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 الْوِئَت بَعد الثَّالثٌى تُمَلَحَالْ

 ًاألَزبَعٌُى بعالسَّب اجلُصْءُــ  فَبطِوَت ٌَب لَبٍَّهِ

 8ج البَسَاءَة ضَعْفُ - 2 ق الشٍِّعًّ الٌالع يف األبرت املنيح هالهحُ
 

  ... بَػَناِتْ  أَبْػَناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسََلـٌ 
نَػَنا يَػتَػَهاَدى الَِّذيْ  َذِلكَ  ِبَعينوِ  نَػْفَسوُ  ُىوَ  الُعنوافُ  : َسَتأِتْ  والَّيت َوَىِذه َمَضت الَّيت احلََلَقات َىِذهِ  َأْجَواءِ  ِفْ  بَػيػْ
 ف شديدين ونشاطٍ  بفاعليةٍ  يتحرَّؾُ  الَّذي األبرت ادلنهج َمَلمحِ  ف احلديثُ  زاؿ وال .!!.. فَاِطَمةِيَاِلبَّيكِِ

ينيَّة ادلؤسَّسة ف وُخصوصاً  الشِّيعيّ  وَسطنا  احلوزةِ  أجواء وف الشِّيعيَّة، ادلرجعيَّةِ  األجواء ف الرَّمسيَّة، الشِّيعيَّة الدِّ
 ُصورةً  وجدنا وكيفَ  البرتاء ادلكتبة ىذه عن احلديث مرَّ  وقد الَبرتاء، الشِّيعيَّةِ  ادلكتبةِ  وف التدريسيَّة، ومنهاجها

اىات، مجيع ف مبتورةً  للزَّىراء  ساحة وف الشِّيعيَّة ادلكتبة ف يتحرَّؾُ  الَّذي ُىوَ  األبرت ادلنهج أفَّ  والسَّببُ  االذبِّ
 وىذهِ  اذّبهنا، أينما الشِّيعيَّة اجلهات ُكلِّ  ف وىكذا ادلرجعّي، الوَسط وف الشِّيعيَّة احلوزة وف الشِّيعيَّة الثَّقافة

 عن واحلديث ادلاضية احللقة مع ُمتَّصَلً  الكَلـُ  زاؿَ  وال األَبرت، ادلنهج ىذا حركة من شيئاً  ترصدُ  احللقاتُ 
  .الكاتب أمحد ظاىرةِ 
ا بدء ذي بادئ  فأعرض الَكاتب، ألمحد صورةً  سلف فيما يروا ومل ُيشاىدوا، مل مشاىدينا من البعض ردبَّ

  :الصورتٌن ىاتٌن أيديكم بٌن

 
 أوساط ف ترّبَّ  الَّذي اإلسَلمي بالتنظيم ادللتزـُ  ادلتديِّنُ  احلوزوي   الَكربَلئيُ  الشِّيعي   الكاتب أمحدُ  ىو ىذا

ينيَّة ادلدارس وف الشِّيعيَّة ادلرجعيَّة  نفَسها، ُتسمِّي كما الرِّسالية الػُملتزمة الواعية اإلسَلمية التنظيمات وف الدِّ
 احلوزوية ادلدارس ف ُمدرِّساً  صار فيها، تدرَّج بذلك، أنفسهم يصفوف كما الواقع، على ادلنفتحة احلركية
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 السَّاحة يعرفوف الَّذين على بغريبةٍ  ىي ما ادلعلومات وىذهِ  إعَلمياً، وَكاتباً  اإلسَلمي العمل قادة من وقَائداً 
ا العراقية، الشِّيعيَّة  بادلنهجِ  فتمسَّك نفسوِ  معَ  الرَُّجل َصَدؽ حيث اجلديدة فكرتوُ  طرحَ  أفْ  بعد خُيفوهنا ردبَّ

 اإلسَلمية التنظيمات أجواء وف الشِّيعيَّة، احلوزة أجواء وف الشِّيعيَّة، ادلرجعيَّة أجواء ف تعلَّمو الَّذي األبرت
 الَّذي األبرت ادلنهجُ  ىو َىذا ادلعتزلة، ِفكرِ  دبرّكبات الػُمنقَّع الشَّافعي بالفكر وُمفعماً  ُقطب سيِّد بعطر ُمعبَّقاً 

 إذا البرتاء نتائجك من إليوِ  تصل فيما أنت وُموفَّقٌ  البرتاء، النتائج إىل ستصل فإنَّك وطبَّقتو استعملتوُ  ما إذا
 اذلَشيم، الرِّيح ذروَ  ادلعصومية األحاديث فيذروفَ  الكراـ، َمراجُعنا يَفعلُ  كما األَبرت ادلنهج ذلك ُتطبِّق ُكنت

 .األبرت ادلنهجُ  إنّو ىو؟ ما السَّبب
 بأمحد يل شأفَ  ال الكاتب، أمحد أُناقشُ  ال ىنا إنَّين ادلاضية احللقة ف قلتُ  وكما األجواء ىذهِ  ف احلديثُ 

ا الَكاتب، ينيَّة، ادلؤسَّسةُ  ىي مشكليت الكاتب، أمحدُ  ُمشكليت فما الظَّاىرة، ذلذهِ  عرضٌ  ىو إَّنَّ  وما الدِّ
 ىي الرئيسة ُمشكلتنا تأثًٍن، من يرتؾ أفْ  يريد وماذا الكاتب، أمحدُ  َكَتبوُ  الَّذي الكتاب ىذا ىي ُمشكليت

ينيَّةُ  وادلؤسَّسة واحلوزةُ  ادلرجعيَّةُ  لوُ  ُتشرِعن الَّذي األبرت ادلنهجُ  ىذا  أرض على انطباقاتوِ  ومن الرَّمسيَّة، الشِّيعيَّةُ  الدِّ
 .الَكاتب أمحدُ  بذلوُ  الَّذي اجلهد ىذا ىو اخلارجي الواقع
 ىو وىذا ،(الفقيو والية إىل الشورى من الشِّيعي السِّياسي الفكر تطور: )كتابوِ  على سريعاً  ُمروراً  مررتُ 
 تصفَّحنا ما وإذا الِكتاب، نفسُ  ىو تقريباً  ِصياغَتُو، أعاد بسنواتٍ  ذلك وبعد كتاب، وأوَّؿُ  ادلركزي كتابوُ 

 شيءٌ  وىناؾ التغيًن، من شيءٌ  ُىناؾ نعم الن صوص، نفس صلد وذباويفوِ  الِكتاب زواريب ف ودخلنا الفهرس
 صغًناً  ُعنواناً  َجعلو ولكنَّوُ  القدمي، بالعنواف حّتَّ  احتفظ وقد ادلطالب، بعض على ُأضيفت جديدةٍ  إضافةٍ  من

 ىذا عنواف نفس ،(الفقيو والية إىل الشورى من الشِّيعي السِّياسي الفكر تطور: )الغَلؼ أعلى ففي فرعّياً،
 فرضيَّةٌ  أـ تأرخيية حقيقةٌ  العسكرّي، احَلسن ابنُ  زُلَمَّد ادلهديّ  اإلماـُ : )كبًناً  عنواناً  وضع لكنَّو الكتاب،
 ،(فلسفيَّة؟ فرضيَّةٌ  أـ تأرخيية حقيقةٌ  ادلهدي   اإلماـ: )الرئيس العنواف ىذا ىو ادلهدي   اإلماـ( فلسفيَّة؟
 دار ميَلدي، 2007 اخلامسة، الطبعة ىي الكاتب، ألمحد ادلؤلِّف لنفس قطعاً  عندي الَّيت النسخةُ 

، العربية الدار لندف، الُشورى،  ُسطورهِ  من شيئاً  وقرأتُ  عليو َمررتُ  الَّذي ادلوضوع بًنوت، ناشروف، للعلـو
 وما ،146 صفحة ف بنفسِو، الكَلـُ  َجاء زماننا، إماـِ  والدةِ  واياتر  أعين ادليَلد، روايات بتقييم يرتبطُ  فيما

ِالثَّانيِالمطلبُِ - سابقاً  إليو الػُمشار الكتاب ف ِذكرهُ  مرّ  الَّذي العنواف نفس ربت بعدىا، ِسندِتقييم:
اً، واضحٌ  ىذا العنواف - التأريخيةِالرِّوايات ا جدَّ  أمحد حبث فأساسُ  السَّابق، الُعنواف من أوضح ىو وردبَّ
 :التالية النَّتيجة إىل توصَّل حبثوِ  ِخَلؿ ِمن أنَّوُ  ىو يقولوُ  الَّذي ىنا، الكاتب

 الرِّجاليٌن تقييمات إىل الرِّجاؿ، علم قواعد إىل ذلك ف يستندُ  وىو تأرخيية، حبقيقةٍ  ليس ادلهديَّ  اإلماـُ : أوَّالً 
 إىل يذىب الرَّجل تدليس، دوف من َمراجُعنا يستعملوُ  الَّذي ادلنهج نَفس ويستعملُ  فقط، الشِّيعيَّة الُكُتبِ  ف
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 ما وحبسبِ  القذر، الدِّراية بعلم ُيسّمى ما قواعد حبسب األسانيد يُناقش بالرِّوايات، يأت احلديث، ُكُتب
 من األكواـ ىذه أماـ وَتضيع اأُلخرى، تلوَ  الواحدة الرِّواياتُ  تتساقطُ  الرِّجاؿ، ِعلم وُقمامة أوساخ ف َجاء

 بكتب مُسِّيت الَّيت القذرة الُكتب تلك ف أودعوىا الَّيت الرِّجاؿ ُعلماء قذاراتِ  ومن الرِّجاؿ علم ُقمامة
 . احَلقيقة تضيعُ  ُىنا الرِّجاؿ،
 : أمرين من تتألَّف إليها توصَّل الَّيت فالنَّتيجةُ 

 مضموهنا يكوف أف ديكن الَّيت واألدلَّة الوثائق فإفَّ  تأرخيية، حبقيقةٍ  ىو ما ادلهديّ  اإلماـ إفَّ  :األوَّلِاألمرُِ
 األدلَّة ىذه يُفكِّر، ىو ما حبسب تأرخيية حقيقةً  سيكوف وبالتايل فيزيائيّ  ككائن ووجودهِ  والدتوِ  على دليَلً 

 .الرِّجاؿ علمِ  قذاراتِ  حبسب ذلا قيمةَ  ال والشَّهادات والوثائق
 من ُأخرى لفةً  لّفوا ولكنَّهم النتيجة نفس إىل ووصلوا ادلنهج نفس طبَّقوا الشِّيعةِ  ُعلماء أفَّ  :الثَّانيِاألمر
 .الَفلسفّية بالفرضّية مسَّاه الَّذي العقليّ  الدليل خَلؿ

 حقيقةٌ  فعَلً  ىناؾ فهل ادلصطلحات، ىذهِ  أُناقش أفْ  أريد وال الكاتب أمحد أُناقش أفْ  أريد ال ىنا أنا
 أدلَّةٍ  دوف من تتحقَّق أفْ  ديكن ال احلقائق ألفَّ  التأرخيية؟ باحلقائق ُتسمَّى حقائق توجد ىل! تأرخيية؟
 :احلقيقية واألدلَّةُ  حقيقية،

 .الواقع أرض على ادلتحقِّق الُوجود ىو وىذا بنفِسو نفسوِ  على يدؿ   حيثُ  بنفسوِ  الشَّيء وجودُ  :أوَّلًِ
 .فيها نقاش ال الَّيت الرياضّية والقواعد البديّهيات :وثانياًِ
 .العقَلء مجيع عليها يّتفق الَّيت العقلية والقواعد البديهّيات :وثالثاًِ

 فَل ذلك؟ من التأريخ يقعُ  فأين اإلنساف، دلدارؾ بالنِّسبة ىذا النسبية، أفق ف النقاش يبقى ذلك دوف من
 ىو وال بنفسها، نفسها على تدؿ   حبيث اخلارجي الواقع ف األشياء وجود لنا يُثبت أف يستطيع التأريخ
 والبديهيات القواعد من يتَّخذُ  بالَّذي ىو وال فيها، شكَّ  ال الَّيت الرياضية البديهيات على يعتمدُ  بالَّذي
 حقائق تُوجد ال إذاً؟ التأرخيية احلقائقُ  تتكوَّف أين َفمن دلنهجيَّتِو، أساساً  اجلميع عليها يتَّفقُ  الَّيت العقلية
 إضافات، ُىناؾ تكوف أفْ  فَلبُدَّ  صورةً  ينقلُ  حٌن فالتأريخ مرُكبة، تكوف أفْ  البُدَّ  اض، ادلعىن هبذا تأرخيية

 إذا ولكن االصطَلح، ف مشاّحة ال آخر شأفٌ  ذلك تأرخيّية مَسِّها ُمركبة، احلقيقةُ  فستكوف اإلضافات ومعَ 
 ىو ما الفلسفّية بالفرضّية مسَّاهُ  وما تأرخيية، حقائق ىناؾ توجد ال حينها بدقَّةٍ  االصطَلحات نُناقش أف أردنا

ا فلسفّية، بفرضيةٍ    .والّنقل والوجدافِ  العقلِ  بٌن ما ُمركَّبة أدلَّةٌ  إهنَّ
 عليو، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  احُلجَّةِ  اإلماـ وجود على منهم الكَلمّيوف وُخصوصاً  الشِّيعة ُعلماءُ  بوِ  استدؿَّ  فما
ا والوجداف النقلِ  بٌن ما مركَّبٌ  دليلٌ  إنَّو  فلسفّية، بفرضيَّةٍ  ُيسمَّى ال فهذا العقلية، البديهّيات من شيء وردبَّ



  74/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 031 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 8 - 
 

 وإفْ  ذاؾ، على أو ىذا على اإلشكاؿ أتصيَّد أفْ  أُريدُ  ال ُىنا ألنَّين ادلصطلحات، ُمهمَّاً  ليس حاؿ أيِّ  على
 الصَّغًنة األمور نتصيَّدُ  نُناقش، ىكذا ضلنُ ( اآلخونديّوف) عنَّا يُقاؿ الَّذين ضلنُ  طريقتنا ىذه ىي كانت

 وذاؾ ادلصطلح ىذا أتصيَّد أفْ  أُريد ال ىنا أنا ُعلِّمنا، وىكذا تعلَّمنا ىكذا الواقع، ىو ىذا والكبًنة،
 عملّيةٍ  نتيجةٍ  من ىناؾ كانت إفْ  عملّية، نتيجةٍ  إىل َنصل كي الظاىرة ىذه دراسة بصددِ  ألنَّين ادلصطلح

 .أزعم كما
ِاإلمامِوجودِأدلَّة:ِاألوَّلِالفصل -:الكاتب أمحدُ  يقوؿ واخلمسٌن، احلادية الصَّفحة ف الكتاب ىذا ف

ِالعقل:ِاألوَّلِالمطلبِ،الفلسفيِالستدللُِ:ِاألوَّلِالمبحثِ؛العسكريِِّالحسنِابنُِمَحمَّدِالمهديِّ
  :يلي ما على يرتكز - :العقليّ  أو بالفلسفيّ  مسَّاه الَّذي الدليل فهذا - أولًِ
o حكومة بَل فوضى البَلد بقاء جواز وعدـ األرض ف اإلماـ وجود بضرورة: أوَّالً  يقوؿ إنَّو. 
o  ًالعاديٌن احُلكَّاـ أو العدوؿ الُفقهاء حكومة جواز وعدـ ا من اإلماـ عصمة ضرورة: ثانيا. 
o  ًالقيامة يـو إىل واحُلسٌن علي   أبناء وف البيت أىل ف اإلمامة حصر وجوب: ثالثا. 
o  ًومهدويَّتوِ  بغيبتوِ  القوؿ وعدـ العسكريّ  احلسن اإلماـ بوفاة اإلدياف: رابعا. 
o  ًواحلسٌن احَلسن بعد أخوين إىل اإلمامة انتقاؿ جواز وعدـ العموديّة الوراثة بقانوف االلتزاـ: خامسا. 

 ىذه نُػُقوؿ، من نقلٍ  ومن وجدانية ُمقدِّمات من ُمركَّب دليلٌ  ُمركَّب، دليلٌ  ىذا فلسفّي، بدليلٍ  ىو ما فهذا
ا عقلية، بديهياتٍ  ومن نُػُقوؿ،  إنَّوُ  زلضاً، عقلّياً  ىو ليس العقلّية بالبديهّيات مسّيُتوُ  الَّذي ىذا حّتَّ  وردبَّ

 عقليةً  قضيَّةً  وليست يُقّرىا العقل ولكنَّ  وجدانية قضيَّةٌ  ىذهِ  اإلماـ، عصمة ضرورة مثَلً  العقل، يُِقر ه وجداني 
 العقلي واإلقرار الوجدان الذَّوؽ ىذا بٌن الشَّديدة ادلمازجة بسببِ  يُقرِّىا العقل ولكن وجدانية قضيَّةٌ  زلضة،
ا نسميها أفْ  ديكن  .الدقيقة العلمية التفصيَلت ىذه ف اخلوض أُريد وال عقلية، قضيَّةٌ  بأهنَّ

 (فلسفيَّة؟ فرضيَّةٌ  أـ تأرخيية حقيقةٌ  ادلهديّ  اإلماـ) :الكتاب عنواف ف كما القوؿ خَلصة :القوؿ خَلصة
 وسَلموُ  اِ  صلواتُ  احُلجَّة اإلماـ والدة يُثبتوف ال الشِّيعة ُعلماء أفَّ  وجد الكاتب أمحد وصل ما حبسبِ 

ا الوالدة، روايات خَلؿ من عليو  العقلي، الدليل أو الفلسفي بالدليل مسَّاه ما خَلؿ من وجوَدهُ  يُثِبتوف وإَّنَّ
ا بيانوُ  وسيأت أقولوُ  ما وعقل، ووجدافٍ  نقلٍ  من ُمركَّب ىو: قُلت حيثُ   ىو ال اإلماـ غد، يـو حلقةِ  ف ردبَّ
 الذي احلديث ىذا يعين بيانو، سيأت ما وىذا! إذلّيةٌ  حقيقةٌ  ىو اإلماـُ  فلسفيَّة، بفرضيَّةٍ  ىو وال تأرخيية حبقيقةٍ 

 وىّوه استكانات عشر بعد وبصّفو استكاف أكو االستكاف، بصفّ  خيوط مو واحد ماؿ] ىو بو يتحّدثوف
 ىو ادلنطق ىذا ادلشكلة لكن ،[األوَّؿ باالستكاف خيوط] أنَّوُ  يتصوَّر وىو ،[العاشر االستكاف بّصف خيوط
ينيَّة ادلؤسَّسة َمنطقُ  ىو ىذا األَبرت، ادلنهج منطقُ    .الرَّمسيَّة الشِّيعيَّة الدِّ

ينيَّةُ  فادلؤسَّسةُ   وىو بذلك، الكاتب أمحد يقـو أفْ  قبل[ العاشر االستكاف بصف زبوط] الرَّمسيَّة الشِّيعيَّةُ  الدِّ
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 ادلنهج بصحَّة اعتقد نفسِو، مع َصَدؽ الرجل قُلت كما ادلنهج، نفس ىو ادلنهج منهم، األمر ىذا تعلَّم قد
 ىو وغداً  غد، يـو حلقةِ  ف بيانوُ  سيأت ما وىذا إذلّيةٌ  حقيقةٌ  اإلماـُ  !!النتيجة ىذه إىل ووصل ادلنهج وطبَّق

 .إذلّيةٌ  حقيقةٌ  وأنَّوُ  زمانِنا إماـِ  عن احلديثُ  سيكوف بذلك الوقتُ  سنح إذا العيد يـو ف العيد، يوـُ 
 يستطيع ال أنَّوُ  الكاتب أمحد فمشكلةُ  ،(فلسفية؟ فرضيةٌ  أـ تأرخيية حقيقةٌ  ادلهدي   اإلماـ: )العنواف وىذا أنا
 وثائق من يوَجد ما وبسببِ  الرِّجاؿ، علم ف جاء ما بسببِ  تأرخيّيةٌ  حقيقةٌ  احَلسن ابن احُلجَّة أفَّ  يُثبتَ  أفْ 

 وأفّ  الواقع أرض على موجودة حقيقةٌ  احَلسن ابن احُلجَّةَ  اإلماـَ  أفَّ  يُثِبتَ  أفْ  خَلذلا من يستطيع ال تأرخيية
 .ذلك تُثِبتُ  التأرخيية والشَّهادات والوثائق ادلدارؾ
 ادلعلومات تكوف أفْ  ديكن التأريخ، على تُبىَن  ال العقائد التأريخ؟ على العقائدَ  نبين حّتَّ  التأريخ ىو ما أساساً 

 إذلّية، حقيقةٌ  ىو احُلجَّة اإلماـ أفَّ  من لكم أُبٌنِّ  حينما عنو سأربدَّث ما وىذا العقيدة، حاشية ف التأرخيية
ف والعقل والفلسفة عليو، يدؿ   التأريخ نعم، فلسفية، بفرضيَّةٍ  ىو وال تأرخيّية، حبقيقةٍ  ىو ال  ولكنَّ  عليو، يدال 

 أفْ  البُدَّ  إذاً  إذلّيةً  حقيقةً  َكاف فإذا إذلّية، حقيقةٌ  اإلماـُ  فلسفيَّة، بفرضيَّةٍ  ىو وال تأرخيية حبقيقةٍ  ىو ال اإلماـ
 ىو ما فاإلماـ موجودة، ليست أـ موجودة ىي ىل احلقيقة، ىذهِ  نَعرؼ كي اإلذلّية ادلصادر إىل نرجع

 َكائنٌ  وأنت أنا ىؤالء، ُىم التأرخيية الكائنات الوزراء، من وزيرٍ  أو الشعراء من كشاعرٍ  تأرخيي بكائنٍ 
 أمَّا وىناؾ، ىنا ومكافٍ  زمافٍ  بٌن ما وقعت حيات تفاصيل كذا، يـو ف أموتُ  كذا، يـو ف ُوِلدتُ  تأرخيي،

 نفهم، ىكذا ضلنُ  بأس ال غلّو؟ ىذا فهل فيهم، نعتقد ىكذا وادلكاف، الزَّماف قبل ما حقائق فتلك زُلَمَّد آؿُ 
 . نفهم ضلنُ  ىكذا عقولنا، قدر على اعطونا
 الفلسفة، بقواعد ُأحاكموُ  حّتَّ  فلسفيَّة بفرضيَّةٍ  ىو وال بالتأريخ، ُأحاكَمو حّتَّ  تأرخيية حبقيقةٍ  ىو ما فاإلماـ

 ُمواجهة ف ىم دائماً  الفَلسفةُ ! األنبياء عن بديَلً  يكوفَ  أف فيو اإلنساف حاوؿ بشريي  نتاجٌ  إالَّ  الفلسفةُ  وما
 ما اذلائلة الطاقات من ديتلكُ  بأنَّوُ  يتصوَّر الَّذي اإلنساف ىذا اإلنساف حاوؿ اخلط، طوؿ على األنبياء

 ف فالفلسفةُ  ولذا يتفلسَف، راح الفكر؟ ف تعملق كيف يتعملُق، فبدأ شيء، ُكلَّ  يعرؼ أفْ  بو يستطيع
ِـّ  ُتسمَّى كانت أصلها ، بُأ  ف الفلسفةُ  فكانت شيء، ُكلَّ  يعرؼ أف حياوؿ اإلنساف ألفَّ  دلاذا؟ العلـو

 كانوا احلضارات وعرب ادلختلفة األُمم ِعرب اخلط طوؿ على الفَلسفة إفَّ  بل اخلط، طوؿ على األنبياء مواجهة
م النبوّي، االنتاج ويستصغروف الوحياّن، االنتاج يستصغروف  ىكذا العمق، وعدـ فيو السَّطحية يروف ألهنَّ

م يتصوَّروف اً  الربنامج كاف لو فيو، للتوغ ل حباجةٍ  ولستُ  طويلٌ  وادلوضوع أمرىم، ف ُعمقٍ  على أهنَّ  ذلذا ُمعدَّ
 فلسفية، بفرضيَّةٍ  أو تأرخيية حبقيقةٍ  ىو وما إذلّيةٌ  حقيقةٌ  اإلماـ تفاصيلِو، بكلِّ  القوؿ لكم لبسطت ادلوضوع

ينيَّة ادلؤسَّسةُ  الكاتب، أمحد قالوُ  عمَّا النَّظر بغضِّ   الُعلماء ُىم ىكذا زُلَمَّد، آؿِ  معَ  تتعاملُ  ىكذا الدِّ
؟ بدفِ  من زبرجُ  صلاساتٍ  عن يتحدَّثوف أال مراجعكم؟ يقوؿ ماذا زُلَمَّد، آؿ معَ  يتعاملوف  ومرَّ  ادلعصـو
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 أوردتُ  وقد اإلعجازّي، بالنحوِ  كاف لو حّتَّ  دمو صلاسةِ  عن بل دمِو، صلاسةِ  عن يتحدَّثوف كيف الكَلـُ 
م!! ادلعصـو دـ صلاسة عن يتحدَّثوف الطائفة، مراجع كبار من الَعشرات لُكم  شخصٍ  عن يتحدَّثوف إهنَّ

 ذلك، من أكثر إىل ذىب اخلُوئي إفَّ  َبل الطُوسي، وغًنُ  الطوسي فعل كما عليوِ  َجرى ما ُكلَّ  ينسى
 وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الزَّىراء مع الغطاء كاشف فعل كما اآلداب حدود عن خيرج شخصٍ  عن ويتحدَّثوف

م على إليهم ينظروف! عاديّوف أناسٌ  وىم عليها،  إىل يأتوف حٌن ولذلك جناهبم، كأمثاؿ تأرخيية وجودات أهنَّ
 جيلسُ  واحد وأيّ  وللمقاـ، للمنصب ِملكٌ  إنَّو! ديلكوُ  ال إنَّو: يقولوف يقولوف؟ فماذا اخلُمس، إىل األمخاس،

 يورّثو ىنا ومن ادلاؿ، ذلذا َمالكٌ  فهو ادلقاـ ىذا ف جيلسُ  ادلرجع أفَّ  ودبا ادلاؿ، ىذا ديلكُ  ىو ادلقاـ ىذا ف
 من يتخلَّصوا كي ولذلك تفاريع، ذلا واحلكايةُ  طويلة والقصَّةُ  عاصرناىم، مراجعٍ  ف حصل كما أوالدِه، إىل

 ما بسَلسةٍ  االبن ادلرجعُ  يَرث حّتَّ  اآلف، من ألوالدىم ادلرجعيَّة يُعدِّوف فهم سبق من فيها وقعَ  الَّيت ادلشكلة
 .ادلوضوع هبذا يل شأف ال طويلة، واحلكايةُ  الل عبة تستمر   وىكذا األب، ادلرجعُ  لوُ  ورَّث
ينيَّة ادلؤسَّسة موضوعي، إىل أعودُ  ، النَّقصِ  إحلاؽ على دائماً  ُتصر   دائماً، ُتصر   الدِّ  ليس صحيحٌ  بادلعصـو

 إىل ينسى أنَّوُ  من وأخرى اآلداب، حدودِ  من خبروجو وأخرى إليو، السَّهو بنسبة مرَّةً  ولكن صريح، بأسلوبٍ 
 اجلامعة الزِّيارة أمَّا تأرخيي، َكائنٌ  ألنَّوُ  دلاذا؟ وأخرى، وأخرى وأخرى! عقلوِ  ف سُلتَلًَّ  يكوف ال الَّذي احلدِّ 

ثنا فهي الكبًنة ا زلدقٌن، بعرشوِ  َجعلهم اُ  شيء، ِبُكلِّ  أحاطت َكائناتٍ  َعن رُبدِّ  اإلذلّية الكائنات إهنَّ
ينيَّة ادلؤسَّسةِ  ىذه مع دعون ُأخرى، جهةٍ  إىل يذىبُ  والكَلـُ  احلقَّة،  ما ف الَبرتاء عقيدهتا، ف البائسة الدِّ

 ادلؤسَّسة ىذهِ  صور من ُصورة إالَّ  الكاتب أمحد وما األبرت، ادلنهج ىذا ف وفنائها التصاقها حِبُكم إليو وصلت
 بعقيدتِو، اآلخرين َفَحدَّث اآلخرين مع وَصَدؽ نَفسِو، معَ  َصَدؽ الرَُّجل ألفَّ  صادقة ُصورةٌ  لكنَّها البرتاء
 تعلَّموُ  الَّذي األَبرت ادلنهج ىذا إىل ِاستناداً  الَبرتاء عقيدَتوُ  َطرَح إذْ  اآلخرين معَ  وصادقاً  نفسوِ  مع صادقاً  فكاف

ينيَّة ادلؤسَّسة نفسِ  من م من زُلَمَّد، وآؿِ  زُلَمَّدٍ  إىل ينظروف ىكذا الرَّمسيَّة، الشِّيعيَّة الدِّ  عندىم عاديّوف أُناسٌ  أهنَّ
 ف ادلوجود الواقعُ  ىو ىذا الػَمَلكات، ببعض النَّاس سائر عن فيها خيتلفوف أشياء ُىناؾ!! الػَمَلكات بعض
 مرَّت الَّيت احلَلقات ِمن الَعشرات وَىذهِ  ذلك، إىل ُتشًنُ  ُكل ها مرَّت الَّيت والشَّواىد الشِّيعيَّة الثَّقافة ساحة
 .ادلضموف ىذا عن تتحدَّثُ  ُكل ها

ينيَّة ادلؤسَّسةِ  أتباعِ  من كانوا سواء: النَّتيجة هبذهِ  يتمسَّكوا أفْ  يُريدوف للَّذين أقوؿ أنا  يتمسَّكوا أفْ  يُريدوف الدِّ
 غًنِه، إىل األعلى ادلرجع من األحياء، ادلراجع وبقيَّة الصَّدر باقر زُلَمَّد والسيِّد اخلُوئي السيِّد إليوِ  وصل دبا

 نرجعُ  وال عليها نعتمدُ  ال ساقطة ضعيفة احُلجَّة اإلماـ والدة روايات أفَّ  من: النَّتيجة ىذه إىل وصلوا الَّذين
 وبادلنهج بادلصادر جاء قد فهو طرحو، فيما الرَّجل ِصدؽ وربسَّسوا الكاتب أمحد تَِبعوا الَّذين أو إليها،

ينيَّة ادلؤسَّسة منهج ادلنهج ألفَّ  اخلرقاء، البرتاء النتيجة ىذهِ  إىل ووَصلَ  ادلنهج ىذا وطبَّق ادلوجود  الشِّيعيَّة الدِّ
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 أقوؿ أنا الواقع، ىو وَىذا َخرقاء، َبرتاء نتائج إالَّ  يُعطيك ال األخرؽ األبرت وادلنهجُ  أخرؽ، أبرت منهجٌ  الرَّمسيَّة
 معي تعالوا مكاف؟ أيِّ  ف التأريخ ذبدوف أين تأرخيية، حقائق جيدوا أفْ  ويُريدوف التأريخ عن يتحدَّثوف للَّذين

 . التأريخ عوامل ف جولةٍ  ف سنُسافر الفاصل وبعد فاصل إىل نذىبُ  جولة، ف سآخذكم
 يُقدِّسوف العامل ىذا ف الُسنَّة من ادلَليٌن من مئات الُسنَّة، عند ِكتابٍ  أىم  ، (البخاري صحيحُ ) :ىو ىذا
 الشِّيعة، عامَّة ف ليس َقطعاً  أيضاً، الشِّيعة من وُىناؾ ا، لكتاب التايل الكتاب ويعتربونوُ  الكتاب ىذا

ينيَّة ادلؤسَّسة داخل  ادلوثوؽ الكتاب ىو ىذا ُيصرِّح، أفْ  دوف ولكن الكتاب ىذا على يعتمد من ُىناؾ الدِّ
 البخاري، بصحيح وجئتُ  تأرخيوِ  بكتاب جئت ما لكنَّين التأريخ ف كتابٌ  وعندهُ  أيضاً  مؤرِّخٌ  ىو والبخاري

 والتفاصيل ادلعلومات من والكثًن الكثًن الكتاب ىذا ف وتُوجد األعلى، الكتابُ  ىو الكتاب ىذا ألفَّ 
 2004 األوىل، الطبعة وىذهِ  اجلرّاح، نواؼ ُمقدِّمة صادر، دار البخاري، صحيح ىو ىذا التأرخيية،
 . وسلتلفة كثًنة الُبخاري طبعات ألفَّ  األبواب وعناوين والصَّفحات األحاديث أرقاـ وسأذكر ميَلدي،

 ىجرة باب األنصار، مناقبُ  كتابُ  ىذا الزَّماف، ىو شيءٍ  أىم ىو؟ ما التأريخ وف ادلؤرِّخ عند شيءٍ  أىم  
 وىذا ،(ادلدينة إىل وأصحابو النَّب ىجرة باب: )الباب عنواف ،685 صفحة ادلدينة، إىل وأصحابُو النَّبّ 

ثنا البخاري ىنا، احلاجة وموطن طويل حديث ،3960 رقمو احلديث  كانت مّت الرِّوايات ىذهِ  حبسب حُيدِّ
 - معو والَّذين بكر وأيب بالنَّبّ  دبن؟ نزؿ - عوفِابنَِعْمروِبنيِفيِبهمِنزلِحتَّى -:األعظم النَّبِّ  ىجرةُ 
ِالثنينِيومِوذلك - ادلنّورة ادلدينة إىل وصل ادلدينة مشارؼ على عوؼ ابن عمرو بين ف مّت؟ - وذلك

 ف وليس مجيعاً  ادلسلموف اآلف دلاذا َوَلِكنْ  األوَّؿ، ربيعٍ  شهر ف كانت النَّبّ  فهجرة - األوَّلِربيعٍِِشهرِمن
 ف هبا وحُيتَفل تُؤرَّخ اذلجرة ىذا يومك وإىل عمر اخلليفة زمن ُمنذ السَّابقة، العصور ف وحّتَّ  العصر ىذا

، شهر بداية  ! ىنا؟ التأرخيية احلقائق ىي أين دلاذا؟ زلـر
 وال أربدَّث الذي أنا لستُ  األوَّؿ، ربيعٍ  شهر ف كانت النَّب ِىجرة عن يتحدَّث الُبخاري، صحيحُ  ىو ىذا
 وادلكاف مزوَّراً  الزَّمافُ  كاف إذا الزَّماف، عندهُ  شيءٍ  أىم   وادلؤرِّخ البخاري، صحيحُ  ىو ىذا شيعّي، بكتابٍ  ىذا

 أنتم مضحكة عقولكم؟ على تضحكوف! التأرخيية؟ احلقائقُ  ىي فأين ُمزوَّرين األشخاص كاف وإذا ُمزوَّراً،
 - مّت؟ ادلدينة إىل وصل النَّب البخاري، صحيح ىو ىذا يومياً، ادلضحكة، من رلموعةً  صلد يومياً  مضحكة،

 ف ادلدائح ويؤّدوف الدفوؼ ويضربوف ادلسلموف حيتفلُ  فلماذا - األوَّلِربيعٍِِشهرِِِمنِالثنينِيومِوذلك
؟ شهر أوَّؿ  ىو؟ َمن!! احلديث ف ادلؤمنٌن أمًن يقولوف كما ىو ىذا ادلهزلة، ىي ىذه أليست! دلاذا؟ زلـر

  .الُبخاريّ  احلديث أىل وسيِّدُ  ادِّثٌن شيخ ىو ىذا الُبخارّي،
 صادر، دار األوَّؿ، اجلزء ىو وىذا ،(الطربي تأريخ) :ىذا ،ادلفسرين وإماـُ  ادلؤّرخٌن إماـُ  الطربيّ  وىذا
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 ىذه ميَلدي، 2003 طبعة الطبعة ىذه طبعة؟ أي الطبعة، ىذه ،355 صفحة إىل ذىبنا ما إذا بًنوت،
 موطن إىل أذىب ،355 صفحة ف ،2005 الثانية الطبعة ىذه ،2005 الثَّانية والطبعة األوىل الطبعة

 ىذا - األوَّلِربيعٍِِشهرِفيَِوَقِدَمهاِالمدينةَِقِدمَِلمَّاِالنَّبيَِِّأنَِّ - كثًنة وادلطالب طويل الكَلـ الشَّاىد
 ليس ىذا ىذا، من دعين! زلرَّـ؟ شهر أوَّؿ ف حيتفلوف ادلسلموف فلماذا ادِّثٌن، إماـ وىذا ادلؤّرخٌن إماـ
 . ُمهمَّاً  الكَلـُ  ىذا سيكوف زُلَمَّد آؿِ  عن الكَلـ يكوف حٌن لكن مهمَّاً، شيئاً 

اً  ُمهمَّة تأرخيية حقائق على تشتمل وأحاديثها عائشة، السيِّدة عن دينهم من كبًناً  مقداراً  يأخذوف الُسنَّةُ   جدَّ
 كما نقوؿ فنحنُ  يقوؿ للَّذي حيلو كما ولكن تأرخيية، حقائق ُىناؾ كانت إذا ىذا بالعقيدة، ترتبطُ 

 صحيح ف عديدة مواطن ف تكرَّرت الرواية وىذهِ  البخاري صحيح من أقرأ زِلت وال نقرأ حٌن يقولوف،
 وادلرأة المرأتو الرجل ىبة باب الباب، رقم ،14 رقم ،2588 احلديث رقم ،454 صفحة البخاري،

َِلمَّا:ِعنهاِاهللِرضيِعائشةِقالتِاهللِعبدِابنُِِاهللُِعَبيدُِِأخبرني:ِقالِالزُّىري،ِعنِبسندهِِ - لزوجها
ِبيتيِفيِيُمرَّضِأنِِْأزواجوُِِِاستأذنِوجعوُِِفاشتدَِّ - ىم يقولوف كما - وسلَّمِعليوِاهللِصلَّىِالنَّبيَِِّثَ ُقل
 اسمَ  ذكرت ما - آخرِرجلٍِِوبينِالعبَّاسِبينِوكانِاألرضِرِجالهَُِِتُخطُِِّرجلينِبينِفخرجِلُو،ِفأِذنَِّ
ِالرَّجلِمنَِتدريِوىل:ِليِفقالِعائشة،ِقالتِماِعبَّاسِلْبنِِِفذكرتُِ:ِاهللُِعَبيدُِِفقال - !اآلخر الرجل
ِقلتِعائشة؟ُِتسمِّوِلمِالَّذي ِقالِل،:  احلقائق، زُبفي النَّب زوجة فهذهِ  - طالبِأبيِابنِعليُِِّىو:
، ِذكرَ  زُبفي احلقائق، ُتدلِّس  ىكذا عائشة السيِّدة أجد فحينما! ال؟ أـ تأرخيية حلقائق إخفاءٌ  ىذا علي 
 احلديث ،65 صفحة وسلَّم، وآلو عليو ا صلَّى ا رسوؿ عن رُبدِّثين وىي بكَلمها أثقُ  ىل تفعل،
 - الُقرآف ِقراءة يعين الرَُّجل قراءة حائض، وىي امرأتوِ  ِحجر ف الرَّجل قراءة باب احليض، كتاب من ،297
ثتها،ِعائشةِأنَِّ:ِبسندهِِ ثتوُِِأُمَّوُِِأنَِِّصفيَّةِابنِمنصورِعنِحدَّ ثتهاِعائشةِأنَِِّحدَّ ثتها؟ ماذا - حدَّ  - حدَّ

 ىذا غًن مكاف لواػگلػ ما أدري ايو] - الُقرآنِيقرأُِِثُمَِِّحائضِوأناِحجريِفيِيتكئَُِِكانِالنَّبيَِِّأنَِّ
 ! احلقائق؟ زُبفي عائشة السيِّدة أرى وأنا ذلك بعد الكَلـ ىذا ُأصدِّؽُ  أنا ،![ادلكاف؟
 لكن كثًناً، كَلماً  لكم لفصلَّت وإاّل  وقت عندي ما وا البخاري، سًنة ف اقرأوا البخاري، عن ادلنقوؿ

 أنَّوُ  وثاقتو مدى وعن النقل ف دقَّتو مدى عن البخاري عن ينقلوف أمامي، كثًنة الُكتب أعداد تَلحظوف
 الرَُّجل وجد جاء فحٌن حقلِو، ف يعمل كاف احلقل، ف فوجده فجأءه أحاديثاً، حيفظ برجلٍ  دبحدٍِّث، مسَِع
 من بقبضةٍ  يُومهو فكاف حيواناتوِ  من حبيواف ديسك أفْ  يُريد الرجل رأى عليو، سلَّم أفْ  بعد يفعل؟ ماذا

 على يُدلِّس ىذا إفَّ  قاؿ البخاري فإفَّ : يقولوف احليواف، بذلك فُيمسك يأت كي العلف من احلشيش،
 فيو عائشة عن نقلَتوُ  الَّذي احلديث ىذا للبخاري أقوؿ أنا! معجزة! صلوات حبديثِو، آخذ ال فأنا احليواف
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 وقد ذكَره؟ تطمس دلاذا ادلؤمنٌن؟ أمًن اسمَ  عائشة تُلغي دلاذا واضح، التدليس تدليس؟ فيو ليس أـ تدليس
 التتب ع مقاـ ف لست ألنِّين إليها اإلشارة اآلف أريد ال البخاري، ف عديدة مواطن ف ذكَره طمست

 !!أماَمكم ىي ىذه وثاقًة، الُكتب وأكثر الُكتب أشرؼ ىي ىذه واالستقصاء،
 261 توف؟ مّت ُمسلم للهجرة، 256 توف؟ مّت البخاري البخاري، توأـ ،(مسلم صحيح) :ىو ىذا

 للهجرة، 261 سنة توف ومسلم للهجرة، 256 توف البخاري الفرتة، نفس ف عاشوا أهّنم يعين للهجرة،
 الشرائط وحّتَّ  ادلستويات، نفس الطبقات، نفس ادِّثٌن، نفس الفرتة، نفس ف ُمتشاهباف، والكتاباف
 الطبعة وىذه مسلم، صحيح ف ذىبنا إذا والبخاري، مسلم بشرائط يسّمى ما احلديث، نقل شرائط ُمتشاهبة

 باب ،674 صفحة إىل ذىبنا إذا ميَلدي، 2004 األوىل الطبعة لبناف، بًنوت، صادر، دار طبعة أيضاً 
 عمّ  والعباس ادلؤمنٌن وأمًن عمر بٌن فيما كَلـٍ  من َجرى ما سلف، فيما الرِّواية ىذهِ  ذكر ومرَّ  الفيء، حكم
  .اخلطَّاب ابن عمر عن البخاري سند حبسب منقولة الرِّواية اخلطاب، ابن عمر ينقلها والرواية النَّّب،
ِبكرِأبوِقالِاهللِرسولِتُوفيِفلمَّا -:ادلؤمنٌن ألمًن يقوؿ ُعمر  يوجو - فجئُتماِاهللِرسولِوليُِِّأنا:

ِميراثِىذاِويطلب - العباس يعين - أخيكِابنِِِمنِِميراثكَِتطلبُِِفجئتما - والعباس لعلي   كَلَمو
ِبكرِأبوِفقالِأبيها،ِمنِامرأتوِِ ِاهللِرسولِقال:  العبَّاس يعين - فرأيُتماهِصدقة،ِتركناِماِنُوَرثِما:

 ف أعتقد ال إنَّين يُقل مل األمًن - َخائناًَِِغادراًِِآثماًَِِكاذباًِِفرأيُتماه - بكر أيب ف رأيُهما ىو ىذا واألمًن،
 - :يقوؿ ُعمر ىو - خائناًِِغادراًِِآثماًِِكاذباًِِفرأيُتماه - َكذلك والعباس سكت، بل ادلعىن ىذا بكرٍ  أيب

 الرِّجاؿ ِعلم ف ِكتاباً  َكَتب إذا ُعمر يعين عمر، رأي ىذا - للحقِِّتابعٌِِراشدٌِِبارِ ِلصادقٌِِإنَّوُِِيعلمِواهللُِ
، تابع راشد بارّ  صادؽ عنو يكتب بكر؟ أيب عن يكتب ماذا  علم ف كتاباً  كتب إذا ادلؤمنٌن وأمًنُ  للحقَّ

 قارئاً  ولستُ  ُمسلم صحيح من أقرأ أنا خائن، غاِدر آمث كاذب بكر أبا إفَّ  يكتب فيو؟ يكتبُ  ماذا الّرجاؿ
 عليّ  يا أنت يعين - فرأيُتمانيِبكرِأبوِووليُِِّاهللِرسولِوليُِِّوأناِبكرِأبوِتوفيِثُمَِّ - الكاف كتاب من

 - للحقِتابعٌِِراشدٌِِبارِ ِلصادقٌِِإنِّيِيعلمِواهللُِِخائناًِِغادراًِِآثماءِكاذباًِِفرأيتماني - العباس أي ها وأنت
  .بارٌ  صادؽٌ  أنَّوُ  من يكتب؟ ماذا الرِّجاؿ علم ف كتابوِ  ف نفسو عن يكتب أيضاً  عمر
 ىنا ولكن لنفِسو، دبدحو يؤخذ ال نفَسو الرَّجل ديدح حينما الرِّجالية القواعد حبسب مقبوؿ غًن ىذا قطعاً 
 ادلدح، من أوىل القدح وىي الرجالّيٌن عند موجودة قاعدة وىناؾ الرِّجاؿ كتاب ف عليي  يذكرهُ  دبا يُؤخذ
 ف عليي  يكُتب فماذا ادلدح، من أوىل القدح أفَّ  نعرؼ ضلنُ  ىكذا الرِّجاؿ، علم قذارات حبسب القدح فُيقدَّـ
 ادلوجود، الواقع ىو ىذا َخائن، غادرٌ  آمثٌ  َكاذبٌ  إنَّوُ  عمر، شهادة حبسب ُعمر عن الّرجاؿ علم ف كتابوِ 

 ال،: لوُ  فيقوؿ عمر من حُيرَج األقل على ىكذا، بكر أيب ف أقوؿ ال إنِّ  قاؿ ما ادلؤمنٌن أمًن أفَّ  لنفرتض
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 آمثِ  كاِذب عمر أفَّ  ف العباس ورأي علي   رأيُ  ىو ىذا يعين ذلك، لوُ  قاؿ ما َوَلِكنْ  حفص، أبا يا حاشاؾ
 كتابُ  مسلم صحيح ىو ىذا شيعي، كتابٍ  من أقرأهُ  مل الكَلـ ىذا!! الكماالت جاِمعُ  فهو خائن، غادر

 صحيح ف احلديث ىذا ،674 الصفحة رقم ،4593 رقم احلديث ىذا الفيء، حُكمُ  باب والسًَِّن، اجلهاد
 بصد لستُ  لكنَّين يُدلِّس، اآلخر ىو ُمسلم يُدلِّس، ال مسلم أفَّ  يعين ال وقطعاً  مصادرِه، من ونقلو مسلم

 .صحيحوِ  ف مسلم تدليس عن احلديث
 اخلُُمس، فرض باب اخلُُمس، فرض كتاب إىل نذىب إذا ادِّثٌن، سيِّدُ  ىو الَّذي ىذا البخاري، إىل أذىب
 فرض كتاب إىل ذىبنا إذا ،3094 احلديث رقم ،3093 احلديث رقم ،548 صفحة الطبعة حبسب

 منقوؿ ىوَ  ىوَ  واحلديث ،3094 احلديث ورقم اخلُُمس، فرض باب والباب ،549 الصَّفحة رقم اخلُُمس،
 الكَلـ ولكنَّ  بنفسوِ  احلديث نقل البخاري؟ فعل ماذا ولكن احلديث ىذا نفس اخلطاب، ابن عمر عن

 كذلك، ورأيتمان خائناً، غادراً  آمثاً  كاذباً  كذا كذا بكرٍ  أبا رأيتما أنَّكما ف والعبَّاس لعلي   عمر قالوُ  الَّذي
 وقوموا احلديث راجعوا! احلديث ىذا من ُعِلست ىذه الكلمات البخاري، ادِّثٌن سيِّدُ  َعَلسوُ  الكَلـ ىذا

 على حقداً  أكثر ألنَّوُ  دلاذا؟ أصّح، البخاري يقولوف أصّح؟ الصَّحيحٌن أي   الصحيحٌن، ىذين بٌن دبقارنة
 :الشاعر يقوؿ كما األجرب وأي هما الصَّحيح أي هما ندري فَل!! تدليساً  وأكثر البيت أىل

ِتجَربِِِالصَّحيحةِِِتِلكِعلىِخوفاًِِِِصحيحةٍِِقربَِِالجرباءِتربطِل
 !! أكاذيب ف أكاذيب ىي؟ أين التأرخيية احلقائق احلقائق؟ أين والتدليس، احلذؼ فيو واضح احلديث فهذا
 رقم ادلسجد، ف الرِّجاؿ نـو باب ،90 صفحة: ادلثاؿ سبيل على البخاري صحيح ف جاء ماذا لُكم أنقل

 ا عبد إىل ُيشًن - اهللِعبدِأخبرنيِقالِنافع،ِحدَّثني - :قاؿ أفْ  إىل بسندِه، حدَّثين ،440 احلديث
 صفحة ،440 رقم أقرأ أنا ىنا ،1121 رقم ف سيأت الكتاب، ف سيتكرَّر احلديث ىذا ألفَّ  عمر، ابن
 ،3738 ،1156 ،1121: صفحات ف سيتكرَّر احلديث ىذا ادلسجد، ف الرِّجاؿ نـو باب ،90

 احلديث وأمهيَّة صحَّة على يدل ك وىو يتكرَّر احلديث ىذا نفس ،7030 ،7028 ،7015 ،3740
  :نافع ينقل ىكذا نفسوِ  عن يقوؿ عمر؟ ابن ا عبد يقوؿ فماذا العدد، هبذا كتابو ف البخاري ُيكرِّره ولذا

 أبيو فبيت وإالَّ  متزوجاً  ليس يعين أىل، ال - لوُِِأىلِلِأعزبِشابٌِِوىوِينامَِكانِأنَّوُِِاهللِعبدِأخبرني
 ندري ال - النَّبيِِّمسجدِفيِلوُِِأىلَِِلِأعزبِشابِ ِوىوِينامِكانِأنَّوُِ - صغًناً  بيتاً  كاف ولكنَّو موجود

 كانوا فقًنة، عائلةٍ  من أساساً  وىم صغًناً، بيتهم كاف القرائن حبسب ضّيق؟ البيت ىل طرده؟ أبوه ىل
 كاف شابَّاً  كاف حينما عمر ابن ا عبد الرَُّجل ىذا ولذلك مكَّة، ف كانوا حينما ادلدِقع الفقر من يُعانوف

 اجلوّ  يكوف وحينما ادلطر أيَّاـ ف فقط سقف؟ دوف من كاف النَّبّ  مسجد أفَّ  تعرفوف ىل ادلسجد، ف يناـ
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 ألفَّ  ،[ػوؿچبالػ نامي] كاف عمر ابن أخرى بعبارة يعين ادلسجد، بوِ  ُيسقِّفوف النخيل بسعف يأتوف كانوا بارداً 
 البخاري، نفسُ  أيضاً  احلصباء، على يسجدُ  َكافَ  النَّبّ  وألفَّ  فراش، دوف من وأيضاً  سقف دوفِ  من ادلسجد

 ،{ًَطَيٌُزَا هَسْدِدَاً األَزْضُ لًِ خُعِلَج} احلصباء على يسجدُ  كاف البخاري ف النَّب سًنة نتتبَّع أف أردنا إذا
 ػوؿ،چبالػ يناـ كاف عمر ابن ا عبد: أخرى بعبارة قلت كما سقف، فيو وما فراش فيو كاف ما فادلسجد

 . ادلراد ىذا الَفَلة ف يعين ػوؿچبالػ
ِفيِأنامِوُكنتِشابَّاًِِغالماًِِوكنت -:يقوؿ عمر ابن ا عبد ىو ،1121 احلديث رقم ،199 صفحة ف

 الليل، قياـ فضل باب ،1121 احلديث رقم آخره إىل - النومِفيِفرأيتِاهللِرسولِعهدِعلىِالمسجد
 هبذا، وأكتفي إليو أشًن أيضاً  آخر موطن وىناؾ. عديدة مواطن ف الرِّواية ىذه وتتكرَّر ،199 صفحة
ِعنِسالم،ِعنِالزُّىري،ِعن - النـو ف اليمٌن على األخذ باب ،7030 احلديث رقم ،1243 صفحة

 عمر ابن ا عبد - المسجدِفيِأبيتِوُكنتِالنَّبيِعهدِفيَِعَزباًِِشابَّاًِِغالماًُِِكنت:ِقالِعمر،ِابن
  .حالوُ  ىو ىذا! الرتاب على ويناـ سقف دوف من وادلسجد ادلسجد، ف يبيت

ِقالِعنهما،ِاهللِرضيِعمرِابنِعن - 4243 احلديث رقم خيرب، غزوة باب ،745 صفحة ف ِما:
 فُِتحت؟ مّت خيرب يقولونو، الذي ىذا ىو[ اجلوع وكاتلو ػوؿچبالػ نامي] ىو يعين - خيبرِفتحناِحتَّىِشبعنا

 االقتصادية األوضاع خيرب، فُِتحت بعدما يعين - َخيبرِفتحناِحتَّىَِشبعناِما - ُمتأخِّر عهدٍ  ف فُِتحت
 كتابٍ  عن نقلت ما أنا البخاري، ىو ىذا الكاف، الطعاـ جيد كاف ما قبلها يعين يشبع، فبدأ تغًنت،
ثنا البخاري كتاب ىو ىذا شيعّي،  وبطنوُ  الرتاب على ادلسجد ف يناـ عمر، ابن ا عبد حالة عن حُيدِّ

 يعين! تقولوف؟ ماذا أنتم؟ ىذا تعقلوف جائعاً؟ ويبقى أبيو بيت ف طعاماً  أفَّ  يُعَقل ىل يشبع، كاف ما فارغة
 يناـ رلاؿ عندىم وما صغًن البيت أفّ  فهمنا! جائعاً؟ عمر بن ا عبد ويبقى الطعاـ يوجد أبيو بيت ف مثَلً 
 يعين[ باجلامع يناـ فَلف ػولوفگيػ] َمَثل عندنا وضلنُ  ادلسجد، إىل فيذىب أبيو، بيت ف عمر بن ا عبد
  .عنده ما شي كل
 فَلف: ػولوفگيػ گداـ، وال ورا ال] شيء عنده ما شخصاً  يصفوا أفْ  يريدوف حٌن العراقية الشَّعبية الثَّقافة ف

 ادلسجد، إىل الطعاـ تنقل النَّاس ىذه أيَّامنا ف واجلوامع باجلامع، يناـ كاف عمر ابن ا فعبد[ باجلامع يناـ
 فارغاً  كاف أبيو بيت أفَّ  ويبدو جائعاً، ويناـ ادلسجد ف يبيت فكاف الطعاـ، يوجد ال الزَّماف ذلك ف بينما

 ابن ا عبد فشبع[ عليهم ا َخْلفَ ] بالغنائم، وجيء خيرب فُِتحت بعدما[ عاليهود ا َخْلفَ ] الطعاـ، من
 745 الصَّفحة ،4243: يسأؿ دلن الرِّواية - خيبرِفتحناِحتَّىِشبعناِما - :البخاري ىو ىذا! عمر

  .خيرب غزوة باب والباب
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! البخاري؟ صحيح على يُقدِّمو من الُسنَّة علماء من ىناؾ الكتاب ىذا أفَّ  أتعلموف ،(ادلوطّأ) :إىل نذىب
 ادلتوفّ  أنس ابن دلالك ادلوطّأ ومسلم، البخاري مستوى ف الكتابٌن، مستوى ف الكتاب ىذا يعدّ  َمن وىناؾ

 ف ،261 سنة ادلتوفّ  مسلم وقبل ،256 سنة ُمتوفّ  البخاري الُبخاري، قبل فهو للهجرة، 179 سنة
ِظهرِما -:إدريس ابن زُلَمَّد الشَّافعي اإلماـ عن الشَّافعي، عن منقوؿ الكَلـ ىذا كَلـ، ُىناؾ ادلقدِّمة

ِكتابٌِِاألرضِعلىُِوضعِماِعنو،ِنُِقلِأوِمالك،ِكتابِمنِأصحِِّاهللِكتابِبعدِكتابٌِِاألرضِِِعلى
 اجلزء الباقي، عبد فؤاد زُلَمَّد صحَّحوُ  ادلوطّأ ىذا ادلوطّأ، ىو ىذا - مالكِكتابِمنِالُقرآنِإلىِأقربِىو

  .لبناف بًنوت، العلمية، الُكتب دار والثَّان، األوَّؿ اجلزء معاً، الثَّان اجلزء وكذلك األوَّؿ
ثنا فالبخاري الُكُتب، أىمِّ  معَ  ضلنُ  إذاً   كما ادلسجد ف يناـ كاف اخلطاب ابن عمر ابن ا عبد عن حُيدِّ

 فُِتحت حّتَّ  شبعنا ما خيرب، فُِتحت حّتَّ  الطعاـ من بطنوُ  مأل قد يكن ومل[ ػوؿچبالػ يناـ] قليل قبل قلت
ثنا والبخاري يقوؿ ىو خيرب،  الّترب والعنرب، والّترب احلُلي من فيو زكاة ال ما باب ،184 صفحة بذلك، حُيدِّ
ِثُمَِِّالذَّىبِوجواريوِبناتوُِيحلِّيَِكانِعمرِابنِاهللِعبدِأنَِِّنافع،ِعن - 11 رقم حديث الذىب، يعين

 ىو ذلك من واألكثر باجلواري؟ جاء أين من جواري، عنده األغا صار اآلف - الزَّكاةُِحليهنَِِّمنُِيخِرجِل
 كاف من بالتأريخ، خربة عنده كانت من التأريخ، راجعوا! ذلك يفعلوف ال ادللوؾ حّتَّ  بطريقةٍ  ُيسرؼ أنَّو

 يُلِبسوف كانوا ما والقياصرة واألكاسرة األباطرة ادللوؾ ادللوؾ، وادلَلبس واحلُليّ  األزياء بتأريخ معرفةٍ  على
 وبعض اخلرز من بل الذَّىب من ليس واجلواىر احلُُلي من يلبسن اجلواري كانت اىر،واجلو  احلُُليَّ  اجلواري

 زِينةُ  كانت ىذه ادلزيّنة، العظاـ من األحياف وبعض ذلك، وأمثاؿ الَودَع من األصداؼ من احلجارة أنواع
 صفايا من كانت إذا ادللك، يصطفيها ُمصطفاة جارية كانت إذا إالَّ  اللَُّهمَّ  ادللوؾ، ُقُصور ف حّتَّ  اجلواري،
 يلبسن فَل اجلواري عمـو أمَّا ادللك، مع موعدٍ  ف تكوف حينما باحلُلي فيزيّنوهنا بادللك اخلاصَّة اجلواري

  .الذىبية اجملوىرات
 اجلوراري حّتَّ  يُلِبس كاف وادللوؾ، األباطرة عند وحّتَّ  العرب عند األعراؼ ِخَلؼ على ُعمر ابن ا عبد

 ُمزوَّر، تأريخ يشبع؟ يكن مل وىو هبا جاء أين من األمواؿ؟ من ىذا ديلك كاف كم تُرى! واجملوىرات الذىبَ 
 ف يكن فلم! باألمواؿ؟ جاء أين من أبيو بعد وإالَّ  أبيو أيَّاـ مجعها قد أنَّوُ  البُدَّ  األمواؿ ىذه مزوَّر، تأريخ

 الصورة ىذه إذاً  معيَّناً، عطاءاً  يُعطيو فإنّو يعطيوُ  أفْ  يُريد اخلليفة أفَّ  لو وحّتَّ  األيَّاـ، من يوـٍ  ف السلطة
!! ادلايل الفساد ىذا أماـ زائفة صورة ىي األمواؿ ف التصّرؼ عدـ وعن عمر حياة ف الز ىد عن ادلرسومة

! التأرخيية؟ احلقائق ىي أين أقوؿ أفْ  أريد أنا ادلوضوع، هبذا أعبأُ  ال وأنا بُكتِبنا، ىي وما ُكتبهم ىي ىذهِ 
 الفتح جبيوش ُيسمَّى ما أفَّ  إىل جير نا ىذا التأرخيية؟ احلقائق ىي أين أكاذيب، ف نعيش ضَلنُ  أكاذيب، كل ها



  74/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 031 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 77 - 
 

م إىل سيجر نا اإلسَلمي ا جرائم أجرموا قد أهنَّ  كبار مجع كيف وإالَّ  كادلغوؿ، أو ادلغوؿ، حّتَّ  يرتكبها مل ردبَّ
 !اجلواري؟ من الكبًنة األعداد ىذهِ  الصحابة

 ادلوطّأ، وىذا ومسلم البخاري صحيح غًنِ  من عليكم قرأتُ  ما أنا ،(البخاري صحيحُ ) :ىو ىذا: معي تعاؿ
 رقم ،959 صفحة النِّكاح، كتابُ : نقرأ معي تعاؿ البخاري صحيحُ  ىو ىذا ادلصادر، أىمّ  ىي ىذه

ِبسندهِِ - الَغًنة بابُ  الباب ىذا ،5224 احلديث  دور عن خرجنا ىل - بكرِأبيِبنتِأسماءِعن:
ِلوُِِوماِالزُّبيرِتزوَّجني:ِقالتِعنهماِاهللِرضيِبكرِأبيِبنتِِِأسماءِعن - اخللفاء؟ عوائل وعن اخللفاء؟

 فارساً  كاف فالز بًن الز بًن، يركبها فرس - فرسوِوغيرِناضحٍِِغيرِشيءِولِمملوكِولِمالِمنِاألرضِفي
 يشد ىا الَّيت اإلبل وىي اإلبل، أنواع أردأُ  ىي النَّواضح اإلبلُ  اإلبل، أنواع أردأُ  ىو والّناضح ناضح، وعنده

 ادلاء، ينضح يعين ناضحاً  ُيسمَّى النَّاعور على ُيشدّ  الَّذي فالبعًن البساتٌن، لسقاية النواعًن على ادلدينة أىل
 أردأُ  وىي البساتٌن، لسقي ادلاء ينضح وُ فإنَّ  الناعور ويتحرَّؾ يدور حينما ادلاء ينضحُ  بعًن يعين ادلراد، ىو ىذا

 بعيدة، مسافاتٍ  إىل واحلركة السَّفر على قادرة وليست اإلبل، كباقي طّيباً  ليس حلُمها حّتَّ  اإلبل أنواع
 مل دلاذا: قاؿ وسأؿ، معاوية فتأّذى خَلفتو، أيَّاـ الستقبالو ادلدينة أىلُ  خيرج ومل ادلدينة إىل معاوية جاء وحٌن
 ما عليو، نركب ما عندنا ما: قالوا الستقبايل؟ زبرجوا دلاذا ادلدينة، خارج مسافة إىل يعين الستقبايل، زبرجوا
 وىناؾ رواحل، ىناؾ درجات، على اإلبل للسَّفر، ُمهيَّأة تكوف الَّيت اإلبل ىي :الرواحل، رواحل عندنا

  .اإلبل من سُلتلفة أنواع احلمراء، وىناؾ العصافًن، وىناؾ رواقص، وىناؾ رواسم،
ىم، أفْ  فأراد الرواحل، من عليو نركب ما عندنا ما: قالوا الستقبايل؟ زبرجوا مل دلاذا: ذلم فقاؿ : قاؿ يُعًنِّ
 البساتٌن ويسقوف بساتٌن عندىم ادلدينة أىل أفّ  باعتبار نواضح، عندكم أنتم يعين نواضحكم؟ فأين

 أياـ ف ذحبناىا لقد: لوُ  فقالوا نواضحكم؟ فأين: قاؿ العرب، عند زلرتمة غًن رديئة إبل والنواضح بالنَّواضح،
 فسكت، وأكلناىا ذحبناىا الوقت ذلك ف الُكفر، على وأنتم أباؾ ونقاتل نُقاتلك ُكنَّا حينما ا رسوؿ

 أمساء زوجتوُ  تقوؿ كما ىذا ىو الزبًن ديلكو كاف ما فكلّ  رديئة، إبل ىي النواضح أفَّ  مرادي معاوية، سكت
 - شيء أي عنده ما - شيءِولِمملوكِولِمالٍِِمنِاألرضِفيِلوُِِوماِالزُّبيرِتزوَّجني - بكر أيب بنتُ 
 للفرس، العلف ذبمع يعين فَػَرسو، أعلفُ  - الماءِوأستقيِفرَسوَِأعِلفُِِفكنتَُِِفرسو،ِوَغيرِنَاضحٍَِِغير

 بادلاء وتأت بالعلف وتأت للحيوانات، ادلرعى فيها يوجد الَّيت األماكن ومن البساتٌن من العلف ذبمع تذىب
 ماذا؟ مُثَّ  - الماءِوأستقيِفرسوُِِأعلفُِِفكنتُِ - شيء أي وال حشم وال خدـ عندىم ما يعين أيضاً،
اً، خبزاً  زببز أف تعرؼ كانت ما حّتَّ  يعين - أخبزُِأحِسنُِِأكنِولمِوأعجنَِغربوُِِوَأْخِرزُِ - تقوؿ  جيدَّ
ا - األنصارِمنِليِجاراتٌَِِيخبزُِِوَكان - يعيشوف كانوا ىكذا ادلتواضعة، احلياة ىي ىذه  َكانت ما ألهنَّ
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 مل العّواـ ابن الزبًن أفَّ  العلم مع العّواـ، ابن الز بًن وضعُ  ىو ىذا ذلم، خيبزف ُىنَّ  اجلًناف فنساء اخلُبز، رُبِسنُ 
 من فصار ربوَّؿ ذلك وبعد ادلؤمنٌن، أمًن معَ  َكاف البداية ف األمر، أوَّؿ ُمنذُ  السلطة رجاالت من يكن

 .السلطة رجاؿ
ثنا ماذا ،(الذَّىب مروج) :ىذا  اجلزء ىو ىذا ديلك؟ ماذا الزبًن ادلثاؿ، سبيل على الصَّحابة؟ أمَلؾ عن حُيدِّ

 دارُ  الشهًن، ادلسعودي للمؤرِّخ ،(اجلوىر ومعادف الذَّىب مروج) اللحاـ، زُلَمَّد سعيد وتعليق ربقيق الثَّان،
 يسع ال الوقت أمواذلم، عن ربدَّث شخصيات عدَّة ىناؾ قطعاً  ،331 صفحة ميَلدي، 2005 الفكر،

 وليس البداية، من السلطة أعواف من ليس الزبًن أفَّ  باعتبار مثاالً  الزبًن أخذتُ  لكنَّين مجيعاً، عنهم للحديثِ 
ِابنِالزبيرِمنهمِوالدورِالضِّياعِالصَّحابةِِمنِجماعةِاقتنىُِعثمانِأيَّامِوفي - السقيفة أقطاب من

ِالوقتِىذاِفيِالمعروفةِوىيِبالبصرةِدارهُِِبنى - السلطة بركب أخًناً  التحق الزبًن أفَّ  باعتبار - العّوام
ِالبحريّينِمنِالجهازِوأصحابُِِاألموالِوأربابُِِالتجارِتنزلهاِمئة،ِوثالثِوثالثينِاثنتينِسنةِوىو

 سنة ف يتحدَّث ادلسعودي وادلؤرِّخ عثماف أيَّاـ ف بناىا الدار ىذه الدار، ىذه كبًنة ىي كم - وغيرىم
 اذلجري القرف بدايات ف عثماف، ِخَلفة زماف ف بُنيت الدار ىذهِ  ،332 سنة مئة، وثَلث وثَلثٌن اثنتٌن

اًِِكبيرةِوىيِبالبصرةِموجودةِالدارِىذهِزالتِل -:332 سنة يقوؿ اآلف ادلسعودي األوَّؿ، ِبحيثِجدَّ
 طريق من بالبضائع يأتوف الَّذين يعين -ِالبحريّينِمنِالجهازِوأصحابِاألموالِوأربابُِِالتجارِينزلها
! ادلدينة؟ ف يسكن وىو هبا يصنع ماذا - والسكندريةِوالكوفةِبمصرِدوراًِِأيضاًِِوابتنى - وغًنىم البحر

 !! األمواؿ من عندهُ  كم
 على أو إليها، يذىبُ  ال وىو البلداف ىذهِ  ُكلِّ  ف القصور يبين ادلدينة ف يسكن رجَلً  أفَّ  تتصّور أنت

ِبمصرِدوراًِِأيضاًِِوابتنى - !األمواؿ؟ من عندهُ  يكوف كم أىلِو، بعضُ  أو ىو إليها يذىب أفْ  احتماؿ
 إىل يعين - الغايةِىذهِإلىِمجهولِغيرِفمعلومِوِضياعوِدورهِِِمنِذكرناهِوماِوالسكندريةِوالكوفة

ِألفِالزُّبيرِوخلَّف - الذىب من دينار - دينارِألفِخمسينِوفاتوِبعدِالزُّبيرِمالِوبَ َلغَِ - 332 زماف
 - أصيلة عربية أفراس عن يتحدَّث ىو الراقي، النَّوع من سيارة ألف اآلف خُيلِّف كالَّذي فرس ألف - فَ َرس

اً  ىائلة عقارات يعين خططاً  - وُخططاًِِوَأَمةِعبدِوألفِفرسِألفِالزُّبيرِوخلَّف ِبحيثُِِوخططاًِ - جدَّ
 .ادلختلفة األمصار من -ِاألمصارِمنِذكرنا
 العراؽ من - العراقِمنُِغلَّتوُِِوكان - :ادلثاؿ ىذا إىل أذىب لكن تفاصيل ىناؾ: طلحة إىل معي وتعاؿ
 أنت أحسب الذَّىب، من مثقاؿ ألف يعين دينار ألف - دينارِألفِيومُِكلِّ - اليومي احلاصل يعين الُغلَّة
 - ذكرناِمماِأكثرِالشراتِوبناحيةِذلك،ِمنِأكثرِوقيل - الذىب من مثقاؿ ألف قيمة كم اآلف
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 .كثًنة والتفاصيل!! طويل الكَلـ!! اليومية الُغلَّة ىي ىذه أخرى، وبنواحي
ِوالفضةِالذَّىبِمنِخلَّفِماتِحينِثابتِابنِزيدِأنَِِّالمسيَّبِابنِسعيدِذكرِوقد - :ثابت ابن زيد
 !!الُسلطة أعوافُ  ىم ىؤالء - بالفؤوسِيُكسَّرُِِكانِما

 أين من اجلواري من اذلائلة واألعداد الضخمة الُقُصور وىذه األمواؿ ىذه جاءت؟ أين من األمواؿ ىذه
 ومن أخبار من لنا يُنقلُ  ما إذاً  البخاري، صحيح حبسب حاذلم ىو ىذا يشبعوف، كانوا ما وىم هبا؟ جاءوا

 ُكنتُ  ولو الُكتب، أوثقُ  ادلوثَّقة كتبهم ىذه موجودة، اجلرائم آثار ىذه أكاذيب، ىذه التأريخ، ف أحاديث
 لكم أتتبَّع أفْ  أُريد ُكنتُ  لو الُكُتب، ىذهِ  ف سطراً  سطراً  ادلطالب مظافَّ  أعِرؼُ  فإنَّين ادلوضوع ىذا أتتبَّع
  .أمامكم ادلصادر ىي ىذه! أوردتُ  فيما كّذبون احلديث، فسيطوؿ ادلعان ىذه مثل

 بأنَّو يقوؿ من يقوؿ حّتَّ  جداً  والواضح الواضح التزوير والحظوا: الطربي تأريخ من لكم أنقلها أخرى صورةٌ 
 ادلفسِّرين وإماـ ادلؤّرخٌن إماـ ىو ىذا! وأباطيل أكاذيب أيّ ! تأرخيية حقائق أيّ  تأرخيية، حقائق عن يبحث

 اجمللَّد وىذا صادر دار طبعة الطبعة وىذه للهجرة، 310 سنة ادلتوفّ  الطربي، جرير ابن زُلَمَّد الطربي،
 ًَأًَرِزْ: ﴿اآلية نزوؿ وقائعِ  عن يتحدَّث وىو ،333 صفحة ميَلدي، 2005 الثَّانية، الطبعة األوَّؿ،

 أف إىل الطعاـ، على ىاشم بين جيمع أفْ  عليَّاً  يأمر النَّب شيء، ُكلَّ  أقرأ أفْ  أريد ال أنا ،﴾الْأَلْسَبِنيَ عَشِريَحَهَ
:ِقالِفيكم،ِوخليفتيِووصييِأخيِيكونِأنِِْعلىِاألمرِىذاِعلىِيُؤازرُنيِفأيُّكم -:ا رسوؿ يقوؿ

ِوأعظمهمِعيناًِِوأرمُصهمِِسنَّاًِِألحدثهمِوإنِّي - يقوؿ ادلؤمنٌن أمًن - وقلتُِِجميعاًِِعنهاِالقومُِِفأحَجمَِ
 - ذلك بعد ملحقة أوصاؼ ىذه ادلؤمنٌن أمًن ف تُوجد ال األوصاؼ طبعاً  ىذه - ساقاًِِوأحمشهمِبطناًِ

 األموّيٌن، إضافات من وىذه فيهم، واحد أيّ  من أكثر عيين ف أوساخ توجد يعين - عيناًِِوأرمصهم
 أفَّ  أي عيناً، وأرَمُصهم نائماً، اإلنسافُ  يكوف حينما الَعٌن طرف ف تتجمَّع الَّيت الوساخة ىذه ىو الرََّمص

 الصبياف، بعمر صبّياً  كاف الوقت، ذلك ف ادلؤمنٌن أمًن صغًن طفل ىو عيوهنم، من قذارةً  أكثر عيين
ِألحدثهمِوإنِّي - !!بطناً  أعظمهم يكوف كيف!! كيف يعين معي تصّور أنت بطناً؟ أعظمهم كاف فكيف

 وىم سنوات عشر عمر ف صب تتصوَّر أنت يعين - َساقاًِِوأحمشهمِبطناًِِوأعظمهمِعيناًِِوأرمُصهمِسنَّاًِ
  .يقولوف ىم كما قصًناً  كاف ادلؤمنٌن أمًن بأفَّ  يقولوف

 ا رسوؿ إىل بالقياس ولكن مربوعاً، كاف ادلؤمنٌن أمًن البيت، أىل حديث ف قصًناً  كاف ما ادلؤمنٌن أمًن
 كاف ا، رسوؿ من أقصر كاف ا، رسوؿ إىل بالقياس بالقصر يُوَصفُ  لذلك منو، أطوؿ كافَ  ا فرسوؿُ 
 آؿِ  ف العامة الصفة ىي وىذه ادلربوع، ىو ىذا بالقصًن ىو وال بالطويل ىو ال الَّذي ىو ادلربوع مربوعاً،

ثاً  ولستُ  زُلَمَّد  يكوف فكيف قصًناً  وكاف السن صغًن كاف يقولوف ما حبسب لكن القضيَّة، ىذه عن ُمتحدِّ
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 وفيهم القامة، ِطواؿ كانوا ىاشم بين ورجاؿ ىاشم، بين رجاؿ بقيَّة من بطناً  أعظم يعين بطناً، األعظم ىو
 ولكن! الُبدناء؟ ىؤالء بطوف من أكرب وبطنوُ  الصِّبا ُعمر ف صبيَّا نتصوَّر أفْ  َنستطيع كيف يعين الُبدناء،

 دعاىم أفْ  بعد ىاشم لبين يقوؿ ا رسوؿ - يؤزارنيِفأيكم - [!احلباب ولد اخلوش] الطربيّ  وىذا ضلنُ 
:ِقالِفيكم،ِوخلفيتيِووصييِأخيِيكونِأنِِْعلىِاألمرِىذاِعلىِيؤزارنيِفأيُّكم - طعاـ مأدبة إىل

:ِساقاًِِوأحمشهمِبطناًِِوأعظمهمِعيناًِِوأرمصهمِسنَّاًِِألحدثهمِوإنِّيِوقُلتِجميعاًِِعنهاِالقومِفأحجم
ِفاسمعواِفيكمِوخلفيتيِووصييِأخيِىذاِإنَِّ:ِقالِثُمَِِّبرقبتيِفأخذِعليو،ِوزيركِأكونِاهللِنبيِِّياِأنا
ِقالِواطيعوا،ِلوُِ  - وُتطيعِلبنكِتسمعِأنِِْأمركِقدِطالبِألبيِويقولونِيضحكونِالقومِفقام:

 سناً  ألحدثهم وإنِّ ) :الكَلـ ىذا إليها أضيف ُأضيف، ما إليها ُأضيف وإفْ  واضح الرِّواية مضموف
ِاألمرِىذاِعلىِيؤزارنيِفأيُّكم - ووزيراً  وصيِّاً  عيَّنوُ  النَّبَّ  أفّ  واضح ولكن آخره، إىل..( . عيناً  وأرمُصهم

ِِفيكم؟ِوخلفيتيِووصييِأخيِيكونِأنِِْعلى ِقالِثُمَِّ... ِفيكمِوخلفيتيِووصييِأخيِىذاِإنَِّ:
 !ادلوجود التحريف مع ذكره وقد الكَلـ ىو ىذا - لوِفاسمعوا

 من صدقاً  أكثر يكوف أف التفسًن ف يكتب حينما ادلفروض ادلفسِّرين، إماـُ  الطربيّ  الكّذاب ىذا نفسو ىو
 ىذا على ديوتوف ُعلماؤنا ،(البياف جامعُ ) ارِّؼ، ادلدلِّس الطربيّ  الكذَّاب ىذا يقوؿ فماذا التأريخ، كتاب

 تأريخ حيّبوف مراجعنا حاؿ، أي على ،!![ليش أدري ما] الطربي على وديوتوف عليو ديوتوف! بادلناسبة التفسًن
[ جبنا خلاطرىم ىم احنا] بو، شحناً  مشحونة الشِّيعيَّة الكتب فإفّ  لذلك الطربّي، تفسًن وحيبوف الطربيّ 
 وتعليق ضبط الطربي، بتفسًن ادلعروؼ ،(الُقرآف آي تأويل عن البياف جامع: )الطربيّ  وتفسًن الطربيّ  تأريخ
 واجلزء عشر التاسع اجلزء وىذا األوىل، الطبعة وىذه لبناف، بًنوت، العريب، الرتاث إحياء دار شاكر، زلمود

 قاؿ؟ ماذا النَّب ،﴾الْأَلْسَبِنيَ عَشِريَحَهَ ًَأًَرِزْ: ﴿اآلية ذيل ف عشر، التاسع اجلزء من 141 صفحة العشروف،
  قاؿ؟ ماذا ُىنا

ِفأيُّكم - يقوؿ؟ ماذا ىنا - (فيكمِوخليفتيِووصيِأخيِيكونِأنِِْعلىِاألمرِىذاِعلىِيُؤازرنيِفأيُّكم)
 ولكنَّين لسان طرؼ ف كلمةٌ !! حاؿ أيِّ  على - وكذاِوكذاِأخيِيكونِأنِِْعلىِاألمرِىذاِعلىِيُؤازرني

 منطقي غًن وىو - عيناًِِوأرمصهمِسنَّاًِِألحدثهمِوإنِّي - أميو بنو دسَّو الَّذي الكَلـ ىذا أمَّا!! أتركها
 وزيركِأكونِأناِاهللِنبيِِّياِأنا - اجلملة ىذه حيذؼ أفْ  نسي ولكن تركوُ  ىذا - بطناًِِوأعظمهم - أصَلً 

 وصيَّاً  يل وزيراً  يكوف من أنَّو النَّبّ  لكَلـ جواب ىذا - وزيركِأكونِاهللِنبيِِّياِأنا - قطعاً  نسيها ىذه -
 ىكذا أليس دلاذا؟ وكذا، وكذا - واطيعواِلوِفاسمعواِوكذا،ِوكذاِأخيِىذاِإنَِّ:ِقالِثُمَِِّبرقبتيِفأخذ -

 ابن دلالك ادلوطّأ ىذا ف مسلم؟ عند البخارّي؟ عند أين؟ إذاً؟ التارخيية احلقائق ىي أين احلقائق؟ تضيع
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  !!ادلفسِّرين وإماـ ادلّؤرخٌن إماـ ىو وىذا األَِئمَّة، ىم عندكم ىؤالء أنس؟
 ف ويذوبوف ديدحونو، فهم الشِّيعة ُعلماء بعض عنوُ  يتحدَّث حينما الَّذي ىذا ،(ادلنثور الدرّ ) :ىو ىذا

 ىذا صليب، صلدت الشَّيخ صححها الَّيت الطبعة ىي ىذه بادلأثور، التفسًن ف ادلنثور الدر ىو ىذا مدحِو،
 ،احلادثة يذكر ،295 صفحة ميَلدي، 2001 األوىل، الطبعة العريب، الرتاث إحياء دار السَّادس، اجلزء ىو
ِأمريِعلىِيؤازرنيِفأيُّكم - أخرى بطريقة وحُيرِّفها ،ذلك ربّبوف ُكنُتم إذا راجعوىا أنتم لقراءهتا رلاؿ ال

ِعلىِيؤازرنيِفأيُّكم - !علسها ىذه.. . ووزيري وخليفيت ووصّيي أخي يعين ىذا؟ أمري ىو ما - ىذا
ِفقام - ُحِذؼ أيضاً  ذلك بعد النَّبّ  كَلـ - أناِإنَّوُِ - رفعها البقيَّة - سّناًِِأحدثهمِوأناِفقلتُِِىذا؟ِأمري
ِالقومِفقام - العبارة ىذه حّتَّ ! غًنِه من أكثر شيطاف ىذا العبارة، ىذه حّتَّ  - يضحكونِالقوم

 النَّبّ  أفَّ  إىل ُتشًن العبارة ىذه ألفَّ  - وتطيعِلبنكِتسمعِأنِأمركِقدِطالبِألبيِويقولونِيضحكون
 ىي فأين شيئاً، ترؾ ما! حذفها أيضاً  العبارة ىذه عليهم، نصَّبو قد أنَّوُ  فَلبُدَّ  عليَّاً  يُطيعوا أفْ  منهم طلب قد

  !!ىنا من ىي عقوِلكم ُكل   ىذهِ  العجيب، التفسًنُ  ىو ىذا!! احلَلؿ أبناء يا التأرخيية؟ احلقائق
 وا اي لكم ىنيئاً  منو، ُعقوَلكم وديأل ىنا يكرع عليو ا رمحة الوائلي الشَّيخ ،الرَّازي الفخر تفسًن ىذا

 ىذا من مألى وعقوذلم ماتوا السَّابق اجليل وآلبائكم، لكم ىنيئاً  الرَّازي، الفخر تفسًن ىو ىذا لكم، ىنيئاً 
 تسعوف ورلالسو، الوائلي عن احلديث وسيأت ىنا، من ىي الوائلي رلالس من بادلئة تسعٌن ألفَّ  التفسًن،

 الكبًن التفسًنُ  ىو ىذا الكتاب، ىذا من مأخوذ مع وتناموف معو تعيشوف الَّذي األبرت الفكر ىذا من بادلئة
 اجمللَّد ىو ىذا لكم، ىنيئاً  الشَّافعي، الرَّازي كذا كذا زُلَمَّد الدين فخر لإلماـ دلن؟ الغيب، مفاتيحُ  أو

 وىو ،158 صفحة والعشروف، الرابع اجلزء ىو وىذا التوفيقية، ادلكتبة والعشروف والرَّابع والعشروف الثَّالث
 منهم البعض كثًناً، حُيب ونو الشِّيعة علماء ولذلك حُيب و، الوائلي الشَّيخ ولذلك اجلميع، من شيطنةً  األكثرُ 
 ف ما ينقل الكتاب أفَّ  فيجدوف الكتاب يقرأوف يعلموف، ما شوافع ىم الرازي، الفخر أي شيعيّ  إنَّوُ  يقولوف

 ادلتعّصبٌن الشَّوافع ومن معروؼ، شافعيي  ىذا بشيعّي، ىو ما الرازي الفخر ىذا شوافع، ىم أذىاهنم،
  .الشَّافعي للمذىب

ِلكمِأملكِلِإنِّي -:قاؿ ىكذا النَّب - ونادىِالصَّفاَِصَعدِاآليةِىذهِنزلتَِلمَّاِأنَّوُِ -:158 صفحة ف
ِلوِالمطلبِعبدِبنيِيا:ِلهمِوقالِمأدبةِإلىِدعاىمِأنَّوُِِورويِشئتم،ِماِالمالِمنِسلونيِشيئاًِِاهللِمن

ِقالواُِمصدقِّي؟ِأكنتمِخيالًِِالجبلِىذاِبسفحِأنَِِّأخبرتكم ِفقالِنعم،: ِيديِبينِلكمِنذيرٌِِِإنِّي:
 يعلگ خلي ػرچبا من منكم واحد كل] لكم، اً ئىني وا إي شيعة، يا لكم ىنيئاً  وانتهينا، - شديدِعذابٍِ

 ُكُتب ىي وىذه التفسًن، ُكتب ىي وىذه ادلصادر، ىي ىذه!![ ينحسد خاؼ ػصتوگ على خضرمة لو
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 !!التأريخ
 التارخيية احلقائق وين تدّلونا ما البوكم بروحو] الطربّي، تأريخ من الثالث اجلزء ىذا: أيضاً  الطربيّ  وىذا

 أحداث ف ،876 صفحة بًنوت، صادر، دار الطربي، تأريخُ  الثَّالث، اجلزء ىو ىذا![ مكاف؟ بيا صايرة
َِلمَّاِسفيانِأبيِابنِمعاويةِإلىَِكَتبِبكرِأبيِابنُِمَحمَّدِأنَِِّحدَّثنيِكذاِعنِكذا -:للهجرة 36 سنة
 عثماف مقتل بعد مّت؟ بكر، أيب ابن زُلَمَّد وبٌن معاوية بٌن مكاتبات - بينهماِجرتِمكاتباتِفذكرُِولِّي

 معاوية، وبٌن بكر أيب ابن زُلَمَّد بٌن مكاتبات فجرت معروفة، والقصة اعرتض ومعاوية ادلؤمنٌن، أمًن وبيعة
 ابن زُلَمَّد بٌن ،بينهما جرت ُمكاتبات فذكر - ذكَرىاِكرىت -:قاؿ دلاذا؟ ادلكاتبات ىذه يورد مل الطربيّ 

ِلِِممَّاِفيوِِِِلَما -:يقوؿ ذكرىا؟ كرىتَ  ادلبّجل الطربيُ  أي ها دلاذا - ذكرىاِكرىت - معاوية وبٌن بكر ايب
 بٌن مكاتبات! فيها؟ شيءٍ  أي   دلاذا؟ مُساعها، حيتملوف ال ادلسلمٌن عامَّة يعين - العامَّةُِسماعهاِيحتِملُِ

 أيضاً  األخرى التأريخ كتب إىل ذىبتم لو الشيء، نفس اآلخروف، ادلؤرخوف معاوية، وبٌن بكر أيب زُلَمَّد
 ال العامَّة ألفَّ  ذكَرىا يكرىوف وىم ُمعاوية وبٌن بكر أيب ابن زلمَّد بٌن اتبتُمكا ادلضموف، ىذا نفس ينقلوف
 !!مُساعها ربتملُ 

 ربتمل العامَّة أفَّ  النَّظر بغضِّ  ىي؟ كما ُتذَكر التأرخيية احلقائق أفَّ  ادلفروض أليس! التأرخيية؟ احلقائق ىي أين
 أال الصحابة، من وخيانات ادِّثٌن، من وخيانات ادلؤّرخٌن، من خيانات ىذه أليس ربتمل، ال أو مُساعها

!! تأرخيية؟ حقيقة امسوُ  شيء يوجد ىل! التأرخيية؟ احلقائقُ  ىي أين األجواء ىذه مثل ف ىذا؟ تَلحظوف
ا ادلكاتبات ُكلَّ  ذكر ما ادلكاتبات، ىذه من شيئاً  ذكر ادلسعودي  ادلكاتبات، أىوف ذكر ادلسعودي أفّ  وردبَّ

 . عديدة رسائل يعين ُمكاتبات ُمكاتبات، عن يتحدَّث الطربي ىنا
 الفكر دار اجلوىر، ومعادف الذىب مروج من اللّحاـ زلمَّد سعيد وتعليق ربقيق الثَّالث، اجلزء ف ادلسعودي

 - الغاويِإلىِبكرِأبيِابنُِمَحمَّدِمن - رسالة ،20 صفحة ميَلدي، 2005 والتوزيع، والنشر للطباعة
 تبع الَّذي ىو الغاوي الضاّؿ، يعين الغاوي - الغاويِإلىِبكرِأبيِابنُِمَحمَّدِمن -:ىكذا الرسالة

 - صخرِابنُِمعاويةِالغاويِإلى - {ألغٌٌنّين}: يغويهم أفْ  عهداً  أخذ الشَّيطاف أفَّ  باعتبار الشَّيطاف،
 ابن يا أنت من! أنت؟ من عليَّاً، تُنافسُ  رأيُتك يعين - ُتساِميوِرأيتكُِِوقد - يقوؿ أفْ  إىل طويلة، الرسالة

ِأصدقُِِىوِوىو - !ُلَكْع؟ يا أنت من - أنتِوأنتَُِِتساميوِرأيتكِوقد - !!أنت من ؟[احلبَّابة ىند]
 إىل يشًن - الشَّاريِأخوهِعّم،ِابنَِِالنَّاسِوأفضلُِِزوجةًِِالنَّاسِوخيرُِِذريةًِِالنَّاسِوأفضلُِِنيَّةًِِالنَّاس
 أبو - وأبوهِأحدِيومِالشُّهداءِسيِّدُِِوعمُّوُِمؤتةِيومِبنفسوِِِالشَّاريِأخوه - الطيَّار جعفرٍ  إىل جعفر
ِابنِاللَّعينِوأنت - !!أنت من - اللعينِابنِاللَّعينِوأنتِحوزتِو،ِوعنِاهللِرسولِعنِالذابُِّ - طالب
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 ا صلَّى زُلَمَّد دين على كاف طالب أبا أفَّ  يعرفوف كانوا اجلميع أفَّ  ُتشعرؾ أيضا العبارة ىذه - اللعين
 خلقِ  وأخبثِ  ا خلقِ  ألعنِ  على معاوية، على زُلَمَّد احتجَّ  َلَما معروفاً  األمر ىذا يكن مل لو وإالَّ  وآلو، عليو
ِتبغيانِوأبوكِأنتِتزلِلمِاللَّعينِابنِاللَّعينِوأنتِحوزتوِوعنِاهللِرسولِعنِالذابُِِّوأبوه - ا

ِالويلِلكِياِفكيف -:لو يقوؿ أفْ  إىل ادلضموف، وهبذا النَّص هبذا ىي كل ها الرسالة - الغوائلِاهللِلرسول
 وعلى عليو ا صلَّى) ىنا مكتوب ىو - وآلوِعليوِاهللُِِصّلىِاهللِرسولِِِوارثُِِوىوِبعلّي،ِنفسكَِتعِدلُِ

 أيب ابن زُلَمَّد - الويلِلكِياِفكيف - الصِّيغ ىذه فيكتب ادلخالفٌن من ادلسعودي ألفَّ  ىو ،(وسلَّم آلو
 اجلميع ألفَّ  - ووصيُّو -:لو يقوؿ مُثَّ  - اهللِرسولِِِوراثُِِوىوِبعليِِِّنفَسكِتعدلُِ - معاوية خياطب بكر

، ىو أنَّوُ  يعرفوف  ذلك ليس! بذلك؟ عليو حيتج   زُلَمَّد كاف ىل ذلك يعرؼُ  معاوية يكن مل ولو اْلَوِصيِّ
ِاهللِرسولِوارثُِِوىوِبعليِِِّنفسكَِتعدلُِِالويلِلكِياِفكيف - ذلك يعرفوف اجلميع ألفَّ  بل منطقيَّاً،
م ،(ُولِده وأبو) دقيقة عبارة العبارة ىذه حّتَّ  - ُولِدهِوأبوِووصيوُِ  األَِئمَّة عن تقولوف دلاذا يعرتضوف قد ألهنَّ

م ِمنِولكنِوَلَديِِّوالحسينِالحسن: )قاؿ النَّبَّ  ألفَّ  معروفة، كانت القضيَّة فهذه ا؟ رسوؿ أوالد بأهنَّ
  .ادلخالفٌن ُكُتب ف كتبهم، ف موجودة الرِّوايات وىذه ،(عليُِِّصلبِِ
 الَّذي إىل يعين الزَّاري إىل - أبيوِعلىِالّزاريِإلىِصخرِابنِمعاويةِمن - زلمَّد؟ إىل كتب ماذا معاوية

 طويلة، أيضاً  الرِّسالة - بكرِأبيِابنُِمحمَّدِأبيوِعلىِالزَّاريِإلى - والنقائص ادلعايب بو ويُلحق أباه يذـ  
 وأنت - حّقوِابتزَّهُِِمنِأوَّلِوفاروقوِأبوكِفكان - عمر إىل ُيشًن - ووفاروقِأبوكِفكان -:يقوؿ أفْ  إىل

ِأوَّلِوفاروقوِأبوكِفكان - حقَّو عليَّاً  ابتزَّ  من أّوؿ ىو أباؾ أفّ  واحلاؿ حقَّو لعلي   أعطي بأف تطالبين اآلف
ِإلىِدعواهِإنَّهماِثُمَِّ - وعمر بكر أبا يعين - واتسقاِاتّفقاِذلكِعلىِأمره،ِعلىِوَخاَلفوِحقَّوِابتزَّهُِِمن

 وأرادا اذلمـو بوِ  مهّا - العظيمِبوِِِوأرادا - قتلو أرادا - الهمومِبوِِِفهمَّاِعليهماِوتلكأِعنهماِفأبطأِبيعتهما
 األمًن، قتل وزلاولة الزَّىراء قتل وزلاولة اإلحراؽ قضيَّة إىل فاطمة، بيتِ  على جرى ما إىل ُيشًن العظيم، بو

 ىذا - ِمهاَدهِمهَّدِأبوك -:يقوؿ أفْ  إىل - العظيمِبوِوأراداِالهمومِبوِِِفهمَّا - ُمعاوية كَلـ ىو ىذا
ِلملكوِِِوبنىِِمهادهِّمهدِأبوك - لو الطريق مهَّد الَّذي وىو مهاَده، مهَّد أبوؾ اآلف، بو أقـو الَّذي األمر

ِماِقبلِمنِأبوكِفعلِماِولولِشركاؤه،ِونحنُِِبوِِِأستبدِِّفأبوكِصواباًِِفيوِنحنُِِماِيكُِِفإنِِْوسادة
ِِبماِأباكَِفِعبِبمثلوِفأخذناِقبلناِمنِبوِِِذلكِفعلِأباكِرأيناِولكنَّاِإليوِولسلَّمناِطالبِأبيِابنِخالفنا

 ديكنكم ُمفصَّلة، واحلكاية طويل، واحلديث طويلة، الرِّواية - أنابِمنِعلىِوالسَّالمِذلكِدعِأوِلكِبدا
  .اجلوىر ومعادف الذىب مروج من الثَّالث اجلزء من ،22 ،21 ،20 صفحة على تقرأوىا أف

ِِلَماِِذكرىاِكرىتُِ: )يقوؿ دلاذا؟ بعده، من جاءوا الَّذين وادلؤرِّخوف الطربي طمسها الَّيت ىي احلقائق ىذه
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 فذكر مكاتبات، عن يتحدَّث الطربي بينما واحدة، رسالة وىذه ،(العامَّةُِسماَعهاَِيحتِملِلِِممَّاِفيو
 يا تأرخيّية، حقائق التوجد التأرخيّية؟ احلقيقة ىي أين إذاً  عديدة، رسائل بينهما جرت وأنّو (مكاتبات)

 صحيح ىذا احلديث، ُكُتب أىمّ  احلديث، ُكُتب ىي ىذهِ ! تَلحظوف أنتم .تأرخيّية حقائق توجد ال مجاعة
 ىذا التأريخ، كتب أىم! دلالك ادلوطّأ وىذا والتشريع، الفقو ُكُتب أىمّ ! ُمسلم صحيحُ  وىذا! الُبخاري

 ىذه! الرازيّ  الفخر تفسًن ىذا! ادلنثور الدر ىذا! الطربيّ  تفسًن ىذا التفسًن ُكُتب أىمّ ! الطربيّ  تأريخ
 ادلكتبة وف العربية، ادلكتبة ف الكتب أّمهات ىذه! للمسعودي الذىب مروج ىذا الكتب، أّمهات

 ادلكتبة ف حّتَّ  الكتب أّمهات من ىذه الشِّيعيَّة، ادلكتبة ف حّتَّ  بل الُسنِّية، ادلكتب وف اإلسَلمية،
 أمثلة، إالَّ  ىذه وما ىذا؟ ُكلِّ  ف التأرخيّية احلقيقة ىي أين هنار، ليل فيها يرتعوف الشِّيعة فعلماء الشِّيعيَّة،
  .الطريقة ىذه على جيري وادلوضوع

 من النَّصر، قوس فيها الَّيت بباريس النَّصر ساحة خباطري، يعلق كما ردّبا العامل ف ميداف وأكرب ساحة أكرب
 بونابرت نابليوف أعدمهم الَّذين والُضبَّاط القادة أمساء موجودة، أمساء سيجد بباريس النَّصر قوس منكم زار
م عليهم حكم ادلعركة، ساحة ف م خونة بأهنَّ  ولكن ادلعركة، ساحة ف فأعدمهم قراراتوِ  على اعرتضوا ألهنَّ

م للنَّاس وبُػيِّنوا شجاعة وأنواط للتكرمي بيانات ومع الفرنسيّ  بالعلم لُف وا أىاليهم إىل أرجعهم حٌن  ضّحوا أهنَّ
 يومك وإىل ذلم، تكردياً  النَّصر قوس على أمساؤىم وُكِتبت بونابرت، سبيل ف االمرباطور، سبيل ف بأنفسهم

م َعلى للتأريخ عرضهم ولكنَّوُ  االمرباطور خانوا األساس ف ىم منقوشة، أمساؤىم ىذا  حبياهتم ضّحوا قد أهنَّ
 كلمة يقوؿ فهو ولذلك ينتشر، أف بونابرت أراد ما العصر ذلك يُناسبُ  الَّذي اإلعَلـ ف وانتشر! سبيلوِ  ف

 ..!!صدقناىا وضلنُ  كذبناىا ضلن ِكذبةٌ  التأريخُ : يقوؿ صادقة،
 ػذابچالػ من يفوتك: )الشَّعبية األمثلة ف يقاؿ كما الصدؽ من شيئاً  صلد أفْ  ديكن األكاذيب ىذه بٌن وما

 من صلدُ  وما احلقيقة، من شيئاً  واألراجيف واألضاليل األكاذيب ىذه رُكاـ بٌن صلد أفْ  ديكن ،(ػثًنچ صدجٍ 
 الكاتب، أمحد وغًن الكاتب أمحد عنها يتحدَّث الَّيت التأرخيّيةَ  احلقيقة دُيثِّل ال فهو احلقيقةِ  إىل ُيشًن شيءٍ 
 أنَّو على اإلماـ موضوع يناقشوا أفْ  يُريدوف للَّذين ولكن الكاتب أمحد على ردَّاً  ليس الربنامج قلت كما

 وين نطلع، باب يا من نفوت، باب يا من عليكم با تدّلونا ما] التأرخيّية؟ احلقائق ىي أين تأرخيّية، حقيقةٌ 
 وأوثق الكتب أىم ىي ىذه! التأرخيّية؟ باحلقائق يسّمى ما إىل نصل حّتَّ [ نويّل  صفحة ليا! نويّل؟ وين نروح

 أيديكم، بٌن األرقاـ وىذه وتَيو، وَضياع وضَلؿ وُخداع وتدليس أكاذيب وُكل ها الكتب وأصدؽُ  الكتب
 ..!!بُلقيمة ولو وكذَّبون
اً  طويلةٍ  حلقاتٍ  ف معكم أستمرَّ  أفْ  بإمكان  والتأريخ والتفسًن احلديث ُكُتب بٌن طويلة رحلةٍ  وف جدَّ
 أذىب بل احلواشي إىل أذىب ال فإنَّين عودَّتكم وكما الُكُتب، أصناؼ ُكلِّ  بٌن والرتاجم، والرِّجاؿ والسًِّن
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 إنَّين..!! علي   منطقُ  علَّمين ىكذا الكبًنة الرؤوس إىل أذىب إنَّين ادلصادر، عيوف وإىل الكتب أّمهات إىل
 الَّذين للعراقيٌن يقوؿُ  كاف معاويةُ  علّي، وآؿ علي   من تعلَّمت ىكذا..!! باحلقائق الكبًنةَ  الرؤوسَ  أقرعُ 

 الَّذين الزَّماف ىذا ف اآلف - العراقِأىلِيا: )ذلم يقوؿ الشَّاـ،كاف ف خليفةً  صار أف بعد عليو يقدموف
 حّتَّ  يقوؿ معاوية كاف الزَّماف، ذلك ف َوَلِكنْ  ،[ػوفچحيػ يعرفوف ما ديثمثوف] الفضائيات على خيرجوف نراىم

 فكانت األمور، من ألمرٍ  ذىنب أهّننّ  أو عليهنَّ، بعث ىو الشَّاـ، إىل الكوفة من جئن اللوات للنِّساء
 ليلَ  يتذكَّرُ  حٌن األحياف بعض ف يرذبَِف معاوية وكاف الشَّاـِ  ُقُصور ف تُلعلعُ  العراقّية الكوفّيةُ  األصواتُ 

ِإلَِِّالعراقِأىلِياِألسنَتكمِأذربَِِما -:يقوؿ فكاف اذلرير، ليلِ  إىل تُعيده األصوات ىذه كانت اذلرير،
 وليس الزَّماف ذلك ف قطعاً  ،(طالبِأبيِابنُِِإلَِِّألسنَتكمِأذربِوماَِعَليَِِّجرَّأكمِماِطالب،ِأبيِابنُِ
 فيو يغيبُ  زمنٍ  ف! والعجز العيّ  عليهم ُيسيطر الَّذين زمن ف الزَّماف، ىذا ف ليس ادلتأتئٌن، زمن ف اآلف

 ! البياف
ا  فارغة، الُعُقوؿ ألفَّ ! علي   نور من خاليةٌ  القلوب ألفَّ  خاوية، القلوب ألفَّ  شيٍء؟ أليِّ  البياف يغيب وإَّنَّ

 نباتة ابن. وفاضت لفاضت والعقوؿ القلوب تلك ُمِلئت قد كانت لو وإالَّ ! علي   معارؼِ  من فارغة
 ِمنطيقاً، شلّيزاً، خطيباً  كاف شيعيَّاً، كاف وما التأريخ، ف اخلطباء أشهر ومن ادلعروؼ اخلطيبُ  ادلصري،
 األنزع ُخَطبِ  من حفظتُ  لقد: قاؿ ىذا؟ ُكل   لك أين من لو قيل النَّادرة، سريعَ  البديهة، حاضرَ  لوذعّياً،
 صار األذاف وقت وأتشعَّب، احلديث أُطيل أفْ  أريدُ  ال فاضت، مُثَّ  فاضت مُثَّ  ففاضت خطبة، سبعٌن البطٌن

 أعود الفاصل وبعد األذاف فاصل إىل نذىبُ  قريباً، صار علي   ديار أذافِ  وقت النَّجف، أذاف وقتُ  قريباً 
 . إليكم

 ..!!. عليّ  يا
اِمي النَّْحرِ  َصاِحبِ  َعَلى َسََلـٌ   ... اْلَمْسُلوب َواحَلَرـِ  الظَّاِمي َوالصَّْدرِ  الدَّ
 ... ُحَسٌَن  يَا َسََلـٌ 
ِيبْ  َوَخدِّؾ اخَلِضيب َشْيِبكِ  َعَلى َسََلـٌ   ... الرتَّ
 ... َوبَػرََكاتُو اِ  َوَرمْحَةُ  بِالَقِضيبْ  اْلَمْقُروعِ  َوثَػْغرؾِ  السَِّليبْ  َبَدِنكَ  َعَلى َسََلـٌ 

 واضحة رمزيَّةٌ  ُىناؾ والتسمية السِّمة وف الُعنوافِ  ف حّتَّ  ادلعرفة، يـو ىو عرفة ويوـُ  عرفة أجواء ف زلنا ال
ِالطَّاَعةَُِِوتَ َعاَلىِتَ َباَركَِِالرَّْحَمنَِِِوِرَضاِاأَلْشَياءَِوبَابَُِِوِمْفَتاحوَُِِوِسَناُموُِِاأَلْمرِِِِذْرَوةُِ: )ادلعرفة ىذه إىل ُتشًنُ 

ثنا كما ،(َمْعرِفَ َتوِبَ ْعدَِِِلإِلَمامِِ  الباقر، إمامنا عن ُزرارة، عن األوَّؿ، اجلزء ف الكاف، ف الكليين شيخنا حُيدِّ
 .عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  زمانِنا إماـِ  يوـُ  ىو وىذا
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 ُيسمَّى ما أفَّ  أيديكم بٌن طرحُتها الَّيت واألمثلة النَّماذج خَلؿ من تبٌنَّ  انتهيت، حيثُ  من حديثي أُواصل
 باألغاليطِ  ادلشحونةِ  الُكُتب ىذهِ  من ادلعطيات نستمد   وضلنُ  إليوِ  نصل أفْ  دُيكن ال التأرخيية باحلقيقة

 تقلَّبت األمور احلقيقة، ىي ىذه واخلداع، والُغش   التدليسُ  يسودىا ُكُتبٌ  واألراجيف، واألكاذيب واألضاليل
 ىذه ُحوَّؿ، قُػلَّبٌ  صديقي يا والنَّاس ُحوَُّؿ، قُػلَّبٌ  فيها واألمور ،(ُحوَّؿُ  قُػلَّبٌ : )يقولوف كما األياـ وتبدلَّت،

 وحوادثها، أحداثها وف أبنائها ف صحائفها نتصفَّحُ  زلنا وال قبلنا من الَّذين ورآىا رأيناىا ىكذا الدنيا، ىي
 اإلماـ فلسفية، فرضية وال تأرخيية حقيقةً  اإلماـ ليس تنسوا، وال تأرخيية؟ حقائق عنها يقولوف الَّيت ىي فأين

 ..!!إذلية حقيقةٌ 
 الطِّراز من والتأريخ التفسًن وكتب األوَّؿ الطِّراز من الُسينَّ  احلديث ُكُتب فهذهِ  كَلمي، ُأكمل كي أعود

 ىذه ُيكذِّب أف أحدٌ  يستطيعُ  ىل األوَّؿ، الطِّراز من بكتبٍ  جئتكم ما بأنَّين يقوؿ أفْ  أحدٌ  جيرؤ ىل األوَّؿ،
 نفسو، على بنفسوِ  يدؿّ  والتدليس أمامكم، واضحٌ  التزوير ألفَّ  التزوير، حقائق باحلقائق أعين احلقائق،
 قبل كبارىا الكذب على وعاشت بالكذب عاشت أُمَّةٍ  عن تتحدَّث إليها أُشًنَ  الَّيت والوقائع ادلضامٌن
ثنا الرِّوايات أليس الربكة، منها ا َسَلب الَّيت األُمَّة ىذه واقع ىو ىذا..!! صغارىا  جاء النِّداء أفَّ  من: رُبدِّ

 على احُلسٌن سقط حٌن مّت؟ األُمَّة ىذه نادى نادى، ادللكُ  ادلَلئكة، من السَّماء، من العرش بطناف من
ِِلْلَمْوتَِِِرَشحََِِقدِِْبِبَ َواتِرَِىا،ِالطَُّغاةَِوتَ ْعُلوكَِِِبَحَواِفرَِىاِالُخيُ ْولَُِِتَطُؤكََِِجرِْيَحاًِِاأَلْرضِِِِإلىِفَ َهَوْيتَِ) :الرِّماؿ

ُنك، ِنادى - ادلقدَّسة الناحية زيارة تقوؿ كما ،(َوَيميُنكِِشَماُلكََِِواِلنِْبَساطِِِبِاِلْنِقَباضَِِِوَاْختَ َلَفتََِِجِبي ْ
 - أِلَْضَحىِولِِلْفْطرٍَِِلُِِوفِّقتِِِلِنَِبيِّهاِبَعدِالَضالَّةُِِال ُمَتحيَّرةِاألُمَّةِأَي َُّتهاِيَاِألِاألرجاءِفيِال َمَلك
 تلك ترؼَّ  حّتَّ  - الُحَسينِبِثأرِِِيُ ْؤَخذَِحتَّىُِوف ُِّقواَِوَماِيُ َوف َُّقونَِلِِِإنَّهمَِواهللَِجَرمَِلِ -:يقوؿ اإلماـ

 !(..!َوالسََّماءِاأَلْرضِِِبَ ْينَِِاْلُمتَِّصلُِِالسََّببُِِأَْينَِ: )كربَلء إىل احلجاز من تَػْقِدـُ  وىي الرَّايات
ا من غًنهُ  أو الكاتب يتصوَّرُ  الَّيت ىي أخرى كتبٌ  ا احلقيقة، تكشفُ  قد أهنَّ  ىذه ُكُتب أي   ادلهزلة، ُكُتب إهنَّ

ا! ادلهزلة؟ ُكُتب مسَّيتها الَّيت ا! ادلسخرة ُكُتب إهنَّ  وأي  ! الرِّجاؿ ُكُتب! بعينوِ  اذلزاؿ! ادلضحكة ُكتب إهنَّ
 ..!!رجاؿ

 والدة شهاداتِ  على باإلعداـ حكموا وعلماؤنا مراجعنا وغًنهِ  الكتاب هبذا ،(النجاشي رجاؿ) :ىو ىذا
 روايات أسانيد عن كتابوِ  ف الكاتب أمحدُ  ربدَّث حٌن عليكم وقرأتُ  الكتاب هبذا احلسن، ابن احُلجَّة
 العتصاـ اتِّباعاً  هبا اعتصم قد وىو هبا اعتصم الَّيت الُكتب وىذه الُكتب، هبذهِ  اعتصم لقد الشَّريفة، الوالدة
 الَّيت القمامةِ  هبذه يعتصموف!! زُلَمَّد بآؿ يعتصموف وال هبا يعتصموف الطائفة فمراجعُ  الطائفة، مراجع
 رجاؿ امسو ما فالكتابُ  الكذب، يبدأ الغَلؼ أوَّؿ من النَّجاشي، رجاؿُ  ىو ىذا الرِّجاؿ، بعلم تسمَّى
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 ادلكتوب ىذا عنواف النَّاس، يقوؿ ىكذا أو تقولوف، ىكذا عنوانو، من يُقَرأ ادلكتوب ىنا من النجاشي،
 أفّ  حبيث العنواف ىذا ُيربرلوا كي واضح، تدليسٌ  إنّو الكتاب؟ ىذا اسم ىو ما النَّجاشي، رجاؿ كذٌب،

 اجلزء على فقط دلَّسوا العنواف ىذا دلَّسوا الَّذين لكنَّ  رجايّل، كتابٍ  أماـ أنَّوُ  يتصّورُ  الكتاب يتناوؿ الَّذي
 اجلزء! ىذا؟ من أوضح كذبٌ  ىناؾ فهل موجوداً، القدمي العنواف زاؿ وال موجود الثَّان اجلزء بينما األوَّؿ،
  كتاب؟ أي من الثَّان

 1429 التاسعة، الطبعة ادلقدسة، قم اإلسَلمي، النشر مؤسَّسة ،(النجاشي رجاؿ) الطبعة ىذه افتحوا
 قم، ف العلمية للحوزة التابعة التحقيق مؤسَّسات من مؤسَّسة أكرب عند زلقَّقة نسخة ىذه قمري، ىجري

 ينتهي ينتهي؟ أين األوَّؿ، اجلزء افتحوا ادلشرفة، بقم ادلدرسٌن جلماعة التابعة اإلسَلمي النشر مؤسَّسة ىذه
 طُبع ماذا الثَّان اجلزء بعدىا يبدأ اسم، آخر ىذا محدوف، ابن ظفر ،554 اسم آخر ،209 صفحة عند

ِأسماءِفهرستِكتابِمن - بل النجاشي، رجاؿ كتاب من ليس - الثَّانيِالجزء - ىنا؟ ُكِتب وماذا
 مثل بالضَّبط ىذا يعين رجايل، بكتاب ىو ما يعين للكتاب، احلقيقي االسم ىو ىذا - الشِّيعةُِمصنِّفي
 شيء الشِّيعة ُمصنِّفي ألمساء وفهرست شيء الرِّجاؿ علم اجلغرافيا، ف كتاب عليو يكتب الفيزياء ف كتاب
  .مكذوب عنواف عنوانوُ  أساساً  الكتاب ىو ثان،
 باقر زُلَمَّد والسيِّد اخلوئي السيِّد وقبلهم قطعاً  الكاتب، أمحد وأمثاؿ الكاتب أمحد استعاف الكتاب هبذا

 البيت، أىل حديث لتحطيم وأمثالوِ  الكتاب هبذا استعانوا الكراـ ادلراجع وسائرُ  السيستان والسيِّد الصَّدر
 البيت، أىل منهج على احلرص التدقيق، التنقيح، التحقيق، مسّمى ربت ادلسميات، من مسّمى أي ربت
 أفّ  ىي أيدينا بٌن الَّذي للموضوع بالنِّسبة النتيجة واحدة، النتيجة شئت، ما سمِّ  البيت، أىل مذىب على

 ىو العنواف ألفَّ  كذٌب، كذبٌ  كذبٌ  النجاشي رجاؿ ادلصادر، أىم ىو ىذا ذلا، ِصحَّةَ  ال الوالدة أحاديثَ 
ِمنِأدركناِوما - يقوؿ؟ ماذا مُثَّ  ،(الشِّيعةُِمصنِّفيِأسماءِفهرستِكتابِمنِالثَّانيِالجزء: )ىذا

ِمنهمِرجلٍُِِكلِِِّفيِِقيلِوما - وماذا؟ - وأنسابهمِومنازلهمِوألقابهمُِكناىمِمنِطرفِوِذكرُِمصنَّفاتهم
  .يُقاؿ ما ينقل فهو متأكِّداً  ليس النجاشي أفَّ  يعين( قيلِوما: )عبارة - ذمِأوِمدحٍِِمن
 إىل ونأت احلوزوي ادلنهج ف نُدرِّس حينما العلمية، احلوزة ف أساتذتنا يا األجَلء علماءنا يا تقولوف أنتم

 وال بالتضعيف ُتشِعر (قيل) الشروح، ف تكتبوف ىكذا بالتضعيف، ُتشِعر (قيل) نقوؿ؟ فماذا (قيل) كلمة
 ىذه يقرأ واحد أيّ  للكَلـ، العرف الظهور اآلف ادلؤّلف، عند الصرحية الواضحة وبالصَّحة بالقاطعية ُتشِعر
(!! قيلِوما) كَلـ، من ذكره شلَّا متأكِّداً  يكن مل نفسوُ  النَّجاشي أفَّ  منها يفهم منها؟ يفهم ماذا اجلملة
  .الشِّيعةُِمصنِّفيِأسماءِفهرستِكتابِمنِالثانيِالجزء
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 بعلم ذلا عَلقة ال وكتب كتب، أمساء عن يتحدَّث النجاشي أفَّ  ستجدوف ادلقدِّمة إىل رجعتم إذا طبعاً 
 ىو، من نعلم ال - الشَّريفِالسيِّدِذََكرهُِِماِعلىِوقفتُِِفإنِّيِبعدِأمَّا -:البداية ف يقوؿ ىو الرِّجاؿ،
ِمنِقومٍِِتعييرِمنِتوفيقوِوأدامِبقاءهِاهللِأطال - !!ندري ال غًنه أو ادلرتضى السيِّد ىو يقولوف البعض

 أنتم مؤلِّفٌن أو ومؤّلفات كتب عندكم ما - ُمصنَّفِولِأوُِمصنِّفِولِلكمِسلفَِِلِأنَّوُِِمخالفينا
ِوقد -:يقوؿ أفْ  إىل - أخبارىمِعلىِوقفِولِبالنَّاسِلوُِِلعلمَِِمنِقولِوىذا -:يقوؿ ىو الشِّيعة،
ِمنِجمعتُِ - أحواذلم يعرؼ ال أو أحواذلم يعرؼ أنَّوُ  عن النَّظر بغضِّ  - استطعتوُِِماِذلكِمنِجمعتُِ

ِلعدمِِ - دلاذا؟ - غايتوُِِأبلغِولم - يقوؿ مُثَّ  - الُكُتبِأسماءِومنِالمؤلفينِأسماءِمنِاستطعتوُِِماِذلك
ِذلكِذكرتِوإنَّماِالُكُتبِأكثرِلعدم - الكتب ف مه وُ  الرِّجاؿ ف مه و ما الكتب، ف مَه و - الكتبِأكثر
 مل الرِّجاؿ من رجلٍ  اسم عرؼ من إىل عذراً  يقل مل - أذكرِلمِكتابٌِِإليوِِِوقعِمنِإلى - دلن؟ - عذراًِ

 ذكر عدـ عن يعتذر مل أذكره، مل آخر شخصٍ  يد ف وقع كتابٍ  أيّ  ذكر عدـ عن أعتذر إنَّين: قاؿ أذكرُه،
  .وادلؤلفات الكتب بذكر مشغوؿ الرِّجل ألفَّ  الرجاؿ، من رجلٍ 
 امَسو حرَّؼ الَّذي الثَّان، اجلزء ىو وىذا فهرست، القدمي وأمسوُ  فهرست مسَّاه ىو لستة، عن عبارة كتابو ىو

مةُ   مّسى من أوَّؿ ولكن قطعي، دليلٌ  يوجد ال ذلك؟ على الدليل ما يسأؿ البعض داوود، وابنُ  احلّلي العَلَّ
مة مها ادلصادر من بأيدينا ما حبسب بالّرجاؿ الكتاب ىذا ا داوود، وابن احللِّي العَلَّ  سبقهم من ُىناؾ وردبَّ

 من فحوَّلوه الكتاب ىذا اسم حرَّفوا الَّذين ىم العلماء بالنَّتيجة ذلك، على دليل وال إشارة ال ولكن
 قم، مدينة ف كنت حينما مكتبيت ف قددية طبعة عندي كاف أنا القددية والطبعات الرجاؿ، إىل الفهرست

 وأدؿ   النجاشي، فهرست الفهرست، الغَلؼ على مطبوع الرجاؿ، وليس ،(فهرست: )عليها ادلطبوع كاف
: العنواف ذلذا ذكرَ  ال حيثُ  الشِّيعة مصنِّفي أمساء فهرست كتاب من الثان اجلزء الثَّان، اجلزء ىذا ىو دليلٍ 

 (..!!النجاشي رجاؿ)
 يذكر مل لنفسِو، ُيرتجم النجاشي ىو ،253 الرتمجة رقم ،101 صفحة إىل نذىب حٌن ىذا من األكثر
 بعلم ذلا عَلقة ال أخرى ُكُتب وعندهُ  الكتاب ىذا ُمؤلِّف بأنَّين قاؿ الرَُّجل أصًَل، الرِّجاؿ ف لوُ  كتاباً 

 فيوِ  ورد وما اجلمعة كتاب لوُ  الكتاب، ىذا ُمصنِّف ىو قاؿ الرِّجاؿ، علم ف كتاباً  الرَُّجل ديلك فَل الرِّجاؿ،
 من فيو ورد ما و اجلمعة كتاب! الرِّجاؿ؟ بعلم عَلقة لوُ  ىل اجلمعة كتاب الكوفة، وكتاب األعماؿ، من

 معلومات عندهُ  وسطحية، قليلة معلوماتو رجل والفضائل، اآلثار من فيها وما الكوفة كتاب األعماؿ،
 كتاب القبيلة، ىذه من ىو قبيلتُو، ىم ىؤالء وأشعارىم، وأيَّامهم قُعٌن ابن نصر بين أنساب وكتاب تأرخيية،

 كاف لو العرب، مسّتها الَّيت النجـو ومواضع األنوار سلتصر وكتاب القبيلة، شيوخ عن ينقلها أخبار أنساب،
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ا كتابِو، من كتبو أمساء يذكر ىو وىا يُؤلِّف، مل الرَُّجل الرِّجاؿ، ف كتاباً  أللَّف رجالياً  الرَّجل  من قرأتُ  لو ردبَّ
ا آخر كتابٍ   ىذا ىو الرِّجاؿ، ف كتاب عندهُ  يوجد ال لُو، الرِّجاؿ ف كتاباً  يذكر مل ادلؤلِّف ذاؾ فلردبَّ

 رجالّياً  كاف لو ُصراح، كذبٌ  ادلؤلفٌن، أمساء ف لستة الشِّيعة، مصنِّفي أمساء فهرست وانتهينا، الفهرست
 ما على وضعَّف؟ وثَّق كيف وَضعَّف، وثَّق ضوئها على الَّيت واألسس والقواعد واألسانيد ادلصادر لنا لذََكر
 مكاف أيِّ  ف قيل ما يعين - ذمِأوِمدحٍِِمنِمنهمِرجلُِكلِِِّفيِقيلِوما - أنا ولست يقوؿ ىو قيل،
  .أقواذلم مصادر لذكر مصادر عنده كاف ولو واضح وىذا جهة، أيِّ  ومن

 أفَّ  على واضح دليلٌ  ىناؾ ،404 صفحة ف القضيَّة، ىذه عن النَّظر أغمضنا لو حّتَّ  ىذا من وأكثر
 معروؼ الُعلماء، بٌٌن  معروفة القضيَّة وىذه ،450 سنة متوفّ  ىذا فالنَّجاشي   للتحريف، تعرَّض قد الكتاب

 404 صفحة ف آخر، تأريخ يوجد وال 450 الغَلؼ على مكتوب ىو وىا 450 سنة توف النَّجاشي أفَّ 
ِيومِفيِاهللِرحموُِِمات - الرتمجة آخر ف يقوؿ محزة، ابن احلسن ابن زلمَّد ترمجة ف 170 الرتمجة رقم

 وفاة بعد يعين - دارهِِِفيِودفنِمئةِوأربعِوستينِثالثِسنةِرمضانِشهرِعشرِسادسِالسبت
 ،463 سنة توف ىذا ،450 سنة توف النجاشي مئة، وأربع وستٌن ثَلث سنة سنة، عشر بثَلث النَّجاشي

 أو! قربِه؟ إىل رجع ذلك وبعد وتشييعو محزة ابن احلسن ابن زُلَمَّد دفنَ  وحضر قربهِ  من النجاشي خرج فهل
 وىذا ا رمحو اليـو توفّ  محزة ابن احلسن ابن زُلَمَّد إفَّ  النجاشي أي ها يا وصاحوا قربهِ  إىل بالكتاب إليو بعثوا
 النَّجاشي فأخرج داره، ف دفن وقد مئة وأربع وستٌن ثَلث سنة رمضاف شهر عشر سادس السبت يـو ىو
 سنة مات والنجاشي الكتاب ىذا إىل وصلت كيف ادلعلومة ىذهِ ! الكتاب؟ ف وكتب قلم وبيدهِ  يَدهُ 

 ىذهِ  على تعتمد الَّيت العقوؿ! تقولوف؟ ماذا ،[ترلّلي]كتب ىي الكتب ىذه أفَّ  على ىذا يدّلك أال! ؟450
 اخلزعبَلت، ىذهِ  أساس على الكبًنة احلقائق من حقيقةً  تنفي أفْ  تُريد أو تأرخييةً  حقيقةً  تُثبت كي الُكتب

 بعقوذِلم[ ػريگػرگ يشرتوا كي ػريگػرگالػ بّياع] إىل ذىبوا لو أصحاهبا وأفَّ  صاحبها أفَّ  أعتقد ُعُقوؿ ىذهِ 
 العطّارين أصباغ من وشيء الطحٌن من ُتصَنع متواضعة شعبيةٌ  حَلوةٌ [ ػريگػرگالػ] سًنفض، فإنَّو ىذه

ا لألطفاؿ، تعطى رخيصة حَلوة وىي السّكر، من وشيء  العراؽ ف مثناً  الشعبية احللويات أخبسُ  ىي ردبَّ
 .السَّابقة الزَّمانية العقود ف أعين القددية، العصور ف قطعاً 

 الَّذي بأفَّ  قانوناً  أصدرَ  البعثي النظاـ احلصار، أيَّاـ الربنامج، ف النَّمط لتغيًن بو بأس ال شيئاً  ذكرتُ 
 هبذا مسعتم يُعَدـ، فإنّو ادلعّجنات صناعة ف احللويات، صناعة ف أو يسكرمياآل صناعة ف الُسكَّر يستعمل

 بُتَحف اآلخرين ونُتِحفُ  بُتَحف ُأربفنا ضلنُ !! واحلاضر ادلاضي ف رُبفة العراؽ ف ضلنُ  العامل؟ ف مكافٍ  ف
 السَّالفة، عليكم أطّوؿ ما ادلهم، ،[الّلّخة وال عدنا ربفة ُكل] التحف، بٌن نعيشُ  ا وحبمد زلنا وال أيضاً،
 أصباغ من شيء مع ماء الُقراح ادلاء ىذا من ماء رزقهم، يكسبوف كيف ادلتجولٌن الباعة من ىناؾ فكاف
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 بصناعة يسمح كاف النِّظاـ ألفَّ  الُدبس، إليها وُيضيفوف العطارين، عند تُباع الَّيت الرَّخيصة األطعمة
 أكياس، ف يوضع منها البعض لألطفاؿ، مثلجات يصنعوف كانوا فبالنتيجة بالدبس، شلزوجةً  احللويات
 فيبيعوهنا جيمعوهنا، ادلزبلة، ف عيداف مكنسة، بقايا أساس، على العودة أبو خشبة فيو توضع منها والبعض

 يبيع كاف فكيف زلدودة، األمواؿ بالسيولة، ُتسمَّى ما بيدىا أمواؿ عندىا كاف ما النَّاس األطفاؿ، على
 من نوع ىو ادلوطة موطة، ويسموهنا ىذا ادلثلجات صانعُ  األطفاؿ، على وادلتواضعة الرديئة ادلثلجات ىذهِ 

 دبستوى اجلّيد األيسكرمي من نوع السَّابقة، األيَّاـ ف اخلًن أيَّاـ ف ُيصنَّع كاف العراؽ ف اجليد األيسكرمي
 العملة؟ ىي وما يبيعوهنا فكيف حاؿ، أيِّ  على موطة، فيسموهنا العامل، دوؿ كل ف ادلوجود األيسكرمي

  .ادلقايضة عصر إىل رجعوا الوقت ذلك ف العراقيٌن إفَّ  فيبدو
 يعين بادلقايضة، ُتسمَّى بطريقة وتشرتي تبيع النَّاس فكانت النقدية، الُعملة تتوفَّر َكانت ما القددية األزمنة ف
 بضاعة والثَّمن ادلثلجات، ىذه وىو اْلُمثَمن بضاعة، فالػُمثَمن بضاعة، تعطيين وأنت بضاعة أعطيك أنا

 ف العتيقة القددية والنعَلف األحذية ىو ىذا؟ ادلثلجات بائعُ  يقبضوُ  كاف الَّذي الثمن ىو فما أخرى،
 ادلثلجات ىذه من قطعة فيعطيو ادلثلجات لبائع يعطيو الطفل يأخذه عتيق نعاؿ من ىناؾ كاف فإذا البيت،

! ادلزابل عيداف من أو قددية مكنسة من عودة فيها موضوعة يعين السوبر النوع من كانت إذا أو كيس ف
 كاف األزقة، ف يسًن يأت حينما األطفاؿ لتنبيو يصيح كاف فماذا عود، فيها يعين متطّورة ىذه باعتبار
 وىو عزيزي يا فمك إىل احلَلوة أدخل يعين ،(بنعاؿ ػػكگحلػ َحلِّي) :العراؽ ف ادلثلجات بائع ينادي ىكذا

 سُأحلِّي وأنا بنعاؿ جئين يعين ،(بنعاؿ ػػكگحلػ َحلِّي: )اجلنَّة طيور اجلناف، أطيارُ  الصِّغار، األطفاؿ خُياطب
 خصوصاً  ينادي وىو العراقية ادلدف ف يدور احلصار أيَّاـ ادلثلجات بائع فكاف فمك، يعين[ ػػكگحلػ] فمك،

 وىو ادلثلجات بائع يدور كاف الشِّيعيَّة ادلناطق ف أفضل، وضعها كاف الُسنِّية ادلناطق الشِّيعيَّة، ادلناطق ف
 [..!!بنعاؿ ػػكگحلػ حلي: ]ينادي

 مثناً، هبا يقبل لن[ ػريگػرگالػ] بائع بأفَّ  وقلتُ  قليل قبل عنها ربدَّثتُ  الَّيت العقوؿ ىذه أصحاب أقوؿ فأنا
 بعقوذلم ذىبوا فلو!! العقوؿ هبذه يقبل ال لكنَّوُ  بالنَّعاؿ يقبل ىو نعم!! ذلا يقبل لن ادلثلجات بائع ىذا حّتَّ 
 أف عليهم لذلك يطردىم، سوؼ ادلثلجات بائع فإفَّ  ادلثلجات من شيء فيو كيسٍ  على حُيصِّلوا كي ىذه

 ..!!آخر شيئاً  هبا يشرتوا أفْ  يفكِّروا
 الكتاب، وأكمل قربه من َخرج سنة عشرة ثَلثة بعد النجاشي، على ا رمحةُ  النجاشي رجاؿُ  ىو ىذا

 رجاؿ كتابوِ  اسم النَّجاشي أفَّ  فرض على !ال؟ أـ مسخرة !ال؟ أـ مضحكة الكتاب ىذا مثل !!ُمعجزة
 فرض، وعلى اقِّقٌن، الرجاؿ علماء كبار من ىو النجاشي أفَّ  فرض وعلى الفهرست، وليس النجاشي

 بالفن يقصدوف الفن، وضلرير حاؿ، أي على ،(الصناعة خرّيت: )الكبار ُعلماؤنا ُيسمِّيو كما فرض، وعلى
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! زلرَّؼ؟ الكتاب أفَّ  يعين أال![ ػربه؟گ من شطّلعو سنة 13 ورا أدري] اخلرّيت فهذا الرِّجاؿ، علم يعين
 ىذا إذا !!رجايل كتاب أىمّ  ىو ىذا وبادلناسبة زُلرَّفة، أيضاً  ادلعلومات بقية ادلعلومة، ىذه ُحرِّفت فمثلما

 الكتاب، عنواف من يبدأ الكذب الحظتم اآلف أنتم[ خرطي ىذا وقطعاً ! خرطي ىم الباقي ْخرِطي طلع]
 .الزبالة ىذه مثل من ِبُكُتب احُلجَّة اإلماـِ  ميَلدِ  شهاداتِ  ُيسقطوف للَّذين ىنيئاً  النجاشي، رجاؿ ىو ىذا

 صلواتُ  اإلماـ والدة روايات وحطَّموا الرِّجاليوف عليو اعتمد أيضاً  ىذا الطوسي فهرست ،(الفهرست) :وىذا
  :يقوؿ الكتاب، مقدِّمة من اجلملة ىذه لكم أقرأ دعون: أوَّالً  عليو، وسَلموُ  ا
ِمنِكثيراًِِألنَِّ - للجملة انتبهوا كثًناً، ألفَّ  - األصولِوأصحابِأصحابناُِمصنِّفيِمنِكثيراًِِألنَِّ

 أمساء فيو جيمع كتاب ىو ىو؟ ما الفهرست الكتاب ىذا ىو - األصولِوأصحابِأصحابناُِمصنِّفي
 بينهم فيما أو ُمباشر بشكل األَِئمَّة عن إمَّا ُرِويت الَّيت األصلية الكتب يعين األصوؿ األصوؿ، أصحاب

ِأصحابناُِمصنِّفيِمنِكثيراًِِألنَِّ - احلديث علماء بٌن وادلعروؼ ادلشهور ىو كما واسطة، اإلماـ وبٌن
 فما - ُمعتمدةُِكُتبهمِكانتِوإنِِْالفاسدةِالمذاىبِينتحلون - فيهم؟ ماالذي - األصولِوأصحاب

 مذاىبهم األَئمَّة أصحاب من األصوؿ أصحاب أكثر أفَّ  منطقي الكَلـ ىذا وىل حيئنٍذ؟ الرِّجاؿ علم قيمة
ِمنِكثيراًِِألنَِّ - ادلقدمة ف الطوسيّ  كَلـ ىو ىذا الكَلـ؟ هبذا تقبلوف صحيح؟ الكَلـ ىذا! فاسدة

 ىذا - ُمعتمدةُِكتبهمِكانتِوإنِِْالفاسدةِالمذاىبِينتحلونِاألصولِوأصحابِأصحابناُِمصنِّفي
  اذلراء؟ ىذا ىو ما ىو؟ ما اذلراء
 ،86 منهم وثَّق 912 اسم، 912 الكتاب؟ ىذا ف الطوسي ذكر امساً  كم فنجد نذىب أفْ  أردنا إذا ضلنُ 

م 14 ووصف ! بالرِّجاؿ؟ خربة وعندهُ  رجالّياً  يُػَعد   الرَُّجل أفَّ  فهل شيئاً، عنهم يعرؼ ال والبقيَّة ِضعاؼ، بأهنَّ
 ىو ىل معلوماً  ليس الكَلـ، من موجود ىو ما عنهم، قيل ما فيهم يذكر النَّجاشي حاؿ حالوُ  ىو إذاً 

 فلماذا مصادر وعنده واألحواؿ بالرِّجاؿ علم عنده كاف لو النَّجاشي، حاؿ حالو صحيح، غًن أو صحيح
م 86 عن ربدَّث! ؟912 رلموع من الباقية البقية عن يتحدَّث مل  ال والباقوف ضعفاء 14 و ثقات بأهنَّ

  كيف؟ تقوؿ زلرَّؼ، كتاب ىو الكتاب ىذا أفّ  مُثَّ  !!بأحواذلم لوُ  علم
 النَّشر مؤسَّسة ادلطبعة القيومي، جواد شيخ اقِّق الفقاىة، نشر مؤسَّسة ربقيق النسخة، ىذه إىل تعاؿ

 وتصحيف، سقط وعن كثًنة أخطاء عن يتحدَّث ادلقدِّمة ف ىو ىجري، 1417 شعباف اإلسَلمي،
 الشَّيخ يكن مل باألخطاء، مشحونة بأهّنا العلماء أىل بٌن معروفة بقلمو كتبها الَّيت الطوسي كتب أساساً 

 احلديث ف الطوسي الشَّيخ كتب أساساً  اققوف، يعرفها القضيَّة ىذه!! والتأليف الكتابة ف دقيقاً  الطوسي
 تعرَّضت ذلك وبعد ىو، عندهِ  من والتصحيف باألخطاء مشحونة فُكتبو ألَّف ما ُكلِّ  ف احلديث وغًن
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 ف واجهتوُ  الَّيت اإلشكاالت عن اقَّق ىنا يتحدَّث ،25 صفحة ف ولذلك الُكتب، كباقي للتصحيف
 الُكُتب ُكلَّ  بأفَّ  قائل يقوؿ قد ىذا، من ودعون أقرأ أف وقت عندي ما تُراجعوىا، أف ديكنكم التحقيق،

 .ىذا عن النَّظرِ  بغضِّ  يُوجد، أف ديكن وتصحيفاً  وربريفاً  سقطاً  فإفَّ  ُحقِّقت ما إذا القددية
 حبسب الطوسي، احَلسن ابن زُلَمَّد لنفسو ُيرتجم ىو ،240 صفحة إىل الطبعة ىذه نفس من ذىبنا ما إذا

 ألَّفوُ  كتاب آخر ىو التبياف تفسًن ألفَّ  التبياف، تفسًنه يذكر مل الطوسي الشَّيخ ادلوجودة النسخة ىذهِ 
 التبياف، تفسًن يذكر ومل مؤلفاتوِ  ُكلَّ  ذكر التبياف، تفسًن يذكر مل ىنا لذلك ألَّفو، كتاب آخر بعدُه، ومات
 اإلضافة ىذه أضاؼ من ىناؾ الفهرست، من أخرى نسخة توجد احلاشية، ف موجود أخرى، نسخة توجد

 ُكتَُبو، ديدح ال ادلؤلِّف قطعاً  - مثلوِيُ رَِِلمِالُقرآنِتفسيرِفيِالتبيانِكتابِولوُِ - احلاشية ف مكتوب
 على ُأضيف الكَلـ ىذا أفّ  فيعين التبياف، كتاب ولو نفسوِ  عن يقوؿ ال ،(ولوُ ) عبارة حّتَّ  العبارة، ىذه

 ف ااِلستنساخ حقلِ  ف يشتغلوف الَّذين الُعلماء، من دعين أو العلماء يعين الكتاب، ىذا ُنسخ من نسخة
 من موجودة سلطوطة أخرى ُنسخة ىناؾ الدليل ىذا، ىو الدليل حُيرِّفوف، كانوا الكتب حقل ف العلم، حقل

 ،(مثلوِيُ رَِِلمِالُقرآنِتفسيرِفيِالتبيانِكتابِولوُِ: )العبارة ىذه إليها ُمضافة للطوسي الفهرست كتاب
 الذرّة الُدرَّة، سرؽ الذرَّة َسَرؽ ومن غًنىا، ُيضيف العبارة ىذه ُيضيف فالَّذي علمية، أمانة توجد ال أنّو يعين
 يسرؽ سوؼ فإنو الرتاب ذرة سرؽ من الذرة، سرؽ فمن الشمس ضوء ف ترى الَّيت الرتاب أجزاء ىذه يعين

  .ذلك من أكثر ليس لستة ىذا و لستة عن عبارة الُكتب ىي ىذهِ  الُدرّة،
 ،683: حدود ومدحهم وثَّقهم الَّذين ،1269: ذكر ذكرىا الَّيت األمساء عدد النَّجاشي النجاشي حّتَّ 

 أفّ  حيث كالطوسي ليس رلموعةً  وَضعَّف أكثر، عدداً  وثَّق ألنَّوُ  ولكن عنهم، معلومات عنده ما والبقيَّة
 من عنوانو ربريف إىل واضطّروا الكتب أىم من الكتاب ىذا صار قليلة، وقدحها مدحها الَّيت األعداد

 .الفهرست كتاب ىو ىذا!! واضحٍ  وخداعٍ  تدليسٍ  ف األمور ذبري ىكذا النجاشي رجاؿ إىل الفهرست
 أف ادلفروض لستة، عن عبارة ىو الكتاب ىذا بأفّ  لكم أذكر دعون الطوسي رجاؿ: الطوسي رجاؿ أمَّا

 من لستة ىذه فَلف، فَلف فَلف فَلف أمساء فقط الطوسي، لستة أو الطوسي، قاِئمة الكتاب ىذا يسّموا
 عددىم؟ كم تعرفوف بالتضعيف وال بالتوثيق ال عنهم يتحدَّث مل الَّذين ،6429: الكلي العدد األمساء،

 الباقر اإلماـ عن روى من أمساء، فقط ،6229: عنهم ربدَّث ما الَّذين اللستة، ف ،6429: الُكلي العدد
 شيئاً، عنها يعرؼ ال وىو شيئاً  عنها نعرؼ ال أمساء الرِّجاؿ، بكتاب وُيسمَّى دوف، من فَلف فَلف فَلف

 فقط الرِّجاؿ، أمساء ذكر ف كتاب ادلراد كاف إذا الرِّجاؿ؟ علم ف كتاب الكتاب ىذا بأفَّ  يقاؿ فلماذا
 !الرِّجاؿ؟ كتب ىي فأين فيو، فائدة ال يعين بأس، ال لستة،
 قناة على يعرض أسبوعي برنامج فيديو، من ادلقطع ىذا عليكم أعرض دعون الرِّجاؿ ُكُتب أجواء ف وضلنُ 
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 جيري ما يرصد الربنامج ىذا غازي، حيدر القناة إعَلمّيي أحد يُقدِّموُ ( أمواؿ) أمسو برنامج الفضائية، العهد
  :معاً  نشاىدُ .. . العراقي الواقع ف
 وازباذ تدقيقها بعد بالسلفة ادلشمولٌن ادلوظفٌن دلعرفة زُلدَّدة آلية وضع إنَّوُ  العراقي الرافدين مصرؼ قاؿ]

 وعلى للمصرؼ االلكرتون ادلوقع بواسطة ادلقبولة الطلبات أمساء رفع مت أنَّوُ  إىل ادلصرؼ وأشار فيها الَلـز
 (مَلءً ) بياف وف الُسلفة ومنحوِ  ادلوظف ِقبل من اإلدارية االجراءات استكماؿ ذلك بعد ليتم وجبات شكل
 مَليٌن عشر تبلغ والَّيت مؤخراً  اطَلقها يتم الَّيت الدولة موظفي أو ادلوظف بسلفة ادلشمولة األمساء من... 
 دلدَّة شهرية أقساط شكل على وتسدد للمصرؼ االلكرتون ادلوقع طريق عن أُعلنت موظف لكل دينار
 بعض، القرض ىذا أف ف تكمن ادلشكلة وين؟ ادلشكلة لكن استَلمها، بعد ادلوظف قبل من سنوات مخس

 عجيبة بأمساء ومهية قروض على احلصوؿ ف ادلصرؼ داخل مكاهنم استغلوا بعض كلمة على وأشدد
 رقم االسم ىذا األمساء ىذه بعض لنشاىد مزيفة، بأوراؽ حقيقية أمساء أدخلوا إذا هبم فكيف وواضحة

 اسم الوزارة، هباي يشتغل يعين ىذا العامة، واألشغاؿ البلديات وزارة( اتبلتب بتبَلب ابلت سيبس: )مخسة
 الصدفة شنهو!! واحدات أربع اذلوية ورقم األـ، اسم ىذا بس اشقراه أعرؼ ما ىذا، يعين أعرؼ ما األـ

 اآلخر لَلسم نتحوَّؿ!! قرض ومستلم واحدات أربع وىاي ػيچىيػ أمو واسم ػيچىيػ وامسو أبوه اسم ىاي،
  :الصورة نعرض شيء أوؿ خل االسم ىذا بعد اللي

   
 

 ،(مسودف جلب بزوف عتوي: )امسو ىذا هباالسم موظف عندنا ادلوظف، ىذا ماؿ الرقم ىو اللي 713
 يشتغل أظهرناه أنو أعتذر أنا يعين ىذا هباالسم شخص أكو إذا أعتذر وأنا االسم ىذا على آسف أنا طبعاً 
 علينا ذبدبوف أدري يعين احليوانات، حديقة ىاي شنهو (ذيب واوي ضبعة) وامسو ادلوظف ىذا الرتبية بوزارة
 اللي األشخاص على ذبذبوف نسبة، فد تنطوىم راح مثَلً  أنتو اللي مدراءكم على ذبذبوف ماشي، ىسو

 شعب احنا خي يا علينا، ذبذبوف ما ياخي بس معينة، نسبة فد ياخذوف راح ىم اللي احلاسبة على قاعدين
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 وللعلم الفضائح، أو ادلوجودة العتاوي ىذه على الرافدين مصرؼ من رد أنتظر لذلك واعي، إعَلـ واعي
 أو الوزارة من أو ادلصرؼ من الرَّد نسمع حّتَّ  حلقة كلّ  األمساء ىذهِ  ُأكرر حلقة، ُكلّ  األمساء ىذه سُأكرِّر

 الشعب قوت يسرقوف واللي ىذا على قائمٌن اللي لٌنؤو ادلس حُياسب أو خبلل إما يا يربره و ذلك ينفي ما
 ... [.العراقي

 اليـو ف ،9/9/2016 يومٌن، قبل يعين احِلجَّة ذي 7 يـو الفضائية العهد قناة على ُعرضت احللقة ىذه
 سيبس: )امسوُ  األشغاؿ وزارة ف يشتغل الَّذي ىذا الورقة، على كتبتها أنا األمساء التاسع، الشهر من التاسع
 صحيح بشكل مثَلً  مرات مخس تكرِّرىا إذا أنَّوُ  اللفظية الػُمغلقات بعض مثل ىذه ،(أتبلتب بتبَلب أبلت

 باذلًنوغليفي؟ ىذا يعين مثًَل، لغة بأيّ  ىو االسم ىذا يعين تكرارىا، ف صلحت أنت مثًَل، كذا فيعطوؾ
 كاف ما احلقيقة يقرأه، أف الربنامج رلري استطاع ما األـ وأسم ؟(أتبلتب بتبَلب أبلت سيبس) ىذا لغة بأيّ 

 أمو وأسم ،(مسودف جلب بزوف عتوي) الرتبية وزارة ف ادلوظف ىذا أمَّا نقرأه، أف حاولنا وإالَّ  واضح االسم
 أمو اسم مسودف، جلب بزوف عتوي فهذا ىذا، ىو والواقع حيوانات؟ حديقة ف ضلن ماذا قاؿ قاؿ، ىو

 ىؤالء واضح، استهتار األمور، ذبري كيف نعرؼ ضلنُ  واضح، استهتار ،(ذيب واوي ضبعة) أيضاً  مسّجل
 أيّ  يُراعوف وال شيء من خيافوف ال وىم زبمة، عندىم صارت حبيث احلقيقيَّة األمساء من زوَّروا كم

 اكتب: لو قاؿ لك؟ أكتب أفْ  مثَلً  تريد ماذ: فقاؿ والسخرية، االستهزاء إىل وصل الَّذي احلدّ ..!! شيء
 ضبعة أمو واسم الطريقة، ىذه تعرفوف عراقيوف أنتم أمو، اسم اكتب مسودف چلب بزوف عتوي: االسم ىذا

 ىذه الكيبورد على يطبع وىو كاف قطعاً  ىذا ،(أتبلتب بتبَلب أبلت سيبس: )ىذا وأما ذيب، واوي
 !!ُيضيفو شيء أيّ  أنّو فيعين الطباعة، ف ُمتقاربة احلروؼ

 الفساد وىذا..!! ذبربة عن ىذا أقوؿ الرِّجاؿ، علم من أوثق ىذا الرِّجاؿ، علم من أوثق ىو ىذا بأفّ  ثُِقوا
ينيَّة، ادلؤسَّسة ف ادلوجود الفساد من نابع ىو العراقية احلكومية ادلؤسَّسة ف ادلوجود  الرجايل الفساد ىذا الدِّ

 نعيش ضلنُ  وىا احلقائق، تُزوَّر كيف لكم أُبٌنِّ  لكي ادلثاؿ هبذا جئت أنا ىناؾ، الرجايل الفساد من نابع ىنا
 واالتصاالت بيِّنة التواصل وسائل وشاخصة، واضحة واألمور وادلعلوماتية الوثائق عصر ف العصر ىذا ف

 ال ىو النجاشي عنهم يكتب بأشخاص بالك فما ذبري، كيف األمور والحظوا موجود، شيء وكلّ  متوفرَّة
 وال مصادر عندهُ  ال والنجاشي سنة، مئة ثَلث أو مئتٌن مثَلً  النجاشي وبٌن بينهم فيما مسعهم، وال رآىم

 دلعرفة مصادر الكتب ىذه تكوف فكيف..!! الشِّيعة مصنفي أمساء فقط جيمع وىو مزّور، كتابو يعرؼ،
 ! احلقائق؟

 رسوؿ وعن ادلعصـو عن يقوؿ ماذا رجل الطوسي، رجاؿ كتاب ومثل الفهرست، كتاب مثل الكتب وىذه
ِإلىِذلكِيُؤدِِِّلمِماِويسهونِينسونِأنَّهمِمن -:كَلموُ  علينا ومرَّ  الرابع اجلزء ىذا التبياف تفسًن ىذا ا؟
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 - الزَّمانِمنِمضىِفيماِلهمِجرىِوماِأيضاً،ُِمتصرفاتهمِمنِكثيراًِِوينسون ؛ ُعُقولهمِبكمالِاإلخالل
 ىذا قمري، ىجري 1431 الطبع تاريخ القرّب، ذوي الناشر التبياف، تفسًن من الرابع اجلزء ف الكَلـ ىذا

 بتقييموِ  ُأصدؽ كيف أنا التقييم هبذا واألَِئمَّة النَّب يُقّيم إذا ىذا ،166 ،165 صفحة على موجود الكَلـ
 وف احلديث وف الُقرآف ف ا رسوؿ عن الطوسي عند ادلعلومات من كم! يعرفهم؟ ال أصَلً  ىو ألشخاص

 ! أنتم؟ تقولوف ماذا[ ترلّلي] عقوؿ! التقييم؟ هبذا خرج وبالتايل الكتب
 أي ديتلك ال وىو بالك فما! الطريقة؟ هبذه ا رسوؿَ  يُقيَّم حّتَّ  الطوسي الشَّيخ ادلعطيات من عنده كم

 بزوف عتوي: )ادلوظف ىذ جدّ  أنا الظاىر ،[مسودف أنا مسودف] يُقّيمهم؟ كيف ىؤالء، عن معطيات
 وىذا احلديث وف الُقرآف ف ادلوجوة اذلائلة ادلعطيات َكلّ  برغم رجَلً  أفَّ  أجد حينما رلنوف ،( مسودف جلب

 ادلعصومٌن وعن ا رسوؿ عن يقوؿ وبالتايل ادلعطيات ىذه ُكلّ  ألَّفو، كتاب آخر عمره آخر ف الكتاب
 ف خلل ىناؾ يكوف ال الَّذي احلدّ  إىل ويسهوف ينسوف أساساً  وىم أيضاً، ُمتصّرفاهتم من كثًناً  ينسوف بأهّنم

ِمنِمضىِفيماِلهمِجرىِوماِأيضاًِِمتصرَّفاتهمِمنِكثيراًِِوينسون - ![سلابيل يصًنوف ما يعين] عقوذلم،
 أقبلُ  أنا ىذا الطريقة، هبذه الزَّىراء ويُقّيم ادلؤمنٌن أمًنَ  ويُقّيم ا رسوؿ يُقيِّم الَّذي ىذا عليكم با - الزَّمان
  !عنهم؟ معطيات عندهُ  ما ألُناسٍ  تقييَموُ 
ِوأصحابِأصحابناِمصنفيِمنِكثيراًِِألنَِّ - :يقوؿ حٌن الكَلـ، ىذا يقوؿ حٌن بغريب ىو ما لذلك

 يقوؿ حٌن الكَلـ ىذا بغريب ىو ما - معتمدةِكتبهمِكانتِوإنِِْالفاسدةِالمذاىبِينتحلونِاألصول
م األصلية األصوؿ وأصحاب احلديث رواة كبار عن  ادلذاىب ىي ما..!! الفاسدة ادلذاىب ينتحلوف بأهنَّ

 !! الفاسدة ادلذاىب ىذه ىي الصَّحيح االعتقاد باألَِئمَّة االعتقاد الغلّو، الفاسدة؟
 أنا إليها اِنتيمتُ  كما إليها وينتموف زماننا ف كما مثَلً  موجودة ادلاسونية كانت ما الوقت ذلك ف وإالَّ 

 عندىا ُعمَلء يكونوا مثَلً  حّتَّ  موجودة أيضاً  الربيطانية ادلخابرات كانت وال موجودة، كانت ما مثًَل،
 فما! ذلا؟ قيمةٍ  أي   ادلعصـو اإلماـ بوجود ولكن كانت الوقت، ذلك ف موجودة كانت ما ادلرجعية وحّتَّ 

 احلضارة سيمزؽُ  الَّذي الداىم ادلرجعيَّة خطر ف تُفكِّر الوقت ذلك ف مثَلً  الربيطانية ادلخابرات كانت
 ادلخابرات ألفَّ  اذلائل، احلضاري ادلدّ  ىذا بوجو الوقوؼ ألجل ُعمَلء وجود من البُدَّ  وبالتايل!! األوربية

 وبالتايل عشرة إىل تسعة من اخلرطات عدد ترفع أفَّ  ف قراراً  تتخذ ادلرجعيَّة أفَّ  خيافوف الغرب وألفَّ  الربيطانية
 والَلسلكية، السلكية االتصاالت انقطاع إىل يؤدي وىذا الفضاء ف الراديـو طبقة ضرب إىل ذلك سيؤدي

ا حينئٍذ، تعمل أفْ  تستطيع ال الصناعية األقمار يعين  أو كهروطيسية موجة حدوث إىل سيؤدي وردبَّ
 موجة تكوف أف يتوقعوف..!! الكهربائي التيار انقطاع إىل حّتَّ  يؤدي وىذا يقولوف كما كهرومغناطيسية
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ا ىائلة  الغربية ادلخابرات تتوقع ىنا من سنة، عشرين دلدة العامل ف الكهربائي التيار انقطاع إىل تؤدي ردبَّ
 وأمثايل مثلي بصنيعتهم يدفعوف يفعلوف؟ ماذا لذلك الشِّيعيَّة، ادلرجعيَّة ِقَبل من سيأت الَّذي الداىم اخلطر
ينيَّة ادلؤسَّسة ىذه من للنيل  ورُبطِّم علماً  تسميها والَّيت..!! اخلزعبَلت ىذه مثل على تعتمدُ  الَّيت الرَّصينة الدِّ

 .أمجعٌن عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  زُلَمَّد آؿ حديثَ  هبا
 :ادلتقدِّـ الفيديو ف ىي إليها ُأشًن الَّيت القوائم ىذه أفَّ  ثقوا

o أتبلتب بتبَلب أبلت سيبس . 
o مسودف جلب بزوف عتوي. 
o ذيب واوي وضبعة . 

 وبٌن بينها فيما دبقارنة قُمنا ما إذا متانةً  وأكثر اتقاناً  وأكثر دقة وأكثر رصانة أكثر األمساء ىذه أفَّ  ثقوا
 إماـ والدةِ  أحاديثَ  لتمزيقِ  يعتمدىا من يعتمدىا الَّيت الشِّيعيَّة الرِّجاؿ ُكُتب ف ادلوجودة الكثًنة اخلرابيط

 .عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  زماننا
 البقيَّة سأترؾ لكنَّين حديثي ُأكمل أفْ  بودِّي كاف احلديث، كثرة من تعبتُ  واحلقيقة طاؿ الربنامج وقتُ 
 .بقيَّة وللكَلـ صلة للحديث غد، يـو حللقة

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

  ... احلُسَني أَخٍِهَ بِحَكِّ

  ... اهلل أهَبىِ يف ... الشبشت ىره ًفسِ على غداً هلخمبًب ... خَوٍعبً الدُّعَبء أَسأَلُىن
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ِ:وفيِالختام
لِبُ  ّدِم  نِالتنبي  وِال  ىِأنّن  اِحاولن  اِنق  لِنص  ويِالبرن  امبِكم  اِى  يِوى  ذاِالمطب  وعِلِ
يخل  وِم  نِأخط  اءِوىف  واتِفم  نِأرادِالدقّ  ةِالكامل  ةِعلي  وِمراجع  ةِتس  جيلِالبرن  امبِ

ِالفيديوِأوِاألوديوِعلىِموقعِزىرائيون.بصورةِ
 
 
ِ

ِمعِالتحيات
ِال ُمتابَعة
ِزىرائيون
ِى 3417ِ
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