزان بنفس أساس؟ أيِّ  على! الروايات كلّ  ألغى قد فهو الفارق؟ ىو ما ىذا، كتابو ف الكاتب أمحد
 الشيِّعيّ  السياسي الفكر تطور8 )كتابوِ  ف الكاتب أمحدُ  بوِ  عمل الَّذي ادليزان الكاتب، أمحدُ  بوِ  عمل الَّذي

 نَفس ىو عليو وسَلموُ  اللِ  صلواتُ  احلجَّة اإلمام والدة رواياتِ  مجيع وفنَّد ،(الفقيو والية إىل الشورى من
 الصدر باقر زُلَمَّد السيِّد بوِ  فنَّد الَّذي ادليزان ونَفسُ  الكاف، روايات اخلُوئي السيِّد بوِ  فنَّد الَّذي ادليزان

 ادلوازين، بنفس عمل البهبودي الكاف، صحيحُ  ىذا ىذا، العملي وادلصداق ادليزان، نفسُ  الكاف، روايات
  .عليو وسَلموُ  اللِ  صلواتُ  احلجَّة اإلمام والدة عن تتحدَّث الَّيت الكاف روايات فأعدم
 الشِّيعة مراجع من وىو الثاين، اجلُزء ىو ىذا(8 األنوار حبار مشرعة) كتابو ف زلسين آصف الشيخ وىذا

 يطّبقون الَّذين ومن اخلُوئي، السيِّد وطريقة دبنهجية ادلتمسكٌن ومن اخلُوئي، السيِّد تَلمذة من ادلعاصرين،
 زُلَمَّد الشَّيخ الل آلية األنوار حبار مشرعةُ  ىو ىذا البيت، أىل أحاديث على الرِّجال علم وقذارات قواعد
 ،426 صفحة ميَلدي، 4223 الثانية، الطبعة للمطبوعات، العارف مؤسَّسة الثاين، اجلُزء زلسين، آصف
ِأُمِّوِِِوأحوالِوالدتوِِِباب - األنوار حبار ف جاءت الَّيت الروايات رلموعة عن يتحدَّث ،426 صفحة

 -8يقول ذلك وبعد - روايةِأربعينِمنِأكثرِفيو - احلجَّة اإلمام عن يتحدَّث - عليوِاهللِصلواتُِ
 إن - بهاِقيلِكماِعصامِابنِعلىِالصدوقِترحُّمِكثرةِثبتت،ِإنِ،5ِبرقمِذكرتِماِمنهاِوالمعتبرةُِ
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 - ترّددِفيوِلكنِموسى،ِابنِالَحسنِىوِالخّشابِكانِإنِ،33ِوبرقم - لثبوهتا شرط ىناك! ثبتت
 الفارق ىو ما زماننا، إلمام وصريح واضحٍ  بشكلٍ  الوالدةِ  أحاديث من شيئاً  يثبت فَل الطريقة هبذه ويستمر

 ومنهجية الصدر باقر زُلَمَّد السيِّد ومنهجية اخلُوئي السيِّد منهجية على اعتماداً  ادلرجع ىذا بوِ  قام الَّذي بٌن
 ف الكاتب أمحد وبٌن ىؤالء بٌن الفارق ىو ما األصولية، ادلدرسة منهجية وباألخصّ  اآلخرين، ادلراجع سائر
 وأجَّلء ومقدَّسون مراجع وىؤالء للمخابرات وعميَلً  وىابياً  الكاتب أمحد صار دلاذا! ىذا؟ كتابو

! ادلنهاج نفسُ  وادلنهاج! ادليزان نفس ىو ادليزان أنّ  واحلال! دلاذا؟ العامل، ف مثلهم يوجد وال ومعصومون
 أليس! دلاذا؟ اذلداية، مركز ىم وىؤالء ضاالً  عميَلً  وىابياً  الكاتب أمحد صار دلاذا! النتيجة نفس والنتيجة

 الفارق مواجهتِو، ف سيفعِّلونو احلجَّة اإلمام ظهر لو إليوِ  سيحتاجون وحينما األبرت، ادلنهج نفسوُ  ىو ىذا
 وجودَ  فأنكر اآلن ادلنهج فعَّل أمخاس، عنده وال مرجعية عنده ال الكاتب أمحد أن وىؤالء الَكاتب أمحد بٌن

 أخرى جهات من وذىبوا علناً  ادلنهج يفعِّلوا فلم وأموال وزعامات مرجعية عندىم وىؤالء احلجَّة، اإلمام
 ىو ادلنهج! ال؟ أم نفسو يطرح االحتمال ىذا ولكن بشيء، أهّتمهم أن أُريد ال وأنا اإلمام، بوالدة وقالوا

  ..!!النتائج ىي والنتائج ادلنهج،
 ! شيعة نعم شيعة؟ ىؤالء! شيعيّ  نعم شيعّي؟ الكاتب أمحد
 ! حوزيّون نعم حوزويّون؟ ىؤالء! حوزويّ  نعم حوزوّي؟ الكاتب أمحد
 مناطق سائر من أو كربَلء من أو النجف من إمَّا أين؟ من ىؤالء! كربَلء من كربَلء؟ من الكاتب أمحد
 ! الشيِّعيّ  العامل
 نفس ال، الوالدة؟ روايات حرَّف ىل! طّبقو ادلنهج نفس ال، احلوزوي؟ ادلنهج غًن منهجاً  طّبق الكاتب أمحد

 إىل يرجع ومل ادلعروفة الشِّيعيَّةِ  الرجاليةِ  للكتب وفقاً  ناقشها األسانيد؟ ناقش كيف !هبا جاء الوالدة روايات
 !فقط الشِّيعيَّة الكتب من األسانيد وناقش فقط، الشِّيعيَّة الكتب من الروايات نقل واحد، ُسينٍّ  كتابٍ 
 فذىبوا الطريقة، بنفس وفنَّدوىا ادلكاتب أمحد فنَّدىا الَّيت الروايات نفس إىل جاءوا أيضاً  فعلوا؟ ماذا ىؤالء

 ! الكاتب أمحد هبا ناقش الَّيت الُكتب بنفس السند وناقشوا السند إىل
 صحيحة ليست الروايات وقالوا الروايات فنَّدوا ىؤالء !موجوداً  ليس اإلمام8 وقال الروايات فنَّد الكاتب أمحد

 ! موجود اإلمام إنَّ 8 فقالوا عليها وقفزوا
 قولوا أنتم عليكم بالل الكاتب، أمحد ىو منطقيَّة األكثر أليس ادلنهج؟ حبسب ىنا منطقيَّة األكثر ىو َمن
 أمحد وصل ما مثل البيت، أىل حديثَ  دّمر الَّذي األبرت، ادلنهج ىذا ف ىي ادلشكلةُ  أين؟ إذاً  ادلشكلةُ  ل،

 آصف زُلَمَّد الشيخ بالدقَّة هبؤالء أعين ال ىؤالء، احلجَّة، اإلمام وجودَ  فأنكر النتيجة ىذه إىل الكاتب
 عن أربدَّث أنا نواياىم، أعرف وال قلوهبم ف داخَلً  لست أنا البهبودي، باقر زُلَمَّد الشيخ بالدقَّة أو زلسين
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 احلجَّة اإلمام ظهور زمن إىل يبقى لو ادلنهج ىذا ادلنهج، ىذا ويطّبقون ادلنهج ىذا يّتبعون الَّذين وعن منهج
 النَّجف ف ادلراجع بوِ  ورّحب الُقطيبّ  الفكر جاء ما مثل وبعقيدةٍ  بفكرٍ  يأت والسفياين السفياين ويأت

ينيَّة ادلؤسَّسةِ  عقولَ  السفياينُّ  الفكرُ  فيخرتقُ  السفياين جيش يأت أن قبل السفياين الفكرُ  يأت وكربَلء  ف الدِّ
 ادلنهج ألنَّ  يقبلونوُ  دلاذا؟ يقبلونو، وىم ادلراجع عقولَ  واخرتق القطيبُّ  الفكرُ  جاء مثلما وكربَلء النَّجف

  .األبرت ادلنهجُ  السبب، ىذا ىو يقبلو، األبرت
 اخرتقهم الَّذين قمْ  ف حّتَّ  أو كربَلء ف أو النَّجف ف كان إن عنهم احلديثُ  مرَّ  الَّذين ادلراجع ىؤالء
 بو، فقبلوا األبرت ادلنهج ىذا مع منهجهم، مع منطقهم، مع منسجماً  جاء ألنَّوُ  بو؟ قبلوا دلاذا القطيب الفكر

 ألنَّوُ  دلاذا؟ بو، وفرحوا لو وطرِبوا رقصوا ىم حكومة، ذبربىم ومل هبذا، يقبلوا أن على أمواالً  أحدٌ  يعطهم مل
 اخرتق قد السفياينُ  والفكرُ  اإلمامُ  جاء فإذا! األبرت ادلنهج لنفس بو، يؤمنون الَّذي ادلنطق لنفس موافقاً  جاء

 الَّذين أنتم أنتم، وأنتم، اليوم، إىل سنرتقها زال وال الُقطيب الفكرُ  اخرتق ما مثل الدينيَّة ادلؤسَّسة عقولَ 
 تعلَّمتم الفضائيات، من تعلَّمتم تعلَّمتم؟ أين من أنتم تعلمون، ال وأنتم النخاع إىل ُقطبيون أنتم تشاىدونين

 من تعلَّمتم أنتم؟ تعلَّمتم أين اإلسَلمي، العمل منظمة فكر من الشًنازي الفكر من أو الدعوت الفكر من
 ما مثل الواقع، ىو ىذا قطيب معتزل شافعي فكرٌ  قطيب، فكرٌ  قطبيون، ىؤالء كلّ  قطيب، فكرٌ  الوائلي؟ منرب

 بنفس السفياين الفكرُ  سيخرتقكم عنو تدافعون اللحظة ىذهِ  إىل زلتم وال بو واقتنعتم الفكر ىذا اخرتقكم
 أمحد السفياين، الفكر لدخول األكرب ادلساعدُ  ىو ادلوجود ادلنهج وىذا ادلنهجية ىذهِ  بنفسِ  الطريقة، ىذه

 ادلدّ  زمان ف كان لو إليها سيصلُ  الَّيت النتيجة إىل ووصل ادلنهج فطبَّق شخصيَّة، مصلحة عنده ما الكاتب
 وال األمخاس لوُ  ذُبَب  وال مقلِّدين عن يبحث وال مرجعية ف وال زعامة ف ال مشكلة عنده ما فهو الُسفياين

 ذلك، ف ُكتباً  وألَّف عقيدَتوُ  وبٌّن  جبرأة وتكلَّم بصراحة تكلَّم الرَّجل لذلك ادلشكلة، ىذه عنده ما وال،
  .هبا يعتقدُ  الَّيت ىذه عقيدتو سبيل ف الضغوط من القى ما الرَُّجل والقى

 يضاف سفياين فكرٌ  وىناك احلجَّة اإلمامُ  َخرج لو يعين النتيجة، نفس النتيجة، نفس إىل يؤدِّي ادلنهج ىذا
 ادلنهجيَّة ىذه الُبخارية، ادلنهجيَّة ىذه إىل إضافة ادلعتزل، الشافعي الفكر ىذا إىل إضافة الُقطيب، الفكر إىل

 والَّيت زلسين آصف الشيخ طبَّقها والَّيت الكاتب طبَّقها الَّيت ادلئة ف مئة بالضبط خبارية منهجيَّة ىذه خبارية،
 يطبِّقها والَّيت الصدر باقر زلمد السيِّد طبقها والَّيت اخلوئي السيِّد طبَّقها والَّيت البهبودي باقر الشيخ طبَّقها
 إىل والرجوع األسانيد البخاري، منهجيَّةُ  العلمية، احلوزةُ  تطبِّقها والَّيت األجَلء ادلراجع وبقيَّة السيستاين السيِّد
 يوصفون وىؤالء الكاتب أمحد ُيَلم دلاذا إذاً  أقول أنا أيديكم، بٌن واضحة ىذه نتيجةوال الّرجال، ُكتب

 اآلن أنت اآلن، أنت يعين الدور؟ ىو ما واحد، بدورٍ  قاما االثنان! ؟..ىيَ  ىيَ  والنتيجةُ  القداسة بأوصاف
 تقبل موقفك؟ ىو ما صحيحة، ليست الشهادة ىذه قائل لك فيقول والدتك، تثبتُ  ميَلد شهادةُ  عندك
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 النَّصب حدَّ  وذباوز ضال   رجلٌ  الَكاتب، أمحد من دعين! موقفو؟ ىو ما احلجَّة اإلمام أقول أنا! بكَلمِو؟
 حٌن ىؤالء الطامة، ىذه عن ىؤالء، عن أربدَّث أنا بو، ل شأنَ  ال الكاتب أمحد من دعين نظري، ف ىذا

 ىؤالء! تقولون؟ ماذا أنتم أسألكم أنا! عنهم؟ يرضى احلجَّة اإلمام فهل احلجَّة اإلمام ميَلد شهادة يلغون
 ما احلجَّة، باإلمام تعبأون ال لكنَّكم تقولون؟ ماذا أنتم احلجَّة، اإلمام والدة شهادات يلغون مراجعكم
 والدات شهادات يلغون العلماء، ذلؤالء شيعة أنتم احلجَّة، لإلمام بشِّيعة أنتم ما احلجَّة؟ باإلمام عَلقتكم

 منكم واحد ُكلّ  الزَّمان، لصاحب بشِّيعة أنتم فما ذلم، وتصّفقون التحيَّة ذلم تأخذون وأيضاً  احلجَّة اإلمام
 األمر صاحب دون تعبدوهنا الَّيت اآلدمية العجول ذلذه البشرية، األصنام ذلذه لصنمِو، شيعةٌ  وىو صنم عندهُ 

  .الواقع ىو ىذا عليو، وسَلموُ  اللِ  صلواتُ 
 فصنَّم للمنهج، آخر، لصنمٍ  عبداً  صار ولكنَّوُ  بشريٍّ  لصنمٍ  عبداً  يكون أن رفض الكاتب أمحد الّرجل ىذا

اً  واضحة حقيقة ىناك ولذلك بادلنهج، وسبسَّك ادلنهج  ف الكاتب أمحد على رّدوا الَّذين أنّ  وىي جدَّ
اً، ىزيلة ىزيلة، ردوُدىم كتاباهِتم  ولكن ردٍّ، ُكل على اطّلعت أنَّين أّدعي ال ردوِدىم، على اطّلعت أنا جدَّ

 اطّلعتُ  الكاتب أمحد على ردٍّ  من علمتو ما هبا، ل علمَ  ال ردود توجد ردبا عليها، اطّلعت كثًنة ردود ىناك
م ىزيلة، ردود وىي عليو،  وليس الكاتب أمحد جبانب وادلنهج ادلنهج، بنفس عليو يردُّوا أن زناولون ألهنَّ

 إىل وجدت وما ومشااًل، شنيناً  يفّرون ُثَّ  ادلنهج، هبذا ادلرتبطة ادلطالب أعناقِ  َلَّ  زناولون ىم لذلك جبانبهم،
 كتبو الَّذي الردّ  ىو األبرت ادلنهج ىذا من صاحبوُ  فيوِ  ربرَّر الَّذي الوحيد الردّ  ردبا. واضحاً  صرزناً  ردَّاً  اآلن

 ف معو أتّفقُ  ال قد األبرت، ادلنهج ىذا من متحّرر الرجل النيلي سبيط عامل النيلي، سبيط عامل العراقي ادلفّكر
 8 كتابوِ  ف ردَّ  حٌن لذلك األبرت، ادلنهج ىذا من متحّرر الرَّجل ولكن منهجيتو

ا الثاقب الشهابُ  كتابوُ  ،(الكاتب أمحد النَّاصب على الردِّ  ف الل بكتاب للمحتجِّ  الثاقب الشهاب)  ردبَّ
 الكاتب، أمحد عنها ربدَّث الَّيت اجلُزئية التفاصيل يتناول مل الكتاب ىذا ولكن الردود، أفضل من كان

 احلجَّة اإلمام والدة أنكر حٌن الكاتب أمحد أنَّ  باعتبار ادلطلب، كليَّة تناول اإلمامة، مسألة تناول الكتاب
 اإلمامُ  ىو العسكريّ  فاإلمام! انفرطت قد عشرية االثين العقيدة أنَّ  ذلك على يرتّتب ذلك؟ على يرتّتب ماذا

 وىو إمام أخر ىو األخًن، اإلمامُ  ىو العسكريّ  اإلمام أنَّ  يَعين األمر صاحبُ  يولد مل فإذا عشر، احلادي
 االثين على العدد، على مبتنية عشرية االثىن والعقيدة! عشرية االثىن العقيدة انفرطت وبذلك عشر، احلادي

 العصمة انفرطت وإذا! العصمة انفرطت العدد انفرط وإذا العدد، ذلذا ادلَلزمة العصمة على ومبتنية عشر
 وإذا األَِئمَّة، على وال ادلؤمنٌن أمًن على الل رسول من نصّ  ىناك يوجد ال إذاً ! النَّص عقيدةُ  انفرطت
 صحَّت وإذا!! حينئذٍ  السقيفةُ  صحَّت الغدير بيعةُ  انفرطت وإذا! الغدير بيعةُ  انفرطت النصّ  عقيدةُ  انفرطت
 ىذا إذاً  لُو، صحَّة ال إذاً  الشِّيعيَّةِ  الكتب ف شيءٍ  فكلُّ !! ذلك بعد شيءٌ  يبقى فَل فيها والبيعةُ  السقيفةُ 
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 ف دخلوا قد والشِّيعةُ  ذلا صحَّةَ  ال األحاديث ىذهِ  وُكلُّ  التأريخ ىذا وُكلُّ  والرباءة الوالية العمودين على البناء
 الرجوع من فَلبدَّ  اخلط، طول على شخصياتٍ  قبل من الكاذبة االّدعاءات عرب والضَللةِ  الّتيو من معمعةٍ 

 ىذا علماء من كانوا البيت وأىل الُسيّن، اإلسَلم َمن؟ إسَلم األصيل اإلسَلم األصيل، اإلسَلم إىل إذاً 
 !! سعيدة عيشة وعاشوا والُعلماء، واحلكَّام اخلُلفاء مع وفاقٍ  على وكانوا اإلسَلم،

 اإلعَلم أنَّ  تَلحظون أال ُتَلحظون، أال األمر، صاحب نُنكرُ  حٌن إليها نصلُ  الَّيت النتيجة ىي ىذه
!! معو شيءٍ  ُكلُّ  ُخِدش ُخِدش ما إذا احلجَّة اإلمام موضوع ألنَّ ! اإلمام؟ موضوع على دائماً  يركِّزُ  النَّاصيب
 ادلنهج ذلذا وفقاً  ادلشؤوم، األبرت األصيل ادلرجعيّ  احلوزويّ  للمنهج وفقاً  فعل الَّذي فعل الكاتب فأمحد

 كانت عليو ردُّوا فحٌن وصل، ما إىل وصل األبرت ادلشؤوم ادلنهج ذلذا وفقاً  ادلؤسَّسّي، احلوزويّ  ادلرجعيّ 
 النيلي، سبيط عامل العراقي ادلفكِّر ىو بو يؤمن ال ألنَّوُ  ادلنهج ىذا من ادلتحّرر الوحيد الردّ  ضعيفة، الردود
 هناية إىل ذىبنا إذا أيضاً، بذلك يصرّحُ  ىو والرَّجلُ  اإلمامة مسألة كليَّة ف الكلّي، اجلانب ف كان ردَّهُ  لكن
 ادلتنيب، شارع بغداد، ميَلدي، 4223 األوىل، الطبعة القصدية، الرابطة منشورات بذلك، يصرِّحُ  ىو كتابو
  8الل رمحوُ  النيلي سبيط عامل األستاذ يقول ،112 صفحة الفهرس، قبل الكتاب من صفحة آخر
ِوجودِإثباتِفيوِأردناِوالَّذيِوالمتحوِّلِالثابتِبينِاإلمامةُِِالمسمَّىِاألولىِالقسمِانتهىِفقدِىناِإلى

ِيراهِفيماِالثانيِالقسمِنجعلِأنِأملٍِِعلى -8يقول أن إىل كَلمو، آخر إىل - اإلمامةِفيِالثابت
:ِبعنوانِوىوِالثانيِالقسمِويليوِاألولِالقسمِانتهى - 8يقول ردِّه ف فهو - ضرورياًِِالُقرَّاءِاإلخوة
 الَّيت القضيَّة يتناول ومل الكّليات تناول ىذا كتابو ف فهو - للفضائلِجديدةٌِِقراءةٌِِللشيخينِاآلخرِالوجو

 كان وإن أسانيدىا ف والبحث الوالدة رواياتُ  الكاتب، أمحد ُكتبَ  يقرأون الَّذين تقنع وردبا الشبهات، تثًن
 مسألة ىذا كتابو ف ناقش ولكنوُ  األسانيد، بقضيَّة يؤمنُ  وال الرجال بعلم يؤمنُ  ال النيلي سبيط عامل الّرجل
م ىزيلة ضعيفةً  فكانت الردود بقيَّةُ  أمَّا. قال كما اإلمامة كّلية  رنرؤون ال الردود، أصحابُ  رنرؤون، ال ألهنَّ

 لذا رنرؤون ال أبرت، منهج ضاّل، منهج ادلنهج ىذا العلماء وعند ادلراجع عند ادلّتبع ادلنهج أنَّ  من فيقولون
اً  ىزيلةً  ردودىم كانت ولذلك ىناك، من ويرّقعوا ىنا، من يرّقعوا أن زناولون اً  جدَّ اً  وجدَّ  ..!!وجدَّ

 ادلهديّ  اإلمام دلوسوعة كتبها الَّيت ادلقدِّمةُ  عليو، الل رمحةُ  الصدر باقر زلمد للسيِّد8 (ادلهديّ  حول حبثٌ )
 ىذا ف كثًناً  يبالغون الصدر باقر زُلَمَّد السيِّد طلبة عليو، اللِ  رمحةُ  الصدر زلمد السيِّد وقريبوِ  لتلميذه
 الصدر، باقر زلمد السيِّد باسم انبهاراً  احلوزوي اجلو وف ادلقدمة، ىذه ف أو الكتاب ىذا وف البحث
 العامل كان ولو! صواباً  خطأهُ  يُ َعدُّ  سنِطئ العاملُ  كان لو فحّتَّ  الشيِّعيّ  اجلو على الغالبة الصنميَّة وحبكم
 ىذا والدينار، الدرىم منطقُ  وىو اجملتمع زنكم منطق ىناك! بليغاً  ومنطقاً  حكمةً  ذلك يُ َعدُّ  ىذياناً  يهذي
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ينيَّة ادلؤسَّسة زنكمُ  نفسوُ  ادلنطق  ادلال، منطق واأللقاب، واألمساءِ  الشهرةِ  أساس على العلمّي، الوَسط ف الدِّ
 يقول؟ ماذا والدرىم الدينار منطق العامل، منطقُ  الدنيا، منطق وىو السوق منطق والدرىم، الدينار منطق
 8 يقول ىكذا والدرىم الدينار منطقُ 

 عطس إذا!! [دّوختنا ىاي ىاللغوة شنهي.. ]. الل يلعنكُ  8فيقال ،ويعطس مفلس8 ادلفلسُ  عطس إذا
 منطقُ  ىو ىذا .الغين األموال صاحب8 ادلوسر. الل يرمحك 8قيل ادلوسرُ  ضرط وإذا، الل يلعنك 8قيل ادلفلسُ 
  .السوق منطق والدرىم الدينار

اً  مهمَّة ادلَلحظة ىذه ثبِّتوا  8 جدَّ
ِِاهللُِِيرحمكِقيلِالموسرُِِضرطِوإذاِِِاهللُِِيلعنكَِِِقيلِالمفلسَُِِعطسِإذا

 ...  يعين أنفو ف منخره، ف أين؟ ادلفلس فمضرط
ِِرِه         ُدبُِِفيِرِِ       وس   المِسُِ   وَمعطِِِرِه     منخِفيِسِِ     المفلِرطُِ     فمض

 ...  تسًن ىكذا الدنيا العطاس؟ سنرج أين من
 عامل ف ادلوجودة القوانٌن نفس (،المالَِكطُْغَيانِطُْغَيانَاًِِِللعْلمِِِإن8َِّ )يقول وسلَّم وآلو عليو الل صلَّى النيبُّ 

ِإنَِّ) وآلو عليو الل صلَّى الل رسول قول ىذا العلمّي، السوق عامل ف موجودة القوانٌن نفس ادلاّدي السوق
 (. المالِكطغيانِطُْغَيانَاًِِللعِلمِِ

ينيَّة ادلؤسَّسة سوق ف  يصًن اخلطأ السابقة، القوانٌن نفس موجودة، القوانٌن ىذه نفس الصنمية، وحيث الدِّ
 إىل تتحوَّل والسفاىة ُمعجزة، إىل يتحوَّل والعجز حسنات إىل تنقلب والسّيئات بَلغًة، يصًن والعيّ  صواباً،

ينيَّة، ادلؤسَّسةِ  ف األمور تسًن وىكذا ومعرفة، والء إىل يتحوَّل البيت أىل إىل والعداء والنَّصب حكمة،  الدِّ
 ادلوسر ضرط وإذا الل يلعنك قيل ادلفلسُ  عطس إذا يعين القوانٌن، ىذه نفس الواقع، ىو وىذا ذبري ىكذا

ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  ف عندنا موجودة القوانٌن ىذه نفس الل، يرمحك قيل  .ورعاىا الل حفظها الرَّمسيَّة الّشِيعيَّةِ  الدِّ
ِىذاِكلُِِّلماذا:ِالثالثِالمبحث - عليو الل رمحة الصدر باقر زُلَمَّد لسّيدنا ادلهديّ  حول حبثٌ  إىل أعود

 - ذلك لُكم سيّتضح بالوالدة؟ ىذا عَلقة فما الوالدة، عن نتحدَّث حننُ  - عمره؟ِإطالةِعلىِالحرص
 اللِ  رمحةُ  الصدر باقر زُلَمَّد الشهيد السيِّد - عمرهِإطالةِعلىِالحرصِىذاِكلُِِّلماذا:ِالثالثِالمبحثُِ

 من لُكم أقرأ أنا - لها؟ِالمبّررِوماِالطويلةِالغيبةِىذهِفائدةُِِىيِماُِأخرىِوبكلمةٍِ -8ىنا يقول عليو
 اإلسَلمية، للدراسات الغدير مركز الناشر شرارة، اجلبار عبد الدكتور وتعليق ربقيق ،(ادلهديّ  حول حبثٌ )

ِىيِماِأخرىِوبكلمةٍِ -8السؤال ىذا الشهيد السيِّد يطرح أن بعد ميَلدي، 7774 احملقَّقة، األوىل الطبعة
ِالِوىمِالسؤالَِىذاِيسألونِالنَّاسِمنِوكثيرٌِ - يُعلِّق - لها؟ِالمبّررِوماِالطويلةِالغيبةِىذهِِِفائدةُِ
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ِالتعويضُِِيمكنِالِفريدةِمجموعةٌِِعشرِاالثنيِاألَِئمَّةِبأنَِِّنؤمنِفنحنِغيبياً،ِجواباًِِيسمعواِأنِيُريدون
ِالحقائقِضوءِعلىِللموقفِاجتماعيِ ِبتفسيرِيطالبونِالمتسائلينِىؤالءِأنَِِّغيرِمنهم،ِواحدٍِِأيِِّعن

 السيِّد يقول فماذا - الموعودِلليومِالمفهومةِوالمتطّلباتِنفِسَهاِالُكبرىِالتغييرِلعمليةِالمحسوسة
ِىؤالءِفيِبتوفِّرىاِنؤمنُِِالَّتيِالخصائصِعنِمؤقتاًِِالنظرِنقطعُِِاألساسِىذاِوعلى -8الصدر باقر زُلَمَّد

 أنَّين من يقول أن يريد يقول؟ أن يريد ماذا ىنا الصدر فالسيِّد الكَلم، ف ويستمر - المعصومينِألَِئمَّةا
 يؤمنون ال أناسٍ  مع الكَلم إذاً  الغيبّية، الشِّيعيَّةِ  بالعقيدةِ  يؤمنون ال الَّذين أولئك معَ  تتناسب أدّلةً  سأقيم

 السيِّد أنَّ  ىنا مرادي التفاصيل، ف أدخل أن أريد وال باحلديث ويأت قال ىكذا ىو الغيبة، الشِّيعيَّةِ  بالعقيدةِ 
 وأيضاً  ذلك غًن يقولون تَلمذتو كان وإن يقول، ما حبسب ادلستوى هبذا ىنا يتكلَّم الصدر باقر زُلَمَّد

 ادلوجود ىو ما حبسب العبارات، ىذهِ  ف موجود ىو ما حبسب ولكن كَلمِو، طوايا من ذلك غًنُ  ُيستشَعر
 سُناطب كي الغيبّية الشِّيعيَّة عقيدتوِ  عن النظر يغضّ  أن يُريد الصدر باقر زُلَمَّد السيِّد أنَّ  العبارات ىذهِ  ف

 القيادية وللخربة الفكري ولإلعداد النفسي لإلعداد ادلعصوم اإلمام حاجة عن سيتحدَّث ىنا ومن آخرين،
 !! الغيبة فرتةُ  تطول ولذلك

 ادلبحث إىل نأت حينما فلماذا ذلؤالء، ىو اخلطاب ف ادلستوى إذاً  اآلن، القضيَّة ىذه قشأنا أن أُريد ال
 بأنَّ  نؤمن كيف) الصدر؟ باقر زُلَمَّد السيِّد ىنا يستدلّ  دباذا ،(ُوِجد قد ادلهديّ  بأنَّ  نؤمن كيف8 )اخلامس
 يسمِّيو8 الثاين والدليل .اإلسَلمي بالدليل يسمِّيو8 األول الدليل8 دليلٌن عن يتحدَّث ،(وجد قد ادلهديّ 
 . العلمي بالدليل
 اثنا األَِئمَّة أنَّ  إىل ُتشًن الَّيت والسنة، الشِّيعةِ  طرق من جاءت الَّيت الروايات عن يتحدَّث8 اإلسَلمي الدليل
 يقول فهو وجوِده، من فَلبدَّ  عشر اثنا األَِئمَّةُ  كان إذا وجوده، من البدَّ  إذاً  خَلذلا من يستدلّ  ىو عشر،
 الوالدة؟ روايات من هتربون دلاذا الوالدة؟ روايات فأين. والُسّنة الشِّيعةِ  طُرق من وردت كثًنة روايات ىناك
 الوالدة روايات إذاً  عشر اثنا األئمَّة أنَّ  من صحيحة ادلقدِّمة ىذه كانت إذا الروايات؟ ىذه من اذلرب دلاذا

 . وانتهينا صحيحة
 ىو ينكرىا، يقبلها، ال ضعيفةٌ  بكاملها الوالدة روايات ألنَّ  الوالدة؟ روايات يُورد ال دلاذا8 العلمي الدليل وأمَّا
 لكم أقرأُ  العلمي؟ الدليل ف يستدلّ  شيءٍ  بأيِّ  شيئاً، فعل ما الرَّجل الكاتب، أمحد طبَّقو نفسوُ  ادلنهج ىذا
 بعدىا وما 726 صفحة - العلميِالدليلُِِوأمَّا - العلمي الدليل ف الصدر باقر زُلَمَّد السيِّد قال ماذا

:ِالعلميِالدليلُِِوأمَّا - البحث ف الركائز تشكِّل الَّيت العبارات أىم سأقرأ ولكن الكَلم كلَّ  أقرأ ال قطعاً،
ِيتكوَّنِفهو - الصغرى الغيبة زمان ف الشِّيعة إىل ُيشًن - النَّاسِمنِأمَّةٌِِعاشتهاِتجربةٍِِمنِيتكوَّنُِِفهو
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ِولتوضيحِالصغرى،ِالغيبةِفترةُِِوىيِتقريباً،ِسنةًِِسبعينِامتدتِفَترةًِِالنَّاسِِمنِأمَّةٌِِعاشتهاِتجربةٍِِمن
ِالنيابةِمركزِشغلِوقد -8يقول أن إىل يتحدَّث ُثَّ  - الصغرىِالغيبةِعنِموجزةٍِِفكرةٍِِبإعطاءِنمّهدِذلك
 اإلمام بوالدة آمنت الَّيت الشِّيعيَّة القواعد - القواعدِتلكِأجمعتِممَّنِأربعةٌِِالفترةِىذهِفيِاإلمامِعن

:ِيليِكماِوىمِضمنهاِعاشواِالَّتيِونزاىتهمِوورعهمِتقواىمِعلىِالقواعدِتلكِاجمعتِممَّن - وغيبتو
ِأبوِروح،ِابنِالُحسينِالقاسمِأبوِالعمروي،ِسعيدِابنِعثمانِابنُِمَحمَّدِالعمروي،ِسعيدِابنِعثمان

ِالكذبِِِحبلِإنَِِّقديماًِِقيلِلقد -7728 صفحة ف يقول أن إىل - السمريِمحمدِابنِعليِِّالَحسن
  .األنبياء من ُأِخذت قد حكمةٍ  كلُّ  وقطعاً  قدشنة، قولة ىذه ىي - قصير
 حبكمةٍ  وتستدل هبا تستدلّ  ال الكاف ف ادلوجودة الوالدة أحاديث8 الل رمحةُ  الصدر للسيِّد أقول لكنَّين
َِحبلِإنَِِّقديماًِِقيلِلقد - البيت أىل حديث مضامٌن ف موجودٌ  الكَلم وىذا أرفضها ال أنا! قدشنة؟

 حبسب - االحتماالتِبحسابِعملياًِِالمستحيلِمنِأنِأيضاًِِيُثبتِالحياةِومنطقِقصيرِالَكذب
 يقرب ما أو سنة سبعٌن يعين - المدَّةِىذهِِِوكلِِّالشكلِبهذاِأكذوبةِتعيشِأن - يعين الرياضي ادلنطق

ِثِقةَِتكسبِثُمَِِّوالعطاءِواألخذِالعالقاتِتلكُِكلِِِّوضمن - األربعة النوَّاب مدَّة طيلة سنة، سبعٌن من
 ىؤالء ادعاءات وكلّ  سنة سبعٌن من يقرب ما الغيبة مدَّة تطول أن شنكن ال بأنّو فيقول - حولهاِمنِجميع
 عاشوا الَّذين النَّاس على منطلياً  الكذب ىذا يكون أن شنكن ال والفعالّيات النشاطات وكلّ  األربعة النوَّاب

ِتعتبرِأنِيمكنِالصغرىِالغيبةِظاىرةِأنَِِّنعرفِوىكذا - النوَّاب مع وتواصلوا الشيعة من احلقبة تلك
 - وغيبتوِوحياتوِِِبوالدتوِِِالقائدِباإلمامِوالتسليمِموضوعيِواقعٍِِمنِلهاِماِإلثباتِعلميةٍِِتجربةٍِِبمثابة

  .علمية بتجربةٍ  ىي وما علمّي، بدليلٍ  ىو وما وجداينّ  دليل ىذا علمّي؟ دليلٌ  لوُ  يُقال الدليل ىذا ىل
 الدليل ىذا ولكن الصدر السيِّد مع اتّفقُ  أُنكرُه، ال أنا الدليل ىذا لكن ادلصطلحات، عن النظر بغضّ 
 فجأةً ! الشِّيعة؟ لغًن يكون البحث مستوى بأنّ  قليل قبل يقول فكيف! الشِّيعة من خاصَّةٍ  عند دليَلً  يكونُ 
 دليلٍ  أفضلُ ! احلقائق؟ على القفز ىذا دلاذا الوالدة؟ روايات أين! الشِّيعة من قليلةٍ  جملموعةٍ  ليكون ينزل

 ادلنهج أنَّ  فيها العّلةُ  فيها؟ العّلةُ  ما الوالدة، روايات ىو احلجَّة اإلمام وجود على بوِ  نستدلّ  أن نستطيع
 أيضاً  األبرت ادلنهج ألنَّ  دلاذا؟ يرفضونو سوف احلجَّة اإلمام ظهر إذا ادلشكلة، ىي ىذه يقبُلها، ال األبرت

 ىذه إىل فوصل الكاتب أمحد فعَّلوُ  األبرت ادلنهجُ  عنها، أربدَّث الَّيت الطامَّة ىذه ىي!! يقبلوُ  ال سوف
 بس] يفعِّلونو اجلماعة التفعيل، زرّ  على ضغط فقط، ادلنهج فعَّل الرجل وىذا يولد، مل اإلمام إنَّ 8 النتيجة

 ُأخرى جهة من يلفّون ولكنَّهم ادلنهج، حبسب كاذبة الروايات ىذه أنَّ  يعرفون ،[الموت صاموت بسكوت،
 الصدر باقر زُلَمَّد السيِّد يقولو الَّذي الكَلم أقبلو، أنا مقبول الدليل ىذا الَّلفة، ىذه مثل ادلوضوع، إلثبات
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 8أمرين إىل زنتاج الكَلم ىذا ولكن
 الشِّيعة أوضاع وعن األربعة النوَّاب أوضاع وعن الغيبة زمان عن تفصيليَّة معلومات إىل زنتاج8 األول األمر
 ىذه!! أيضاً  ضعيفةٌ  األخرى ىي الَّيت الشريفة التوقيعات وعن حدثت الَّيت والفت الفرق وعن آنذاك

 حٌن نفسك أنت وأنت ضعيفة التوقيعات ىذه الصدر، الشهيد سّيدنا يا عنها تتحدَّثُ  اليت التوقيعات
 ألنَّو( ...ِالواقعةِالحوادثِوأمَّا8 )ادلقدَّسة الناحية من الصادر التوقيع تقبل ال كنت الدعوة حزب أسَّستَ 
 .ادلطّلعون ويعرفو تَلمذُتك يعرفو األمر وىذا التوقيع هبذا تقبل ال كنت نفسك وأنت!! السند ضعيف
 والسبب احلجَّة، اإلمام من صدر قد التوقيع ىذا بأن اقتناعك ىو الدعوة حزب من خروجك ف والسبب

 نظر ف السند ضعيفةُ  األخرى ىي التوقيعات وىذه. ىذا ىو الدعوة حزب من زبرج أن حداك الَّذي
 ف السند، ضعيف ألنَّو دلاذا؟ اخلمس؟ إباحةِ  ف اإلمام توقيعَ  يرفضون ادلراجع من العديد أليس مراجعنا،

 إلسحاق رسالتو ف يقول ماذا احلجَّة اإلمام بسطرين بعدىا (...ِالواقعةِالحوادثِفيِوأمَّا) 8الرِّواية نفس
ِلََتِطْيبََِِأْمرِنَاِظُُهورَِِِوْقتِِِِإَلىِِحلِ ِِفيِِمْنوَُِِوِجِعُلواِِلِشيَعِتَناِأُبِْيحَِِفَ َقدِالُخْمسِوأمَّا8 )يعقوب ابن

 اخلمس يوجبون وىم اخلمس يبيح اإلمام اخلُمس، إباحة ف النصّ  ىذا يرفضون ،(َتْخُبثَِواَلِِِواَلَدتُ ُهم
  !!ضعيفة والتوقيعات توقيع، ىذا يقولون
 أقول. واألحياء منهم األموات وعلمائِنا، مراجِعنا عند ضعيفة ادلهدويَّة الشؤونات أحاديث عام بشكل
 دليل ىو علمي بدليلٍ  ىو ما العلمي بالدليل مسيتو الَّذي الدليل ىذا سّيدنا يا8 الصدر الشهيد للسيِّد

 بكلِ  ملمَّاً  يكون أن البدَّ  الدليل هبذا يقتنع الَّذي أنَّ 8 األوىل ادلقدِّمة8 مقدمتٌن إىل زنتاج ولكن وجداين
 مع يتناغمُ  الَّذي الشيِّعيّ  الوجدان أصحاب من الشِّيعة، خاصَّة من يكون أن8 وثانياً  .الغيبة عصر تفاصيل
 . دليَلً  يكون فَل وإالَّ  الغيبية، ادلضامٌن

 الغيبيَّة، الشِّيعيَّة بالعقيدة يقتنعون ال ىم ألناسٍ  قليل قبل كان البحث فمستوى! بدا؟ شلَّا حدا ما أقول فأنا
 النقصِ  من نسبتَ  ما ونسبتَ  آخر بلسانٍ  وتتحدَّث العقيدة ىذه عن النظر ستقطع بأنَّك قلت لذلك
 عن مقدِّمة، عن عبارة ىو بوريقات، عنوُ  عرّبت وأنت البحث نفس ىو البحث أنّ  واحلال ادلعصوم، لإلمام

 وإالَّ  قليلة، رلموعةٍ  إىل البحث يصعدُ  وىنا ادلستويات، من مستوىً  إىل البحث يهبط فهناك قليلة، وريقات
 من رلموعة ىناك أنَّوُ  دبا! أحد؟ يقبلوُ  ادلنطق ىذا أنَّ  تعتقدون ىل للجميع، واخلطاب سّيدنا يا تعتقد ىل

 الديانات، وسائر واذلندوسّية أصحاهبا مع تتعامل البوذيّة بادلثل، سنة، سبعٌن دلدَّة الشِّيعة مع تعاملوا النوَّاب
 ىذا يومك وإىل النَّيبّ  شهادة منذ يتعامل السقيفة ومنهج ادلسيحية، وقبل اإلسَلم قبل ىي اليهودية والديانةُ 

 فهذه احلكم، وأصحاب القرار أصحاب وىم واجلولة الصولة ذلم ادلسلمٌن، من الُعظمى الغالبّية وذلم
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 الغيبة زمان ف الشِّيعة على ينطبق فقط ىذا ،(قصًن الكذب حبل إنَّ 8 )هبا تستدل أنت الَّيت احلكمة
 ! إنسانيَّة؟ ذبربة من جزء وىي وأخَلقية اجتماعيَّة قضيَّة القضيَّة ىذه أنَّ  أم الصغرى

 كانت وإن اإلسَلم ديانة سبقت الَّيت الديانات أحقيَّة نثبت إنَّنا علميَّاً  استدالالً  مسَّيتوُ  الَّذي االستدالل هبذا
 حبل من أطول طويل عندىا الصدق حبل ألنَّ  دلاذا؟ البشر، اصطنعها الَّيت الديانات من كانت وإن وثنيًَّة،

 عدد اآلن الديانات، تلك بقيت ودلا قصًناً  لكان الكذب من حبلها كان لو ألنّو اإلسَلم، عند الصدق
 ُمنظَّمة حياهتم ادلسلمٌن، معابد من أفضل معابدىم ادلسلمٌن، عدد من أكثر اذلندوس عدد ىنا، اذلندوس

 عقائدىم، اجلميع، من زلرتمة برارلهم، احتفاالهتم، منظماهتم، مجعياهتم، ادلسلمٌن، حياة من أفضل بنحوٍ 
ينيَّة احتفاالهتم كتبهم،  اإلسَلمي الواقع ىذا مع القضيَّة ىذه تطبَّق فكيف ترتيب، أحسن على مرتَّبة الدِّ
 ىذا؟ كلُّ  دلاذا الكَلم، آخر وإىل قصًن الكذب حبل إنَّ  القاعدة َكانت إذا! يعين؟ شنكن كيف ادلتهّرئ،

 كلّ  إىل حباجةٍ  فلسنا الوالدة روايات خَلل من والدَتو أثبتنا لو وإالَّ  الوالدة روايات يضعِّف األبرت ادلنهج ألنَّ 
 . الكَلم ىذا

 ادلوسوعات وبعض عندىم، الرجالية الكتب وبعض الُسنَّة مؤرِّخي أن الغريب! ؟..الغريب ىو ما أتعرفون
 اإلمامُ  ىو أباه وأنَّ  والدتوُ  تُثبتُ  عديدة مصادر احلجَّة، اإلمام والدة تثبتُ  عندىم ادلعروفو التأرسنيَّة

 النصف ف ميَلده وتثبتُ  الشِّيعة، تنتظره الَّذي الغائب ىو8 وتقول كنيتو، وتثبتُ  امسو، وتثبتُ  العسكرّي،
 كتب رجالية، ُكتب ،434 سنة ف والدتو أن يثبت منها البعض للهجرة، 433 سنة ف شعبان من

 إثبات بصدد لست وبالكتب، بادلصادر جلئتُ  وإالَّ  احلجَّة اإلمام والدة إثبات بصدد لستُ  ىنا أنا تأرسنيَّة،
 بسبب َوَصل النتيجة؟ ىذه إىل وصل دلاذا الكاتب، أمحد ظاىرة الظاىرة، ىذه أدرسَ  أن أُريد أنا والدتو،
ينيَّة ادلؤسَّسة أفضح وأن ادلنهج ىذا أفضح أن وأُريد األبرت، ادلنهج  وكيف تغّش؟ وكيف تغالط؟ كيف الدِّ
 الواضحةُ  احلقيقةُ  ىي ىذه األبرت؟ ادلنهج عرب البرتاء احلقائق إىل الشِّيعة تقود وكيف احلقائق؟ زبفي

 ..!! الصرزنة
 يرفضُ  ألنَّوُ  احلجَّة، اإلمام والدة يثبتُ  ال األبرت فادلنهج األبرت ادلنهج ىو القضيَّة ىذه كلِّ  ف ادلشكلة
 حبار لنرتك ذلك، من وأكثر أكثر ويوجد األنوار، حبار ف األربعٌن تتجاوز الَّيت ادلتكاثرة واألحاديث الروايات
 الَّيت تلك من فقط واحدة رواية أخذنا لو رواية، وثَلثٌن واحد فيو فقط الكاف فقط، الكاف األنوار،
 كي ورقة مئة شنلك ال اإلنسان واحدة، ورقة ىي ادليَلد شهادةُ ! وانتهينا يكفي فهذا والدتو عن تتحدَّث

 شهادة يرى أن يُريد دلن عليو وسَلموُ  اللِ  صلواتُ  احلجَّة اإلمام ميَلد شهادة واحدة، ورقة والدَتُو، يُثبت
 مباشر بنحوٍ  والدتو عن تتحدَّثُ  الشريف الكاف من الصاحب مولد باب روايات من واحدة رواية ميَلده
 اآلخرون الل، يرفضون اآلخرون! رفضوا؟ ما وإذا براحتهم يرفضون يرفضون، اآلخرون الكَلم، وينتهي
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 الضخمة احلضارة ىذه وبكلِّ  سعتهم بكلِّ  النصارى زلمَّداً، يرفضون قدرهتم بكلّ  اليهود زلمَّداً، يرفضون
 يرفضون وىم البوذيّون ىم العامل ف دينية رلموعة أكثر ادلتكاثرة، الكثرة ىذهِ  بكلِّ  البوذيّون زلمَّداً، يرفضون
 النَّاس نرفضهم، كذلك وحننُ  وتفصيًَل، مجلةً  يرفضوننا حننُ  يُ ْرَفض، القرآن يُ ْرَفض، زُلَمَّد يُ ْرَفض، الل زلمَّداً،

 ! يرفضوننا؟ أو يقبلوننا اآلخرين بأنَّ  عَلقتنا ما وحننُ  سبشي، ىكذا ىي الدنيا ىكذا، ىم
 حكيمة، رواية واحدة، روايةٍ  من أكثر إىل حباجة ولسنا واحدة رواية تثبتها احلقيقة احلقيقة، عن نبحثُ  حننُ 
!! احلَلل أبناء يا أنفسكم على تضحكون تزوروهنا حينما الشِّيعة أنتم اجلواد، اإلمام بنت حكيمة ىذه

 يأتون حّتَّ !! حكيمة السّيدة تزورون حينما أنفسكم على تضحكون شيعة يا سامراء إىل تذىبون حينما
 أفتونا اخلًن مجاعة يا! توثيق؟ إىل حباجة حكيمة فهل!! الّرجال ُكتب ف توثَّق مل حكيمة أنَّ  من8 ويقولون
 حكيمة نقلتوُ  الَّذي واخلرب! توثيق؟ إىل حباجة اجلواد اإلمام بنت حكيمة! والديكم؟ على رمحة مأجورين

 األخبار، ىذه وثُ ّبَتت الروايات ىذه وثُ ّبَتت بغداد ف يعيش كان الَّذي الكليين إىل ووصل الشِّيعو تناقلتوُ 
 علمائنا، ُكتب وف الصدوق، كتب ف الروايات ىذه ثُ ّبَتت أخرى، وروايات حكيمة وغًن حكيمة خرب

 ولكنَّنا كَلمو، كلُّ  يُ ْقَبل عامل يوجد ال رأي، ف معهم خنتلف رأي، ف معهم نّتفقُ  النظر بغضَّ  ونُِقلت،
 .البيت أىل أحاديث فيها ينقلون الَّيت بكتبهم ونثقُ  بنقِلهم، نثقُ 

 الكليين، كتاب ف وردت حكيمة رواية أنَّ  من ذكرتُ  قليل قبل أربدَّث وأنا8 إليها ُأشًن أن البدَّ  مَلحظةٌ 
ا الكيين كتاب ف ترد مل حكيمة رواية  ولكنَّوُ  عليو تعاىل الل رضوان الصدوق الشَّيخ كتاب ف وردت وإدنَّ
 على تطبيقوِ  ف وادلشكلةُ  األبرت ادلنهج ىذا ف ادلشكلةُ  أين؟ إذاً  فادلشكلةُ  .الكَلم وف احلديثِ  ف سبقٌ 

 ىي ما أدري وال اخلط، طول على مستمرَّةٌ  احلالةُ  وىذهِ  عليو، وسَلموُ  اللِ  صلواتُ  اإلمام والدة أحاديث
 !احَلسن؟ ابن احلجَّة مع مشكلتهم

 الكتاب ىذا العسكرّي، مرتضى السيِّد اإلسَلمي، العلمي اجملمع عن صادر (األدعية منتخب) 8كتاب ىذا
 اآلخرين على ويوزّع اإلسَلمي، العلمي اجملمع ىذا ف الدارسٌن احلوزة لطلبة ويعطى ادلعصومٌن، زيارات فيو

 احلسن، اإلمام زيارة األمًن، زيارةُ  الزىراء، زيارةُ  النَّيّب، زيارةُ 8 الفهرست ف ىذا ادلعصومٌن، أمساء يُعدِّد أيضاً،
 الزيارة ُثَّ  العسكريٌن، اإلمامٌن زيارة الرضا، اإلمام زيارة اجلوادين، زيارة البقيع، أئمة زيارة احُلسٌن، زيارةُ 

 السيِّد دبكتب واّتصلتُ  إيران، ف كنتُ  الكتاب ىذا طُبع حٌن..!! احلجَّة لإلمام ذكرٌ  يوجد وال اجلامعة،
 قلت منهم، الكَلم أمسع أن أردتُ  لكنَّين زُلّرفاً، ليسَ  الكتاب بأنَّ  علم على ُكنتُ  أنا العسكرّي، ُمرتضى

 والسيِّد نقص فيو ليس الكتاب ال،8 قالوا احلجَّة، لإلمام زيارات فيو توجد ال نقص؟ فيو الكتاب ىذا8 ذلم
ا احلجَّة لإلمام زيارات إثبات بعدم أمر الَّذي ىو العسكري مرتضى  ربدَّث قد وىو!! عنده ثابتةً  ليست ألهنَّ

 فحٌن ادلقدِّمة، ف ربدَّث العسكريّ  مرتضى ىو السرداب، قضيَّة إىل وأشار ادلقدِّمة، ف ادلضمون ىذا عن
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 وسَلموُ  اللِ  صلواتُ  احلجَّة لإلمام دعاءاً  وال زيارةً  ذبدوا ولن احلجَّة لإلمام ذكراً  ذبدوا لن الكتاب تتفحَّصون
 أساس أيّ  على ىنا ادلثبَّتة والزيارات األدعية بأنَّ  القضيَّة، ىذه مراعاة معَ  الحظوا قال؟ ماذا أنَّوُ  مع عليو،

ِفيِالمنتخبةِالزِّيارةِأوِالدعاءِتجدِبأن - تفعل؟ ماذا اللجنة فهذه األمر، ذلذا جلنة شكَّل قد ىو تثبَّت؟
ِذلكِبَعدِتَنظرَِِأنِدونِالسَّالمِعليُهمِالمعصومينِأحدِعنَِمرويةًِِالشهيرةِالحديثُِكتبِمنِواحدٍِ

ِذلكِفيِتمسَّكتُِِوإنَّما -8يقول أن إىل - الدرايةِعلمِفيِاالعتبارِمنِودرجتوِِِالحديثَِسندِفي
 إىل يُنَظر ال أن يعين الُسنن بأدلَّة والتسامح السنن، بأدلة التسامح مع يعين - الُسَننِأدّلةِفيِبالتسامحِِ
 واحدة زيارة وال ذكروا ما َوَلِكنْ  واألدعية، الزيارات يذكرون فهم ضعيفة األسانيد كانت لو حّتَّ  األسانيد،

 ! دلاذا؟ عنو، أجيبوا أنتم السؤال ىذا! أدري ال دلاذا؟! احلجَّة لإلمام
 دبقدِّمة العسكري، مرتضى السيِّد بإشراف اإلسَلمي العلمي اجملمع عن صادر األدعية منتخب كتاب
 أن والزيارات األدعية ىذه ف ُيشرتَط وال وزيارات أدعية تنتخب أعّدىا ىو وجلنة العسكري مرتضى السيِّد
ا األسانيد، عالية تكون  دعاء وال زيارة وال توجد ال ذلك مع الُسَنن، أدلَّة ف التسامح أساس على زُبتار وإدنَّ

 السيِّد! ىؤالء؟ مع ادلشكلة ىي ما! دلاذا؟ احلجَّة، لإلمام زيارة توجد ال الكتاب، ىذا ف الفرج أدعية من
 ادلصري، القضاء ادلصرية، احلكومة أنَّ  من بلغوُ  حينما ينام أن يستطع مل الَّذي ىو ىذا العسكري مرتضى

 لوُ  تابعةٍ  مؤسَّسةٍ  عن كتاب يصدر حينما قطب، سيِّد الغال وعزيزه حبيبو على اإلعدام حكم أصدر قد
 يبقى ألن مدعاةً  يكون أال األمر ىذا احلجَّة، اإلمام يذكر وال الُسَنن بأدلَّة التسامح أساس وعلى وبإشرافِو،
 أيّ  عليو، وسَلموُ  اللِ  صلواتُ  األمر صاحب فيو يُذَكر ال زُلَمَّد آل باسم كتاب عمرِه، طيلةَ  مستيقظاً 

 يتحرَّكُ  كيف وتَلحظون واضحة تطبيقات ىذه! ىذا؟ أبرتٍ  منهجٍ  وأيُّ ! ىذا؟ ضَللٍ  وأيُّ ! ىذه؟ قطبيَّةٍ 
اً  عاليةٍ  وفعاليةٍ  وبنشاطٍ  األبرت ادلنهجُ   ..!!جدَّ
 ... طويل احلديثُ .. . بعد ينتوِ  مل واحلديثُ  طويَلً  صار الربنامج وقتُ 

  ... الَقَمر رَِعايَةِ  ِف  أَْترُكُكم
 اإلًْخَسًِْج عَلَى ًَهُخَببِعٍِنَب هُشَبىِدٌِنَب ًًَُجٌُهِ ًُجٌُىِنَب عَيْ الىَسْةَ إوْشِف احلُعَني أَخٍِهَ ًَجْوِ عَيْ الىَسْةِ وَبشِفَ ٌَب

  ... احلُعَني أَخٍِهَ بِحَكِّ

  ... اهلل أهَبىِ يف ... الشبشت ىره ًفطِ على غداً هلخمبًب ... جَوٍعبً الدُّعَبء أَظأَلُىن
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ِ:وفيِالختام
الِبُ  ّدِم  نِالتنبي  وِال  ىِأنّن  اِحاولن  اِنق  لِنص  وصِالبرن  امبِكم  اِى  يِوى  ذاِالمطب  وعِالِ

م  نِأخط  اءِوىف  واتِفم  نِأرادِالدقّ  ةِالكامل  ةِعلي  وِمراجع  ةِتس  جيلِالبرن  امبِِيخل  و
ِبصورةِالفيديوِأوِاألوديوِعلىِموقعِزىرائيون.
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