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 الْوِئَت بَعد ًَالثَّالثٌُى احلَبدٌَتُ تُمَلَحَالْ

 ًاألَزبَعٌُى هيبثَّال اجلُصْءُــ  فَبطِوَت ٌَب لَبٍَّهِ

 9ج البَسَاءَة ضَعْفُ - 2 ق الشٍِّعًّ الٌالع يف األبرت املنيح هالهحُ
 

  ... بَػَناِتْ  أَبْػَناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسبَلـٌ 
 بِنَشاطٍ  يَػَتَحرَّؾُ  الَِّذيْ  األَبْػَت  اْلَمنَهجِ  َمبلِمحِ  يف اغبديثُ  زاؿ وال ..!!. فَاِطَمةِيَاِلبَّيكِِ: الُعنواف ُىوَ  الُعنوافُ 
ينيَّةِ  اؼبؤسَّسةِ  وسط يف ُخصوصاً  الشِّيعيّ  الَوسط يف  َقويَّة وَفعاليَّةٍ  َشديدٍ   .الرَّظبيَّة الشِّيعيَّةِ  الدِّ
  ..!!والسَّبلـ والرَّضبةِ  والَفرَحِ  بالَفرجِ  َعَليُكم وَأَعادهُ  أيَّاُمكم اللُ  َأْسَعدَ 

 برناؾبنا من ،747 اغبلقة ىي وىذهِ  للهجرة، 7347 لسنة اغِبجَّة ذي شهرِ  من العاشرُ  اليوـُ  ىو ىذا
اً  كبًنٍ  برنامجٍ  من ثالثٌ  جزءٌ  ىو الَّذي النَّاطق، الكتابُ  َرة الِكتابِ  َملف  : )ُعنوانوُ  جدَّ  اغبََلقةُ  وَىِذهِ  ،(والِعتػْ

 من عشرة اػبَاِمَسةُ  اغبَلقةُ  بنفسها وىي فَاِطَمة، يا لبَّيكِ  حلقاتِ  ؾبموعةِ  يف واألربعوف الثَّامنةُ  اغبَلَقةُ  ىي
 الَّيت اغبلقاتِ  من التاسعةُ  اغبلقةُ  ىي وىي ،(الشِّيعيّ  الواقع يف األبت اؼبنهج َمبلمح: )حلقاتِ  ؾبموعةِ 
 عقيدة ضعفُ : )الشِّيعيّ  الوسط يف األبت اؼبنهج مبلمحِ  من الثَّاين اْلَمْلَمح عن أربدَّث زِلتُ  وال فيها ربدَّثتُ 
  .اؼبضمار ىذا يف تتواىل اغبلقاتُ  زَالت وال ،(الرباءة

 اؼبؤمنٌن لبعضِ  ُسؤاؿٌ  ُىناؾ اؼباضية اغبلقة يف انتهيت حيثُ  من اغبديث أُواصل وأفْ  حديثي ُأكِمل أفْ  قبل
: تقوؿ وىي عائشة السيِّدة عن مرويَّاً  جاء الَّذي أمس يـو حلقةِ  يف البخاري صحيح من قرأتوُ  حديثٍ  حوؿ

 اؼبؤمنٌن بعض وسؤاؿُ  ،(الُقرآنِويَقَرأَُِِحائضَِوِىيِِحجرِىاِِفيِيتَّكئُِِكانِوآلوِعليوِاللُِِصلَّىِالنَّبيِِّإنَِّ)
 صّلى النَّبّ  أفَّ  لو!! َكبلَّ : اعبوابُ  بالنَّّب؟ يَلحقُ  الَّذي النَّقص من ذلك يُعد   ىل ذلك فَػَعل النَّبّ  أفَّ  لو: ىو
 وسلَّم، وآلو عليو الل صّلى الل َرسوؿَ  يَِعيبُ  الَّذي النَّقص من ذلك يُعد   فبل ذلك فعل وسلَّم وآلو عليو اللُ 
 وال األعظم بالنَّبّ  نقصاً  يُلِحقُ  األمر ىذا أفَّ  جهةِ  من ال اؼبضموف ىذا على اإلشكاؿُ  اإلشكاؿ؟ ؼباذا إذاً 
 أو الشَّخصي ذوقي مع ُمتناسباً  يأت ال قد الكبلـُ  ىذا صحيحٌ  الل، رسوؿ على ذوقنا نفرضُ  أنَّنا جهة من
!! العريف الذَّوؽ على حّتَّ  وال!! الشَّخصية أذواقنا على الل رسوؿ أفعاؿ نقيسُ  ال ولكنَّنا اآلخرين ذوؽ مع
 يف والقبيحُ !! عيوننا يف صبيل الل رسوؿ عٌن يف اعبميلُ !! بو وُنسلِّم لوُ  ُنسلِّمُ  الَّذي ىو الل رسوؿ يفعلوُ  فما
 األمر، يف لوُ  ُنسلِّم أفْ  وىو ،(تسليماِوَسلِّمواِعليوَِصلُّوا) معىن ىو ىذا!! عيوننا يف قبيح الل رسوؿ عٌن
 وحٌن قبيح، عندنا فهو الل رسوؿ عند قبيحاً  كاف وما صبيل عندنا فهو الل رسوؿ عند صبيبلً  كاف فما
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 سًنتِو، من الل، رسوؿ ذوؽ من عرفتوُ  ما الل، رسوؿ ذوؽ جهة من أشكلتُ  اؼبضموف ىذا على َأشكلتُ 
م اؼبعصومٌن سًنة من سًنهتم ومن كبلمهم، من حديثِو، من  : عرفناىم ىكذا ألَّنَّ
 ويف اغبديث يف الفائقة ولؤلناقةِ  العايل وللذَّوؽ اغبكيم وللتصر ؼ اؼبنطقي للتصر ؼ األكمل اؼبثاؿُ  ىم

 أشكاؿ ِبُكلّ  يتَّصلُ  وما العبادةِ  شؤوف يف الواضح وللتكامل الشَّراب، ويف الطعاـ ويف اللِّباس ويف األفعاؿ
 من َمرّ  قد يعرفونو أصحابوُ  وآلو عليو الل صّلى الل رسوؿ أفَّ  كما واضحة القضايا ىذهِ  والَعادات، الس لوؾ

 أقواؽبم، من يفوح العطرِ  وِطيبُ  أفعاؽبم، من يفوحُ  العطرِ  فِطيبُ  ِعطره، ِطيبِ  من يبقى ؼبا الطريق ىذا
 إشكايل َكاف اعِبهةِ  َىذهِ  من شؤوَّنم، من شأفٍ  ُكلِّ  ويف أحَواؽبم، من حاؿٍ  ُكلِّ  يف يُواكُبهم الِعطرِ  وِطيبُ 

 وسلَّم، وآلوِ  عليوِ  اللُ  صلَّى الل رسوؿ عن عائشةُ  نَػَقلُتوُ  الَّذي اغبديث يف وردَ  الَّذي اؼبضموف يف وَتشكيكي
 الواقعية باحملاكمةِ  كُباكمها أفْ  أردنا إذا القضيَّة أفَّ  معَ  الُقرآف، ويقرأُ  حائض وىي حجرىا يف يتَّكئ حيث
  .طبيعي فيزيائيٍ  بنحوٍ  أتصورىا أفْ  أستطيع ال قليل، قبلَ  إليها أشرتُ  الَّيت التفاصيل عن بعيداً 
 يف َزوجيت َعن أحبثُ  جبريدت فآت جريدةً  اقرأ أف أُريد قُرآناً، ليس َجريدة، أقرأ أفْ  أُريد اآلف أنا مثبلً  يعين

 ىي كرسي؟ ىي ىل أدري ال حجرىا، يف وأجلسُ  وآت جبريدت آت َجالسة ىي مكاف أيِّ  يف البيت
 مكاف أيِّ  يف زوجيت عن أحبث وآت باعبريدة آت أنا يعين أريكة، يعين قنفة، ىي ىل أدري؟ ال مكتبة؟
 أوالدي من الصغار األطفاؿ يقبلو ىل التصر ؼ وىذا صغًٌن؟ أنا ىل!! حجرىا يف وأجلس فأتكئُ  ذبلس
 كما! الُقرآف؟ أتلو أفْ  أُريد أنَّين اغباؿ كاف لو فكيف الصِّبياين؟ التصر ؼ ىذا يقبلوف ىل أحفادي؟ ومن
 وسلَّم وآلو عليو اللُ  صّلى جيلس أفْ  إالَّ [ مكاف فيو وما وقت فيو ما يعين! َحَبكت؟ ىؤّل : ]اللبنانيوف يقوؿ
 أفّ  أعتقد حاؿ، أيِّ  على![ حبكت؟ ىؤّل ] حائض وىي عائشة ِحجر يف يتَّكئ وأفْ  الُقرآف يتلو حٌن

 .طويل نقاشٍ  إىل ربتاجُ  وال واضحة القضيَّة
 فنحنُ  عيوننا، يف قبيحٌ  الل رسوؿ عٌن يف والقبيحُ  عيوننا يف صبيلٌ  الل رسوؿ عٌن يف اعبميلُ : ىي اػببلصةُ 

 عليو اللُ  صّلى أعلن وما أسرَّ  ما يبلغنا، مل وما عنهم بلغنا ما الل، رسوؿُ  قالوُ  ما منا القوؿ مسلِّموف، عبيدٌ 
 .وسلَّم وآلو
ا الكاتب أضبد طرحوُ  فيما اؼبتقدِّمة اغبلقةِ  يف الكبلـُ  كاف حيث حديثي إىل أعود  يطرحوف آخروف أيضاً  وردبَّ
 فقد كبلـ، من َتقدَّـ ما ُأكرِّر أفْ  أُريد ال فَلسفيَّة؟ فرضّية أـ تأرخيية؟ حقيقةُ  اإلماـَ  أفّ  وىي القضيَّة، ىذه

 الواضحة واؼبسخرة اؼبهزلة والحظُتم اؼبصادر وعيوف الُكُتب أُمَّهاتِ  من عديدة مناذج أيديكم بٌن استعرضتُ 
 الرِّجاؿ ُكُتب إىل بنا الكبلـ وصل أفْ  إىل التأرخيية، اغبقائق ىي فأين اغَبقائق، تضيعُ  حيثُ  الُكتب تِلك يف

ينيَّةِ  اؼبؤسَّسة يف تعلَّموُ  الَّذي األبت اؼبنهج طريقة على الكاتب أضبد اعتمدىا الَّيت الشِّيعيَّة  الرَّظبيَّة الشِّيعيَّةِ  الدِّ
 األموات الكراـ، مراجعنا يعتمدىا الَّيت الُكُتب حيث الشِّيعّي، اؼبرجعيّ  اعبوّ  ويف العلمية اغبوزة يف وبالذَّات
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 يف نفسوِ  مع صادقاً  الدور بنفس قاـ والرجلُ  فيو، والتشكيك وإنكارهِ  البيت أىل حديث لتحطيم واألحياء،
 واػبَلل التزوير والحظتم القمامة، ىذه وضحالة الُكتب ىذه ُىزاؿ عليكم وعرضتُ  األبت، اؼبنهج ىذا تطبيقِ 

 َنسُلبَ  أفْ  الكراـ اؼبراجع أو الكاتب أضبد غًن أو الكاتب أضبد يقبل ىل الُكتب ىذهِ  دبثل يعين الواضح،
 رجاؿ يف مثبلً  علينا مرَّ  الَّذي اؼبستوى ىذا مستواىا ومدارؾ بوثائق فبتلكاهتم منهم َنسُلبَ  وأف أمواؽَبم منهم

  .النَّجاشي
 التواريخ، يف َخلل ُىناؾ ذلك وبعد البداية، من اؼبلكية سند ُعنواف يف التزوير كاف إذا البداية، من التزوير
 ُكِتب الكتاب يعين ،354 سنة مات النَّجاشي أفَّ  بٌن فما السَّندات ىذه يف اؼبثبَّتة التواريخ يف خلل ُىناؾَ 
 اؼبلكية أسناد من سنداً  أفَّ  لو ،364 سنة مات لو ويتجم الكتاب يف لوُ  يُؤرِّخُ  رجلٍ  وبٌن التأريخ ىذا قبل

 حاؽبا، ىو ىذا الُكُتب وىذه! ُمزوَّر؟ السَّند ىذا أفَّ  بدعوى يعتض أال اغباؿ هبذا لغًنهِ  أو الكاتب ألضبد
 أو تأرخيية حقيقةً  نُثبت أف الُكُتب ىذهِ  خبلؿ من لنا ُُيكن فكيف ومزوَّرة، ومتناقضة، متضاربة، ُكُتب فهي

 رَبطيم يف ومراجعنا علماؤنا يلعبها الَّيت اللعبة وىي لعبة، صارت ىذه أفّ  الواقع تأرخيية؟ حقيقةً  ننفي أفْ 
 ال الَّيت الُكُتب ىذهِ  وبنفس اللعبة، ىذهِ  نفس لعب قد الكاتب، أضبد أعين والكاتُب، البيت، أىل حديثِ 

 ىذهِ  اؼبرجعيَّة وعامل اغبوزةِ  عامل ففي اؼبرجعيَّة، وعامل اغبوزةِ  عاملِ  يف ال اغبقيقة عاملِ  يف ؽبا علميَّةَ  قيمةَ 
 !!العلمية الِقيمةِ  مستويات أعلى يف ُكُتب ىذه الُقمامات، وىذهِ  اعبهاالت

: الكراـ والُفقهاءُ  والُعلماءُ  العظاـ اؼبراجعُ  عليو دبا اِقتداءً  أيضاً  الكاتب أضبد اعتمدىا والَّيت الُكُتب ىذهِ  من
 كما الػُمضحكة األسطورة ىذه وعن اؼبهزلة، الكتاب ىذا عن ُأحدِّثكم أفْ  وقبل ،(الغضائري ابن رجاؿُ )

 العلمي، باؼبنظار الثكلى ُيضِحك األمر ىذا فعبلً  الثكلى، ُيضحك األمر ىذا إفَّ  العلماء تعابًن يف يقولوف
 ىذا يف مطبوعاً  فجأةً  ظهر ولكّنو أحد، يرهُ  ومل أصبلً  لوُ  وجودَ  ال كتابٌ  فهو اغبقيقة، مستوى ودبنظار
 عصر بأفَّ  يقولوف للَّذين أقوؿ إنَّين! الكتاب ىذا يروا مل وىم عليو يعتمدوف القروف عرب والُعلماءُ ! العصر

 عصرُ  زاؿ ال الرَّظبيَّة الشِّيعيَّةِ  اؼبؤسَّسةِ  يف عندنا كبنُ  وىّل، ما اؼبعجزات عصر ال،: أقوؿ وىّل، اؼبعجزات
 الغضائري، ابن رجاؿ كتاب ىي اؼبعجزات ىذه وإحدى واضح، بشكلٍ  ويتواجدُ  ويتجلَّى يتظاىرُ  اؼبعجزاتِ 
 إىل نذىبُ ...  اؼبعجزات عصرِ  يف فنحنُ  غريبة، معجزات معجزة، بعدَ  معجزةً  تتى اؼبعجزات وستوف
 ..!!معجزاتنا عن ُأحدِّثكم كي وأعود فاصل
 أدري ال القنادري؟ ابن ىو أـ الغضائري ابنُ  ىو ىل أدري وال: الغضائرية اؼبعجزات عن للحديثِ  أعودُ 

 لوُ  يُقاؿ الَّذي الكتابُ  ىذا إليك، راجعٌ  األمرُ  شئت، ما َسمِّ  القنادرية أو الغضائرية اؼبعجزاتُ  إَّّنا! حقيقةً 
 برجاؿ ظَب وه زوَُّروه الَّذي كتابوُ  وىذا ،354 سنة تويف الَّذي النَّجاشي أفَّ  معروؼٌ  الغضائري، البن الرِّجاؿ

 قم اإلسبلمي، النَّشر مؤسَّسة طبعة حبسب الكتاب، ىذا عن اغبديث ومرَّ  الفهرست، واظبوُ  النَّجاشي
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ِجمعتُِِوقد - الكتب وأظباء اؼبؤلِّفٌن أظباء ُيسجِّل أفْ  يف ُجهدهُ  سيبذؿ بأنَّوُ  اؼبقدِّمة يف قاؿ ىو اؼبقدَّسة،
ِكتابِإليوِِِوقعِمنِإلىِعذراًِِذلكِذكرتُِِوإنَّما - يقوؿ يعتذر ُثَّ  جهدهُ  بذؿ - استطعتوُِِماِذلكِمن
ا - أذكرهُِِلم  زميبلً  َكاف بأنَّوُ  يقولوف الُعلماء نَفس ىم. مسامعي إىل تصل مل أعرفها ال الكتب بعض ردبَّ

 زميبلً  كاف شيء؟ أيِّ  يف زميبلً  لُو، زميبلً  كاف الكتاب، ىذا لوُ  يكوف أفْ  اؼبفتض من الذي الغضائري البن
 األكذوبة، الكتاب ىذا صاحب أضبد، اظبوُ  الغضائري ابنُ  الغضائري، ابن والد عند الدرسِ  ُحُضور يف لوُ 

  .الغضائري اغُبسٌنُ  اظبوُ  ووالدهُ 
 اعبزء يف األوَّؿ، اعبزء يف ،69 صفحة ،766 التصبة رقم الطبعة، ىذه حبسب للُحسٌن ترجم النَّجاشي

 ما حّتَّ  يلتفتوا، مل الكراـ مراجعنا إفَّ  فيبدو الثَّاين اعبزء أمَّا النَّجاشي، برجاؿ فسم وه زوَّروه الَّذي األوَّؿ
 تتبٌّن  حّتَّ  زمانِنا إماـُ  وراءهُ  األمر ىذا َكاف وإفْ  األوَّؿ، اعبزء عنواف فقط زوَّروا التزوير، يف ذكاء عندىم

 اعبزء عنواف فقط زوَّروا الكراـ اؼبراجع. خذؽبم الَّذي ىو اإلماـ نعم، ذلك، بعيداً  وليس!! والعيوب الفضائح
 أضبد، اظبو أيضاً  ىو النَّجاشي أضبد، والد وىو الغضائري اغبسٌن ،766 التصبة رقم ،69 صفحة األوَّؿ

 .. . آخرهِ  إىل العّباس، ابن عليّ  ابن أضبد اظبوُ  النَّجاشي
 حّتَّ  أضبد، والد الغضائري اغُبسٌن عند اغبضورِ  يف الغضائري ألضبد زميبلً  كاف ىذا فالنَّجاشيُ  النَّجاشي،

 ُأستاذا كاف لُو، شيخاً  كاف ألنَّوُ  الل، رضبوُ  شيخنا الغضائري، كذا كذا اغُبسٌن: يقوؿ ُىنا يذكرهُ  حٌن
 اغُبسٌن لشيخوِ  ابناً  وكاف للنَّجاشي زميبلً  كاف الَّذي أضبد الغضائري ابن أفَّ  اؼبعقوؿ من فهل للنَّجاشي،
 األوىل األمهيَّة يضعوف فالُعلماء لو، الُعلماء يضُعها الَّيت األمهيَّة هبذه الرِّجاؿ يف كتاب عندهُ  الغضائري

 النَّجاشي إليو ُيشًن وال الكتاب ىذا ىذا الغضائري ألضبد يكوف أفْ  اؼبعقوؿ من فهل الغضائري، ابن لكتاب
 شيخِو، ابنُ  وىو الدرس يف لو زميلٌ  لو، ُمعاصرٌ ! والػُمصنِّفٌن؟ اؼبؤلِّفٌن أظباء تقصي يف جهده سباـ بذؿ الَّذي
 ىذا يف الغضائري أضبد اسم يوجد ال لُو، يتجم مل وأساساً ! بعيد؟ من وال قريبٍ  من ال إليو ُيِشر مل ؼباذا

 ألضبد ترصبة توجد ال لُو، يتجم مل بعيد، من وال قريب من ال الغضائري ألضبد ُيتجم مل النَّجاشي الكتاب،
 لولدهِ  وأستاذٌ  للنَّجاشي أستاذٌ  ىو الَّذي الغضائري اغُبسٌن لوالده ترصبة ُىناؾ الِكتاب، ىذا يف الغضائري

  أنتم؟ تقولوف ماذا أضبد،
 ىذا إفَّ  قالوا الَّذين حّتَّ  اؼبؤلَّفات، وأظباء اؼبؤلِّفٌن أظباء جيمع أفْ  ألجل ُجهده َبَذؿ الَّذي معاِصرهُ  ىذا

 مذكورة الغضائري اغُبسٌن ُكُتب بذلك، بأس ال الغضائري، للُحسٌن ىو بل الغضائري ألضبد ليس الكتاب
 مذكورة ىنا، مذكورة الغضائري اغُبسٌن ُكتب ىذهِ  الثَّاين، القوؿ ىذا على حّتَّ  الكتاب، ىذا فيها يُوجد وال
 لو عليو، خيفى فبل اغُبسٌن، تلميذ ىو والنَّجاشي الرجاؿ، كتابُ  اظبو كتاب فيها يوجد ال ،69 صفحة يف

 وجود؟ لوُ  الكتاب ىذا فهل أنتم؟ تقولوف ماذا .ُكَتبوِ  يف لذََكرهُ  الغضائري للُحسٌن الكتاب ىذا كاف
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 فبل ُأستاذِه، ابن وىو صديقوُ  الغضائري وأضبد واؼبؤلَّفات اؼبؤلِّفٌن أظباء عبمع جهدهِ  سباـ يبذؿ النَّجاشي
 كاف ما الغضائري ابن أضبد أفَّ  يعين ترصبة، توجد وال بعيد من وال قريب من ال الكتاب ؽبذا ذكر يُوجد
 يره مل إذا حينئذٍ  قيمتو فما أحد، يره مل التأليف ىذا لكن تأليف عندهُ  كاف أو ُمؤلِّفاً، يكن ومل تأليف عنده
 !أحد؟

 مات مات؟ مّت الطوسي الغضائري، البن ومعاصر للنَّجاشي ُمعاصر اآلخر ىو الطوسي أيضاً، الطوسي
 كاف ،364 سنة تويف الطوسي ،354 سنة تويف النجاشي سنوات، بعشر النَّجاشي بعد يعين ،364 سنة

 الكتاب ىذا ما مثل الفهرست، ِاظبو الكتاب أيضاً  وىذا الغضائري، البن ُمعاصراً  وكاف للنَّجاشي ُمعاصراً 
 ىو الفهرست، اظبو على بقي ىذا َوَلِكنْ  النَّجاشي، رجاؿ وظّبوه زوَّروه واؼبراجع الفهرست األصل اظبو

 أضبد ىذا - كتابينَِعَملِفإنَّوُِ -:يقوؿ الكتاب ُمقدِّمة يف الغضائري ابن يذكر يقوؿ الطوسي يقوؿ،
 ويقوؿ الكتابٌن، يرَ  مل بأنّو يقوؿ بنفسوِ  الطوسي ألفَّ  الطوسي، مسامع إىل وصل الكبلـ ىذا الغضائري،

ِفيوِذكرِأحدىماِكتابينَِعَملِفإنَّوُِ - إليو وصل فكبلـ أحد، يرمها مل يعين أحد، ينسخهما مل أيضاً 
 بُكتب ىي ما يعين فهارس، يعين ُكتب، يعين واألصوؿ اؼبصنَّفات - األصولِفيوِذكرِواآلخرِالمصنَّفات

 األكاذيب من َتراُكم أكاذيب، االسم؟ هبذا ظّبي كيف رجاؿ ِكتاب ُيسمَّى الَّذي الِكتاب فهذا رِجاؿ،
 وىي بذلك ُيصدِّقوف واعبميع شخصية ُيسقِّطوف ما مثل وأراجيف، دعايات واؼبراجع، الُعلماء بٌن فيما

 وكل   التأريخ، طوؿ على ىذهِ  وبقيت اآلخر البعض بعضهم الُعلماء كفَّر آخرىا، إىل أوَّؽبا من أكاذيب ُكل ها
  .التأريخ عرب تُتناَقل وبقيت ؽبا، حقيقة ال ودعايات وأراجيف وأباطيل أكاذيب على يعتمد التكفًن ذلك
ثنا الطوسي ىو وىذا كتابِو، عن وال الغضائري ابن عن شيئاً  ذكر ال النَّجاشي ىو ىذا  كتابٌن عن ُُيدِّ

 - الرِّجاؿ بعلم ؽبا عبلقة ال ُكُتب يعين واألصوؿ اؼبصنَّفات األصوؿ، يف واآلخر اؼبصنَّفات يف واحد
 - أصحابناِمنِأحدٌِِينسخهماِلمِالكتابينِىذينِأنَِِّغيرِعليوِوقدرِوجدهِماِمبلغِِِعلىِواستوفاىما

 لوُ  وزميبلً  الغضائري البن صديقاً  كاف الَّذي النَّجاشي ذلك إىل أشار وال رآمها، الطوسي ال أنّو ىو والدليل
ِرحموُِِىوِواخُترِمَِِأصحابناِمنِأحدٌِِينسخهماِلمِالكتابينِىذينِأنَِِّغير - أبيو دروس يف اغبضور يف

ِورثتوِبعضِوَعَمدِاللِرحموُِِىوِواخُترِمَِ - الشباب يف اؼبوت يعين االختاـ شبابِو، يف مات يعين - الل
 ويف اؼبصنَّفات يف الكتابٌن ؽبذين وجود ال يعين - الُكتبِمنِوغيرىماِالكتابينِىذينِإىالكِِِإلى

 . األصوؿ
 الكتاب ىذا اسم على يّتفقوا مل الُعلماء بأفَّ  العلم معَ  الرِّجاؿ، كتابُ  ىو ىو؟ ما واؼبّدعى اؼبفتض الكتاب

 البعض األب، اغُبسٌن ىو اؼبؤّلف يقوؿ والبعض االبن، أضبد اؼبؤّلف يقوؿ البعض اؼبؤّلف، على يتَّفقوا ومل
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 يوجد ال عديدة، أقواؿ فهناؾ آخر، قوالً  يقوؿ والبعض الضعفاء، ىو يقوؿ والبعض الرجاؿ، ىو يقوؿ
 الُكُتب بذكر اىتّموا الَّذين اؼبعاصروف اؼبؤلِّف، اسم على اتفاؽ يوجد وال الكتاب، اسم على اتّفاؽ

 كتابٌن ألَّف الغضائري ابن بأفَّ  ظبَِع والطوسي بعيد، من وال قريبٍ  من ال إليو أشار ما النَّجاشي واؼبؤّلفات،
 الطوسي أّلف ما مثل الّرجاؿ، بعلم العناوين ؽبذه عبلقة وال العناوين خبلؿ من واألصوؿ اؼبصنَّفات يف

 لكم بيَّنتُ  وقد ومدح، ولَقَدح لوثَّق رجالياً  كتاباً  كاف ولو الرجاؿ، بعلم لوُ  عبلقة ال والفهرست الفهرست،
 رجالّياً  كتاباً  كاف ولو ،979 ؾبموع من فقط، 73 وضعَّف 86 وثق ،979 وىو اؼبذكورة األظباء عدد

 الكتاب ىذا بأفّ  يقاؿ حّتَّ  أرباعها ثبلثة عن ربدَّث األقل على أو ذُِكرت الَّيت األظباء ُكلّ  عن لتحدَّث
  .رجايلّ  كتاب

 واؼبسائل الفيزياء يف اؼبسائل من قليلة ؾبموعة فيو فيذكرُ  الفيزياء يف مثبلً  كتاباً  إنساف يكتبُ  حٌن اآلف يعين
 علمٍ  أيِّ  يف وىكذا مثبًل؟ الفيزياء ُكتب من ىو الكتاب ىذا بأفَّ  يقاؿ ىل بالفيزياء ؽبا عبلقة ال األخرى

، من  ىذا عبلقةُ  فما ومؤلَّفات، مؤلِّفٌن أظباء ظبَّاه، كما فهرست وىو لستة عن عبارة الكتاب ىذا العلـو
م الشِّيعة ُعلماء لكنَّ ! الرجاؿ؟ بعلم  علمٌ  الرِّجاؿ علم ألفَّ  الرِّجاؿ علم يف تُراثاً  ُيلكوف ال أساساً  ألَّنَّ

 واألَِئمَّةُ  الرجاؿ، علم يرفضُ  الُقرآف اؼبنهج، ىذا يرفضُ  الُقرآف ألفَّ  اؼبنهج ىذا يرفضوف واألَِئمَّةُ  ناصب،
 النَّواصب وراء ركضوا الشِّيعة علماءُ  ىم اجملاؿ، ىذا يف يتوغَّلوا أفْ  الشِّيعةِ  من طلبوا فما الرجاؿ علم يرفضوف
 كتباً  الزِّماف عرب وصارت واؼبؤلِّفٌن للمؤلَّفات فهارس دبثابة الُكتب ىذهِ  فوضعوا التقليد وأساءوا قلَّدوىم
 إىل ربّولت ثّ  باب، يف أُلِّفت كتب عنها، أربدَّث الَّيت اؼبعجزات ىي وىذهِ  رجاؿ، بكتب ىي وما للرجاؿ

ت العناوين آخر، باب  .حقائق إىل واألباطيل األكاذيب وربوَّلت التزوير حصل وىكذا ُغًنِّ
 ابن موت بعد الواقع إىل ظهر الغضائري؟ ابن كتاب لو يقاؿ لكتاب فيزيائيّ  وجود الواقع إىل ظهر مّت

 أصبًل، للموضوع يتعرَّض مل النَّجاشي فإفّ  ولذلك أحد، يَػَرهُ  مل زمانوِ  يف يعين الزَّماف، من بقرنٌن الغضائري
 من أحد يوجد ال بأنَّوُ  وبٌنَّ  الغضائري، البن كتاباً  أساساً  يرَ  مل أو الِكتابٌن، يرَ  مل بأنَّوُ  صرَّح والطوسي

 الكتب، تلك إىبلؾ إىل عمدوا الورثة وأفَّ  الغضائري، ابن كتبو ما نسخ قد العلماء، من يعين األصحاب،
!! الغضائري ابن كتاب على َعَثر قد بأنَّوُ : ويقوؿ طاووس ابن الدين صباؿ السيِّد يأت الزَّماف من قرنٌن وبعد

ا النسخة ىذه بأفَّ : يقولوف ىكذا الُعلماء أحد؟ رآىا ىل ىذه النسخة مة رآىا ردبَّ  ذلك، غًن أو اغبّلي، العبلَّ
 وكلمة ىنا كلمة يتصيَّدوف واحتماالت، وظنوف زبر صات ُكل ها يقولوف، ما على دليبلً  ُيلكوف ال وىم

 ىي ىل كبّل، أحد؟ رآىا ىل طاووس ابنُ  رآىا الَّيت النسخة وصرُية، واضحة أدلَّة توجد وال ىناؾ،
 ما ونَػَقل الرِّجاؿ يف كتاباً  وألَّف الغضائري ابن كتاب على َعثرَ  بأنَّوُ  قاؿ طاووس ابن ىو كبّل، موجودة؟

 سنة، 944 بعد للكتاب، أثرَ  ال الغضائري ابن زماف يف إذاً  كتابو، يف وثبَّتوُ  الغضائري ابن كتاب من نَػَقل
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 الدين صباؿ السيِّد ُنكذِّب ال كبنُ  الكتاب، ىذا من نسخةً  وجد بأنَّوُ  ادَّعى طاووس ابن الدين صباؿ السيِّد
ا نقوؿ ولكن طاووس ابن  طالب السيِّد ضحك ما مثل عليو، ضحك من ىناؾ أو مشتبهاً  الرجل كاف ردبَّ

 ُُيكن عصرٍ  يف أنَّنا مع شاىدمت وأنتم عليو، وَزوَّر اغبكيم ؿبسن السيِّد على البيضاء الكذبة تلك يف الرِّفاعي
 الكتاب أفَّ  مع ُقطب، ؿبمَّد ىو الُقرآف ظبلؿ يف ألَّف الَّذي أف من عليو وزوَّر اغبقائق، ُتكَتشف أفْ 

 وعلى األُمَّة مرجع على احملتمة البيضاء الكذبة ىذهِ  ومرَّر اؼبكتبات، يف ومطبوع وموجود ومعروؼ، مشهور
 جاء بلسانِو، يعتؼُ  وىو اغبكيم ؿُبسن السيِّد على الرِّفاعي طالب السيِّد ضحك ما فمثل!! مستشارهِ 

 علينا تضحكوف أنتم ما مثل ذلك؟ على الدَّليل ما تقولوف قد طاووس، ابن السيِّد على ضحك من ُىناؾ
 قد أحد يُوجد وال موجود، الكتاب ىذا أفَّ  من البيت أىل حديث ورُبّطموف النَّاس على تضحكوف اآلف،
 !! عليكم نضحك أفْ  نريد أيضاً  كبنُ  رآه،
 نريد وحينما ُمقدَّساً، صحيحاً  كبلمكم يكوف الشِّيعة على وتضحكوا علينا تضحكوا أفْ  تريدوف حينما ؼباذا

 نفس ااِلحتماالت، نفس ىي ىذه! ؼباذا؟ ُمقدَّساً، كبلُمنا يكوف ال الشِّيعة على كبنُ  نضحك أفْ  أيضاً 
اً، وواقعي منطقي ِاحتماؿ أطرحوُ  أنا الَّذي االحتماؿ ىذا أصبلً  القواعد، ونفس اأُلسس،  ألفَّ  ؼباذا؟ ِجدَّ

 كاف الغضائري ابن أفَّ  مع عملي   تصرُيوُ  للنَّجاشي بالنِّسبة صرَّحوا، ىم الغضائري ابن عاصروا الَّذين
 ما بأفَّ  صرح فقد الطوسي وأمَّا بعيد، من وال قريبٍ  من ال كتابو إىل ُيِشر فلم لُو، زميبلً  كاف لُو، صديقاً 

 الغضائري، ابنُ  كتبوُ  ما نسخ قد أحداً  أفَّ  إىل إشارات أي   تُوجد وال وانتهى ُدمِّر قد الغضائري ابن كتبو
 ما مثل عليو، ضحك من ُىناؾ! االدِّعاء ىذا ويدَّعي طاووس ابن السيِّد يأت الزَّماف من قرنٌن وبعد

اً  ومهمَّة كبًنة قضيَّة يف اغبكيم السيِّد على ضحكوا ما ومثل ىذا زماننا يف اؼبراجع على ُيضَحك  وأقنعوه جدَّ
 ما الغضائري، البن ىو الكتاب ىذا بأفّ  طاووس ابن السيِّد فأقنعوا قطب، لػُمَحمَّد ىو الكتاب ىذا بأفَّ 
  الفارؽ؟ ىو ما اغبكيم؟ ؿُبسن السيِّد وبٌن طاووس ابن السيِّد بٌن الفارؽ ىو ما الفارؽ؟ ىو

 السَّادة من ىو حسيّن، سيِّدٌ  أيضاً  اغبكيم ؿُبسن السيِّد حسيّن، سيِّدٌ  أيضاً  ىو طاووس ابن السيِّد وباؼبناسبة
 ىذا شيعي ، مرجعٌ  وىذا شيعي   مرجعٌ  ىذا حسين ، سيِّدٌ  وىذا حسين   سيِّدٌ  ىذا! الفارؽ؟ ىو ما اغبسنيٌن،

 فجاءهُ  آخر، سيِّدٌ  أيضاً  وىو الرِّفاعي طالب السيِّد ىو الشِّيعيّ  الوسط داخل من رجل جاءهُ  اغبكيم السيِّد
 كتاب أمَّا قطب، لػُمَحمَّد ىو وإمّنا قطب لسيِّد ىو ما اؼبؤمنٌن أمًن فيو طُِعن الَّذي الكتاب ىذا بأفَّ  وأقنعوُ 

 على وضحك طاووس ابن إىل جاء من فجاء أىوف، القضيَّةُ  وىنا اغبديث رواةُ  فيو طُِعن فقد الغضائري ابن
 وىذا؟ ىذا بٌن الفارؽ ىو فما اغبكيم، ؿبسن السيِّد غبية على الرِّفاعي طالب السيِّد ضحك ما مثل غبيتوِ 

 ! منطقياً؟ ليس أـ منطقي   الكبلـ ىذا! خرّبونا أنتم خرّبونا،
 كبّل، موجود؟ طاووس ابن السيِّد كتاب أفّ  ىل اؼبعجزة! اعبديدة اؼبعجزة اظبعوا: اظبعوا! األخرى واؼبعجزة
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 اآلف؟ موجود ىو ىل طاووس ابن السيِّد كتاب اؼبضحكة، ىذه ما اؼبهزلة؟ ىذه ما صباعة يا!! موجوداً  ليس
 يقاؿ القهبائي الل عناية اظبو شيعي عالػِمٌ  ُىناؾ. موجوداً  ليس إنّو رأيتموه؟ ىل اؼبعاصروف اؼبراجع أيّها أنتم

 من طاووس؟ ابن السيِّد كتاب ىو قاؿ من العملية نفس طاووس، ابن السيِّد كتاب على َعَثر بأنّو أيضاً 
 كتاب من فيوِ  جاء ما ونقل( الرجاؿ ؾَبمعُ ) كتابوِ  يف نقلوُ  طاووس ابن السيِّد كتاب ىذا ىو نفتض قاؿ؟

 وىو اعببليل اغُبسيين رضا ؿَبمَّد السيِّد ىنا اؼبؤلِّف وجاء طاووس، ابن السيِّد ِقَبل من اؼبّدعى الغضائري ابن
 ىذا على اظباً  ووضع القهبائي الل لعناية الرجاؿ ؾَبمع يف ما فنقل اؼبعاصرين، علمائنا من ُمعاصر عالػِم

 األصل، وىو األساس ىو الكتاب ىذا ويصبح والعصور األجياؿ وسبرّ  ،(الغضائري البن الرِّجاؿ: )الكتاب
  :يقوؿ 97 صفحة يف اعببليل السيِّد أفّ  الغريب

[ وينو الكتاب ىو] - والقوَّةِالدقَّةِفيِالرِّجالُِكتبِأرصنِِِمنِفهو - الكتاب ىذا يعين - كتابوُِِوأمَّا
 الرجاؿ ؾَبمع من القهبائي الل عناية من نقلتوُ  سيِّدنا يا أنت ىو ما! الرجاؿ؟ كتب أرصنِ  من صار حّتَّ 
 عثر الَّيت النسخة أفَّ  من قاؿ ومن! موجوداً  ليس طاووس ابن وكتاب اطاووس، ابن كتاب من نقلوُ  وىو

 وأمامنا مزّورة ليست بأَّّنا قاؿ من صحيحة؟ نسخة كانت طاووس ابن كتاب من القهبائي الل عناية عليها
 ىو طاووس ابن السيِّد ثبَّتو الَّذي بأفَّ  قاؿ من صحيحة، نسخةٍ  على عثر لو حّتَّ  ُثَّ  مزّورة، الكتب ىذه
 آخذ حّتَّ  نبّ  الغضائري ابن إفَّ  فهل ذلك فرضتُ  لو وحّتَّ  الغضائري؟ ابن لكتاب نسخةٍ  من فعبلً 

 عليهم ُيضَحك الَّذين اآلخرين اؼبراجع حاؿ حاؽبم الطوسي، وحاؿ النَّجاشي حاؿ حالوُ  ىو ما بكبلمِو؟
 الشِّيعيّ  والتأريخ عشناه، كبنُ  واقعٌ  وىذا واؼبهاترات، األكاذيب على بعضاً  بعضهم ويكّفر النَّاس ويفسِّقوف
 وكرببلء النَّجف مراجع أفَّ  كيف الربنامج حلقات يف علينا مرَّ  وقد والتفاصيل، الشَّواىد ىذه دبثل مشحوف

 مرجع ابنة من تزّوج ذلك بعد األعلى واؼبرجع دمو وسفكوا الكاظمية، يف مرجعٍ  قتلِ  على أصبعوا والكاظمية
 األزقّة يف فيو وطافوا شيعيٍ  مرجعٍ  رأسَ  قطعوا قد وىم!! األفراح ودامت الػِمبلح الليايل وأُقيمت الكاظمية

 الّشيعيّ  الواقع ىو ىذا الشِّيعّي، الواقع ىذا ىو ما عليهما، الل صلواتُ  اإلمامٌن حـر إىل حّتَّ  فيو ودخلوا
 ! اػبُزعببلت؟ ىذه دبثل يقبل أفْ  لعاقلٍ  فكيف التأريخ، ِعرب
 ىذه[ وينو؟ الكتاب ىو! ]موجود الكتاب أفَّ  أساس على - الرجالُِكُتبِأرصنِِِمنِفهوِكتابوُِِوأمَّا

 ىذا وينقل يعرؼ ال جاىل طلبة يأت! الرِّجاؿ؟ كتب أرصن من فهو نقوؿ حّتَّ  الكتاب ىو أين أكذوبة،
 وُيسِقط الغضائري ابن تقييمات على ويعتمد الكاتب أضبد ويأت األمور، وسبشي اؼبنابر على الكبلـ

 ليس بأنَّو: يقوؿ ىو يدَّعي فكما اغُبجَّة، اإلماـ والدة وتنتفي اآلخروف العلماء أسقطها مثلما الرِّوايات
ا ةتأرخييّ  حبقيقةٍ  ِفهوِكتابوُِِوأمَّا - علمائنا بٌن اؼبوجود نفسوُ  الكبلـ ىو وىذا فلسفّية، فرضّية ىو اإلماـ وإمنَّ



  48/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 333 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 04 - 
 

 - !ىو؟ أين الكتاب ىو - واألداءِوالتعبيرِِِالترتيبِِِفيِوالُقوَّةِِِالدقَّةِِِفيِالرِّجالُِكُتبِأرصنِمن
 بعيد، من وال قريب من ال لُو، صحَّة ال الكبلـ ىذا الكبلـ، ىذا غريبٌ  - الَفنُِعلماءِِبمصطلحِِِوااِللتزام

 الشَّيء الكتاب؟ ىذا يف اؼبهمّ  الشَّيء ىو ما ،(الغضائري ابن رجاؿ) األكذوبة اؼبعجزة الكتاب ىو ىذا
 اؼبوجودة اؼبسألة ىذهِ  ىي واؼبعارؼ، اؼبقامات أحاديث ينقلوف الَّذين األحاديث رواة ُيضعِّف أنّو ىو اؼبهمّ 

! عليو وسبلموُ  اللِ  صلواتُ  اغُبجَّة اإلماـ والدةِ  أحاديثَ  يرووف الَّذين األحاديث رواة ُيضعِّف إنّو عندىم،
 !!عندىم مهّماً  مصدراً  الغضائري ابن صار لذلك اؼبوضوع، ىو ىذا ىذا، ىو

 اغبديث رجاؿ ُمعجم(: اػبُوئي للسيِّد اغبديث رجاؿ معجم!! )صلوات إىل ربتاج وىذه األخرى، اؼبعجزة
 اعبزء ىو ىذا ،96 صفحة يتحدَّث أفْ  بعد الغضائري؟ ابن عن اػبُوئي السيِّد يقوؿ ماذا اػبوئي، للسيِّد
 أىل حديثُ  يُدمَّر بوِ  الَّذي اآلف الػُمعتمد الكتاب ىذا اػبوئي، للسيِّد اغبديث رجاؿ معجم من األوَّؿ

 اغبديث رجاؿ ُمعجم الكتاب، هبذا زماننا، إماـ والدةِ  يف الواردة الرِّوايات وُتسقَّطُ  ُتضعَّفُ  وبوِ  البيت،
 ،95 صفحة يف اػبُوئي السيِّد ميبلدي، 7999 ومزيدة، منقحة طبعة اػبامسة، الطبعة اػبوئي، للسيِّد
ِولم - يثبت مل الكتاب ىذا - يثبتِلمِفهوِالغضائريِابنِإلىِالمنسوبِالكتابِوأمَّا -:يقوؿ

مةِلوِيتعرَّض مة َكَتبها الَّيت اإلجازات اإلجازات، من اؼبراد - إجازاتوِفيِالعالَّ  زىرة بين ُعلماء جملموعة العبلَّ
  .الُكتب تِلك يف الكتاب ىذا اسم ذكر فما وقرأىا، رآىا والَّيت عنده الَّيت الُكُتب أظباء وذكر

 حبثو يف اػبوئي السيِّد إليها يصل الَّيت اػببلصة ىي ما وكبًنة، صغًنةٍ  ُكلِّ  يف القوؿ أُفصِّل أفْ  اآلف أُريد ال أنا
ِأنَِِّذلكِمنِوالـُمتحصِّلُِ - ويسرة ُينة اغبديث قَػلَّب أفْ  بعد - ذلكِمنِوالـُمتحصِّلُِ - :96 صفحة يف

َِجَزمِبل - لوُ  وجودَ  ال الكتاب ىذا أفّ  يعين يثُبت مل - يثبتِلمِالغضائريِابنِإلىِالمنسوبِالكتاب
ِالمخالفينِبعضِوضعوُِ - األساس من صحيحاً  كتاباً  ليس الكتاب ىذا أي - موضوعِبأنَّوُِِبعضهم
 ربطيم البيت، أىل روايات ربطيم ىو الكتاب ؽبذا العملية النتيجة ألفَّ  ؼباذا؟ - الغضائريِابنِإلىِوَنَسبوُِ
 خواتيمها، من تتّبٌن األمور أليس زماننا، إماـ والدة يف وردت الَّيت األحاديث صبلتها ومن اؼبعارؼ، روايات
 اإلماـ والدة روايات إلغاء ىو منها واحدة الغضائري، ابن بكتاب اعتقدنا لو فيما النهائية والثَّمرة النتيجة
م من الرواة ىؤالء بعض إىل أشار الغضائري ابن ألفَّ  اغُبجَّة،  ما علينا ومرَّ  كذباً، النَّاس أكثر ومن غبلة أَّنَّ

 علماؤنا يستعملوُ  الَّذي األبت اؼبنهج طريقة بنفس الرِّوايات أسانيد قيَّم وكيف الكاتب أضبد كتاب يف جاء
  .الَقذرة الُكتب ىذهِ  على اعتماداً  الكراـ ومراجعنا

ِالغضائريِابنِإلىِالمنسوبِالكتابِأنَِّ - اػبُوئي؟ السيِّد عند ىي ما النَّتيجة - ذلكِمنِوالـُمتحصِّلُِ
 إالَّ  مكاف يوجد فبل عليو، يعتمد الكتاب طوؿ على اػبوئي السيِّد أفَّ  ىي ىي؟ ما واؼبعجزة - يثبتِلم
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 السيِّد كتاب الكتاب ىذا ىو ..!! الكبًنة اؼبعجزة ىي ىذه عليو، األثر ويُرتِّب الغضائري ابن كبلـ وينقل
: ذكرىم الَّذين الر واة عدد جزءاً، وعشرين أربعة من يتألَّف فالكتاب وإالَّ  األوَّؿ، اعبزء ىو ىذا قطعاً  اػبُوئي،

 لستة ىذهِ  يعين! أظباء فقط معلومات، أيّ  دوف من منهم 79937 الُكلِّي، العدد ىو وىذا 75746
 أو دبدحٍ  ذكرىم الَّذين عدد عنهم، معلومات توجد ال 79937 ىناؾ ،75746: ؾبموع من أيضاً، كبًنة

ـّ   !! جزءاً  وعشرين أربعة يف الكتاب، ُكلِّ  يف فقط، 9765: َذ
 جاء وما الكتاب ىذا يف الكتب صبع ىو ألنَّوُ  الكتب، ىذه حاؿ من ىو فحالوُ ! القضية نفس تبلحظوف؟

 بشيءٍ  يأتِ  ومل الكتاب ىذا يف الكتب ىذه صبع جديد، بشيءٍ  جاء ما اػبوئي السيِّد جديد، بشيءٍ 
ِاإلمامِيجعلوُِِالَّذيِالشَّخص - :يقوؿ ىو، ما لكم أقوؿُ  أنا جديد بشيءٍ  جاءنا قد كاف وإذا جديد،

ِالعدالة،ِتستلزمِالِالوكالةُِ - ثقةً  ليس أنّو أي - رواياتوِِِنقبلِالِالماليةِاألمورِفيِعنوُِِوكيالًِِالمعصوم
َِخارجاًِِالماليةِاألمورِفيِيُوكِّلونِالِالُعقالءِأنَِِّاألمرِغايةِإشكال،ِوبالِإجماعاًِِالفاسقِتوكيلِويجوز

 ليسَ  اػبُوئي السيِّد نظر يف فهو اؼبالية األمور يف اؼبعصـو لئلماـ وكيبلً  َكاف فمن - بأمانتوِِِيُوَثقِالَِمن
 تُوصف وال صحيحة، ليست فروايتوُ  شيئاً  اؼبعصـو اإلماـ عن لنا روى فإذا عادالً  ليسَ  كاف وإذا عاداًل،

ا الرِّواية يصفوف حينما الرواة يف العدالة يشتطوف الرِّجاؿ علماء ألفَّ  بالصَّحة،  .صحيحة روايةٌ  بأَّنَّ
 دبعىن ساقطوف منهم الكثًن! َسَفلة منهم الكثًن نعرفهم، كبنُ  السيِّد أَيػ َها وكبلؤؾ: اػبوئي للسيِّد أقوؿ أنا

 الكثًن اػبوئي السيِّد وكبلء منهم، الكثًن أعرؼ أنا شخصياً، نعرفهم كبنُ  الكلمة، دبعىن َسَفَلة َسَفلة الكلمة،
 أولئك بقي حاؽبم، على أبقتهم اػبوئي السيِّد بعد من اؼبرجعيَّةُ  جاءت وحينما الكلمة، دبعىن َسَفَلة منهم

 ال أـ بو يأخذ اػبوئي السيِّد إىل خرباً  ُيملوف حينما السََّفَلة الوكبلء ىؤالء! األماكن نفس يف السََّفَلة الوكبلء
 أيّ ! ىذا؟ منطقٍ  أيّ !! دبوثوقٌن ليسوا األمواؿ على األَِئمَّة ووكبلء عنده، َموثُوقوف السََّفَلة وكبلؤه بو؟ يأخذ
 فحينما األمواؿ على شخصاً  يُوكِّل اإلماـ! يقوؿ؟ ماذا اؼبنطق![ ىذه؟ حظ طيحة أي! ]ىذا؟ فكري   ُىزاؿٍ 
 ال أـ كبلمو يقبل اإلماـ األمواؿ، بشؤوف اؼبعصـو لئلماـ واألخبار األحاديث وينقل الشَّخص ىذا يأت

 ىؤالء وعايشناىم نعرفهم الَّذين اغبُقراء السَّاقطوف السََّفَلة اػبُوئي وكبلء موثوقاً، َكاف َكبلمو قَِبل إذا يقبل؟
 الن سخ عن زبتلف الن سخة وىذه اغبديث، رجاؿ معجم منطقُ  ىو ىذا! هبم يُوَثقُ  ال األَِئمَّة ووكبلء ثِقات،

 بعد رأيو اػبوئي السيِّد غًنَّ  فقد خيتلف، فيها والقدح واؼبدح التوثيق كاف السَّابقة الن سخ ألفَّ  ؼباذا؟ السَّابقة،
 !الِعْلم؟ ىو فأين ذلك،
 بعد عليو اللِ  رضبةُ  اػبُوئي السيِّد أفَّ  إىل ُيشًن(: اؼبنرب مع عاـ طبسوف) كتابوِ  يف الكشمًني حسن السيِّد
 التغيًن، بعد كتابوِ  طباعة من منعتوُ  اغباشية ولكن آرائِو، يف غًّن  أخرى مرَّة رأيَو، فيها غًنَّ  الَّيت الطبعة ىذهِ 
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 !!!مرجعيَّتك ظبعةِ  إىل سيسيء ذلك إفَّ : وقالت
 وهبذا الضَّحالة هبذه منهجيَّةٍ  على نعتمد أفْ  نستطيع فكيف الصورة، وهبذه اللعبة هبذهِ  القضيَّة كانت إذا

! صحيحة؟ ليست أو صحيحة الرِّوايات ىذه أفَّ  على كبكم ذلك وبعد الرِّوايات، أسانيد نُقيَّم لكي اؽبزاؿ
 ُمعجزة، إَّّنا ال؟ أـ معجزة ىذه وربقيقاً، وفقاىةً  علماً  يصًن اؽبُزاؿ ىذا أفَّ  ُتبلحظوف أال! ىذا؟ ىزاؿٍ  أي  

 يقولوف ما حبسب رجايلّ  صحيحة، ُكتباً  تصبح مزوَّرة ُكتب صباعة، يا اؼبعاجز عصر يف كبن معجزة، ىذه
[ اغبايط فطر من يطلع] ُفجأةً  َوَلِكنْ  أحد يرهُ  مل كتاب!! 364 سنة ُيوت لرجل ويؤرِّخ ،354 سنة ُيوت

 غّمض ُفجأةً  موجوداً  ليس طاووس ابن السيِّد كتاب!! الغضائري ابن كتاب ىذا طاووس ابن السيِّد ويقوؿ
 اػبوئي السيِّد يومية] اغبديث رجاؿ ُمعجم!! الُكتب أرصن من وصار الغضائري ابن كتاب عندنا صار فّتح
 يعين أنتم؟ تقولوف ماذا!! أدري ال! اػبوئي؟ السيِّد آراء تغًن   حبسب تتغًن اغبقائق أفَّ  وىل[!! آراءه مغًنِّ 
؟ اغبقائق فإفَّ  آراَءه اػبوئي السيِّد َغًنَّ  كلَّما  وأيِّ  ىذا ُىزاؿ أي   ىذا؟ منطقٍ  وأي   ىذا؟ يكوف كيف! تتغًنَّ

 .األبت اؼبنهج ىو ىذا! الذقوف؟ على ضحك وأيَ  ضحالة
 أُمَّةٌ  السيستاين اإلماـ) اظبو الكتاب ىذا الشَّريف، ظلو داـ السيستاين سيِّدنا األكرب اؼبعجزة: األكرب واؼبعجزة

 أساساً  مكاتبِو، يف ويُوزَّع السيستاين السيِّد مكاتب ِقبل من متبىنَّ  الكتاب وىذا الببلغ، مؤسَّسة ،(رجل يف
 صفحة لندف، يف مكتبو من ىنا من السيستاين، السيِّد صهر يدِ  من جاءين من هبا جاءين الن سخة ىذهِ 
ِالمشهور،ِبهاُِيخالف - السيستاين للسيِّد أي - خاصَّةِأراءِولوُِ -:يقوؿ عنو ُُيدِّثُ  تبلمذتوِ  أحدُ  ،79
ِالكتابِِنسبةِثـُُبوتِِِلعدمِِِأوِقدحوِِِلكثرةِإمَّاِالغضائريِابنِبقدحِااِلعتمادِعدمِمنِاشتهرِماِمثالًِ
 ىو] - الكتابِثبوتِيرىِبلِذلكِيرتضيِال - السيستاين السيِّد يعين - األستاذِسيِّدناِفإنَِِّإليو،

 أنُقش ذلك وبعد العرش ءىيّ  النقش، قبل العرش يُقاؿ أال! الكتاب؟ ثبوت نعتقدُ  كبنُ  حّتَّ [ وينو الكتاب
ِالجرحِِِمقامِفيِالـُمعتمدِىوِالغضائريِابنِوأنَِّ - !ثابت الكتاب - الكتابِثبوتِيَرىِبل -

 كتاب ىذا ىو ما أين؟ الكتاب ىو! الل سبحاف يا - وأمثالهماِوالشَّيخِالنَّجاشيِمنِأكثرِوالتعديل
 فكيف الكتاب، رأيا وال الكتاب، عن شيئاً  ذكرا ال معاصراف، ومُها الطوسي الشَّيخ كتاب وىذا النَّجاشي

  !الكتاب؟ ثَػَبت
 معجزة ىذه! ؼباذا؟ - آرائهمِعلىِالغضائريِابنِرأي - الشَّريف ظلو داـ السيستاين السيِّد - ويُقدِّم
 مراجعنا وىؤالء الغضائري، ابن كتاب ىو ىذا اؼبعجزات، عصر يف نَعيشُ  إنَّنا تبلحظوف أال! أيضاً  أخرى
 على األبت اؼبنهج تطبيق مصاديقِ  من الكاتب أضبد واضح، مصداؽ وىذا األبت، اؼبنهجُ  ىو وىذا الكراـ
 كتاب يف التشكيك يرتضي ال - ذلكِيرتضيِالِاألستاذِسيِّدناِفإنَِّ - الكبلـ ىذا غريبٌ  الواقع، أرض
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[ بالعّباس ُيلف بالعبَّاس كبلفو إذا السيستاين السيِّد أدري ما] - الكتابِثبوتِيرىِبل - الغضائري ابن
ِابنِوإنَِِّالكتاب،ِثبوتِيرىِبل - مكاف؟ أيّ  يف مكتبة؟ أيّ  يف الكتاب؟ ىذا من نسخةً  رأى قد أنّو

 والكثًن والكثًن الكثًن فسُنحطِّم اعتمدناه إذا طبعاً  - والتعديلِالجرحِمقامِفيِالمعتمدِىوِالغضائري
ا ىو أو الػُمفتض الغضائري ابن ألفَّ  البيت، أىل أحاديث من  دليل يوجد ال ألنَّوُ  أدري، ال القنادري ابن ردبَّ

 ىذا ذلك، على دليل يوجد ال الغضائري، اغبسٌن ابن ألضبد الغضائري، البن فعبلً  الكتاب ىذا أفَّ  على
  .أحاديثهم من وخزعببلت أقواؽبم، من ىراء والعلماء، اؼبراجع أقواؿ ىراءٌ 

 اؼبرجع أمامكم الفيديو، على وُمسجَّل واضح مثاؿ ىذا الرِّفاعي، طالب السيِّد َضَحك ما مثل بالضَّبط
 والسيِّد اغبكيم ؿبسن السيِّد على ضحك ما مثل موجود، الرِّفاعي طالب السيِّد اغبكيم، ؿبسن السيِّد
 كذبةٍ  على ِاعتماداً  النَّاصر عبد إىل الربقية وكتبوا اغبكيم تقي ؿُبَمَّد السيِّد إىل أوامره أصدر اغبكيم ؿبسن
 ىذا أفَّ  يف اغبكيم ؿبسن السيِّد َخدَع ما مثل ذلك، على اآلثار وترتبت الرِّفاعي طالب السيِّد كذهبا

 سيِّد مشكوكة، مثبلً  بنسخة ىو ما يعين أوالدِه، بيوت يف موجود وموجود، مطبوع كتاب وىو الكتاب
 معروفة والقضيَّة أوالدهِ  بيوت يف وموجود النَّجف يف وموجود ومطبوع معروؼ والكتاب موجود ُقطب

 اؼبخالفٌن، عند اؼبوجودة النزوؿ أسباب كتب من نقلها قطب سيِّد ىو وأساساً  ُمتناقل واغبديث وشائعة
 اػبمر شرب اؼبؤمنٌن أمًن أفَّ  عن الرِّوايات وىذه ومعروفة اؼبخالفٌن عند موجودة النزوؿ أسباب وُكتب

 ىذا كل   الكتب، تلك من نقلها قطب والسيِّد النزوؿ، أسباب ُكتب يف اؼبخالفٌن، ُكتب يف موجودة
 صباؿ السيِّد اعتض وحينما اغبكيم ؿبسن السيِّد على ضحك الرِّفاعي طالب السيِّد ذلك ومع موجود
 وجو على واضحاً  االرتياح رأيت: يقوؿ مذكراتوِ  يف طالب السيِّد ىو طالب، السيِّد عليهم وكذَّب اؽبامشي
 من فظهر كبلمو من متأكداً  يكن مل اؽبامشي صباؿ السيِّد بأفَّ  الكذبة، ىذه بسبب االرتياح!! ؿبسن السيِّد

  .كبلموِ  من متأكداً  ليس لكنَّوُ  صحيحاً، كبلموُ  كاف بينما صحيحاً  ليس أنَّوُ 
 ضحك ؿبسن والسيِّد ؿبسن السيِّد على َضَحك طالب السيِّد إفَّ  وتبلحظوف تدور العملية ىذه ما مثل
 قطب؟ ؿَبمَّد كتاب ىو أين بالكتاب، جيئونا نتأّكد، دعونا طالب لسيِّد لقاؿ جاداً  كاف لو نفسِو، على
 ضحك طالب السيِّد أفَّ  بٌن ما ُمركبة فالعملية جاّداً، كاف لو بالكتب، جيئونا قطب؟ سيِّد كتاب أين

 ؿبقِّقاً  وفقيهاً  عاؼباً  كاف لو نفسِو، على ضحك اآلخر ىو اغبكيم ؿبسن والسيِّد اغبكيم ؿبسن السيِّد على
 عربية، دولة أكرب يف رئيس أكرب إىل ُموجَّهة والربقية حساسة والقضيَّة األُمَّة زعيم وىو يصفوف ما مثل

 أفّ  ما فمثل الربقية، بإرساؿ أمره ُيصدر أفْ  قبل اؼبوضوع من يتأكَّد أف اؼبفروض مهم، عقائدي   واؼبوضوعُ 
 يضحكوف وىم عليهم يضحكُ  من يأت أيضاً  اؼبراجع نفسِو، على ضحك وىو عليوِ  ضحك طالب السيِّد
 حٌن علينا ضحك اغبكيم، ؿُبسن السيِّد فعلوُ  الَّذي ىذا ىو ما!! علينا يضحكوف ذلك وبعد أنفسهم على



  48/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 333 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 07 - 
 

 تكتبُ  اؼبرجعيَّة أفَّ  ىو والدليل حّق، على قطب سيِّد أفَّ  رأوا رأوا؟ ماذا الشِّيعةُ  الناصر، عبد إىل برقيةً  أرسل
 ؿبسن السيِّد على َضحك الرِّفاعي طالب السيِّد حّق، على ُقطب سيِّد أفَّ  يعين فهذا عنو، ُتدافع برقيَّةً 

 واعبميع اغبكيم، تقي ؿبمَّد السيِّد على ضحك ُثَّ  نفسِو، على ضحك اغبكيم ؿبسن والسيِّد اغبكيم،
 وىم أنفسهم، على يضحكوف والُعلماء الُعلماء، على يضحكوف ِىَي، ِىيَ  القضيَّةُ  ىذه علينا، ضحكوا

 .أيدينا بٌن الَّيت ىذه ىي والنتائج ذلك، بعد علينا يضحكوف
 اغبديثية الُكُتب أُمَّهات أيديكم بٌن عرضتُ  األمور، تسًن كيف وجليَّة واضحة الصورة صارت أعتقد

 بٌن وعرضتُ  والتغيًن، والتبديل والتحريف اغبقائق وطمس التزوير والحظتم والرجالية، والتأرخيية والتفسًنية
 وزبريب الدِّين زبريب الحظُتم العقوؿ، على والضِّحكْ  اؽبُراء والحظتم الشِّيعيَّة الرِّجالية الُكُتب أيديكم
 عليهم ُيْضَحك واؼبراجع الُعلماء أفَّ  كيف والحظُتم الَقِذرة، الفاسدة احملرَّفة اؽبزيلة الُكُتب هبذه العقائد

 عليكم، يضحكوف علينا، يضحكوف ذلك وبعد بعض على بعضهم ويضحكُ  أنفسهم على ويضحكوف
 قاؿ حٌن ُىوَ  ُىوَ  األمرُ !! الشديدة واغبماقةُ  اؼبركَّب اعبهل إنَّوُ  نيَّة، بسوء منهم يصدر ذلك إفَّ  أقوؿ ال وأنا

 .الرِّوايات ىذه علينا مرَّت وقد ،(الَحِميرَِأْشَباهُِِوَأْصَحاُبكِأَْنتَِ) : للبطائينّ  الكاظم إماُمنا
 جوِّ  ويف اؼبرجعيَّة اؼبؤسَّسة جوِّ  يف ُمطروح ىو وما أنا طرحتوُ  ما طُرِح، الَّذي ىذا أسألكم أنا: ىنا اسألكم أنا

ينيَّة، اؼبؤسَّسة  ! ؟..بطائين   منطقٌ  اؼبنطقٌن وأي   زىرائي   منطقٌ  اؼبنطقٌن أي   الدِّ
 إىل يصل أفْ  يُريد نفسو، مع بصدؽٍ  الرَُّجلُ  وطبَّقوُ  الكاتب أضبدُ  بوِ  سبسَّك األبت اؼبنهج أفَّ  تبلحظوف
 من وبٌن الطريق وخُيطئ اغبقيقة إىل يصل أفْ  يريد من بٌن كبًن فارؽٌ ! الطريق أخطأ أخطأ، لكنَّوُ  اغبقيقة،
 سبسَّك ألنَّوُ  الطريق أخطأ الطريق، أخطأ ولكنَّوُ  اغبقيقة إىل يصل أف يُريد الرَُّجل!! بنفسوِ  الضبلؿ عن يبحث

 كاف وال مرجعيَّة عنده كانت ال الرَُّجل ُىَو، ُىوَ  اؼبنهج!! البتاء النتائج ىذه إىل فوصل األبت اؼبنهج هبذا
 يف نفسوِ  مع َصَدؽ األطباس، لوُ  ذبَب  وال مقلَّدوف، عنده كاف وال ُمقلِّدين، عن يبحث كاف وال ؽبا، يطمح
 والفرضية التأرخيية اغبقيقة بٌن َحائراً  وظلّ  زمانو، إماـَ  فأنكر إليو وصل ما إىل فوصل األبت اؼبنهج تطبيق

 الرَُّجلُ !! يُوَلد مل اغُبجَّة اإلماـ أفَّ  عندهُ  ثبت الرِّجاؿ علم وقذارات التأريخ ُخزعببلت خبلؿِ  ومن الفلسفية،
 ُكتُبهم ومن وُعلمائنا مراجعنا من بوِ  جاء ُىَو، ُىوَ  األبت اؼبنهجُ  خاطئ، بشكلٍ  اغبوزويّ  الربنامج يُطبِّق مل

 ىي النِّهائية نتائجوُ  األبت اؼبنهج أفَّ  من: عنو أربدَّثُ  الَّذي ىذا ىو النتيجة، ىذه إىل َفوَصل فطبَّقها ىذه،
 أنَّوُ  يزعمُ  االستنتاج، تأخًن يف لوُ  مصلحة ال ؼباذا؟ النَّتيجة استعجل ىنا الرَُّجل!! اغُبجَّة اإلماـ مواجهة يف

  .زمانو إماـَ  فأنكرَ  إليها وصل أنَّوُ  ويتصوَّر اغبقيقة عن يبحثُ 
ينيَّة اؼبؤسَّسة داخل يف الرَّماد ربت َكَنارٍ  ىي الَّيت اؼبشكلةُ   ىي والنتائجُ  اؼبنهج، ىو اؼبنهج الرَّظبيَّة، الشِّيعيَّة الدِّ
 اإلماـ كاف حينما معو، والَّذين البطائينّ  نتذكَّر دعونا أقوؿ أنا آخر، بطريقٍ  عليها لف وا القـو ولكنَّ  النتائج،
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 اؼبرجعيَّةُ  وكانت واالحتاـ لو الودَّ  يُظِهروف وكانوا الرِّضا، باإلماـ طيَّبةٍ  عبلقة على كانوا الّسجن يف الكاظم
 يف كاف وإف موجودٌ  الكاظم اإلماـ ألفَّ  بيتِو، يف ساكتاً  ساكناً  النَّاس، عن ُمتوارياً  كاف الرِّضا فاإلماـ ؽبم،

 ىم وأمثالوُ  البطائينُ  فكاف الَقندِّي، وأمثاؿ الَقندِّي البطائين وأضراب للبطائين تعود كانت الشِّيعةُ  الّسجن،
 ُيشار فهم ؽبم، تُوجَّوُ  العلميَّةُ  واألسئلةُ  ؽبم، والزَّعامةُ  إليهم ذُبب واألمواؿُ  وتتابعهم، تُقلِّدىم والنَّاس اؼبراجع،

 تقـو والنَّاسُ  ؽبم، والسلطةُ  عندىم، واألمواؿ اؼبراجع، وىم الوالية، أىل وىم العلم، أىلُ  ىم بالبناف، إليهم
ِالسَّاَلمُِ) الس جوف، يف ُمغيَّباً  الكاظم إمامنا فيها َكاف الَّيت األيَّاـ يف األمورُ  ذَبري َكانت ىكذا تقعد، وال ؽبم

 أيضاً  ُمغيَّب اغبسن ابن اغُبجَّة اآلف زماننا وإماـُ  غيبٍة، ويف ُمغيَّباً  َكاف ،(السُُّجونِِْقـَْعرِِِِفيِاْلُمَغيَّبَِِِعَلى
  !!غيبة ويف

ينيَّةُ  واؼبؤسَّسةُ   واعبميع ؽبا ذُبب واألمواؿ والزَّعامة والدين العلم يف األولوية ؽبا الَّيت ىي الرَّظبيَّة الشِّيعيَّةُ  الدِّ
 ماذا الكاظم إماِمنا غيبةُ  اِنتهت وحٌن غائباً، اإلماـُ  زاؿ ما ؽبا يقعدوف وال إجبلالً  ويقوموف التحيَّة يأخذوف

! اؼبمطورة الكبلب منهجُ  وىو! للتفكًن منهجاً  ووضع الرِّوايات وأنكرَ  جديداً  فكراً  َطرَح البطائين ؟ فعل
 ألنَّوُ  باؼبناسبة تبعوه اغبديث رواة وأكثرُ  ذلك على الشِّيعة وحثَّ  إماَمتُو، وأنكرَ  الرِّضا لئلماـ العداءَ  وأعلن

 إذا اإلماـ نَعرؼُ  كيف تسأؿ النَّاس عديدة برامج يف الشِّيعة، تُثقِّف الفضائيات اآلف ما مثل اؼبرجع، ىو
 الكاظم اإلماـ اسُتشِهد حٌن البطائيّن، زماف يف َكانت القضيَّة ىذهِ  ونفس اؼبراجع، إىل نعود: يقولوف ظهر؟
اً، وواضحاً  علنيَّاً  تشييعوُ  وكاف النَّاس، أماـَ  وُشيِّع  ركضوا!! ُيت مل اإلماـ بأفَّ : قالت الشِّيعةُ  ذلك ومع جدَّ

 ليس فإنَّوُ  بإماـ، ىو ما الرِّضا اإلماـ وإفَّ ! غاب قد اإلماـ إفَّ : ؽبم قاؿ اؼبرجع ألفَّ  ولطموا، وبكوا جنازتوِ  يف
 منصوصةٌ  اإلمامةُ  ولد؟ لوُ  ليس أـ ولد لئلماـ ىل نبحث نأت وكأنَّنا تثُبت، ىكذا اإلمامة وكأفَّ  ولد، لوُ 

 زماف يف ستتكّررُ  الفتنةُ  وىذه اؼبرجع، تبعوا البطائين، تبعوا الشِّيعة لكن بيِّنة، والقضايا واضحة والنصوصُ 
 اؼبنهج ىذا داـ ما ِىَي، ِىيَ  القضيَّةُ  ستتكرَُّر،! غًنه؟ يف أـ العصر ىذا يف مّت ندري ال اإلماـ، ظهور

 سيقفوف نعم أنا، ولستُ  ىذا تقوؿ الرِّوايات اإلماـ، اؼبراجعُ  سيُنِكرُ  ِىَي، ِىيَ  النتائج ستكوف موجوداً 
 ! بوجهو

 إذا القادمة، األيَّاـ يف أجياالً  سيُنتج اؼبنهج ىذا اؼبنهج، َصحِّحوا مراجعنا يا حوزتنا، يا: أقولو الَّذي ىو ىذا
 اؼبراجعِ  من البتيّة اعبموع منها ستخرج األجياؿ وىذهِ  أجياالً  سينتجُ  ىذا عصرنا يف اإلماـ ظهور يكن مل

 أنا ولستُ  ذلك عن تتحدَّث الرِّوايات زماننا، إماـ مواجهة يف ُعموماً  الشِّيعة ومن والُقرّاءِ  واػبطباءِ  والُعلماءِ 
م تقوؿ الرِّوايات أقوؿ، الَّذي  ومثلما الُقطّب، للفكر فُِتحت مثلما للسفياينّ  النَّجف أبواب سيفتحوف إَّنَّ

 من أيضاً  األخرى الربقيات وخرجت الربقية وكتب اغبكيم ؿبسن السيِّد على الرِّفاعي طالب السيِّد ضحك
 يف اؼبرَّة ىذه ولكن أخرى مرَّة ستعود العمليةُ !! ُقطب سيِّد وىو التأريخ يف ناصبٍ  أعّت عن يُدافعوف اؼبراجع
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 ينجح، لن السفياين الفكر فإفَّ  الشِّيعَي، العامل اجتياح يف الُقطب   الفكر قبح وإذا اغُبجَّة، اإلماـ مواجهة
 ..!! سينتهي السفياين واؼبد   قادـ، قادـٌ  فاإلماـُ  زماَّنا، إماـِ  مواجهةِ  يف الشِّيعةِ  ىبلؾ إىل سيؤّدي ولكنَّوُ 

، غدرمت أنتم: العراؽ عشائر يا العراؽ، شيعة يا أقوؿ وأنا  وغدروا بعلي   غدروا وأجدادكم آبائكم بعلي 
 ىذا عندي، من ىي ما اغبقائق ىذه مرة، وتريليوف ومليوف مليوف وَفكِّروا َفكِّروا باغُبسٌن، وغدروا باغبسن

 وغدرمت بعلي   غدرمتُ  ُأخرى، مرَّةً  األخطاء ُتكرِّروا ال فيو، النَّظر أعيدوا الكبلـ، ىذا يف َفكِّروا ؿُبَمَّد، آؿ كبلـ
 احذروا، اغُبجَّة، باإلماـ وتغدروا أخرى مرَّةً  اػبطأ ُتكرِّروا ال باألَِئمَّة، وغدرمت باغُبسٌن وغدرمت باغبسن
 رؤوسكم يف يعشعش القطب   الِفكرُ  وبقي موجوداً  بقي إذا األبت اؼبنهج ىذا األبت، اؼبنهج ىذا من احذروا
 وسبلموُ  اللِ  صلواتُ  زماننا إماـ هةِ ُمواج يف السفياين ستناصرُ  الَّيت البتّيةِ  للجموع مشروعٍ  أفضلُ  فإنَّكم
  .مهزلة أنتم اغُبسٌن، خِبََدَمة أنفسكم ُتسم وف الَّذين أنتم حّتَّ  عليو،
 والعامل الفبلين اؼبرجع هبا يعبدوف صنميَّةٍ  إىل ُيتاجوف وال مهدوّي، وعي إىل ُيتاجوف اغبسٌن َخَدَمة

 ىذا أفَّ  من اؼبرجع لك قاؿ إذا الصَّنميَّةِ  هبذه اغُبسٌن خادـ أنت مهدوّي، وعيٍ  إىل ُيتاجوف ِإنػَُّهم الُفبلين،
 يف جرى اغباؿ ىو وىذا!! اغُبجَّة اإلماـ وسُتحاربُ  اؼبرجع مع ستقفُ !! باإلماـ ىو ما خرج الَّذي اإلماـ

 مرموقة علمية وشخصّية األوَّؿ، الطِّراز من شيعيّ  مرجع البطائينّ  وىذه، الفتة تلك بٌن قارنوا البطائين، زمن
ِالسُُّجونِقـَْعرِِِِفيِاْلُمَغيَّبَِِِعَلىِالسَّاَلمُِ) ُمغّيب، ولكنَّوُ  حي   الكاظم واإلماـُ  إليو تعود والشِّيعةُ  زمانو، يف

 غيبةِ  إىل واضحة إشارات فيها ُيشًنوف األَِئمَّة اْلُمغيَّب عبارة الزِّيارة يف العبارة ىذه حّتَّ  ،(اْلَمطَاِميرَِوظَُلمِِ
! ؟..زماننا إماـِ  غيبةِ  وبٌن السجن يف الكاظم اإلماـِ  غيبةِ  بٌن قارنوا واضحة، مقارنة ىناؾ زماننا، إماـ

 بٌن الفارؽ ما ىذا، زماننا يف مراجع وبٌن ؽبم ذُبب واألمواؿ الزعامة ؽبم العصر ذلك يف مراجع بٌن وقارنوا
 ومثلما دبعصومٌن، ىم ما وىؤالء دبعصومٌن ىم ما أولئك شيعة، وىؤالء شيعة أولئك فهم! وىؤالء؟ أولئك
 باإلماـ يغدروف ال ىؤالء أفَّ  على عندكم الدليل ما!! اغُبجَّة باإلماـ ىؤالء سيغدر الرِّضا باإلماـ غدروا

 الدليل! يغدروف؟ ال أَّنم على الدليل ىو ما العصمة، ُيتلكوف ال عاديّوف أُناس ىم! الدليل؟ ىو ما اغُبجَّة؟
  ىو؟ ما منهجهم ىي؟ ما عقيدهتم العقيدة، ىو

ينيَّة اؼبؤسَّسةِ  يف واضح عقيدهتم  وسآتيكم الفكرية للرباءة اِنعداـ بل الفكريَّة، الرباءة يف ضعف ُىناؾ الدِّ
اً  واضح بدليلٍ  سآتيكم بعدىا والَّيت غد يـو حلقةِ  يف واضحٍ  بدليلٍ   عقيدة يف الضَّعف فقط ليس يُثبتُ  جدَّ
ينيَّة اؼبؤسَّسة يف فقط ليس!! الفكرية الرباءة اِنعداـ بل الفكرية الرباءة  تشاىدونين الَّذي أنتم عندكم وحّتَّ  الدِّ
 ألُثبت بأيديكم، سأسّلمها ومسموعة، مرئّية حسيَّة بأدلَّة ردَّىا، تستطيعوا لن واضحة بأدلَّة سآتيكم اآلف،
ينيَّة اؼبؤسَّسة أفَّ  لكم  األساتذةِ  ُكلِّ  إىل األعلى اؼبرجع ومن اؼبراجع من ابتداءً  الفكرية ءةالربا فيها تنعدـُ  الدِّ

ينيَّة واؼبؤسَّسةُ  وأمثلة، شواىد لكم سأطرحُ  ألنَّين العلمية، اغبوزة يف  واألمثلة الشواىد ىذه تُؤيِّد ِبُكلِّها الدِّ
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 .والصورة وبالصوتِ  مباشر غًن بشكلٍ  أو ُمباشر بشكلٍ 
 العقائد يُعطي أفْ  منوُ  يُتوقَّع ال األبت واؼبنهجُ  أبت، منهجٌ  اؼبوجود اؼبنهجُ  ،اؼبنهج يف ىي ُىنا القضيَّةُ 

 أحسنِ  يف أو ُمنعدمةً  الِفكريّةُ  الرباءةُ  َكانت ىنا ومن مضامينها، من ُمفرغة عقائد سُيعطي الصحيحة،
اً، ِضعيفةٌ  ىي أحواؽبا  اؼبنهج ىذا سيطرة ظلِّ  يف وقويَّةٌ  واضحةٌ  صحيحةٌ  عقيدةٌ  تنشأ أفْ  يتوقَّع فكيف جدَّ
 منزلة اعرفوا! بالزَّىراء سبسَّكوا! الزَّىراء إىل اعبأوا! الزَّىرائي الكوثري اؼبنهج إىل بالِفرار ىي قباتكم! األبت؟
 َمن وافحصوا، قواَدقِّ  بنفسكم وأنتم! الزَّىراء منو تتربّأُ  فبَّن وتربّأوا الزىراءُ  توايل من والوا! زيارهتا اقرأوا! الزَّىراء
َِوَصلَِِفـََقدَِِْوَصَلكَِِِمنِِْوأنَِّ: )زيارهتا يف زُباطبوَّنا أنتم! الزَّىراء منهم تتربَّأ الَّذين وَمن الزَّىراء تُواليهم الَّذين
 الزيارات، يف عنها احبثوا ،(اللَِرُسولَِجَفاِفـََقدَِِْجَفاكَِِِوَمنِْ - َوَصلكِ  َمن :معىن عن احبثوا - اللَِرْسولَِ

  .كبلمي من دعوكم الرِّوايات، يف األدعية، يف
: أقوؿ بل أبداً، بكبلمي تتمسَّكوا أفْ  إىل أدعوكم ال فإنَّين الزَّىرائي باؼبنهج تتمسَّكوا أف عليكم أقوؿ وحٌن

 تعرفوا أفْ  بعد لكن الزَّىراء، معرفةِ  دبيزافِ  واؼبراجعَ  الُعلماءَ  زِنوا النَّاس، وزِنوا زيارهَتا اقرأوا! ميزاناً  الزَّىراءَ  اجعلوا
 اغبديث ليس سطحية، قضايا ىذه الزَّىراء، على واللطم العزاء ؾبالس إقامة عن ىنا اغبديث وليس الزَّىراء،

 ىي األوىل بالدرجة القضية الشِّعر، نظم أو السَّواد لبس عن اغبديث ليس باأللسنة، الزىراء قتلة لعن عن
ِِفيَهاَِتْحَتاجَُِِوأَْنتَِِِإالََِِّحرََكةٍِِِمنَِِْماُِكَميلِيَا) ،األموراألخرى ىذه تأت ذلك وبعد وعقائديّة، فكريّة قضية

 هُتاجم أفْ  أو اؼبطاعن تذكر أف أو بلسانك تَلعن أف أمَّا األوىل، بالدرجة معرفّية قضية القضيَّة ،(َمْعرَِفةِِإلى
 العزاء ؾبالس تُقيم أفْ  أو تلطم أفْ  أو تبكي أفْ  أو شعراً  تنظم أف أو وبالِنَقاش باعَبَدؿ البيت ألىل اؼبخالفٌن

 الزَّىراء، اعرفوا اؼبعرفة، ىو واعبوىر ؽبا، قيمة فبل اعبوىر من خالية َكانت إذا اغَبواشي، يف أشياء فهذهِ 
 الكبًنة، اعبامعة الزِّيارة اقرأوا زياراهتا، اقرأوا الزَّىراء؟ تعرفوف كيف العلماء، زِنوا ذلك وبعد ميزاناً، اجعلوىا
 الَّذين إىل استمعوا الزَّىراء، زيارات دبضامٌن تبصَّروا الكبًنة، اعبامعة الزِّيارة عقائد يف عقائدىا، يف تبصَّروا

 إىل يُرشدكم أفْ  زمانكم إماـِ  إىل توّجهوا بفطرتكم، بوجدانكم، بأنفسكم، واحبثوا الزَّىراء عن يتحدَّثوف
 عن ينطق ناطقٌ  وىناؾ الشَّيطاف عن ينطق ناطقٌ  ىناؾ وقّسموىم، النَّاطقٌن إىل استمعوا!! الصَّحيح اؼبنهج

 كانوا، أيَّا الرَّضبن عن ينطقوف الَّذين وتابعوا الشَّيطاف عن ينطقوف الَّذين تُتابعوا ال الناطقٌن، َقسِّموا الرَّضبن،
 .قوميَّةٍ  أيِّ  ومن جنسيَّةٍ  أيِّ  من الكبار، من الصِّغاِر، من النِّساء، من الرجاِؿ، من
 من أرى الفضائية، العهد قناة على ُعِرض أسبوعي برنامج من مقطعاً  عليكم عرضت أمس يـو حلقةِ  يف

 من أرى اؼبهزلة الُكتب ىذهِ  وعن األكذوبة الكتاب ىذا عن الغضائري ابن رجاؿ عن اغبديثِ  بعد اؼبناسبِ 
 على طاؿ وقد الربنامج يف اعبّديةِ  منط أكسر أفْ  ألجل سُأعلِّق ذلك وبعد عرَضو، عليكم أعيد أفْ  اؼبناسب
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 أذافِ  فاصل بعد تعاىل الل شاء إفْ  سأتناوؽبا عديدة مطالب عندي بقيت مطالب، عندي وبقيت اؼبشاىدين
 :الفضائية العهد قناة على (أمواؿ) برنامج من اؼبقطع ىذا معاً  ُنشاىد .األشرؼ النَّجف

 وازباذ تدقيقها بعد بالسلفة اؼبشمولٌن اؼبوظفٌن ؼبعرفة ؿُبدَّدة آلية وضع إنَّوُ  العراقي الرافدين مصرؼ قاؿ]
 وعلى للمصرؼ االلكتوين اؼبوقع بواسطة اؼبقبولة الطلبات أظباء رفع متّ  أنَّوُ  إىل اؼبصرؼ وأشار فيها البلـز

 بياف ويف الُسلفة ومنحوِ  اؼبوظف ِقبل من اإلدارية االجراءات استكماؿ ذلك بعد ليتم وجبات شكل
 عشر تبلغ والَّيت مؤخراً  اطبلقها يتم الَّيت الدولة موظفي أو اؼبوظف بسلفة اؼبشمولة األظباء من(... مبلءً )

 شهرية أقساط شكل على وتسدد للمصرؼ االلكتوين اؼبوقع طريق عن أُعلنت موظف لكل دينار مبليٌن
 القرض ىذا أف يف تكمن اؼبشكلة وين؟ اؼبشكلة لكن استبلمها، بعد اؼبوظف قبل من سنوات طبس ؼبدَّة

 بأظباء ومهية قروض على اغبصوؿ يف اؼبصرؼ داخل مكاَّنم استغلوا (بعض) كلمة على وأشدد بعض،
 االسم ىذا األظباء ىذه بعض لنشاىد مزيفة، بأوراؽ حقيقية أظباء أدخلوا إذا هبم فكيف وواضحة عجيبة

 الوزارة، هباي يشتغل يعين ىذا العامة، واألشغاؿ البلديات وزارة( اتبلتب بتببلب ابلت سيبس: )طبسة رقم
 شنهو!! واحدات أربع اؽبوية ورقم األـ، اسم ىذا بس اشقراه أعرؼ ما ىذا، يعين أعرؼ ما األـ اسم

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

  
 

 ،(مسودف جلب بزوف عتوي: )اظبو ىذا هباالسم موظف عندنا اؼبوظف، ىذا ماؿ الرقم ىو اللي 774
 يشتغل أظهرناه أنو أعتذر أنا يعين ىذا هباالسم شخص أكو إذا أعتذر وأنا االسم ىذا على آسف أنا طبعاً 
 علينا ذبدبوف أدري يعين اغبيوانات، حديقة ىاي شنهو (ذيب واوي ضبعة) واظبو اؼبوظف ىذا التبية بوزارة
 اللي األشخاص على ذبذبوف نسبة، فد تنطوىم راح مثبلً  أنتو اللي مدراءكم على ذبذبوف ماشي، ىسو

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

 الشعب قوت يسرقوف واللي ىذا على قائمٌن اللي لٌنؤو اؼبس ُُياسب أو خبلل إمَّا يا يربره و ذلك ينفي ما
 ... [.العراقي

 وليست ُمفتعلة أظباء أَّّنا نظرة أوَّؿ من واضح غازي، حيدر الربنامج ُمقدِّـ عنها ربدَّث الَّيت األظباء ىذه
 إداري موضوع ىذا اؼبوضوع، هبذا يل شأف ال بالقروض، يل شأف وال باؼبصرؼ، يل شأف ال وأنا حقيقية،
ا هبذا، يل شأف ال حكومي، سياسي  ىي واضحة قذرة لعبة وىي اللعبة وىذه األظباء ىذه مثااًل، بو جئتُ  إمنَّ

 الدولة أرادت إذا اآلف أشخاص ىناؾ األقل على! كيف؟ تقولوف قد الغضائري، ابن رجاؿ من بكثًن أوثقُ 
 الكتاب ىذا وراء كُبقِّق أفْ  أردنا إذا كبنُ  ولكن تصل، أفْ  ُُيكنها واؼبسّميات األظباء ىذه وراء من رُبقِّق أفْ 
 ال اؼبعلومات؟ ىذه كتب الَّذي األصلي الشَّخص ىو من أحد، يستطيع ال نستطيع، ال صاحبو ىو َمن

 البن أـ الغضائري البن ىو الكتاب ىذا أدري ال: وأقوؿ ُأكّرر ومرات مرَّات لذلك أحد، يعرؼُ  ال ندري،
 ! القنادري؟

 أيَّاـ الذاكرة، من حادثةً  لكم أذكرُ  اؼبزيفة، األظباء ظاىرة ىذه عليها، متعّودوف كبنُ  لنا بالنِّسبة الظاىرة ىذه
 يف ىم واآلف اؼبعارضة زمن يف كانوا نفسهم، ىم والعمائم واألظباء والشخصيات األحزاب نفس اؼبعارضة
 يف العبد وخبلالت اؼبعارضة، زمن يف العبد خبلالت ،(العبد خبلالت: )يقوؿ شعب مثل عندنا السلطة،

 : هبم يل شأفَ  ال واغبكومة، الس لطة زمن
 أكثر عاـ، بشكل العراقيوف األشياء، بعض النَّاس على يُوزِّعوف رمضاف شهر يف رمضاف، شهر الزَّماف

اً، ضعيفة اؼبعاشية أوضاعهم العراقيٌن أكثر األخرى، اؼبناطق يف وحّتَّ  قم يف نعيش ُكنَّا العراقيٌن  جدَّ
 بغضِّ  قليلة، نسبتهم مرتّبة أوضاعهم الَّذين األشخاص األحياف، من كثًن يف ُمنعدمة أو قليلة اؼبالية مواردىم

 أيِّ  على سياسية، جبهات حكومية، جبهات ارتباطهم حبكم أـ الشَّخصية جبهودىم مرتّبة أوضاعهم النَّظر
 ضعيفة، أوضاعهم األغلب األعمِّ  قم مدينة يف ُكنَّا كبنُ  مثبلً  العراقيٌن من األغلب األعمِّ  لكن حاؿ،

اً، ضعيفة اؼبالية االقتصادية أوضاعهم اؼبعاشية، أوضاعهم  نفس نفسها ىي السياسية اعبهات فكانت جدَّ
 شهرِ  يف يوّزعوف تغيًن، أي يوجد ال اؼبسمَّيات، نفس األظباء، نفس اؼبوجودة، اآلف السياسية اعبهات
 يف اؼبتنفِّذوف ىم الس لطة، يف موجودة اآلف وىي اعبهات أحد اؼبرَّات من مرَّة اؼبساعدات، بعض رمضاف
م قالوا األشخاص، نفسُ  اغبكم  يوّزعوف مقرّاهتم إىل سيذىبوف الَّذين على قطعاً  النَّاس، على سيوّزعوف بأَّنَّ
ا كبًنة، ليست صغًنة علب سبر، فيها كارتونات علب عليهم  ال كيلو ثبلثة أو اثنٌن فيها يعين العلبة ردبَّ
 يف الصبلحية، اؼبنتهية البضائع من ذلك من وأكثر الرديء، النوع من وقطعاً  صغًنة علب ذلك، من أكثر
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 الصبلحية انتهاء تاريخ بينما االنتاج، تاريخ عليها يكتبوف فقط البضائع عادةً  الثالث العامل دوؿ ويف إيراف
 عليها مكتوب نستعملها كّنا إيراف يف اؼبوجودة البضائع معروؼ، شيء وىذا تريد، ما أكتب حرّ  أنت فراغ،
 العامل دوؿ يف عاـ بشكل إيراف يف وليس تأريخ، يوجد ال فراغ الصبلحية انتهاء وتاريخ االنتاج، تاريخ فقط

: اإليرانيوف يقوؿ كما أو! القيامة يـو إىل فيها البضائع صبلحية يعين القيامة يـو إىل مفتوحة فهي الثَّالث،
  .عليو وسبلموُ  اللِ  صلواتُ  اغُبجَّة اإلماـ قياـ إىل يعين ،(مهدي انقبلب تا)

 على التمر كارتونات يوّزعوف الَّذين وُمنظماتنا السياسيٌن زعمائنا وإىل أحزابنا إىل أعود حاؿ، أيِّ  على
 يف مذكور وىذا كبًن، أجر لوُ  التمر على يفطر الَّذي أفَّ  باعتبار واألجر الثَّواب ينالوا كي البيت أىل شيعة

 ُكلِّ  من يطلبوف ولكنَّهم النَّاس على تُوزَّع الصبلحية واؼبنتهي ىذه الرديء التمر فعلب واألحاديث، الرِّوايات
 وبدأوا اغبسينيَّة إىل جاءونا األشخاص بعض ظبعت أفْ  بعد لٌنؤو اؼبس أحد سألت أنا صور، شبانية شخص

م يتحدَّثوف  أو يومٌن خبلؿ صور، شبانية األشخاص من ويطلبوف اليـو ىذا يف سبر كارتونات علب وّزعوا أَّنَّ
 فقلتُ  الصغار، لٌنؤو اؼبس من القضيَّة ىذه على ُيشرفوف الَّذين لٌنؤو اؼبس ىؤالء بأحد التقيت قد ُكنت ثبلثة

 أو مكّعب ىو إمَّا التمر كارتوف الكارتوف: لوُ  قُلت أُمازحُو، كنتُ  الطريفة سبيل على الطُرفة، سبيل على لوُ 
 ومتوازي واؼبكّعب اؼبستطيبلت متوازي أو مكعب إمَّا فهو لو، اؽبندسي الشكل يعين اؼبستطيبلت، متوازي

 جهة ُكلِّ  على صورة تلصقوا أفْ  أردمت إذا حّتَّ  فأنتم أوجو، ستة يعين سطوح ستة من يتألف اؼبستطيبلت
: قاؿ! شبانية؟ إىل الداعي فما صور ست إىل ربتاجوف فإّنكم الكارتوف جهات بعدد أو الكارتوف جهات من

 !!صور شباف منو تُؤخذ أف البدّ  سبر علبة يُعَطى الَّذي أفَّ  فوؽ، من جاءت األوامر
 اللعبة ىي ما لكم سأقوؿ أنا سألتو، اؼبمازحة سبيل على أنا اللعبة، ىي وما القضيَّة، ىي ما أعرؼ أنا قطعاً 
 وأظباء الصور فيها توضع قوائم أو ملفَّات يصنعوف هبا؟ يصنعوف ماذا تؤخذ الصور ىذه: ذلك وراء

 بزوف عتوي: )دبستوى اؼبستوى هبذا ليس قطعاً  لكن حقيقية، غًن أظباء يعين ىذهِ  مثل أظباء وتفاصيل،
 بتببلب ابلت سيبس: )دبستوى أو اؼبستوى، هبذا ليس قطعاً  ،(ذيب واوي ضبعة: )وأمو ،(مسودف جلب

 معلومات أمامها ويضعوف الصور ىذه فيضعوف ُمنّمقة، مرتبة أظباء يضعوف اؼبستوى، هبذا ليس ،(اتبلتب
 أفْ  منها يُراد والقوائم اؼبلفات ىذه منها؟ يريدوف ماذا القوائم أو اؼبلفات ىذه اؼبلفات، ىذه حبسب تتناسب

 قطعاً  اؼبساجد، يف يطرحوف إذا الكويت يف النػََّفس يعرفوف ىم الكويت، يف الشِّيعة إىل الكويت، إىل تؤخذ
 خطباءُ  فيها يشتؾ قضيَّة اؼبنرب، خطباء يطرحوُ  األمر وىذا الكويت، يف ىناؾ اؼبرجعيَّة وكبلء مع بالتعاوف

 قوائم بشكل القوائم أو واؼبلفات الصور ىذه يأخذوف السِّياسي، اغبقل يف العاملوف اؼبرجعية ووكبلء اؼبنرب
 وكرببلء النَّجف من شباب ىؤالء أفَّ  اؼبرجعيَّة وكبلء دبساعدة اؼبساجد يف يعرضوَّنا معلومات وأمامها صورة

 اؼبساجد يف الطرح ىذا يعرفوف ىم زواج، إىل حباجة وىؤالء العراؽ شيعة العراؽ من البصرة ومن والكاظمية



  48/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 333 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 23 - 
 

 ؼبن؟ تُعطى اؼبصوغات ىذه أفَّ  باعتبار اؼبصوغات، بكلّ  نيتربَّع حّتَّ  الكويتيات النِّساء بعض الكويتية،
 ؼبوضوع ىنا عبلقة وال متزّوجوف منهم كثًن ىم سيتزوَّجوف، الَّذين الشَّباب ؽبؤالء اؼبتقَّبات للزوجات تُعطى

 !! التتيب هبذا دبلّفاتٍ  الكويت يف األمواؿ فيجمعوف! األمواؿ عبمع ألعوبة ىذه ولكن الزَّواج،
 عماف، إىل تُؤخذ وىذهِ  خيتلف، اؼبواليد تأريخ تفاصيل أخرى بأظباء الصور نفس أخرى، ملفات وىناؾ
 أصحاب ىؤالء للناس يقولوف اآلف، اؼبوجودة ىي الشَِّلل ىذه نفس والبقيَّة، واػبطباء اؼبرجعيَّة وكبلء أيضاً 

 بيوت ؽبم تُبىن كي أمواالً  ذبمعوا أف ُيكنكم فإذا إيراف، يف غالية واإلجيارات بيوت عندىم وما عوائل
 القضيَّة يعرفوف ىم عماف، يف ُيشي اؼبوضوع ىذا الشَّهرية، اإلجيارات ؽبم تضمن األقل على أو ومساكن،

 جلب بزوف عتوي االسم ىذا مثل ليس قطعاً  جديدة، بأظباء لكن الصور بنفس فهنا صنعة، أصحاب ألَّنم
 .أخرى بأظباء وإمّنا مسودف،

 العراقيٌن سألتم لو الصور، من ؾبموعة يأخذوف مرة ُكلِّ  يف ىم صور شباف الوجبة ىذه ثالثة، ملفات وىناؾ
 الصور ىذه يعطوف الَّذين ىؤالء العراقيوف وقطعاً ! إيراف؟ يف عاشوا الَّيت السنٌن طيلة الصور من أعطوا كم
 سبنحهم جهة توجد ال سفر، جوازات عندىم ما اعبواز، ألجل صورة يعطوف حّتَّ  سفر جواز ُيلكوف ال ىم

 ُيلكوف ال منهم الكثًن ُيلكونو، ال األخضر الكارت حّتَّ  ىوية، عندىم وال سفر، جوازات فتعطيهم
 سياقة إجازة مثبلً  عندىم تكوف حّتَّ  سيارات ُيلكوف ال ىؤالء وأساساً  ىوية، عندىم ما األخضر، الكارت

 على صورىم مثبلً  يضعوا حّتَّ  مكاتب أو شركات أو ؿببلت ُيلكوف ال مثبلً  أيضاً  وىؤالء صورة، فيها
 أين الصور ىذه إذاً  صورة، فيو يضعوف رظبي شيء عندىم يوجد ال أصبلً  احملبلت، ؽبذه القانونية اإلجازات
 !! االذّباىات هبذه تذىب إَّّنا تذىب؟
 ىؤالء يقولوف يذىبوف أفريقيا، يف اللبنانٌن الشِّيعة التجار إىل أين؟ إىل هبا يذىبوف أيضاً  أخرى ملفات
 أعرؼ حّتَّ  أنا دقيقة، اؼبعلومات ىذه بأفّ  ثقوا اؼبوضوع، ىذا يعرفوف ألَّّنم التعذيب بسبب معّوقوف

 اؼبعروفة األظباء الكبار، اؼبنرب خطباء وأعرؼ الربنامج ىذا وراء ىم الَّذين اؼبرجعيَّة وكبلء وأعرؼ األشخاص
 ما األخبلقي الفساد وجانب يوجد، ىذا من وأكثر بكاملها، التفاصيل أعرؼ أنا القضيَّة، ىذه وراء ىي

 اؼبلفات وبقيَّة ،[ناعم طحينج ىالرنة وعلى] التزوير، قضية إىل ُأشًن أفْ  أُريد فقط أنا أذكره، ولن ذكرتوُ 
 . اغبكايات ؽبذه ليس الربنامج لكن عنها أحدِّثكم أفْ  أستطيع

 بوِ  تعمل كانت الَّذي الفنّ  فنفس اؼبعارضة، أيَّاـ من موجوداً  كاف ىذا الفيديو ىذا يف ُعِرض ما: أقوؿ
ينيَّةِ  اؼبؤسَّسةِ  داخل من ىو وأساسو أصلوُ  الفن ىذا وثقوا اآلف، بو يعملوف ىم اؼبعارضة  الرَّظبيَّة، الشِّيعيَّةِ  الدِّ

 الشِّيعيَّة اؼبرجعيَّة اؼبؤسَّسة داخل الفساد إصبلح يتمّ  مل وإذا موجود، ىناؾ الفساد اؼبرجعي، اعبوِّ  داخل ومن
ينيَّة الشِّيعيَّة اؼبؤسَّسة وداخل  وىذا العراؽ، يف خصوصاً  الشِّيعيّ  الواقع يف صبلح ىناؾ يكوف فلن الرَّظبيَّة الدِّ
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 .الرِّجالية اؼبنظومة ىذه يف ىنا اؼبوجود ُىوَ  ُىوَ  الفساد
 إليكم وسأعود النَّجفي األذاف وقت فاصل إىل سنذىبُ  قريباً، صار األشرؼ النَّجف أذاف وقت أفَّ  يبدو
 .الفاصل إىل نذىبُ  اغبلقة، ىذهِ  يف حديثي ُأكِمل كي

 ..!!ِفيَها اؼبْسَتودَعِ  والسِّرِّ  وبَنيها وبَعِلَها وأَبِيَها فَاِطَمة َعَلى َصلِّ  اللَُّهمَّ 
 يف اؼبوجود الزَّيف مدى اؼبتأخرة اغبلقات ُخصوصاً  اغبلقات ىذهِ  تَاَبع ؼبن واضحاً  صار: تقدَّـ ما ُخبلصةُ 

 ُُيطَّمُ  هبا الَّيت الرِّجالية الُكتب ُمستوى وعلى واؼبصادر، الُكتب أُمَّهات ُمستوى على نعيشُو، الَّذي الواقع
 واغبقيقي اغبيات والواقع األشخاص، واقع ُمستوى وعلى العملي، الواقع مستوى وعلى ؿُبَمَّد، آؿِ  حديثُ 

ينيَّةِ  للمؤسَّسةِ   كي اؼبوضوع هبذا ترتبطُ  اغبلقة ىذه وقتِ  من بقي فيما صوراً  لكم أنقلُ  .الرَّظبيَّة الشِّيعيَّةِ  الدِّ
 ...  وأكثر أكثر الصورةُ  تتجلَّى

 ىو معروؼ لعاملٍ  الكتاب ىذا ،(اػبضراء واعَبزيرة الظهور عبلمات يف دراسةٌ ) :اظبو يديّ  بٌن الَّذي الكتابُ 
 وأنَّوُ  ُمؤرِّخ أنَّوُ  عنو وُعِرؼ الكثًنة، اؼبؤلَّفات صاحبُ  الشَّهًن، اللبناين العالػِمُ  العاملي، مرتضى جعفر السيِّد

 والَّيت اغبلقة ىذه يف الربنامج، ىذا يف اغبديث أفَّ  باعتبار ىذا كتابوُ  اختتُ  أنا الصِّفتٌن وؽباتٌن رجايل،
 يف وخبربتوِ  الرِّجاؿ ُكتب يف خبربتوِ  معروؼٌ  العاملي ُمرتضى َجعفر فالسيِّد والرِّجاؿ، التأريخِ  عن ىو قبلها
 جعفر السيِّد معروفة علميَّةٍ  شخصيَّةٍ  أماـ كبنُ  إذاً  ذلك، على دليلٍ  أدؿ   ومؤلَّفاتو والسًِّن التأريخ ُكتب

 حبقل زماننا، إماـ والدة عن حبديثنا اؼبرتبطٌن اغبقلٌن هبذين متخصصةٍ  شخصيةٍ  وأماـ العاملي، مرتضى
 7379 األوىل، الطبعة ،(اػبضراء واعبزيرة الظهور عبلمات يف دراسةٌ : )كتابوُ  ىذا الرِّجاؿ، وحقلِ  التأريخ
 يف ىنا يتحدَّث يبدأه الَّذي اؼبوضوع ،76 صفحة إىل نذىب إذا ميبلدي، 7999 اؼبوافق قمري ىجري
  .الثَّاين القسم من األوَّؿ الفصل
 عبلئم يف اؼبشهورة األمًن خطبة وىي معروفة البياف خطبة ،(األَِئمَّة وبياف البياف خطبة: )عنوانوُ  الثَّاين القسمُ 
 العابدين زين مهديّ  للشَّيخ كتابٌ  األَِئمَّة بيافُ  األَِئمَّة، وبيافُ  البياف خطبة والفنت، اؼببلحم ويف الظهور

 والسيِّد حيَّاً، وكاف موجوداً  العابدين زين الشَّيخ كاف قم، يف ُكنت حينما ُمعاصراً  كاف حيَّاً، كاف النَّجفي،
 وحينما قم، يف ىو العاملي مرتضى جعفر السيِّد طويلة، ولسنٌن قم يف موجوداً  كاف العاملي مرتضى جعفر
 اؼبسافة حّتَّ  قم، يف موجوداً  أيضاً  العابدين زين الشيخ كاف قم يف العاملي ُمرتضى جعفر السيِّد كاف

اً  ببعيدة ىي ما اعبغرافية  ما الَعاملي، ُمرتضى َجعفر السيِّد َمسكن وبٌن العابدين زين الشيخ َمسكن بٌن جدَّ
اً، ببعيدةٍ  ىي  العابدين زين مهديّ  الشيخ َكاف أتذكَّر ما وعلى ُقم، مدينة يف يسكناف مها بالنتيجة جدَّ

 صفائية، منطقة يف يسكن كاف أتذكر ما على العاملي مرتضى جعفر السيِّد وكاف العلم، مدينة يف يسكن
اً، ببعيدةٍ  اؼبسافة ليست يعين ا صغًنة، كانت قم مدينة جدَّ  كانت ما ولكنَّها األخًنة السنٌن يف توسَّعت ردبَّ
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اً  متسعةً  كبًنةً   . االّتساع من الكبًن اغبد ذلك إىل جدَّ
 بياف العابدين، زين للشَّيخ األَِئمَّة بياف كتاب ُُياكم أفْ  يريد ىو ،اؼبيزاف يف األَِئمَّة بيافُ : األوَّؿ الفصلُ 
 أيضاً  أنا وشؤونِو، زمانِنا إماـِ  عن الرَّجعة، وعن الظهور أحداث وعن الظهور عبلئم عن كتاب ىو األَِئمَّة
 شيء وىذا إشكاالت عليو ولآلخرين إالَّ  يُكتب كتابٍ  من وما الكتاب، ىذا على إشكاالت عندي

 أنا أبداً، األَِئمَّة، بياف كتاب على ُيشِكل ؼباذا أنّو العاملي ُمرتضى جعفر السيِّد على ُأشكل ال أنا طبيعي،
 ىذا يف أربدَّثُ  حٌن اآلخرين، على أُشكل أنا مثلما حقِّهم، من ىذا عليو اآلخروف ُيشِكل كتاباً  أكتب

ا الثقافة ىذهِ  ذلك، يؤذيين وال طبيعي، شيء فهذا وينتقدونين قويل يرفضوف وآخروف الربنامج  تكوف قد ردبَّ
 اآلخرين أنتقد أفْ  اغبقّ  يل مثلما الثَّقافة، ىذه ُيملوف الَّذين ىم قليلوف الصَّنميَّة، حبكم واقعنا على غريبةً 

 الَّذي أتكلَّم، ال أف فعليّ  أُنتَقد أفْ  أُريد ال ُكنتُ  إذا طبيعي، شيء وىذا ينتقدوين أف حقّ  فلآلخرين
ا أحد، لوُ  يتعرَّض ال َيسُكت  ينتقد بالَّذي بالك فما للنَّقد نفَسوُ  يُعرِّض ىو يتحدَّث الَّذي باػبًن، يُذَكر وردبَّ

 ال ُمنصفٌن، كانوا إذا آرائو يف يقدحوف أو ينتقدونوُ  سوؼ اآلخروف قطعاً ! أرائهم؟ يف يقدحُ  أو اآلخرين،
  .شخصيَّتوِ  يف للقدح يذىبوا أفْ 

اً، كبًن فارؽٌ  ومتبّنياتِو، أراَءه ننتقد أف أو نقدح أف وبٌن اإلنساف شخصية يف نقدح أفْ  بٌن كبًن فارؽٌ   جدَّ
 يف ُمعيَّنة، جهاتٍ  يف أنتقدهُ  ولكنَّين أنتقدهُ  أيضاً  أنا األَِئمَّة، بياف كتاب ينتقد العاملي مرتضى جعفر السيِّد
 يف العابدين زين الشيخ هبا يكتب الَّيت السذاجة أنتقد األسلوب، يف والتبويب، والتتيب التنظيم قضيَّة
 عن يتحدَّث وكأنَّوُ  العاملي ُمرتضى َجعفر السيِّد هبا يتحدَّثُ  الَّيت الطريقة هبذهِ  ال لكن لؤلحاديث، شرحو

 قُربٍ  عن عليو تتعرَّؼ وأفْ  بوِ  تتصل أفْ  بإمكانك كاف موجوداً، َكافَ  الشَّيخ بينما بعيد، زمافٍ  يف شخصٍ 
 الطريقة على يبدو لكن اػبصوص، هبذا كتابٍ  تأليفِ  على ُمصرَّاً  وُكنت الصورة، لك تنكشف أفْ  أردت إذا

 على الرِّجايل، اغبقل يف يعملوف الَّذين ُىم وىكذا الرِّجاؿ، ُكُتب من تعلَّم ىكذا التخمٌن على الرِّجالية،
 كتاب يف اؼبوجودة اؼبرويات عن يتحدَّث وىو ؟79 صفحة يف يقوؿ فماذا والتخمٌن، والظنوف االحتماالت

ِوالِمعروفةِغيرُِكُتبٍِِإلىِاألخرىِمنقوالتوِِِمنِآخرِقسماًِِأسندِقدِأنَّوُِِكما - : 9 رقم األَِئمَّة بياف
 ىو - الرنانِاسمهاُِمخترِعُِمخيَّلةِِِفيِإالَِِّلهاِوجودِالِأنَّهاِىوِيظهرِوالَّذيِأحدِبهاِسمعِوالِمألوفة

 أنَّو يعين ىذا ذلك بعد ُثَّ  ؽبا وجود ال لكتبٍ  أظباءً  أختع الَّذين ىو العابدين زين الشيخ أفَّ  إىل ُيِشر مل
ِوالِمعروفةِغيرُِكُتبٍِِإلىِاألخرىِمنقوالتوِِِمنِآخرِقسماًِِأسندِقدِأنَّوُِِكما - افتاءات وافتى كذَّب
 يف معروفة غًن كتبٍ  من نقل العابدين زين الشيخ نعم، معروفة غًن كتب - أحدِبهاَِسِمعِوالِمألوفة
ينيَّة اؼبؤسَّسة بالكتب، ؽبم خربة ال الشِّيعة عامَّة أفَّ  باعتبار العاـ، الوسط  بُكتبِ  ؽبم خربة ال أساساً  الدِّ
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 الطهارات بقضية منشغلوف ىم األغلب األعمِّ  يف اغُبجَّة، اإلماـ عن أُلِّفت الَّيت وبالُكتب اغبديث
ِاأُلخرىِمنقوالتوِِِمنِآخرِِقسماًِِأسندَِقدِأنَّوُِِكما - القضيَّة هبذه منشغلوف ىم واألطباس، والنجاسات

 وظبعتُ  أعرفها أنا صحيحاً، ليس أحد هبا ظبع وال - أحدِبهاَِسِمعِوالِمألوفةِوالِمعروفةِغيرُِكُتبٍِِإلى
 والعديد العديد عندي كاف العابدين، زين الشَّيخ عنها نقل الَّيت الُكتب ىذهِ  أيضاً، وأمتلكها وقرأهتا هبا

 قىتبَ  مل بقاياىا، من مناذج ىذه بقاياىا، من وىذه قم، يف مكتبيت يف منها نقل الَّيت الُكُتب من والَكثًن
 ومكتبيت، كتب على الزَّماف وأبناءُ  الزَّماف جار كذلك َعَليَّ  الزَّماف وأبناء الزَّماف جار كما مكتبيت، عندي
 الُكتب صحيح الُكُتب، ىذه على ُمطَّلعاً  كاف ما العاملي مرتضى جعفر السيِّد ىو منها، بقايا ىذهِ  ولكن

 ؽبا، قيمةَ  ال الُكتب ىذهِ  الُكتب، ىذه عن نَػَقل العابدين زين الشَّيخ فالرَُّجل موجودة، ولكنَّها معروفة غًن
 فيزيائي، وجود ؽبا موجودة، الكتب ولكن فبكن، ىذا الرِّجاؿ، علماء نظر وجهة من ضعيفة الُكتب ىذه
 !! األمور تُقيَّم ىكذا منها، ُنسخاً  ُيتلكوف الَّذين األشخاص أحدُ  وأنا

 يف يعيش كبًنة،كاف ُمؤلَّفات صاحب ؿُبقِّق، رجايل، ُمؤرِّخ، كبًن، عالػِم العاملي مرتضى جعفر السيِّد
اً، متواضع رجل وىو موجوداً  أيضاً  األَِئمَّة بياف صاحب وكاف قم، مدينة  جعفر السيِّد بإمكاف كاف يعين جدَّ

ا إنساناً  وكاف األخبلؽ، َدمث َرُجبلً  َكاف العابدين، زين الشيخ يأتيو يأتيو، أفْ  خُيابره أفْ  العاملي ُمرتضى  َخًنِّ
 وشخصيَّة اػبُوئي السيِّد تبلمذة من ىو شيء، ىذا نعم بسيطاً  كاف عنوُ  أقوؿ أفْ  ُيكن باإلمكاف متديِّناً،
 ىذا ؽبا، وجود وال معروفة ليست ُكُتبٍ  من نَػَقل أنَّوُ  من الطريقة هبذه عنوُ  يُتحدَّث أفْ  لكن معروفة، علمية
 مطبعية أخطاء ىناؾ موجودة، الكتب كذلك، ليست واغبقيقةُ  يكذب، كاف الرَُّجل يفتي، كاف أنَّوُ  يعين

اً، كثًنة اً  كثًنة مطبعية أخطاء جدَّ  األحياف بعض صحيح، شيء ىذا نعم، األَِئمَّة، بياف ِكتاب يف جدَّ
  .السابقة الطبعات من أفضل األخًنة الطبعة لكن الُكتب أظباء تتغًنَّ  اؼبطبعية األخطاء بسبب

ِوالِمعروفةِغيرِكتبٍِِإلىِاأُلخرىِمنقوالتوِمنِآخرِقسماًِِأسندِقدِأنَّوُِِكما - كتب ما لكم فأقرأُ 
 أساس على استظهار عندِه، من استظهار ىكذا يظهر - أنَّهاِىوِيظهرِوالَّذيِأحدِبهاِسمعِوالِمألوفة

 ىذهِ  ُكتبت ىكذا ؽبا، أساس ال وظنوف وزبمينات استظهارات الرِّجاؿ، علم أجواء يف التعامل يف ذوقو
 الغضائري ابن رجاؿ أفَّ  يف رأيوُ  السيستاين السيِّد بىن وىكذا اغبديث، رجاؿ ُمعجمُ  أُلِّف وىكذا الُكتب،

 ابن كتاب بينما وحقيقيَّة، موجودة ُكتبهم والطوسي، النَّجاشي على حّتَّ  ُمقدَّمة وأقوالو ثابت كتاب
 ىذه!! موجودة ُكتبٍ  على لوُ  وجود ال الَّذي الكتاب ىذا يُقدِّـ السيستاين والسيِّد لُو، وجود ال الغضائري

ِىوِيظهرِوالَّذي - أيدينا بٌن ىو ىذا النتاج، ونفس القوانٌن، ونفس اؼبؤسَّسة، نفس العقوؿ، نفس ىي
ُِمخيَّلةِِِفيِإالَِِّلهاُِوجودِال - األئمَّة بياف يف العابدين زين الشَّيخ منها نقل الَّيت الُكتب ىذه - أنَّها
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 عبلئمُ : )كتاب ىذا الكتب، من مناذج ىذه مرتضى، جعفر سيِّد يا والل ال - الرَّنانِاسمهاُِمخترع
 ىذه أمتلكُ  وأنا الظهور، عبلئم كتاب من ُنسخة ىذه العابدين، زين الشَّيخ عنوُ  نَػَقل الَّذي ،(الظهور
 من ُنسخة ىذه عندي، موجوداً  كاف الكتاب ىذا عليو، وأطّلع األَِئمَّة بياف كتاب يصدر أفْ  قبل النسخة
 من االشتباه أفَّ  ويبدو ،(احملرومٌن تباشًنُ ) مكتوباً  كاف األوىل الطبعة يف صحيحٌ  ،(احملرورين تباشًن: )كتاب

 عن ينقلوف كثًنة كتب يف وجدت أنا الكتاب ؽبذا اغبقيقيَّة التسمية أدري، ال النَّاسخ من أو اؼبؤّلف،
 ،(احملرورين تباشًنُ : )ىذا ىو اغبقيقي الكتاب الكتاب، ؽبذا وجود ال ولكن ،(احملرومٌن تباشًن: )اظبو كتاب

 ،(الُعْمرِِبطُولِِِالـَمْحُرورِينََِِبشِّر: )وآلو عليو الل صّلى النَّبّ  عن روي حديث من العنواف ىذا أخذ واؼبؤلِّف
  .اؼبؤلِّف ُمراد ىو ىذا اإلماـ، زمن يُدركوا كي عمرىم يطوؿ الَّذين احملرورين تباشًن يعين
 األَِئمَّة بياف صاحب ذكرىا الَّيت الكتب أكثر كثًنة، كتب عندي كانت مكتبيت، بقايا من مناذج ىذه

 اؼبكتبات ُكلِّ  يف حبثت قد ألنَّين الكتب، على صور ىذه مصّورة، ُنسخ عندي عندي، موجودة كانت
 زين الشَّيخ منها نقل الَّيت الُكتب من مناذج ىذهِ  الكتب، من الكثًن على وحصلت اؼبخطوطات وصوَّرت

 وىي قائل يقوؿ قد النَّاس، يعرفها ال أنّو صحيحٌ  األسواؽ، يف موجودة وغًن متوّفرة غًن وىي العابدين،
 اآلف أنا نَعم، الرَِّجاؿ، بعلم ُتسمَّى الَّيت اػبزعببلت ىذه قذارات حبسبِ  السَّند ضعيفةُ  وىي السَّند، ضعيفة

 عالػِم العاملي، مرتضى جعفر السيِّد عن حديثي صحيحة، غًن أو صحيحة الُكُتب ىذهِ  عن َحديثي ليس
 مدرستوِ  إىل أو دارِه، إىل يدعوه أفْ  بإمكانوِ  كاف يزورُه، أفْ  بإمكانوِ  وكاف األَِئمَّة، بياف كتاب ُمؤلِّف يُعاصر

 ؽبا، وجودَ  ال كتب ىذه: وقاؿ كتب، ىكذا اعبليل العالػِم ىذا ذلك مع ولكن اغبقيقة، على يطَّلع وأفْ 
 األَئمَّة بياف كتاب يكوف وحينئذٍ  اغبقائق، تكوف وىكذا اؼبعلومات عليو وتتاكم وينتقل يبقى الكبلـ وىذا

 بعلم ىو ما علماً  ُيسمى وما األمور، ذبري ىكذا واللِ  األمور، ذبري ىكذا نعم!! اؼبؤّلف اصطنعها أكاذيب
 !!ربقيقاً  ُيسمَّى ال ىذا ربقيق؟ ىذا فهل ربقيق، وال

ِفيِإالَِِّلهاِوجودِالِأنَّهاِىوِيظهرِوالَّذي - ؽبا وجود ال الُكُتب ىذه أفَّ  من بٌنَّ  ما بعد - الثَّالثة الن قطة
ِثالثاًِِالرنان،ِاسمهاِمخترعُِِِمخيَّلةِِ  - حقيقيَّةِتكونِأنِِْيُمكنِكانِوإنِِْالكتبِىذهِبعضِإنَِّ:

ا يعلم ال ىو يعين احتماالت ِاسمهاِعلىِللعثورِحقيقيَّةِتكونِأنِيُمكنِكانِوإنِْ - !ال أـ حقيقيَّة أَّنَّ
 الكتاب أفَّ  يعين ىذا فهل الكتاب على تقف مل أنت إذا يعين - عليهاِنَِقفِِْلمِأنَّناِإالَِِّالُكتبِبطونِفي

 بسبب وىذا للحقائق، ميزاناً  نفسو جيعل عالػِم ُكلّ  العلماء، ُمشكلة ىذهِ  ميزاناً؟ جعلك من! موجوداً؟ ليس
ِتكونِأنِِْيُمكنِكانِوإنِِْالُكُتبِىذهِِِبعضِإنَِّ - عليو وقفتُ  أنا ولكن عليو، وقفتَ  ما أنت الصَّنميَّة،

ِولمِوبادِاندثرِممَّاِتكونِوقدِعليهاِنقفِلمِأنناِإالَِِّالُكُتبِبطونِفيِاسمهاِعلىِللعثورِحقيقيَّة
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ِالقارئِلدىِاالطمئنانِمنِلتعززِإليهاِالمزعومةِالمروياتِبعضِنسبةِفجاءتِاسمو،ِسوىِإليناِيصل
ِمهماِالمنقولِِصحَّةِمنِالتأكُّدِكانِأيِ ِبمقدورِليسِأنَّوُِِإلىِالرِّوايةِواضعِاطمئنانِمعِالنَّقلِبوثاقة
 يعتربوف العاملي مرتضى جعفر السيِّد َتبلمذة قطعاً  واحتماالت، زبر صات ُكل ها ىذهِ  يعين - وَبَحثِنـَّقب
 .األمور ذبري وىكذا بو، اؼبعجبوف وكذلك قرآنية، نصوصاً  الكبلـ ىذا
 يف ىنا مثبلً  الطريقة، بنفس الرِّوايات يتناوؿ وحينما يُردِّدهُ  يكاد الكبلـ نفس آخر، موضعٍ  إىل نذىب إذا

ِبأنَِِّنَفسيِفأقنعتُُِِعدتُِِولكنَّني - :فيقوؿ ُمقدِّمة يُقدِّـ أفْ  بعد يقوؿ ،76 صفحة يف ،76 صفحة
ِيَعنيِالِالِكتابِنَقدِأنَِِّأحدىما:ِفألمرينِاألوَّلِللسَّببِِِبالنِّسبةِأمَّاِلذلك،َِيكفيانِالِالسَّببينِىذين
 صاحل، رجل ىو العابدين زين الشيخ بأفَّ : قالوا البعض أفَّ  باعتبار - والَوضعِبالَكذبِِِمؤلِّفوِنَفسِاتِّهام

 ىذه على يردّ  فهو سّيء، قصد عنده ما الشَّيخ، تنتقد ال أنَّوُ  العاملي مرتضى جعفر للسيِّد يقولوف فكانوا
 ىنا ىو - للحقائقِبالتحريفِأوِوالوضعِبالكذبُِمؤلِّفوِنفسِاتِّهامِيعنيِالِالكتابِنقدِأنَِّ - القضيَّة

ِوحازِالمؤلِّفِعلىِاستحوذِقدِاإلنسِشياطينِبعضِيكونِأنِِْالممكنِمنِإذِْ - األنكى ىو ما قاؿ
ِغيرىاِفيِأوِالُفالنيةِالمخطوطةِفيِتوجدِرواياتِأنَّهاِويُوِىموُِِباألكاذيبِإليوِيُلقيِوصارَِِثِقتوِِِعلى
ِعنِيذكرونوُِِماِاالحتمالِىذاِيُعزِّزِوِممَّاِوباد،ِاندثرِلكنَّوُِِوجودِلوُِِكانِممَّاِأوِأصالًِِلوُِِوجودِالِِممَّا

 أين من الَفرضيات ىذهِ  يعين كبلـ، أي   - صالحِوظهورَِِِقلبٍِِوسالمةِِِذاتٍِِوبساطةِِِطهارةٍِِمنِالمؤلِّف
  هبا؟ جئتَ 
 األوىل األجزاء وطُبعت ، اػَبمسينات من كتابوُ  بدأ العابدين زين الشيخ اػَبمسينات، من كتابوُ  بدأ الرَُّجل

 أين من التصوير ىذا مصادرِه، من مناذج ىذهِ  قُلت وَكما اؼبصادر، من الكثًن وصبع الثَّمانينات، بداية يف
 ثقتوِ  على وحازوا اؼبؤلِّف على استحوذوا قد اإلنس شياطٌن من ؾبموعة أنَّوُ  مرتضى جعفر السيِّد بوِ  جاء

 النَّاس، يُقيَّم ىكذا هبا؟ جاء أين من اؼبسرحية ىذهِ ! القصَّة ىذهِ  آخر إىل باألكاذيب إليو يلقوف وصاروا
 على والقدح اؼبدح ذكر حينما النَّجاشي أفَّ  كيف نعرؼ ال كبنُ  ألنَّنا ىكذا، واللِ  الرجاليوف، يقيِّم وىكذا

 يف يعيشاف االثناف شيعي، عالػِم وىذا شيعّي، عالػِم ىذا اؽبُراء، ىذا مثل اؽبُراء وىذا ىذا، مثل أساس؟ أيِّ 
 الوصوؿ ُيكن ال طاغوتاً  أو دكتاتوراً  الرَُّجل ىذا وليس االتصاالت، زمن يف اؼبواصبلت، زمن يف واحد، زماف
 واالثناف صغًنة، مدينة يف يعيشاف االثناف آخر، كوكب يف يعيش العاملي مرتضى جعفر السيِّد وال إليو،

 يف يعيش كاف قبفي الرجل وىذا العاملي، مرتضى جعفر السيِّد لبناين الرَُّجل ىذا العربية، اللغة يتكلَّماف
 فعبلً  كاف إذا اؼبوضوع؟ من بنفسوِ  يتحقَّق مل فلماذا العربية، اللغة يتكلم ولكنَّوُ  إيرانية أصولو صحيح العراؽ،
 الرَُّجل، اذباه السيئة النية ُيمل العاملي مرتضى جعفر السيِّد بأفّ  أقوؿ ال أنا اغبقيقة، إيصاؿ على حريصاً 
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 فما ِىَي، ِىيَ  الّرجاليوف هبا يعمل الَّيت اؼبنهجيَّة ىي ىذهِ  أقوؿ لكنَّين شخصية، كمعرفة يعرفو ال ىو أصبلً 
 إىل يصل أفْ  يستطيع كيف! السنٌن من مئات الر واة وبٌن بينوُ  فيما الَّذي الطوسي أو بالنَّجاشي بالك

 ! عصره؟ يف معوُ  وىذا اغبقائق؟
ِِمنِكثيراًِِألنَِّ - يقوؿ؟ فماذا األصوؿ أصحاب عن يتحدَّث حينما ىنا الطوسي كبلـ معىن ما إذاً 

 - األصلية الُكُتب - األصولِوأصحاب - األَِئمَّة زماف يف الشِّيعة اؼبؤلِّفٌن من يعين - أصحابناُِمصنِّفي
 أنت والدهتم؟ على مشرفاً  ُكنت! الطوسي؟ أي ها[ ويّاىم عشت شنو انت] - الفاسدة اؼبذاىب ينتحلوف

 خرط ػيچحػ] ذلك؟ يف مصادرؾ ىي ما احمللَّة؟ ـبتار ُكنت عشائرىم؟ شيوخ من أنت زّوجتهم؟ الَّذي
 يف خرط] فهذا الغضائري ابن رجاؿ أما .الطوسي فهرست ىو ىذا[!! اػبرط نفس اػبرط ىذا مثل خبرط
 ذلك بعد ُثَّ  وجود، لوُ  ليس الكتاب ىذا: يقوؿ اػبوئي السيِّد ويأتيك ..!! مرَّة تريليوف إىل[ خرط يف خرط
 الطوسي على وُمقدَّـ ثابت الكتاب ىذا: يقوؿ السيستاين، السيِّد ذلك بعد ويأتيك !!عليو يعتمد

  !![اػبرط ىذا مثل اػبرط وىذا] !!والنجاشي
 [مسودف جلب بزوف عتوي] األظباء ىذهِ  من (أمواؿ) برنامج يف ُعِرض الَّذي أفَّ  مقصودي عرفتم اآلف
 مصداقية لوُ  تكوف أف فبكن اغبقيقة، حساب على ال باؼبقايسة ىذا، من أكثر مصداقية لوُ  تكوف أفْ  ُيكن

 ويُزّوروا األظباء هبذه أشخاصاً  يُوِجدوا أفْ  تستبعدوا ال وباؼبناسبة األمر، هبذا قاـ من حقَّقنا إذا نعرؼ أنَّنا
 وكبنُ  االستعداد ىذا موجود مسودف، جلب بزوف عتوي ىو ىذا ويقولوف التلفزيوف على ويعرضوَّنم أوراقاً 

ا بو، يل عبلقة وال وحكومي سياسي اؼبوضوع ىذا وقلت اؼبوضوع، يف كثًناً  طّولت ما أنا لذلك نعرفُو،  وإمنَّ
 .للفكرة تقريبيَّاً  مثاالً  بوِ  جئتُ 

 من ؾبموعة ىناؾ أف على العاملي مرتضى جعفر السيِّد يستدؿ - ويستدلِّ - يقوؿ؟ ماذا ذلك بعد
ِيذكرونوُِِماِاالحتمالِىذاِيُعزِّزِوممَّا -:يقوؿ باألكاذيب العابدين زين الشيخ إىل يُوحوف اإلنس شياطٌن

ِمنِالمؤلِّفِعنِيذكرون -:ويقوؿ يعرفوُ  ال ىو!! االستنتاجات الحظوا يعرفُو، ال ىو - المؤلِّفِعن
 الكتاب يف اؼبوجودة اؼبرويات أفَّ  على دليبلً  منها يستفيد ىو اغَبسنة األوصاؼ ىذهِ  يعين - وبساطةِطهارةٍِ

 يعين - االحتمالِىذاِيُعزِّزِوِممَّا - تضعونو؟ مكاف أيِّ  يف اؼبنطق ىذا اإلنس، شياطٌن نتاج من ىي
ِوبساطةِطهارةِمنِالمؤلِّفَِعنِيذكرونوُِِما - العابدين زين الشيخ إىل يوحوف اإلنس شياطٌن أفَّ  احتماؿ

 رأيتَ  ال أنت ىو - ىناِآخرِاحتمالِوَثمَّة - كبلمو يف ويستمرّ  - صالحِوظهورِقلبِوسالمةِذات
ِوىو:ِىناِآخرِاحتمالِوَثمَّة - موجودة غًن أو موجودة الكتب ىذه عرفتَ  وال الرجل، سألتَ  وال الرجل،

ِخطورِأوِمنوِاألمورِبعضِوُسماعِالمنامِفيِالسَّالمِعليوِاإلمامِرؤيةِأنَِِّيرىِنفسوُِِالمؤلِّفِيكونِأنِْ
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ِتخيَّلوُِِأوِرآهِالَّذيِاإلمامِعنِلوُِِروايةًِِذلكِاعتبارِلوُِِيُبرِّرِعرفانيةِكشوفاتِيحسُبهاِالبالِعلىِأمور
ِىذاِإلىِيلجأِفإنَّوُِِاألمرِبحقيقةِالتصريحِعلىِيجرؤِالِأنَّوُِِوحيثِلوُِِالخاطرِذلكُِخطُورِحال

 طويلة قصَّة - عليهاِواالطالعِإليهاِبالوصولِالفوزِيّدعيِمخطوطاتِعلىِاإلحالةِوىوِاألسلوب
ثو واإلماـ اؼبناـ يف اإلماـ يرى أنَّوُ  ـُبتعة، عريضة  فإنَّوُ  اإلماـ رأى لو أنَّوُ  من يعتقدوف الَّذين من وىو ُُيدِّ

 الِّروايات ىذه بأفَّ  يقوؿ فإنَّوُ  اإلماـ رأى قد بأنَّوُ  ُيصرِّح أفُ  يستطيع ال أنَّوُ  ودبا رواية الكبلـ ذلك يعترب
 أو اعبميع، أيدي متناوؿ يف ليست اؼبخطوطات وىذهِ  إليها، يصل أفْ  استطاع ىو ـبطوطات يف موجودة

ا  على اػبواطر ىذهِ  فيكتب عرفانية، كشوفات اػبواطر ىذه أفَّ  يظن وىو اػبواطر بعض بالوِ  على زبطر ردبَّ
ا  ! تقولوف؟ ماذا األَِئمَّة، عن روايات أَّنَّ
 من االبتدائية، يف طالب من مبتدئ، كاتب من مثبلً  لكم أقرأ ال أنا يتحدَّث، ىكذا ورجايل مؤرّخ ىذا

 ىذا عن اكتب لوُ  فقيل بو وجيء رياضي أو صحفي من مثبلً  لكم أقرأ ال أنا أمن، رجل يكتبو تقرير
 لعالػِمٍ  معروفة، تأرخيية موسوعات وصاحب معروؼ، وُمؤرِّخٍ  لعالػِمٍ  أقرأ أنا الرجاؿ، علم يف اكتب الشَّخص،

 حينئذٍ  نثقُ  فكيف صغًنة، مدينة يف اؼبدينة، نفس يف معو يعيش آخر شيعي   عالػِمٍ  عن يتحدَّث رجايل ،
 السيِّد إىل اإلساءةِ  يف فتاوى من الكبًن الرجايل   ىذا اػبوئي، السيِّد أصدرهُ  ما نفسو اغباؿ ىو ما !بالعلماء؟

اباً  كاف!! فيها يكذب اػبُوئي السيِّد كاف كاذبة فتاوى وىي الشًِّنازي ؿَبمَّد اباً  كاف يكذب، كذَّ  كذَّ
 معلومات لوُ  نقلوا غرَّروه، ىذا، أقصد ال أنا!! الكذب يقصد ال ىو طرحها، الَّيت اؼبعلومات يف يكذب
 يتأكَّد ال فحٌن احملقِّق، الكبًن الرِّجايل وعن مرجع عن أربدَّث ولكنَّين الكذب، ىذا فكتب عليها اعتمد
 من الذنوب، على واحملاسبة الشَّرعية اعبهة من ال العلميَّة اعبهة من!! كذاباً  يكوف أال األكاذيب وينقل
 . كّذاب كّذاب، كّذاب،!! كذَّاب ىو العلمية اعبهة
 بالعنواف بل الشَّرعي، بالعنواف ال يكذب، ىنا مرتضى جعفر السيِّد َكِذب، الكبلـ ىذا َكِذب، أيضاً  وىذا

 من مناذج ىذه كتب، عن نَػَقل الرَُّجل الواقع، أرض على موجودة غًن األشياء ىذه كذب، ىذا العلمي،
 مرتضى جعفر السيِّد وذَبري، َتسًن األمور ىي ىكذا واللِ  األمور، تُقيَّم ىكذا عنها، نقل الَّيت الكتب
 ذبري، ىكذا األمور ىذا، كبلموِ  على باألدلَّة وليأتِ  كتابوُ  ىو ىذا ىذا، كبلمي فلُيكذِّب حّي، العاملي

 أيّ  بابا] التأرخيية، باغبقائق الكاتب أضبد ُيسمِّيها الَّيت اغبقائق إلثبات والرِّجاؿ التأريخ جوِّ  يف نتحدَّث كَبنُ 
 [مهزلة؟ أي ملعبة؟ أي تأرخيية؟ حقائق

 ىذا مثل يف التّىات، وىذه اؼبهازؿ وىذه األكاذيب وىذهِ  الرَّجاؿ ُكُتب ىذهِ  األمور، ذبري كيف الحظتم
 آتيكم أفْ  أُريد أينَّ  ولو أمامكم، األرقاـ ىذه! عليكم؟ بالل تأرخيية، حبقيقةٍ  ُيسمَّى شيءٍ  من ىناؾ ىل الواقع
 بأسرار ؼبعرفيت علم عن وأقوؽبا سنوات معكم أبقى سنوات، معكم أبقى أفْ  باستطاعيت ذلك من أكثر بأمثلةٍ 
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ينيَّةِ  اؼبؤسَّسةِ  كواليس يف جيري دبا وؼبعرفيت الشِّيعي الواقع  اؼبكتبة على الواسع والّطبلعي الرَّظبية، الشِّيعيَّةِ  الدِّ
 نسوىا، قد كتبوىا الَّذين اؼبؤلِّفٌن نفس حّتَّ  وأمثلةٍ  بأمثلةٍ  آتيكم أفْ  بإمكاين!! تفاصيلها بُكلِّ  الشِّيعيَّة
 ادعوا اؼبرض، هبذا واؼبكتبات، الكتاب هبوس اؽبوس، هبذا ُمصابٌ  وأنا أصنع ماذا ولكنَّين!! ونسوىا كتبوىا

ينيَّةِ  اؼبؤسَّسةِ  رأس ُأصدِّع وال رؤوسكم ُأصدِّع ال حّتَّ  اؼبرض ىذا من الشِّفاء يل  دبا العزيزة الرَّظبيَّةِ  الشِّيعيَّةِ  الدِّ
 ..!!اؼبرض ىذا من بالشِّفاء يل ادعو والقبائح، الفضائح ىذه من ُأخرجوُ 

 اغبقيقةُ  ىذِه؟ الُقمامة ركاـ يف عليها تعثروا أفْ  ُيكن تأرخيية حبقيقةٍ  ُيسمَّى بقي شيء يوجد ىل تقولوف؟ ماذا
 مع علي   اغبقيقة، يعين اغبقّ  ،(الَحقَِِّمعََِِعِليِ : )واضحٌ  النَّبّ  حديث ؿُبَمَّد، آؿِ  عند فقط ؿُبَمَّد، آؿِ  عند

 أنتم دار، حيثما َعلي   مع تدورُ  لعليِّ  َعبدٌ  اغبقيقة ألفَّ  دار، ما حيثما معوُ  تدورُ  عليّ  مع واغبقيقةُ  اغبقيقة
 القلوب رحاؿ شدوا وفيزيائي، جغرايف رّحاؿٍ  عن أربدَّث ال! عليّ  إىل الرِّحاؿ شّدوا إذاً  اغبقيقة عن تبحثوف

  ... عليّ  إىل العقوؿ رحاؿ شّدوا! عليّ  إىل
 (. اأَلْولَِياءِيـََتوجَّوُِِِإلَيوِِِالَِّذيِاللَِوْجوُِِأَْينَِ) :األمر صاحب ىو وعليّ 

 ... بنا طاؿ الربنامج وقت متواصبلً  اغبديثُ  زاؿ ال
  ... الَقَمر رَِعايَةِ  يف  أَْترُكُكم

 اإلًْخَسًِْج عَلَى ًَهُخَببِعٍِنَب هُشَبىِدٌِنَب ًًَُخٌُهِ ًُخٌُىِنَب عَيْ الىَسْةَ إوْشِف احلُسَني أَخٍِهَ ًَخْوِ عَيْ الىَسْةِ وَبشِفَ ٌَب

  ... احلُسَني أَخٍِهَ بِحَكِّ

  ... اهلل أهَبىِ يف ... الشبشت ًفسِ على غداً هلخمبًب ... خَوٍعبً الدُّعَبء أَسأَلُىن
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ِ:وفيِالختام
الــىِأنّنــاِحاولنــاِنقــلِنصــو ِالبرنــاماِكمــاِىــيِوىــذاِالمطبــوعِالِالِبُــّدِمــنِالتنبيــوِ

يخلــوِمــنِأخطــاءِوىفــواتِفمــنِأرادِالدقّــةِالكاملــةِعليــوِمراجعــةِتســجيلِالبرنــاماِ
ِبصورةِالفيديوِأوِاألوديوِعلىِموقعِزىرائيون.
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ِمعِالتحيات
ِالـُمتابَعة
ِزىرائيون
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