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 الْوِئَت بَعد ًَالثَّالثٌُى الثَّبًَِْت تُمَلَحَالْ

 ًاألَزبَعٌُى سعبخَّال اجلُصْءُــ  فَبطِوَت َّب لَبَّْهِ

 01ج البَسَاءَة ضَعْفُ - 2 ق الشِّْعِّ الٌالع يف األبرت املنيح هالهحُ
 

  ... بَ َناِتْ  أَبْ َناِئيْ  َأَخَواِتْ  ْخَوِتْ إِ  َعلْيُكم َسبَلمٌ 
اً  غريبةٍ  وفاعليَّةٍ  بقوَّةٍ  يتحرَّكُ  الَّذي األبرت ادلنهجِ  مبلمح ح واحلديثُ  ..!!. فَاِطَمةِيَاِلبَّيكِِ: الُعنوانُ   جدَّ
ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  وسطِ  ح ُخصوصاً  الشِّيعيّ  الوسطِ  ح ُمتواصلٍ  َدؤوبٍ  ونشاطٍ   من واألغربُ  الرَّمسيَّة، يعيَّةِ الشِّ  الدِّ

 !!اجلميع وقضيضهم، بقضِّهم لوُ  مجيعاً  يُطربون الشِّيعة أنّ  ذلك كلِّ 
ا  احلَلقة َىذهِ  ح الصَّرحية، الواضحةِ  واألدلَّة الشَّواىدِ  من أيديكم بني سأضعُ  أّنَّ  أمس يوم َحلقةِ  ح ذكرتُ  ردبَّ

 يكن مل فالوقتُ  أمس، يومِ  َحلقةِ  ح َقصدُُتا الَّيت ىي ليَست نَّهاولك الشَّواىد من مُجلةً  أيديكم بني سأضعُ 
 واألدلَّةِ  الشَّواىدِ  من ذكرتوُ  وما احللقة، ىذهِ  ح سأكملوُ  أمس، يومِ  َحلقة ح احلديث إلكمالِ  كافياً 

 ىذهِ  ِح  الكبلم ّتَّ  إنْ  تَسيأ ُأخاطبهم، الَّذين أنتم ُعُقوِلكم ح األَبرَت  ادلنهجِ  تغلُغلِ  على الصَّرحيةِ  الواضحةِ 
 بني الَّيت َىذهِ  َحلقتنا ح ادلطالبِ  ِمن إليوِ  ننتهي ما حبسبِ  بعدىا الَّيت أو غد يوم حلقة ح سيأت احللقة،
  .أيدينا
 كان شئت، ما َسمِّ  حقائق، ح ُصَور، ح مصاديق، ح جهاٍت، ح أمس يوم حلقة ح احلديثُ  كان

 ُىزاالً  منها وأكثرُ  التأريخ، مهزلةُ !! ادلهزلة أيديكم بني تكشَّفت حيثُ  ينالعناو  ىذه مثل ح احلديثُ 
 الَّيت الَوقت نَفس ِح  والَكريهة الرَّديئة الَفاِضَحة الباىرة وال ُمعجزات الشِّيعي، الرِّجال علم مهزلةُ  وُسخريَّةً 

اً  عاليةٌ  وَقهَقهاتٌ  وَضحكٌ  العقول على ُسخريةٌ  ِملؤىا والَّيت واألباطيل، األكاذيب ِملؤىا  على تتواصلُ  جدَّ
 احلقائق، تضيعُ  وىكذا الرِّجال، بعلم ذلا عبلقة ال مزوَّرةٍ  ُكُتبٍ  بني ادلهَزلةُ  تِلك نشأت َكيفَ  رأيُتم الذقون،
 عنوُ  يُقالُ  والتزوير، واألباطيلِ  ادلهازلِ  من أكوامٍ  بني ما وىم االفقو، وُفبلنٌ  األعلم فبلنٌ  ُيشخَّصُ  وىكذا

 تتأكَّدوا أنْ  أردّت وإذا أيديكم بني عرضُتها احلقائق شئت، ما سمِّ  ويقال، يقال! فقاىة عنوُ  ويُقال! قيقرب
 جليَّةً  احلقائق وستجدون بأنفسكم عنها ِاحبثوا إليها، أشرتُ  الَّيت والشَّواىد والُكُتب ادلصادر تتّبعوا ذلك من

 ديَنكم لكم يُرقِّعوا كي ال ُمرّقعني إىل واذىبوا فرقِّعوا الرتقيع إىل َُتش   نفوسكم َكانت إذا أمَّا أخربُتكم، كما
 سُتقنعون ولكنَّكم ال ُممزَّقة ثقافَتكم يُرقِّعَ  أنْ  سيستطيع ُمرقِّعاً  أنَّ  َأظ ن وال وادلتخرِّقة، ادلتهرِّئة، وعقيدَتُكم

 !!الشِّيعيَّة الثَّقافة ةساح واقعُ  ىو ذلك رَُقع، إىل وربتاجُ  مهرتئة األخرى ىي ِبرُقعٍ  أنفَسكم
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 باألدلَّة آرائي أطرحُ  أّنِّ  وبينكم بيين فيما الفارق لكنَّ  أرى، فيما أنا وحر   أنتم، أحرارٌ  الرَّأي؟ ح زُبالفونين
 كما وُيِصّم، يُعمي حب   وىو نصبتموىم، أنتم ألصنامٍ  ُحب   أساسِ  على فُتخالفونين أنُتم وأمَّا والوثائق،

 تبنون الصَّنميَّةِ  من أساسٍ  على فأنتم وُيصّمك، يعميك ،(َوُيِصمِِّيُ ْعِميِِللشَّيءُِحبُّكَِ: )مننيادلؤ  أمري يقول
 الصَّنميَّة على يُبَن  الَّذي الرأي من والوثائق احلقائقِ  على يُبَن  الَّذي الرَّأيُ  أين! ىذا؟ من ىذا فأين آراءَكم،
 بني أضعُ  أّنِّ  كما وحقائِقكم بأدلَِّتكم وائتوّن ادليدان وُدونكم اء،اآلر  ح واحلماقةِ  ادلركَّبِ  باجلهل ال ُمشبعةِ 
 ..!!واألدلَّة وادلصادر والوثائق احلقائق أيديكم

 ُمناقشتوِ  ِبصددِ  ُكنتُ  لو ُمناقشتِو، بصددِ  لستُ  إنَّين وأُكرِّر الكاتب، أمحد ظاىرةِ  أجواءِ  ح احلديثُ  زال ال
ا فقرة، ِفقرةً و  موضوعاً  موضوعاً  كتابوُ  لتناولت  تعرفوا كي أيديكم بني الظَّاىرة َىذهِ  لعرضِ  ُىنا احلديث وإَّنَّ

ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  موقفُ : عليها النَّظر ُأسلِّط أنْ  أردتُ  الَّيت األمور مُجلة من !!األبرت ادلنهج نتائجُ  ىي ما  الدِّ
 ! ؟..الَكاِتب أمحد ِمن الرَّمسيَّة الشِّيعيَّةِ 
ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  ح أو العلمية احلوزة ح العلمية، باحلوزة ُيسمَّى ما ح نعرفوُ  لَّذيا الطبيعي الشَّيء  الشِّيعيَّةِ  الدِّ
ينيَّة، الشِّيعيَّة السِّياسيَّة التنظيمات ح وحّتَّ  ادلرجعيّ  اجلوِّ  ح أو الرَّمسيَّة  ىو نعرفوُ  الَّذي األجواء، ىذه ح الدِّ

ً، أم ُمهتدياً  سُلطئاً، أم ُمصيباً  كان سواء الرأي، ح شخصٌ  ُُيالفهم حني أنّو  بالعمالة سُيوَصمُ  فإنَّوُ  ضاالَّ
 آراءُه، َطرح حني البقيَّة حالُ  َحالوُ  الَكاِتب وأمحد اخلط، طول على الطبيعي الشَّيء ىو ىذا!! لؤلجنيب

 ابنُ  ىو الرَُّجل كذلك، ليس لُ والرَّجُ  لذلك، َتدفعوُ  ِجهات وىناك لؤلجنيب عميلٌ  أنَّوُ  ِمن َسيقال َقطعاً 
ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  منهج نفس طبَّقَ  وقد الرَّمسيَّة، الشِّيعيَّةِ  الدِّ  ح صادقاً  كان الرَّمسيَّة، الشِّيعيَّةِ  الدِّ

 ذلك، إىل يُؤدِّي ادلنهج البرتاء، الضاّلة النتيجةِ  ىذه إىل فوصل نفسِو، مع صادقاً  وكان ادلنهج تطبيقِ 
ينيَّةُ  وادلؤسَّسةُ   الوالدة رواياتُ  النتيجة، نفس إىل وصلوا فادلراجعُ  ذلك، إىل وصلت بنفسها الرَّمسيَّةُ  الشِّيعيَّةُ  الدِّ

 ألنَّوُ  النَّتيجة ِاستعجل الرَُّجل: قُلت كما ادلوضوع، حولَ  لفَّةً  َلف وا ولكنَّهم صحيحة، وليست ضعيفة عندىم
 ِمن يبدو والَّذي ُمشكلة، ِعندىم البقيَّة ذلك، غري وال أمخاس وال أموال ح وال زعامة ح ال مشكلة ِعندهُ  َما

ينيَّة ادلؤسَّسة فإنَّ  اإلمام يظهرُ  ِحينما زُلَمَّد آلِ  رواياتِ   وسُتخرِج األبرت منهَجها ستطبِّقُ  الرَّمسيَّة الشِّيعيَّة الدِّ
 الرِّوايات للسفياّن، ُمناصرين احُلجَّة اإلمام وجو ح وسيقفون ورائها من قطعاً  والشِّيعة ونتائَجها، فتاواىا
 أحاديثِ  ح األبرت ادلنهج عاقبة على الضَّوءِ  تسليط إىل نصل حينما الرِّوايات ىذهِ  على وسنأت ىكذا، تقول
 .البيت أىل
 أين إىل ادلنهج، اىذ عاقبة عند سنقفُ  الشِّيعيّ  الواقع ح األبرت ادلنهج مبلمح من احلديث ينتهي ما بعد

 ادلؤسَّسة وسط ح َكثري وكبلم عديدة ردود ىناك .الطاىرة العرتة حديثُ  ذلك ح ودليلنا! الشِّيعة؟ سيقود
ينيَّة  التسعينات، ح آراءهُ  َطرح حينما األوىل األيَّام ح خصوصاً  الكاتب، أمحد خبصوص الرَّمسيَّة الشِّيعيَّة الدِّ
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 الثَّاّن اإلمام وجود حول وادلفكِّرين والُعلماء ادلراجعِ  مع الكاتب أمحد حوارات): مسّاهُ  كتاباً  كتب قد وىو
 قد األمساء ُكلَّ  ليس قطعاً  ِامساً، ثبلثني على تشتمل ال ُمقدِّمة حِبسبِ  يديّ  َبني الَّيت الن سخة ىذه ،(عشر

ا يراسلهم مل أساساً  األمساء وبعض ُُييبوه، ومل راسلهم األمساء بعض حاوروه،  ردَّ  والبعض ُكتَبهم، ناقش وإَّنَّ
 منها والبعض حقيقيّ  منها البعض واحلوارات، الرسائل من رلموعة على يشتمل الكتاب ىذا بالنَّتيجة عليو،

 أمحد موضوع أنَّ  إىل ُأشري أنْ  أردت فقط الكتاب، ىذا ح جاء ما بكلِّ  يل شأن وال افرتاض، أو ُمفرَتض،
ينيَّة ادلؤسَّسةِ  وسط ح وللجدلِ  للحديثِ  مثاراً  كان الكاتب  . الرَّمسيَّة الشِّيعيَّة الدِّ
 ىذا: ادلثال سبيل على أجنبية، وجلهاتٍ  خفيَّة، جلهاتٍ  بالعمالة يصفونوُ  اجلميع أنّ  ىو الطبيعي الشَّيء
 الدول كأنَّ  ينيع العنوان، من وواضح ،(الشِّيعة دلهامجة الدويل ادلوظَّف: )عنوانوُ  الكوراّن عليّ  للشَّيخ كتابٌ 
ِلمهاجمةِالدوليِالموظَّفُِ) :الكتاب ُعنوان ىو ىذا الشِّيعة، دلهامجة الكاتب أمحد وظَّفت الكربى

ِعبدِأباطيلِرد - الكاتب ألمحد احلقيقي االسم ىو ىذا - الريِالرسولِعبدِأباطيلِردِالشِّيعة،
 الشَّيخ أُناقش أنْ  أريد ال ىنا أنا ، 1428 األوىل الطبعة ،(الكاتبِبأحمدِالمتسمِّيِالريِالرسول

 فقط الكتاب، ح جاء ما ُمناقشة بصددِ  لستُ  أتّفق، ال وقد ذََكرهُ  الَّذي بعض ح معوُ  أتّفق قد الكوراّن،
ام لقطة اللقطة، ىذه إىل ُأشري أنْ  أردتْ   ،1428 األوىل، الطبعة اذلدى، دار النَّاشر األجنبية، بالعمالةِ  االُتِّ

  :الكوراّن الشَّيخ وليق ماذا ،4 صفحة
ِِسرهُِقدِّسِالكلبيكانيِالسيِّدِالرَّاحلِالمرجعِمعَِ - الكاتب أمحد كتاب أمر - كتابوِِِأمرِوتداولت
 السيِّد وفاة بعد الكلبيكاّن، السيِّد صهر ىو الصَّاح الشَّيخ - ِظلُّوُِمدَِِّالصَّافيِالشَّيخِوالمرجع

 الكلبيكاّن رضا زَلمَّد السيِّد زللِّ  ح مرجعاً  صارَ  أيضاً  الكلبيكاّن احالصَّ  ا ُلطف الشَّيخ صار الكلبيكاّن
 - الكلبيكاّن رضا زلمَّد السيِّد يقصد - الكلبيكانيِالسيِّدِالراحلِالمرجعِمعِكتابوِِِأمرِوتداولت -

 السيِّد جعانمر  اآلن - الحوزةِعلماءِمنِغيرىماِكرأيِرأيهماِفكانِِظلُّوُِمدَِِّالصَّافيِالشَّيخِوالمرجع
 ىذا ىو ما - الحوزةِعلماءِمنِغيرىماِكرأيِرأيهماِفكان - الصَّاح ا لطف والشَّيخ الكلبيكاّن

 عنده ووقفت إليو اإلشارة ومرَّت عنو، احلديثُ  مرَّ  الَّذي الكتاب - الكتابةِىذهِصاحبِأنَِّ - الرأي؟
 ادلؤسَّسةِ  ح ادلتََّبعِ  األبرت ادلنهج حبسب الوالدة واياتر  ألسانيدِ  تضعيفوِ  ح الكاتب أمحد َكَتبوُ  ما منو وقرأتُ 
ينيَّة  يعين - الِكتابةًِِىذهِِِصاحبِأنَِّ - احلوزة؟ ُعلماء ورأي ادلراجع ىؤالء رأي ىو فما الرَّمسيَّة، الشِّيعيَّة الدِّ
 ُكل طبيعيَّة، ةقضيَّ  وىذه - التحريفِيتعمَّدَِفهو - !قلبوِ  إىل دخلوا - َحقِِّطَالبِليسَِ - الكاتب أمحد
 ادلؤسَّسات وسط ح ماشية قضيَّة وىذه ىناك، من ويُلصِّق ىنا من بكبلمٍ  يأت أنْ  حُياول بفكرة يقتنع واحد

ينيَّة ِالتحريفِيتعمَّدُِِفهوِحقِ ِطالبِليسِالِكتابةَِىذهَِصاحبِأنَِّ - الشِّيعيَّة وغري الشِّيعيَّة عموماً، الدِّ
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 عملتم أنتم الَّيت الطريقة نفس ىو أيضاً، علميَّة ليست كتُبكم إذاً  علميَّاً؟ ليس اذادل - علميَّاًِِليسَِِوكتابوُِ
ِعلىِىجومٌِِبلِعلميَّاًِِليسِوكتابوُِ - الشي نفس األساليب، نفس ادلصادر، نفس هبا، عمل ىو هبا

 بأنّ  علماً  - خرهآِإلىِأوَّلوِِِمنِوُعلمائوِالتشيُّعِعلىِىجومِبل - القضيَّة ىذه ىي - وُعلمائوِِِالتشيُّع
ا العلماء ىاجم ما الرَُّجل م: قال وإَّنَّ م أنّو صحيح وكذا، كذا يقولون بأَّنَّ  شيء وىذا منهم البعض أُتَّ

 هبذا الكاتب أمحد كان إذا: أقول أنْ  أريد أنا يقولون، كما الشَّيطان عن أُدافع أنْ  أريد ال ىنا أنا طبيعي،
  .أقولو أنْ  أريد الَّذي ىو ىذا! الطريقة؟ ذهى بنفس يُعاَمل ال غريهُ  فلماذا احلال
ا - آخرهِِِإلىِأوَّلوِِِِمنِوُعلمائوِِِالتشيُّعِعلىُِىجومٌَِِبلِعلميَّاًِِليسَِِوكتابوُِ  عن أُدافع أنَّين يتصوَّر البعض ردبَّ
امو قضية القضيَّة ىذه وعن الكاتب أمحد  بالعمالة مُ أُتَّ  ألنَّين نفسي عن أدافع أنْ  أريد وكأّنين بالعمالة اُتِّ

 أتدرون القصد، ىذا من الرتيليون من واحد وال قليب ح يُوجدُ  ال البتول الزَّىراءِ  وحقِّ  ادلاسونية، إىل وااِلنتماء
 ماذا ىم أحذيتهم، وأمسحُ  خدمتها ح وأكونُ  رأسي على ادلاسونية وأضع وأفتخرُ  أتشرَّف ألنَّين دلاذا؟

؟ يريدون  أشرف ذلك ادلرجعيَّة، أحاربُ !! يريدونو الَّذي ىو ىذا أليس ادلرجعيَّة، اربأح أنْ  مينِّ  يُريدون مينِّ
 وينتقصُ  إبليس عند عميلٌ  ىو الشِّيعة مراجع من دلرجعٍ  تابعاً  أو وكيبلً  أكون أنْ  من ادلرات تريليونات عندي

 يرذبفُ  الَّيت ادلرجعية حاربأُ  أّنِّ  األمر ح ما غاية ادلاسونية، عند عميبلً  أكون أنْ  يؤذيين فبل البيت، أىل من
 ُيشرِّفين فهذا يقولون، كما ادلرجعيَّة ُأحاربُ  أنَّين األمر ح ما غاية الليل، ينامون وال خوفاً  الغرب منها

 أو تابعاً  أو وكيبلً  أكونَ  أنْ  من أفضل رأسي على وأضعها ادلخابرات رجال أحذيةَ  وأمسحُ  ادلرَّات تريليونات
 زُلَمَّد، آلِ  ِمن يَنتقصون الَّذين السََّفَلة وأصهارىم ادلراجعِ  أوالد شلاسحِ  ِمن شلسحةً  أو ذيبلً  أو عبداً  أو َخادماً 
 ىذا ذلك؟ وكيف تقولون!! زُلَمَّد آل من ينتقصون الَّذين عن أربدَّث األخيار، عن أربدَّث ال أنا قطعاً 

 مكسيكّياً، مسلسبلً  الربنامج صار وقد حلقة 132 ادلئة، بعد والثبلثني الثَّانية احللقة ح اآلن ضلن الربنامج
 لستُ  ادلوضوع، هبذا يل شأن ال أنا لذلك باحلقائق، مآلى احللقات ىذهِ  كل   ترتى، احللقات زالت وال

 ىذا جلستُ  َلَما نفسي عن بالدفاعِ  مهتماً  كنت لو بذلك، أعبأ وال أبداً  نفسي عن الدفاع بقضيِّة ُمهتمَّاً 
 ذلك يقولون أنفسهم وىم الكتُف، تؤَكل أين من ألعرفُ  إنَّين ووا الثمار، أقطفُ  يفك ولعرفتُ  اجمللس،

 .هبذا أبايل ال لكنَّين الكتف، تؤَكل أين من أعرفُ  أنَّين يعرفون عين،
 مع! الشِّيعة دلهامجة الكاتب أمحد وظّفت الدول ،(الدويل ادلوظَّف: )واضح وعنوانوُ  الكتاب ىذا إىل أعود

ِىذهِِِصاحبِأنَِّ - الِكرام؟ً  مراجعنا يقول فماذا حال، أيِّ  على عليو، حُيسدون ال حاذلم يعةالشِّ  أنّ 
ِمنِوُعلمائوِِِالتشيُّعِعلىُِىجومَِبلِعلميَّاًِِليسِوكتابوُِِالتحريف،ِيتعمَّدُِِفهوِحقِِّطالبِليسِالكتابة

 مثلكم، ينكرُ  وىو األحاديث، تنكرون الَّذين أنتم - ِمئاتهاَِبلِاألحاديثِلعشراتِوإنكارٌِِآخرهِِِإلىِأوَّلوِِ
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 ادلراجع، ُىم لؤلحاديث إنكاراً  األشخاص أكثر أساساً  تعلَّم؟ أين من وىو! األحاديث؟ يُنِكر الَّذي من ىو
ِوإنكارٌِ - منهَجكم طبَّق حني منكم ذلك تعلَّم ولكنَّوُ  األحاديث أنكر صحيح ىو ذلك، على دالَّةٌ  وكتبهم

 من خليَّة كتبكم يعين - االستداللًِِفيِوتعسُّفٌِِالمطالبِفيِوخلطٌِِتهامئاِبلِاألحاديثِلعشرات
 وصفٌ  ىو ىذا كبلمكم أنَّ  على تدل   بأمثلةٍ  جلئت وإالَّ  وقت عندي ما أنا البيانات، ستأت! ذلك؟

 على تشتمل الَّيت ُكتبكم من والعشرات بالعشرات آت أن وبإمكاّن لكتابِو، وصفاً  يكون أنْ  قبل لكتِبكم
ِوتعسُّفِالمطالبِفيِوخلط - اآلالف بل ادلئات بل األحاديث لعشرات إنكار فيها الَّيت األوصاف ىذهِ 
ِيدلُِِّالسَّقيمةِأفكارهُِِمحورَهُِِيكونِعلميَّاًِِمؤتمراًِِتعقدِأنِِْالحوزةِمنِطََلبوُِِأنَِِّكماِاالستدالل،ِفي

ِإلىِوتدفعوُِِوراءهُِِتقفُِِجهةًِِأنَِِّعلىِيدلِبلِالشُّهرة،ِويحبُِِّحجموِمنِأكبرِلنفسوِِِيعطيِأنَّوِعلى
  .ذلك

ِبعد -:يقول الكوراّن الشَّيخ ىو ،(األجانب دلساعدة الكاذب أمحد ابتكار: )عنوان ربت 8 صفحة ح
ِيعرفونوُِِالَّذينِبعضِليِأكَّدِمعوُِِمناظرتيِبعدِ؛ُِقربِعنِيعرفونوُِِالَّذينِبعضِليِأكَّدَِِمعوِمناظرتي

ِعنِوبحثُهمِأسئلتهمِوَكثُرتِالفقيوِواليةِونظريةِإيرانِبثورةِذرعاًِِالغربيونِقضاِعندماِأنَّوُِقربِعن
ينيِأساسها َِفَشل - الكاتب أمحد يعين - الوقتِذلكِفيِالريَِكانِالُعلماءِمنِيُعارضهاِوعمَّنِالدِّ

ِةأجنبيَِّاستخباراتٍِِدائرةِفقصدِجديدِعملٍِِمجالِعنِيَبحثُُِِمغاضباًِِفتركهاِإيرانِفيِعملوِِِفي
ِعليوِِِالمهديِِّاإلمامِوالدةِتنفيِعلميَّةِحقائقِاكتشفِأنَّوِلهمِوَزَعمُِيحبُّونوُِِبابٍِِمنِإليهمِودخل
ِالفقيوِواليةُِِانتفتِالمهديِِّوجودِانتفىِوإذاِالنَّظريةِىذهِِِاخترعواِالشِّيعةُِعلماءِأنَِِّوتُِثبتِالسَّالم

ِاللَُّقَطةِأوِاللُّْقَطةِالشَّيخِبهذاِالقومِففرح - خابراتادل دوائر يعين - القومِففرحَِِنائبُو،ِالفقيوِألنَِّ
ِعلىِوشجَّعوهِوساعدوهِالريِالرَّسولِعبدِباسمِالفقيوِوواليةِالشِّيعيِاإلرىابِِضدَِِّاختراعوُِِوَسجَّلوا

  !اخلائبة؟ احلكاية ىذه ما - العمل
 َجعلها والَّيت السيستاّن السيِّد دلرجعيَّة التَّابعة الكوثر ُمؤسَّسة عن ربدَّثت حينما الكوراّن الشَّيخ تتذكَّرون إذا

 عليّ  الشيخ وَخرج الفيديو، عرضنا وقد مرقصاً، الِكشمريي ُمرتضى السيِّد الغرب ح األعلى ووكيلوُ  ِصهرهُ 
ِقضيَّةِفي - إيلَّ  يشري - الغّزيِىذاِكذبهاِكذبةٍِِفيِحقَّقتُِِوقد: )يقول الفضائيات على الكوراّن
 أم اللنب؟ أُمّ  َّنيَّو مؤسَّسة التحقيق؟ مؤسَّسات من ُمؤسَّسة أيّ  ح ىو أدري ما أنا] ،(الكوثرُِمؤسَّسة
 احلقائق عرضت ذلك بعد ولكنَّين![ أدري ما حقَّق؟ ىو مؤسَّسة أي ح الطرشي؟ أُمّ  شكريّة مؤسَّسة

 أنّ  يبدو[ اخلرابيط؟ چ ذي مثل اخلرابيط وىذه] التحقيق؟ ذلك مثل التحقيق ىذا ىل ندري فما والوثائق،
 !!تسري ىكذا ىي دائماً  القضيَّة
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 قال، ما ذلم وقال ادلخابرات دوائر إىل وذىب تقول ما مثل عميل الرَّجل الكاتب أمحد بأس ال أقول أنا
 ضحك ما مثل اآلخر، البعض على بعضهم الُعلماء يضحكون ما مثل مضحكة، ادلخابرات دوائر وكأنَّ 
 الكاتب أمحد يأتيهم مضحكة الدولية ادلخابرات وكأنَّ  احلكيم، السيِّد على لرِّفاعيا طالب السيِّد مثبلً 

 الكاتب أمحد فليكن! التفاىات؟ ىذه ما ربملوَّنا؟ أنتم ُعُقول أيّ ! العقول؟ ىذه ما! عليهم ويضحك
 .كذلك اآلخرون وليكن كذلك
ينيَّ  ادلؤسَّسة من احلوزوي الواقع من َّناذج على َّنر دعونا  توجد ال دلاذا: القباصلي أمحد :الرَّمسيَّة الشِّيعيَّة ةالدِّ
 بقلموِ  سواءً  طرحها الَّيت الُكتب عدد! دلاذا؟ الكاتب؟ أمحد إىل ُوجِّهت الَّيت احلملة مستوى بنفس محلة عليو

 من ثرأك األحاديث عدد سروش، الكرمي عبد منهجيَّة السروشية، ادلنهجيَّة أجواء ح ترمجها الَّيت الُكتب أو
 ح منها بادلئة واحد الكاتب أمحد ميتلك ال الزَّائدة واجلرأة والسوقية الوقاحة الكاتب، أمحد أحاديث
 ال ُمتجرّأً  وال َوقَحاً  يُكن مل طرحِو، وح َكبلموِ  ح ىادئ الرَّجل أحاديثوِ  إىل استمعوا الكاتب أمحد أحاديثِو،

 بادلنهج لوُ  عبلقة ال جديد دبنهجٍ  جاء القباصلي بينما دلنهج،ا نَفسَ  استعمل وىو أحاديثِو، ح وال كتبوِ  ح
 َكَتبوُ  ما بني وما ُمرتَجم بني ما َكثرية ُكتب جديد، منهج وىو سروش الكرمي عبد منهج يُطبِّق احلوزوي،

 ح ُمعيَّنة أوساط ح شعبيَّة لوُ  النَّجف، ح بعمامتوِ  ويتخطَّى يَتمشَّى َكثرية، ولقاءات أحاديث بقلمو،
 ولكن القباصلي، ألمحد أؤرّخ أنْ  أريد ال ىنا أنا االعرتاضات، َكانت َكيف إيران ح اعُتِقل وحني الِعراق،

 !! احُلجَّة اإلمام وجودَ  أنكر إذ الشَّيء نَفس وىو! عليو؟ يُعرَتضُ  ال دلاذا
 تتَّضح حّتَّ  بذلك بأس ال ولكن الطول من شيء فيو الفيديو كان وإنْ  القباصلي أمحد معَ  الفيديو ىذا معَ 

 وسبلموُ  اِ  صلواتُ  زمانِنا إمامَ  فيوِ  يُنِكر وىو القباصلي أمحد فيديو مع معاً . ال ُمشاىد عند والصورةُ  الفكرةُ 
  :عليو

 عنده كان اإلمام ولد، عنده أنَّوُ  يعلم الشِّيعة من واحد وال توج العسكريّ  اإلمام يعين الزَّمان ذلك ح]
 يسّموه اللي جعفر أخوه لئلمام؟ الوريث فمن أموال، ُكلَّها ىاي وخدم وجواري أموالو  ِضياع أمبلك،
 أو اجلدَّة يسموىا أو يسموَّنا حذيفة العسكري أم العسكري، أم منهو مبلحظني، الكذاب، جبعفر الشِّيعة

 ما إذا والد،األ األوىل الطبقة إذا عدىم السين ادلذىب وريث، أيضاً  وأخوه وريث امو يسموىا، احلسن أم
 حصَّة، الو ىم األخ األخ، سبنع ال لكن حصة اذلا األم لؤلخ، تروح الرتكة ادلن؟ الوراثة تروح أوالد عنده
 األوىل الطبقة من واحد إذا األوىل، الطبقة ىي واألب األم أو الزوجة أو األوالد الشِّيعيّ  بادلذىب عندنا

 والعمات العمة منهو؟ الثالثة الطبقة واألخوات، اإلخوة منهو؟ الثانية الطبقة الثَّانية، الطبقة مينع موجود
 نصف ينطون أنْ  ُيب كان احلنفي كان السائد ادلذىب وىو الُسين ادلذىب فعند واألخوال، واألعمام

 سريع رسول أرسلت بادلدينة كانت اإلمام أم ُحذيفة احُلجَّة، عم يعين العسكرّي، احلسن أخو جلعفر ادلرياث
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 حامل، اجلارية وىذه جارية فد عنده جان العسكريّ  احَلسن أنَّوُ  أدري أنا: ذلم قالت لسامراء بلفةاخل دار إىل
 أم جت أن إىل انتظروا أن إىل جواري ىواي عنده صحيح بلكت شوف قالوا ادلرياث، َقسَّموا ما بعد توقَّفوا،

 اإلمام زلظية ادلختصة اجلارية ىي ىذه: قال اجلوراي، واحدة عينت ىذه، قالت سامراء إىل اجت احلسن،
 مخسة اجلارية ىاي حجزوا حجزت احلكومة فأجوا ادلرياث، يأخذ أن جعفر سبنع حّتَّ  ولد ببطنها أكو حتماً 
 نصف األم بني ادلرياث فقسموا سراحها، اطلقوا محل عندىا ما شافوا أن إىل اشهر، سبعة اشهر ست أشهر
 على شديد النزاع كان الوقت بذاك الكذاب، الشِّيعة يسموه كانوا اللي جعفر جلعفر، ونصف لؤلم

 كان القزويين فارس امسو جعفر ويا صار عندىم من واحد العسكريّ  احلسن اإلمام مجاعة من اثنني األموال،
 لئلمام ُموايل كان جعفر ابن عليّ  اآلخر جعفر، إىل من؟ إىل ينطيو اخلُمس ُييب كان إيران مشال

 اإلمام وزمن العسكري زمن ح صار النِّزاع فهكذا العسكري، إىل جعفر، إىل مساخلُ  ينطي كان العسكريّ 
 القائمني ذوال الشِّيعة، فانقسموا ولد عنده صار أنَّوُ  معلومة عنده كان ما اإلمام توج عندما اذلادي،

 ىاالنسجام اجةح ىم اآلن غاب فاإلمام غاب، اإلمام قالوا ومجاعة عثمان ابن زُلَمَّد وابنو عثمان عاحلاشية
 يغيب إمام يغيب، نيب يصري أنَّوُ  ادلسلمني وذىنية الشِّيعة ذىنية ح موجود كان الغائب االنسجام أنَّ  ذكرت
 دين على مو ىم معارضة ىم ميثلهم رمز فد حيتاجون كانوا الشِّيعة ألنَّ  الشِّيعة وحاجة ينسجم، ما يصري

 . .. [السائد الدين على وال احلكومة
 الَّيت بالطريقة زماننا إمام والدة صريح بشكلٍ  يُنِكرُ  وىو القباصلي أمحد الوقت نفس ح شاىدّتو  مسعُتم

اً  ليس الربنامج! ىؤالء ُمناقشة بصددِ  لستُ  ىنا وأنا طرحها،  أمحد ناقشت ما أّنَّ  ما مثل ادلوضوع، ذلذا ُمعدَّ
 ادلعروفة العوائل ومن وىامشي وُمعمَّم صلفيٌ  يالقباصل أمحد القباصلي، ألمحد ُمناقشاً  فلستُ  ذكرهُ  فيما الكاتب

 مُجعة إمام شقيق وىو عليو، اِ  رمحةُ  القباصلي حسن السيِّد ادلعروف النَّجفي اخلطيب ابنُ  ىو النَّجف، ح
 ادلراجع أحد اِبنةُ  ووالدتوُ  القباصلي حسن السيِّد معروف َخطيب والدهُ  القباصلي، الدِّين صدر السيِّد النَّجف

 آخر مرجع َجّدهِ  شقيقُ  وأيضاً  التربيزي، جواد السيِّد الكبري ادلرجعُ  ىو أُمِّوِ  جهةِ  من َجد هُ  النَّجف، ح لكبارا
 الوسط داخل ومن ادلرجعي، الوسط داخل من فهو التربيزي، عليّ  السيِّد الكبار، النَّجف مراجع من معروف
 السيِّد ابن حسني السيِّد صديقوُ  ِلمن؟ صديقاً  وكان النَّجف ح عاش احلوزوي، الوسط داخل ومن ادلعمَّم،

 إيران، إىل ذىب حينما معوُ  تواصلٍ  على وبقي األجواء، ىذهِ  ح عاش ىو اخلُميين، السيِّد ابن ُمصطفى
 أمحد ىو ىذا ادلرجعيات، بيوت ح العمائم، جوِّ  ح قم، بني وما النَّجف بني ما اجلو ىذا ح عاش

 من سروش الكرمي عبد ونُظراء سروش الكرمي عبد بفكر ُأشِبع حني إليو؟ ربوَّل ما إىل لربوَّ  دلاذا القباصلي،
 قرأوا لو احلوزةِ  عمائم من الكثريين أنَّ  أعتقد أنا الُعمق، من شيء فيو فكراً  طرحوا وقد وتبلميذهِ  ُزمبلئوِ 
 ح احلوزوي الفكر ألنَّ  بل ،الصحة غاية ح فكره ألنَّ  ال دلاذا؟ فكره، سيعتنقون سروش الكرمي عبد كتب
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 أكذوبة، ىذه!! والتحقيق والِفكر العلم فيها احلوزة أنَّ  أكذوبة أكذوبة، ىذهِ ! اذلُزال غاية ح! الضحالة غاية
 أمحد وغري القباصلي أمحد دفع الَّذي السَّبب ىو ىذا الواقع، ىو ىذا!! الشِّيعة على هبا ُضِحك أكذوبة
 ولُعلمائنا دلراجعنا الثَّقاح ادلستوى ح ادلوجودة والسَّخافة وللسَّطحية ادلوجود للُهزال االذباه، ىذا إىل القباصلي

 . األحيان من كثريٍ  ح معدوم بل ضحل الثقاح ادلستوى ودلعمِّمينا،
 ضّلوا، أُناس ىم واخللفيات، األسباب ندرس أنْ  أردنا إذا عميل، القباصلي أمحد وال عميل الكاتب أمحد ال

 منهجٍ  بني قَارن الرَُّجل وىذا الضبلل، إىل يقود ادلنهج ادلنهج، نفس بسببِ  ضلَّ  الكاتب أمحد رَّجلال ىذا
 ىي دلاذا الضحلة، ادلناىج وبني اجلديد الفكري الطرح معُو، ومن سروش َطَرحوُ  جديد طرحٍ  بني جديد،
ا ضحلة؟  من البدويّ  ادلستوى عتمدتا سطحية، بدوية مناىج النَّاصبية وادلناىج ناصبية، مناىج ألَّنَّ
  .زُلَمَّد آلُ  عنوُ  ربدَّث الَّذي احلقائق وإدراك الُعمق عن بعيداً  للغة الُعرحّ  الظهور واعتمدت التفكري

ينيَّة فادلؤسَّسة  الَّيت والزِّيارات األدعية وضعَّفت البيت، أىل أحاديث ح جاء الَّيت الُقرآن حقائق نفت الدِّ
 والنَّجاسة، الطَّهارةِ  بأحاديث وسبسَّكت ادلعارف أحاديث وألغت وادلضامني، اراتاإلش عميق على تشتملُ 

 وبالظهور البدوي بادلنطق بدوية بعقليَّةٍ  معها تعاملوا ادلستوى، ىذا تتجاوز ال العقائدية األحاديث وحّتَّ 
 رفضوا لكنَّهم زُلَمَّد، آل يدهُ يُر  شيءٌ  الفلسفة أنَّ  من أقول أنَّين ال الفلسفة، رفضوا ذلك، من أكثر ال العرح

 والتصو ف العرفان إنَّ  أقول أنَّين ال والتصو ف العرفان ورفضوا! عقوذلم ولسطحّيةِ  هبا معرفتهم لعدم الفلسفة
 بعلم وسبسَّكوا ادلطالب، ىذهِ  ح الَّذي الُعمق معرفة ولعدم لسطحيَّتهم ذلك رفضوا ولكنَّهم زُلَمَّد آلُ  يُريدهُ 

 خلطةً  وأوجد سروش الكرمي عبد جاء فحني السَّطحي، ادلستوى ىذا ح الَّيت وبادلطالب سَّخيفال الكبلم
 بني وما ادلطالب بعض ح العرفاّن العمق بني وما جامعيٌ  أستاذٌ  وىو ادلعاصرة التقنية العلوم بني ما جديدة،

 وسطحيَّتها، مطالبها وسخافة احلوزةِ  بضحالة ُقورنت ما إذا مازجها، خبلطةٍ  جاء الُقرآن آليات الص وح الفهم
 لكنَّهم ربوَّلوا كثريٌ  وىناك ادلنهج، ىذا إىل سيتحوَّل فإنَّوُ  ادلطالب هبذه قناعةً  وُيد اجلُرأة ميتلكُ  الَّذي قطعاً 

 ح ذبري األمور ىذه وكانت التسعينات ح إيران، ح ُكنتُ  أنْ  ُمنذُ  األمر هبذا علمٍ  على أنا ذلك، يُعلنون ال
 .للنَّاس ذلك يُعلنون ال لكنَّهم هبا ُمقتنعون وىم ادلطالب ىذه عن يسألونين فاربوّن كثريون وىناك خلفاء،ا

 موقفٌ  يُ تَّخ َذ مل فلماذا العلين، الواضح الصريح النحو وهبذا احُلجَّة اإلمام وجودَ  أنكر ىذا القباصلي فأمحد
ذ كما ِضدَّه  ال أنا النَّجف، ح طولو على يسري فهو! بينهم ومن نائهمأب من ألنَّوُ ! الكاتب؟ أمحد ضدّ  ازبِّ
 ما آخر، شخصٍ  بأي وال القباصلي بأمحد وال الكاتب بأمحد ال يل شأنَ  ال الرَُّجل، على ُأحرِّض أنْ  أريد

 .شخصية مشكلة عندي وما فكرية، عقائدية مشكليت أحد، مع مشكلة عندي
يقةالص ُظبلمة عن فيوِ  يتحدَّث آخر فيديو ىناك  األسلوب وهبذا  باصليگال  أمحد إىل نستمع الطَّاىرة، دِّ

 :السَّاخر
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 كسر اخلطاب ابن عمر ألنَّوُ  ليش؟ إيران ح أكثرىم الشِّيعة والثَّقافة، وادلكان الزمان بتغريات تتغري .]..
 فّلشوىاي عالبعران أجبلف عرب  ولگن  ما مثل ُيي الفرس مثل عظيمة امرباطورية يعين وأذذلم، خشومهم

 يوزعها والنُببلء األشراف بنات يوّزعها، لعمر ُييبوىا باآلالف نسائهم وياخذون األشراف يقتلون بعدين
 كراىية تظل السنني مئات تروح، ما! تروح؟ سنتني سنة يعين تبقى ىذه بيهن يتوّنسون اذلمج ذوال على

 عمر يلعنون عمر فعبلً  ُعمر، الوليد، ابن الدخ وال بكر، أبو مو إيران ح الشِّيعة أعداء أعدا ىذا بل باقية،
 الزىراء ضلع كسر ال ىو وإالَّ  ديين، طابع فد ينطوه حّتَّ  الزىراء ضلع كسر أنَّو شنهو؟ عليو ورتبوا ليش؟

 كاملة امرباطورية سهلة مو سهلة، مو سهلة مو حقهم العجم واقعاً، ،(احلاضرين ضحكات) شي وال
 دينهم، على وخبّلىم انسحب أشهر عدة ورا كلها إيران احتل اسكندر ،ىيجي فعل ما اسكندر يفّلشها،

 وكل فّلشوه بالسيوف فّلشوه كسرى تاج حّتَّ  دمار، خّلوا ال أعراض خّلوا ال بيهم؟ اشسّووا العرب ذوال
 ىالزمان لو تاج، ىذا يفهمون ما ذىب، تفّلشو، انت ليش چا العنوان من واضح وتره قطعة، انطوه واحد
 ما قدمي، أثر أثر، ىاي" بودا" فّلشوا طالبان ما مثل عليهم تشتكي الرتاث ومنظمات متحدة ألمما چان

 [. النتائج والنتائج باختصار النظرية أساس فهذي.. ليش شنو آثار يفتهمون
 القباصلي، أمحد فيو يتحدَّث الَّذي ادلنتدى ح العالية وللقهقهات السَّاخرة للطريقة وشاىدّت استمعتم

 يستهزئ بالُقرآن، يستهزئ بالنَّيّب، يستهزئ وىو القباصلي أمحد إىل واستمعوا اليوتيوب على ادخلوا خلوا،اد
 بالزَّىراء يَرتبطُ  الَّذي ادلقطع هبذا ِجئتُ  أنا شيء، بُكلِّ  يستهزئ زُلَمَّد، بآل يستهزئ جبربائيل، بادلبلئكة،

 ادلركز ىي والزَّىراءُ ..!! . فَاِطَمةِياِلبَّيكِِ :ُعنواَّنا واحللقاتُ  ىراء،الزَّ  واآلخر األوَّل زلورهُ  أساساً  الربنامج ألنَّ 
 .واآلخرة الدنيا ح سيِّدتُنا ىي الزَّىراءُ ! ديننا ىي! قبلتنا ىي! كعبتنا ىي الزَّىراء!! حولوُ  ندورُ  الَّذي
 ىو اآلنية، نفسِ  من يشربون فهم الزَّىراء، ُظبلمة ينكرُ  قطعاً  ىو الوقاحة، ىذه دبثل يتكلَّم مل الكاتب أمحدُ 
 أمحد بني الفارق ىو ما: أقول لكنَّين اجلميع، اآلنية، نفس من يشربون ىم الزَّىراء، ُظبلمة ينكر أيضاً 

 اسم االسم ىذا الكاتب أمحد كان وإنْ  أمحد، امسو وىذا أمحد امسو ىذا القباصلي؟ أمحد وبني الكاتب
 أمحدٌ  وىذا كرببلئي ، أمحدٌ  فهذا االسم، هبذا يُعَرف اآلن ىو ولكن الرَّسول، عبد احلقيقي وامسوُ  مستعار،

 . صلفي  
 ،النَّجف ح عليو مغضوبٌ  الشِّريازي واجلو الشِّريازي، اجلو من ىو: أوَّالً : الكاتب أمحد أنَّ  الفارق لكن
 الدخل من أقل أو وسطادلت الدَّخل ذات تكون قد العوائل من ادلتواضعة، العوائل من عائلةٍ  من ىو: وثانياً 

 جهةِ  ومن أبيو جهةِ  من العمائم وسط من ىو ادلرجعي، الوسط داخل من فهو: القباصلي أمحد أمَّا. ادلتوسط
 ولذا كبرية، وعمائم وعمائم وعمائم عمائم بني من خرجت عمامةٌ  فهو اليوم، ىذا إىل ُمعمَّماً  زال وال أُمِّو،
 . ااِلُتاماتو  الردود عن بعيداً  القباصلي أمحد بقي
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ا القباصلي أمحد على أنكر من ُىناك نعم  يُقاس ال ولكن القباصلي، الدين صدر أخيوِ  من براءة صدرت وردبَّ
 ال بينما بالعمالة، الكاتب أمحد على دائماً  واإلثارات الكاتب، أمحدُ  بوِ  ووِجوُ  دبا القباصلي أمحد بوِ  ُووجو ما

 النَّجف، من عمائمهم، من أوالدىم، من بينهم، من ألنَّوُ  دلاذا؟ ةبالعمال القباصلي أمحد على إثارات توجد
 فاسدة، مؤسَّسة ،الوسط ىذا داخل من ادلراجع، أحفاد من ادلعّمم، الوسط من اذلامشيني، من ادلعمَّمني، من

 ..!!فساِدىا أدلَّةِ  من دليل وىذا فاسدة، دينيَّة مؤسَّسة
ثُنا يتالَّ  األمثلة ىذه من آخر مثالٍ  إىل أذىبُ  ينيَّة ادلؤسَّسة فسادِ  عن مجيعاً  رُبدِّ  حسني: الرَّمسيَّة الشِّيعيَّة الدِّ
 الصَّدرُ  ىو ىذا: عنو يقولون كانوا قم ح ُكنَّا حينما الدِّيين، ادلرجعُ  ا، آيةُ  ادلؤيَّد، حسني الشَّيخ !!ادلؤيَّد

 العصر إدريس بابن ُيسم ونو كانوا الصَّدر، باقر زلمَّد بعد ثانياً  صدراً  سيكون يعين النَّوابع، من نابغة الثَّاّن،
ينيَّة ادلؤسَّسة زمانو ح إدريس ابن العصر، إدريس بابن يسّمونوُ  ىم![ َّنونة إدريس ابن أساس على]  الدِّ

 ح كتاباً  لنا وَكَتب البيت أىل أحاديث ُكلَّ  ضعَّف إدريس؟ ابن فعل وماذا الطوسي، على ردَّ  ألنَّوُ  كفَّرتوُ 
 َّنونة فد إدريس ابن أساس على يعين! ]الفتوح؟ فتح ىل بو، جاء الَّذي ىذا ىو والدم، وادلين واخلرء البول
  .واخلرء البول ح كتاباً  لنا وَكَتب البيت أىل أحاديث ضعَّف البقيَّة، حال حالوُ  ىو!![ يعين

، ذلك يسمعون تبلمذت وكان أقول ُكنتُ  فحينما اهِ  ينحو الرجل ىذا إنَّ : أقول مينِّ  كانوا النَّواصب، باذبِّ
 ما! حظكم؟ طيحة على لو حظو؟ طيحة على احسده؟ عليمن عمي يا ولك] الرَُّجل، حيسد: يقولون

 يقولون ال دلاذا عنُو؟ يتحدَّثون ال فلماذا ورمسي، علين بشكل وىابياً  صار الرجل [!أحسده؟ عليمن  لويلگت 
 !! بينهم من أيضاً  أوالدىم، من ألنَّو ذلك؟ أحد يقول ال دلاذا للمخابرات؟ عميل أنَّوُ  من

 السيِّد وخالوُ  الصَّدر، ُمقتدى للسيِّد خالةٍ  وابن احلكيم، عّمار للسيِّد خالةٍ  ابنُ  ىو ادلؤيَّد حسني الشَّيخ
 الصَّدر، آل من الكاظمي، إمساعيل ابن حسني السيِّد وليس الصَّدر ىادي حسني السيِّد الصَّدر، حسني

 ولكن بينهما، فيما حدث طبلقاً  أنَّ  مسعتُ  احلكيم، عّمار السيِّد شقيقة يعين احلكيم العزيز عبد ابنة زوجتوُ و 
 وكانوا األجواء، ىذه من نعم ادلؤيَّد، حسني الشَّيخ خرج اجلو ىذا من وروابط، أوالد بينهم فيما بالنَّتيجة
 من البداية، من النَّواصب، باذباه اذباىاتوُ  كانت لبدايةا من واضح والرَُّجل واألوصاف، األلقاب لوُ  ُيسطِّرون

 !! ادلخابرات ح ويعمل ادلاسونية، ح يشتغل أنَّوُ  من قال أحداً  أنَّ  مسعنا ما!! بداياتوِ 
 بعض ردبا هبدوء اعرضوىا ولكن ادلؤيَّد حسني للشَّيخ الصور من رلموعة لنا أعرضوا رجاءاً  روم الكنرتول

  :عليقت إىل ربتاج الصور
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 ىذهِ  البيت أىل عن رواياتنا ح مجيلة، طابقية عمامة الطابقية، عمامتوِ  ح وىو مجيلة صورة صورتو ىذه
 إىل ارجعوا الرِّوايات تقول ىكذا! الشَّيطان عمائمُ ! إبليس عمائم ىي األجبلء علماؤنا يلبسها الَّيت العمائم
 ال أنَّو رأيهم الصَّدوق الشَّيخ زمان ح الشِّيعة فقهاءُ  الشِّيعة مشايخُ  يقول الفقيو ح الصَّدوق الشَّيخ الكاح،

 هبذه ادلؤيَّد حسني للشَّيخ مجيلة صورة شيعيَّة، رائحةٌ  فيها ذلك مع ولكن العمائم، هبذه الصَّبلة ذبوز
  ..!!الطابقية العمامة

 

 
 

 ..!!الطابقية بالعمامة أيضاً  أخرى صورة وىذه
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 .أخرى وصورة

 
 اذلداية ُسينِّ  وأصبح رافضي كان مكتوب اإلنرتنت ح منشورة ىكذا الصورة على ُكِتب مجيلة رةصو  ىذه
ينيَّة للمؤسَّسة وىنيئاً  لُو، ىنيئاً  ادلؤيد، حسني ا، من  .الرمسية الدِّ
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 ابيةالوى أنَّ  اخلليجي الوسط ح معروف احلمراء، باليشاميغ اجلميع وُتبلحظون الوىايب احلفل من صورة ىذه
م يعين ال ذلم، الرَّمسي الرَّمز فهو!! أُميَّة لبين األمحر باللون اعتزازاً  احلمراء اليشاميغ يلبسون  يلبسون ال أَّنَّ

 محراء رايةٌ  السفياّن راية عندنا الرِّوايات وح احلمراء، اليشاميغ ذلم الرَّمسي العنوان ولكن البيضاء، الكوفّيات
 !! األمويّ  اللون ىو األمحر اللون ء،محرا رايةٌ  أُميَّة بين وراية
 حسني الشيخ فيو أعلن الَّذي احلفل ح ىي الصورة ىذه السَّابقة، الصورة إىل ارجعوا رجاءاً  الصورة ىذه

ون كما الشِّيعيّ  ادلرجع ادلؤيَّد  صريحٍ  بشكل وىابّيتوُ  أعلن ىنا األصويل، اجملتهد اقِّق الفقيو ا آية عنو يعربِّ
 ..!!األموية الوىابية إىل وأساتذُتا مشاُيها أحدِ  بتحّول العلميَّة للحوزة مباركٌ  ورمسّي،

 
 :بعدىا الَّيت. الرجلني بني ذبمع مجيلة صورة الضاري حارث مع الصورة ىذه

 
 وىو للجدل ادلثرية الشَّخصية الكوييت الربدلان عضو الطباطبائي وليد معروفة شخصية مع صورة وىذه

 .معروفة شخصية
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 .صفا قناة على ىذه

 
 صار العراقية باللهجة يعين اجلّو، استطاب قد ادلؤيَّد حسني الشيخ أنَّ  ويبدو خليجية، قناة على وىذه

 إىل نعود. ا شاء ما ناصح اللبنانيون يقول كما ا، شاء ما صحتو يعين منعنع، ىوايو ىوايو يعين مربرب،
 :بعدىا الَّيت الصورة إىل نذىب. السَّابقة الص ورة
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 ىكذا اليمن علماء من اليمنيني من رلموعة مع ادلؤيَّد حسني الشيخ عليها ُكِتب وكما مجيلة صور ىذه

 الشَّيخ أيضاً  ويبدو ادلعروف الوىايب" الديزاين" ىذا القصرية الدشاديش وُتبلحظون الصورة على ُكتب
 كبرية كروش الوىايب، اذلندام ح واضح شعار ىذا وى أيضاً، القصرية السوداء بدشداشتو أيضاً  ادلؤيَّد حسني

  !!قصرية ودشاديش كبرية كروش! ىذا سجع يبدو قصرية، دشاديش مع
 :بعدىا الَّيت الصورة إىل نذىب

 
  .أخرى صورة أيضاً  وىذه
 :بعدىا والَّيت



  94/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 231 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 21 - 
 

 
 :بعدىا والَّيت

 
 :بعدىا الَّيت .بنفسها نفسها عن تتحدَّث الصور ىي أعتقد
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 ال ضلنُ  قطعاً  مجيلة، فنيَّة بطريقةٍ  زُيِّنت قد الرقيَّة أنَّ  كيف ُتبلحظون الطعام سفرة على مجيلة ورةص ىذه
 يسموَّنا العرب الشمبني، كزجاجات لكنَّها مشبني زجاجات الزجاجات ىذه أنَّ  ادلؤيَّد حسني الشَّيخ نتَّهم

ا يبدو الشمبني زجاجات مشبني،ىذه امسها ىو مشبانيا  ما غالباً  أنَّوُ  أعرف كما الفيمتو لعصري جاتزجا أَّنَّ
 العادي الفيمتو عصري من ليس ىذا قطعاً  ولكن الفيمتو عصري حُيب ون ىم اخلليج، ح الس َفر على يستعمل

 من ىذا يبدو الشمبني، كزجاجات (سبيشل) اخلاصة اخلضراء الزجاجات هبذه اجلمعيات ح يُباع الَّذي
 من أيضاَ  األقداح من يبدو فيمتو، ىذا كان إذا الفيمتو زجاجات ُتبلحظونو  الذىيب، الگولدن النوع

 فيمتو، أنَّوُ  يبدو أمحر، بواين ليس قطعاً  أمحر، واين إنَّو أقول أن أريد ال فيمتو، عصري كأنَّوُ  العصري الكؤوس
 السَّطل ىذا ح وضع قد يبدو ما حبسب الفيمتو زجاجات من زجاجة أيضاً  ونبلحظ نبيذ، يعين واين

 وا] الثلجية، البلورية ادلكعبات الثلج السطول ىذه ح الشمبني زجاجات توضع كما بالضَّبط للمثلَّجات
 ما بادلاسونية ىنا احنا يعين، مرتبة القضيَّة يعين نعود، بعدين مّيك، مكان لنا تشوف لو حسني شيخ يا

 شيخ يا انلعبنا انلعبنا شي، ضلّصل اينيج ما القمر قناة ح لليل الصبح من نشتغل شي، ضلّصل جايني
 !![ مّيك مكان القادر عبد بيَّكَ  على رمحة النا شوف انلعبنا، حقيقة حسني،
 :الصور مع نستمر

 
 إذا أتذكر ما على أعتقد الزيد عمر الدكتور الشَّخص ىذا الصورة على مكتوب ادلزارع أحد ح الصورة وىذه

 . الذاكرة زبيّن  مل
 :بعدىا الَّيت
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 على رمحة ادلؤيَّد القادر عبد حسني الشَّيخ فضيلة تكرمي حفل مكتوب تبلحظون تكرمي حفل الصورة وىذه
 :ح نستمر القادر عبد والدك

 
 بعدىا، الَّيت الصورة الدعاء، نسألكم بعدىا الَّيت الصورة. صبلتوِ  ح خاشعاً  ادلؤيَّد حسني الشَّيخ يقف وىنا
 داخل من ادلتخرِّج ادلرجعيَّة، ابن ادلؤيَّد حسني للشَّيخ صورةٍ  آخر ىي وىذه انتهت قد الصور أنَّ  يبدو

  ..!!ا حبمد وىابياً  صار الَّذي العلمية، العوائل
 :معاً  نشاىد!! الغدير بيعة إنكارِ  عن ادلؤيَّد حسني الشَّيخ فيو يتحدَّث فقط، للترب ك فيديو من مقطع

 ..مواله فعلي هموال ُكنت من ُخم غدير حديث: سؤال]
 ..نعم ايو: ادلؤيد حني الشَّيخ
  ؟)...( اىل سبيل فيو ىل: السَّائل
 يؤخذ أنْ  الصَّحيح من ليس لوحده، الشِّيعة يُريدهُ  كما يؤخذ ال احلديث ىذا: أوَّالً : ادلؤيد حسني الشَّيخ
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 أنَّ  حبيث اإلسبلم من ساسياً أ ُجزءاً  كانت اإلمامة أطروحة أنَّ  لو أنَّ، لو: نقول ضلنُ  لوحدِه، احلديث ىذا
 أنْ  إىل ربتاج القضيَّة ىذه ادلسلمني، وبني الدين ح األطروحة ىذهِ  بتثبيت ُمكلَّفٌ  وسلَّم عليو اُ  صلَّى النَّيبّ 

 عن دبعزل خطاباً  نأخذ أنْ  ميكن فبل األطروحة، ىذه لتثبيت األساسية اإلجراءات من رلموعةً  النَّيب يتَّخذ
 يتَّخذ أنْ  النيبّ  على كان أنَّو: الوالية حول حبث كتاب على ىوامش كتايب ح أنا ذكرت اإلجراءات، تلك
 وسلَّم عليو اُ  صلَّى النَّيب يتخذ ومل بعده، لئلمامة عليَّاً  َعنيَّ  قد وتعاىل سبحانو ا أنَّ  لو إجراءُ  عشر ثبلثة

 يتخذ مل تُ تَّخذ، أنْ  ُيب كان الَّيت جراءاتاإل ىذه ماىي ذكرت واحداً، إجراءاً  حّتَّ  اإلجراءات ىذه من
 الغدير حديث أنَّ  سنجد ادلناخ وىذا السياق ىذا ِضمن ح الغدير حديث وضعنا فإذا واحداً، إجراءاً  حّتَّ 

 فيو منت لوحدهِ  متنوُ  أنَّ  مع اإلطبلق، على اإلمامة على لوُ  داللة ال اإلطبلق، على اإلمامة على لوُ  داللة ال
 كبار اعرتف وقد والنِّزاع، اجلدل مادة َتقطع الَّيت الصرحية الواضحة ادلتون من ليس! والنزاع دلاجل مادَّة

 ذلم تكون ال أن بذلك وكفى جلياً، نصاً  وليس: قالوا! جليَّاً  َنصاً  ليس الغدير حديث بأنَّ  الشِّيعة علماء
 ذلك عدا احُلجَّة، بو تقوم أنْ  مُيكن فبل اجللي غري صالنَّ  وأمَّا اجللي بالنَّص إالَّ  تقوم ال احُلجَّة ألنَّ  ُحجَّة،

 إجراءٍ  أي   يُ ّتخذ ومل تُ ّتخذ أن ُيب الَّيت اإلجراءات سياق ح وضعناه إذا فإنَّنا جلي غري نصَّاً  كونوِ  عن عدا
 [. اإلمامة بقضية أساساً  لوُ  ربط ال احلديث ىذا أنَّ  حينئذٍ  نعرف منها

ا وللُمناقشة للتعليق ليس فالربنامج الكبلم على أُعلِّق أنْ  ريدأ ال وأنا واضح الكبلم أعتقد  بعض لعرض وإَّنِّ
 من ليس ىو ألنَّوُ  الشِّيعة، تقول كما معناه ليس احلديث ىذا: قال قال، ىو كما أيديكم، بني احلقائق
 . مذاىبُ  ونيعشق فيما وللنَّاسِ  لُو، فهنيئاً  زلضاً، ِصرفاً  وىابّياً  صار قد الرجل ألنَّ  الشِّيعة،

 ليلَ  ونُدافع زُلَمَّد آلِ  حبديثِ  نتحدَّثُ  الَّذين ضلنُ  دلاذا! عميل؟ بأنَّو عنوُ  يُ َقل مل دلاذا ا سبحان يا لكن
 اجتهد الرَُّجل أحرار، النَّاس أحرار، آراؤىم، ذلم ال، ىؤالء، أمَّا!! ُعمبلء فنحنُ  الزَّىراءِ  وآلِ  الزَّىراءِ  عن َّنار

ا فأخطأ  !!أصاب أو ردبَّ
 أجوبةٌ  السَّائل، ارباف وىابياً، صار أنْ  بعد ادلؤيَّد حسني للشَّيخ ىو دلن؟ ،(السائل اربافُ ) :الكتاب ىذا

 منهم وطلبت السعودية ح اإلخوة ببعض اّتصلت أنا احلقيقة اإلسبلم، معارف ح ىامة أسئلةٍ  على علميةٌ 
 مرّتب، أصلي وىايب يعين السعودية، ح متوّفر بفالكتا الكتاب، صدر حينما فرتة قبل الكتاب ىذا إرسال
 الرتاث ومكتبة دار ادلؤيَّد، حسني الشَّيخ اإلسبلم معارف ح ىامَّة أسئلةٍ  على علميَّةٌ  أجوبةٌ  السائل إرباف
َِيضمُِّ - الكتابً  ُمقدِّمة ح ادلقدِّمة، ح يقول ىو ،5 صفحة لبنان، بريوت، ،2012 األوىل الطبعة األديب،

ينيَّةِالمسائلِمنِمجموعةًِِلكتاباِىذا ِشكلِعلىِجاءتِاإلسالمية،ِالمعرفةِمناحيِشّتىِفيِالدِّ
ا شيء ُكلَّ  أقرأ ال أنا قطعاً  بالكتاب، تعريف ىذا - سنواتِمدارِعلىِإليَُِِّوجِّهتِأسئلةِعنِأجوبة  وإَّنَّ

 . الكتاب ح عمَّا صورةً  لكم ترسم الَّيت ادلهمَّة السطور أقرأُ 
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ِاألوَّلِالصِّنفِإنَِّ - واألجوبة األسئلة من صنفني عن يتحدَّث ىو - األوَّلِالصِّنفِنَِّإ -:6 صفحة
ِقدِكانتِحيثُِ - شيعيَّاً  كان عندما ىذا - الطويلِالعلميِشوطيِفيِوحساسةِىامَّةِمرحلةًِِيُمثِّلُِ

ِكضرورةٍِِإليوِأنتميُِكنتِالَّذيِالشِّيعيِالفكرِإصالحَِضرورةِفكرةُِ - قم ح كان َلمَّا - لديِِّتبلورت
ِوكضرورةٍِِإطاره،ِداخلِمنِحقيقيِإصالحٍِِعمليةِإلىِبالفعلِالشِّيعيِِّالفكرِلحاجةِنفسهاِحدِِِّفي

 ىذا] آخر وإىل - سياسيةِوحتميَّةٌِِحضاريةِوحتميَّةٌِِشرعيَّةِحتميَّةٌِِىيِالَّتيِاإلسالميةِالوحدةِلتحقيق
 اجلوّ  باذباه ينحو كان الرجل البدايات من ىو: قلت كما ادلرحلة، بتلك يتعلَّق ما بالنتيجة ىذا ،[اخلرط

 .النَّاصيب
ِوقدَِوفقهاًِِعقيدةًِِبوِِِألتزمُِِالَّذيِالفكريِاالتِّجاهِيُمثِّلِفهوِالثَّانيِالصِّنفُِِوأمَّا -:7 صفحة ح

 ضح،وا تصريح - الُسنَّةِأىلِمدرسةِعليهاِأُقيمتِالَّتيِاأُلسسِعلىِيقومِوىوِوضوحِبُكلِِِّسجَّلتوُِ
، رجل  .واضحة والفيديوات ُسينِّ

 حني الصحابة معروفة، اخلميس ورزية اخلميس، رزية عن يسألونو اخلميس، رزيَّة حول سؤال :204 صفحة
 ادلعروفة القضية ليهجر، الرجل إنَّ  عمر: فقال ِكتاباً، يكُتب أنْ  وطََلب حياتوِ  أيَّام آخر ح والنَّيبَ  اجتمعوا
 ح ُُييب ىو ،204 صفحة ح يسألوُ  السائل ومسلم، البخاري ح موجودة واياتوالرِّ  ا رسول وطردىم
ِعليكمِالسَّالم - ُمفتعلةً  القضيَّة أنّ  أو شيعيَّاً  كان فعبلً  أدري، ال شيعّي، كأنَّوُ  السَّائل ،207 صفحة
ُِكتبِفيِالمتواترةِالرِّواياتِعنِسؤاليِاهلل،ِأيَّدهُِِالمؤيَّدِحسينِالشَّيخِالمرجعِسماحةِاهللِورحمةُِ
ِيومِبرزيَّةِيُعرفِبماِأوِعليو،ِغلبِأخرىِروايةٍِِوفيِيهجر،ِبأنَّوِللرسولِعمرِالخليفةِقولِعنِالعامة

  .واضحة ُسنِّية عبارات العبارات - ؟الرِّواياتِىذهِِِفيِفضيلتكمِرأيِىوِماِالخميس،
 الرِّوايات عن سؤايل: )يقول حني لشِّيعة،ا من السَّائل كأنَّ  السؤال من يبدو ولكنَّوُ  بالسائل يل شأن ال

 الوسط ح دائماً  تستعمل ال ،(فضيلتكم: )عبارة مثل العبارات بقيَّة ولكن ،(العامَّة ُكتب ح ادلتواترة
ِِإنَّني - ادلؤيَّد؟ً  حسني الشَّيخ يقول ماذا ،207 صفحة ح جوابُو، ادلهم مهمَّاً، ليس ذلك، وغري الشِّيعي،

ِبهدفُِدسَِِِّممَّاِالرِّواياتِىذهِأنَِِّأعتقدُِِِإنَّني - اخلميس رزيَّة روايات يعين - الرِّواياتِهىذِأنَِِّأعتقدُِ
ِالرِّواياتِىذهِأنَِِّأعتقدُِِِإنَّني - !دسَّها؟ الَّذي من ومسلم، البخاري ح موجودة ىي - التاريخِتزييف

 أنَّ  من يقول كان حينما احليدري كمال سيِّدلل بربنامج ىذا يُذكُِّرّن - التاريخِتزييفِبهدفُِِِدسَِِِّممَّا
 دّسوىا، الَّذين ىم األمويني وأنَّ  عائشة، السيِّدة على مفرتاة ىذه الكبري رضاع أحاديث الرِّضاع أحاديث

 وكان هبا، نعتقدُ  وضلنُ  وأحاديثنا ُكتبنا ىذهِ  بكتبنا، عبلقتك وما شيعي أنت: لوُ  قال الُسنَّة أحد بو فاّتصل
 ُكُتب ح أُميَّة بنو دسَّها قد وأنّو صحيحة ليست األحاديث ىذه أنَّ  على يصرّ  احليدري مالك السيِّد



  94/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 231 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 25 - 
 

 ..!!هبا نعتقد وضلنُ  أحاديثنا ىذه القضيَّة؟ ىذه ح دخلك ما أنت: لوُ  يقول الُسينِّ  وذاك الُسنَّة،
 لكنَّ  ومسلم، البخاري ح ومروية صحيحة الرِّوايات ىذه يقولون ىم - الرِّواياتِىذهِأنَِِّأعتقدُِِإنَّني

 ىذا وبعد الناصر عبد إىل برقيَّة كتب َلمَّا احلكيم زُلسن السيِّد قضيَّة ح تتذكَّرون أحرص، صاحبنا
ثنا كما بأسبوعني  إىل األعظمية ُمعمَّمي من رلموعة جاء أنَّوُ  األمايل كتابوِ  ح الرِّفاعي طالب السيِّد حُيدِّ

م: لوُ  وقالوا يماحلك السيِّد وزاروا النَّجف  الربقيَّة ذلم فأخرج الناصر، عبد إىل برقيَّةً  يكُتب أنْ  منو يلتمسون إَّنَّ
ا تأرُيها ووجدوا الربقية قرأوا فلمَّا أسبوعني، قبل ُكِتَبت ىذه: ذلم وقال الفراش ربت من  قبل أُرسلت قد أَّنَّ

 ضلن!! أنفسنا قولوا إخواننا، تقولوا ال!! القوم مصالِ  على أحرص ألنَّنا نعم ذلك، من تعّجبوا أسبوعني
  !!أنفسنا مصالِ  على أحرص

اه نفس إىل تبلحظون - ُدسَِِِّممَّاِالرِّواياتِىذهِِِأنَِِّأعتقدُِِإنَّني  ال النَّغمة، نفس وعلى األمور سبشي االذبِّ
ِأنَِِّأعتقدُِِنيإنَّ - !ىذه؟ سيمفونية أي من أدري ال ىوفن، ابن بتهوفن، سيمفونية نم النَّغمات ىذه أدري
ِعنوِاهللِرضيِعمرِسيُِّدناِسيَّماِالِالصَّحابةِعلىِوالطَّعنِالتاريخِتزييفِبهدفُِدسَِِِّممَّاِالرِّواياتِىذه
ِنصاعةِوإنَِِّغيرهِأوِالبخاريِعندِتكونِأنِمناقشاتِمنِتقدَّمِماِكلِِِّبعدِالرِّواياتِلهذهِيشفعُِِوال

ِصحيحِمنِأبينِلهيِوسلَّمِوصحبوِِِآلوِوعلىِعليوِاهللِلَّىصِالنَّبيِصحابةِمنِوالصَّفوةِعمرِصفحةِِ
 كتبهم ح ىي الرِّوايات - الرِّواياتِىذهِتوظيفِالشِّيعةِحاولِوقدِواالتِّباعِبالدفاعِوأحقِِّالبخاري

ِالصَّالةِعليوِالنَّبيَِِّأنَِِّفزعمواِلمقاصدىمِالرِّواياتِىذهِتوظيفِالشِّيعةِحاولِوقد - !نصنع؟ فماذا
 ىو - الصَّحابةًِِبعضِوأنَِِّللخالفةِالسَّالمِعليوِعليَّاًِِتعيينوِفيوُِيسجِّلُِِِكتاباًِِيكُتبِأنِِْأرادِالموالسَِّ

ِأنِِْفحاولواِذلكِفهمواِعنوِاهللِرضيِعمرِسيِّدناِومنهمِالصَّحابةِبعضِوأنَِّ - السَّبلم عليو مكتوب
 عمر صفحة نصاعة إنَّ  يقول الرَُّجل الكبلم، واضح - بالهجرِالنَّبيَِِّاتِّهامِذلكِاقتضىِولوِدونوِيحولوا

 نفسو ىو الن ََّفس ىذا تبلحظون أال مدسوسة، األحاديث ىذه فإنّ  ولذلك البخاري صحيح من أقوى
 !عليها؟ وسبلموُ  اِ  صلواتُ  الزَّىراء مظلوميَّة إنكار ذلك وبعد الزَّىراء، قَ تَ َلة عن الدفاع

ِأمُِوِلدِموجوداًِِالمحسنِكانِىلِأيِبالمحسن؟ِحامالًَِِكانتِاءالزَّىِرِالسيِّدةِىل -:550ً صفحة ح
ِفيِاألخبار - ادلؤيَّد حسني الشَّيخ ادلرجع مساحة من اجلواب - المحسن؟ِتوفيِوكيفِالزَّىراءِتلدهِلم

ِللزَّىراءِولدٍِِبوجودِالمفيدِكالشَّيخِاإلماميةِالطائفةِزعماءِكبارِبعضِيجزمِلمِولذاِمتضاربةِذلك
ِوأمَّا - علينا مرَّ  وقد صحيح الكبلم وىذا - للمفيدِاإلرشادِكتابِفراجعِالمحسنِاسموِسَّالمالِعليو

ِالمزعومةِالحادثةِىذهِِِلزيفِزائفِادِّعاءٌِِفهوِالضِّلعِبكسرُِيسمَّىِماِحادثةِفيَِسَقطِأنَّوُِِادِّعاء
 ُسَليم كتاب ُيضعِّف أال مثبًل، اخلُوئي السيِّد أيضاً، الشِّيعة ُعلماء عليو الَّذي ىو وىذا - وقوعهاِوعدم
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 ُيصرِّح أمل الصَّدر، باقر زُلَمَّد والسيِّد! قيس ابن ُسلُيم كتاب ُيضعِّف أال مثبًل، السيستاّن والسيِّد! قيس ابن
 اجلذور يعين الن ََّفس، ىو الن ََّفس كذلك، والبقيَّةُ ! باإلحراق ىدَّد فقط الرجل بأنَّ  التأريخ ح فدك ح هبذا

 ..!!األساس من موجودة اجلذور نعم األساس، من موجودة
 بشكل ولكن وقت عندنا ما كان وإنْ  بأس ال لُكم أحكيها ذىين، ح خطرت اآلن حكاية ىناك أدري ما

 رتبوىا؟ الشِّيعة أنّ  أو صحيحة احلكاية أدري ال الُسنَّة، من ورلموعة شيعي قاضي ىناك كان: يقال سريع،
 يسطّرون الَّذين حال نسطّر خّلونا ىو، تسطري كّلو يسطّرون، اجلميع ما رُبكى، كايةح ولكنَّها أدري ال

 بالل ص فأمسكوا منهم يسرق جاء شيعي شيعي، بلص   أمسكوا قد الُسنة من ورلموعة ِشيعي فقاضي أيضاً،
 شيعّي، وىذا ّنةسُ  ىؤالء أنّ  عرف الشِّيعيّ  القاضي ىذا والكبلم احلديث خبلل من اكمة، إىل بو فجاءوا

  .القضيَّة ىذهِ  من الشِّيعيّ  ُُيلِّص أنْ  فأراد
 وعائلة زلتاج أنا القاضي حضرة يا وا اي: قال سرقت؟ فعبلً  أنت: لوُ  يقول الل ص ىذا يسأل فالقاضي

 لَّوُ لع بصراحة، يتكلَّم أن يريد ما معاه حياول القاضي ،[جابين اللي ىوّ  شاطر والشَّيطان أسوي اش  بيتگبر]
 يسرة مينةً ] سألوُ  كلَّما االعرتاف على ُمِصرّ  الل ص ىذا ولكن بإنكارِه، القاضي يتمسك حّتَّ  فينكر يفهم
 حسني، امسي: قال امسك؟ ما: قال اعرتاضياً، سؤاالً  سألو سرقت، أنا ،[ تگب  أنا أيو  لوگي  ُيي ما منني

 امسك ىم ثاّن، واحد بايگ اللي أخاف ت،ان ُمشتبو أخاف وحرامي حسني امسو واحد معقولة:  الوگ]
 امسو أبوي:  الوگ أمسو؟ شنو أبوك زين  الوگ قسميت، ىذي وا:  الوگ معقولة، ما حرامي تصري وىم حسني
 واحد مقشمريك، أخاف! وتبوگ؟ عليّ  امسو وأبوك حسني امسك ىم معقولة، ما ولك:  الوگ علّي،

  ول،گأ  درگأ ما بعد اجلماعة وجابوّن توّرطت بعد  تگب  اأن القاضي حضرة وا:  الوگ عليك، ضاحك
 اسم فد ذكر باألمساء، لنا شأن ال اسم فد ذكر امسو شنو جّدك: زين  الوگ أسرق، وأنا گأبو وأّن لزموّن

اً  معروف اسم يعين، معروف اسم البيت، أىل أعداء من معروف  أعداء من البيت أىل أعداء من جدَّ
 اجت منا خره، أصلك خره، أصلك شاربو، منا القضية ىاه:  الوگ اسم، فد ذكر بعد، فمعرو  اسم الزَّىراء
 . !![القضية

 نفسوُ  اآلن ىو الزَّىراء، ُظبلمة وإنكار الزَّىراء أعداء تربئة ىي القضية موجود، باألساس ىو الكبلم ىذا
 من رلموعة إىل نذىب ونادع !!الشيعيّ  واقعنا ح موجودة ىي فالقضية ادلفيد، الشَّيخ بكبلم يستدل
 :الفتاوى
 القنفذ وىذا أصبًل، طيب] - تذكيتوِبشرطِذلكِيجوزِالقنفذ؟ِلحمِأكلِيجوزِىل -:469ً صفحة

 ىو ىذا الطّيب الطاىر ذاك على عليو ا رمحةُ  الَّذي ىو ىذا قنفذ! قُنفذ امسو ألنْ  طيب طعمو يعين ىم
 ىذا لذلك!! نفسو ىو األرض على وجهها على وأسقطها تقول اتالرِّواي أَّنكها، حّتَّ  الزَّىراء ضرب الَّذي
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 ..!![آبائو وعلى عليو ا رمحة قنفذ الطيب الطاىر بذلك يذّكرنا القنفذ طعم طّيب، الطعم
 - والفقمة؟ِوالحوتِكالقرشِالبحرِمنِحيواناتِتناولِيجوزِىل -:البحر حيوانات أكل حكم

 أخرى ومناطق القطب جهة الباردة ادلناطق ح يعيش البحر، بأسد ىُيسمَّ  الَّذي احليوان تعرفوَّنا، الفقمة
ِوالحوتِكالقرشِالبحرِمنِحيواناتِتناولِيجوزِىل - وشحمو حلموُ  يكثرُ  الَّذي احليوان ىذا أيضاً،

 طّيب االخطبوط  ولونگي ] - وغيرهِسمكٍِِمنِحاللِفهوِالماءِفيِإالَِِّيعيشِالِماُِكلُِِّوالفقمة؟
 البحر جبراد ُيسمَّى ما فقط البحر حيوانات من زُلَمَّد آل فقو حبسب طيبة، االخطبوط رعةأذ ىذه ،[يعين

 بالشروط فلس لوُ  الَّذي والسَّمك أكلها، ُيوز ال الروبيان أُمّ  الربيان، أمّ  وليس الصَّغري الروبيان يعين، الروبيان
ِإالَِِّيَعيشِالِماِكلُِّ - األبواب على فتوحةم ىنا القضيَّة أنَّ  يبدو لكن حال، أيِّ  على ادلعروفة، الشرعية

ِوعلىِفلسِلوُِِليسِماِأوِفلسِلوُِِماِبينِالسَّمكِفيِفرقِوالِوغيرهِسمكٍِِمنِحاللِفهوِالماءِفي
ِالماءِخارجِتعيشِألنَّهاِالبحرِحيواناتِمنِتُعدَِِّالِفهيِالفقمةِوأمَّاِحالل،ِوالحوتِفالقرشِىذا

ِحالل،ِلحمهاِلكنِالماء،ِخارجِيعيشِالِمماِليستِفهيِالماءِفيِعيشهاِمنِأكثرِالبرِفيِوعيشها
ِفتدخلِيعمُّهاِبماِوالِبالخصوصِحرمتهاِعلِنصِيردِلمِألنَّوِبلِالبحر،ِحيواناتِمنِألنَّهاِليس

 حلم على ُيوز! مربرب حسني شيخ! ُيوز - تذكيتهاِبشرطِلكنِالحليةِوعموماتِالمبيحِاألصلِتحت
  !!حمش ُكلَّو ألنَّوُ  الفقمة،
 الشَّريف؟ رأيوُ  يقول فماذا - الشَّريف؟ِرأيكمِبحسبِاألرنبِلحمِأكلِيجوزِىل -:472ً صفحة
 - يقول؟ ىكذا الشَّريف الرأي - الشَّريف؟ِرأيكمِبحسبِاألرنبِلحمِأكلِيجوزِىل -:ىكذا السؤال
 ح حّتَّ ! صرينيادل عند طيبة شلتازة باألرانب ملوخية - األرنبِلحمِأكلِجوازِىوِإليوِأذىبُِِالَّذي
  !!سبدَّد قد الشَّيخ أنَّ  العجيب السرِّ  ىذا يبدو! يصنعوَّنا اخلليج
  :روم الكنرتول رجاءاً  لنا اعرضوىا الصور من رلموعة ىناك
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 إىل عرج وقد سُللصاً  عبادتوِ  ح ُمتوجِّهاً  متكتِّفاً  صبلتوِ  خشوع ح وىو ادلؤيَّد حسني للشَّيخ الصورة ىذه
 ! العرش
 :بعدىا الَّيت رةالصو 

 
 .. . مرت الصورة أيضاً  ىذه

 :تليها الَّيت الصورة

 
 للشَّيخ تكرمي حفل ىذا ادلؤيَّد، القادر عبد حسني الشَّيخ فضيلة تكرمي حفل فوقها وُكِتب الصورة ىذه

 . ادلؤيَّد الشَّيخ ىو القادر، عبد حسني
 :بعدىا الَّيت الصورة
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 عنوان زلاضرة يُلقي ىو يعين ،(التشيُّعِىدمِفيِوأثرهُِِالُقرآن: )عنواَّنا زلاضرة أو كلمة يُلقي أنَّوُ  يبدو ىنا

 :بعدىا الَّيت الصورة !!جداً  مجيل موضوع شلتاز التشي ع، ىدم ح الُقرآن نستعمل كيف ىذا، ىو ااضرة

 
 :بعدىا الَّيت الصورة ... الوىايب" الديزاين" هبذا الصورة ىذه
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ا ادلؤيَّد الشَّيخ بطن ح الكبري االنتفاخ مدى نع تكشف الصورة ىذه  الَّيت اللحوم ىذه من ىو ىذا وردبَّ
 ُىناك معوُ  مكاناً  لنا ُيد أنْ  ادلؤيَّد الشَّيخ من أطلب أنْ  إىل قليل قبل دفعين الَّذي ىو وىذا عنها، ربدَّث

 شبس اند فش] الربيطانية، دلخابراتوا ادلاسونية مع اشتغلنا حني علينا ُضِحك قد ألنَّنا فقط، يل األقل على
 أنت عندكم، موجود يعين التمام الضرب ىذا دايت، وكّلو الوزن على باحلفاظ يطالبوننا يعين، شي كو ما

 [. مّيك مكان لنا شوف القادر عبد بيَّك على رمحة ادلؤَيد حسني شيخ يا وناجحاً  فاحلاً  كنت
 الشيخ كان ما البطين، االنتفاخ وواضح األخرية الصورة يى الصورة ىذه أنَّ  يبدو ال؟ أو أخرى صور ىناك

 كما ا من واذلداية الوىايب، بادلذىب االلتحاق بركات من ىو البطين االنتفاخ ىذا اذليئة، هبذه حسني
 .عرُضها ّتَّ  الَّيت الصور إحدى ح السابقة، الصورة ح كاتبني كانوا
ينيَّة دلؤسَّستنا أعود  الُعلماء، وىاجم وواضحة صرحية وكتباً  كتباً، َكَتب أيضاً  الرجل ىذا: كرميةال ادلوقَّرة الدِّ
اماً  وال ردَّاً  شاىدنا ما لكنَّنا صرحية، بوقاحة ويتكلَّم الفضائيات على ُيرج ىو أخرى، وُكتب الكتاب ىذا  اُتِّ
ام يل يكيلون دلاذا ادلرجعيَّة وكبلء مثبًل، ادلرجعيَّة وُكبلء من  أقول لكن ذلك، من أشكو ال أنا!! فقط االُتِّ
 ال أنا بعدالة، علينا االُتامات فقّسموا عدالتكم، ح الظن وضُلسن العدالة، عن نبحث ضلنُ  عدالتكم؟ أين

 من ينتقصُ  دلرجعٍ  وكيبلً  أكون أنْ  على بذلك وأتشرَّفُ  قليل قبل قُلت وكما للماسونية عميلٌ  فأنا أعرتض
 ! ىذه؟ أحكامكم ح عادلني تكونون ال دلاذا لكن!! زماننا إمام ومن زُلَمَّد آلِ  ومن الزَّىراء
امات توجد ال القباصلي أمحد  ىذه أوالدكم، أبناؤكم ىؤالء ادلؤيَّد حسني الشَّيخ ىذا! ؟..واضحة صرحية اُتِّ

 من احلوزة ح األساتذة من األساتذة، من كان ادلؤيَّد حسني الشَّيخ وسطكم، من خرجت عمائم عمائم،
 تقولون ماذا ادلؤيد، حسني الشَّيخ احلايط فطر من ُيرج مل احلوزة، ح األوَّل الطِّراز أساتذة من األوَّل، رازالطِّ 

 أنتم الَّذي الواقع ىو ىذا تقولون؟ ماذا[ حلوكم فاربني] أنتم الشاشة، أمام ادلتسمِّرون أنتم أنتم، أنتم؟
 .النَّجفي األذان وقت من نقرتب ضلنُ  فيو، تعيشون

ِمُِ   التعليِذاِان   كِك   لنفسِىالَِِِِّوُِ      نفسِمُِ   اْلُمعلِِّل       الرَّجُِِا   أيُّهِاي
ِسقيمُِِوأنتِيصحَِِّكيماِال ضناِِِوذيِالسِّقامِلِذيِالدواءِتصفُِِ
ِمُِ   عظيِفعلتِإذاِك   عليِارٌِ   عِِِو  ل   مثِوتأتيِق   ُخلُِِن   عِوَِ       تنِالِ

 فاصل الفاصل ىذا إىل معاً  نذىب .األمثال مضارب ُتضربُ  الَّيت ادلشهورة ادلعروفة الدؤيل األسود أيب أبيات
 ىذه عن احلديث ُنكمل كي نعود الفاصل وبعد األشرف النَّجف دلدينة الي التوقيت حبسب األذان

 .معاً  نذىب والُدرر اجلواىر
 ... ِفيَها اْلُمْسَتودَعِ  َوالسِّرِّ  بَِنيَهاوَ  َوبَ ْعِلَها وأَبِِيَها فَاِطَمة َعَلى َصلِّ  اللَُّهمَّ 

 !! قادىا ما إىل األبرت ادلنهجُ  قادىا َّناذج عن احلديثُ  مرَّ 



  94/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 231 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 40 - 
 

 العمل قادة من وىو الكرببلئي الشِّريازي ادلرجعي الوسط ح تربَّت شيعيَّةٌ  شخصيَّةٌ  :الكاتب أمحد
 نفس أبناءِ  من يكن مل ألنَّوُ  عليو محلوا شيعيَّاً، الز  ال بأنَّوُ  يعتقد ىو إليو، آل ما إىل أمره وآل اإلسبلمي،

ينيَّة ادلؤسَّسة  ..!! ادلخابرات ُعمبلء على صنَّفوه لذا النَّجف ح احلاكمة الدِّ
 ادلآل نفس ىو إليوِ  آل وما ادلخابرات، ُعمبلء على ُيصنَّف فلم[ وبيهم منهم] فؤلنَّو :القباصلي أمحد أمَّا

 ربدَّث الَّيت اإلنكار ومساحة واضح، وذُبر ؤٍ  وقاحةٍ  ومع احلديث ح مساجةٍ  مع كاتبال أمحد إليو آل الَّذي
 ..!! الكاتب أمحد فيها ربدَّث الَّيت اإلنكار مساحة من بكثري أوسع القباصلي أمحد فيها
ثوايت فلم ،[وبيهم منهم] أيضاً  وىو وواضح علين بشكلٍ  وىابّياً  صار فقد :ادلؤيَّد حسني الشَّيخ وأما  عنو حدَّ
 ..!! عميبلً  صار بأنَّوُ 
 عين؟ سيقولون ماذا الضاري حارث مع صورة يل كانت لو ادلشاىدون أنتم أنتم، أنتم، با أسألكم أنا

م أنْ  أريد ال أنا علين، بشكل الضاري حبارث يلتقي كان والرجل  لؤلطراف بالعمالة ادلؤيّد احلسني الشَّيخ أُتَّ
 وأعرف تأرُيهم وأعرف القباصلي أمحد وأعرف ادلؤيّد حسني الشَّيخ وأعرف الواقع فأعر  أنا أبداً، األجنبية

ينيَّة ادلؤسَّسة داخل من ىي األسباب إليو، صاروا ما إىل أدَّت الَّيت األسباب  من ىي األسباب نفسها، الدِّ
 هبذا عقوذلم تنعتاق فما متفّتحة، عقول عندىم الذكاء، من درجة عندىم أناس ىؤالء األبرت، ادلنهج نفس
 ىم أو ُعموماً  الدِّيين للوضع التسليم باب من ىو بو يقتنعون والَّذين ىراء، ح ىراء احلوزة، ح ادلوجود اذلراء

 وقم النَّجف مدينة ح تتحرَّك الشوارع ح تروَّنا الَّيت العمائم ىذه!! شيئاً  يفهمون ال واألغلبية ُجهَّال أساساً 
 !! شيئاً  يفهمون ال منهم العظمى الغالبية

 أخيو، ابنُ  حُيدِّثين، قريبو ادلعمَّمني أحد نكتة، عن أربّدث ال ىنا أنا حقيقة، وىذه.. . الَّذي ذاك مثل
 األصول ح ودرس الفقو ح درس درسني، يعطي اخلُوئي السيِّد اخلُوئي، السيِّد عند حيضر عّمي كان: يقول

 يلبسون وشلَّن الواضحة، واألحزمة الكبرية العمائم حابأص من كبرية، عمامة صاحب عّمو اخلارج، دروس
 ح أسطوانة عن فيبحث حيضر عّمي كان: يقول آخره، وإىل بالعصا وميسكون واألبيض األصفر ادلداس
 وراءىا ُيتفي حّتَّ  اخلضراء، مسجد ح اخلوئي السيِّد فيو يُدرِّس كان الَّذي ادلكان ح أو اخلضراء مسجد

 العصر، ودرس الصبح درس اخلُوئي، السيِّد عند اآلن أدرس أنا: قال تدرس؟ ماذا نسألوُ  فحينما ينام، كي
 عند يدرس ىو ادلهم[ ... أدري ما ؟!األصول ىو يا !الفقو؟ ىو يا بس] باألصول، وواحد بالفقو واحد
 ىذه قيقة،ح ىذه وثقوا[ يدري ما ؟!األصول ىو يا الفقو ىو يا] أصول، ودرس فقو درس اخلُوئي، السيِّد

 دلست قد وأنا الواقع ىذا ابن أنا لكنَّين عمِِّو، على يكذب كان الرجل ىذا أنَّ  أفرتض لو حّتَّ  حقيقة،
  .بكثري ىذا من أسوأ ىو ما طوال لسنني

 ادلراجع، أبناء أحد إىل نذىب إليها، اإلشارة من البُدَّ  أخرى مطالب عندي ألنَّو احلديث ح كثرياً  أُطوِّل لن
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 كبلموُ  ألنَّ !! الحظوا للمخابرات، عميل عنو قالوا ما رلنون، عنو قالوا عبَّاس، السيِّد اخلُوئي، السيِّد ناب إىل
 عن فقالوا عليهم، باباً  فيفتحوا للمخابرات عميل عنو يقولوا أن يستطيعون فما ادلرجع، ابن وىذا يوجع،
 بأنفسكم، احكموا أنتم أنتم،! ىذا؟ رلانني حديث ىو ىل حديثُو، الحظوا أنتم رلنون، بأنّو عباس السيِّد

 :الفيديو إىل ونستمع نشاىد! ؟..رلنون ىو ىذا ىل
ون ىم يدري، ما أو يدري السيستاّن أنَّ  يدرون ما اليوم فادلقلِّدون]  ُيصدِّرون بأفكارىم، ويَلعبون ُمسريَّ

 أدري ما يرأسها اليوم واحد، سنيمخَ  من تتكّون ِعصابة األموال، ينهبون سلطان، من هبا ا أنزل ما فتاوي
 عصابات، أخي يا الشهرستاّن؟ جواد السيِّد أم السيستاّن؟ رضا زَلمَّد سيِّد ىو ىل األكرب؟ الرئيس ىو يا

 عمي وابن نصراّن، صار راح ادلرعشي جعفر السيِّد وأخوه نصراّن، صار راح عّمي شغل، لنا ما ىّسو أي،
 على احچيت ما خوب بيها، شغل لنا ما ىاي! عرفت؟ سكي،وي تشرب عمي وبنت بادللهى، يشتغل
 [.متزّوجة وحدة متزّوج البّلخ وعّمي گراييب، على احچي دا اخرين

بونو قطعاً  كذَّبوه، وما حيَّاً  زال وال اخلوئي السيِّد ابن ىو ىذا  نعرفها، ضلنُ  اللعبة ىذه! ميوت أن بعد سُيكذِّ
بوه  بأنَّ  النَّجف ح الفضبلء أحد من مسعت ببعيدة ليست فرتة وقبل ،احلياة قيد على ىو مازال اآلن كذِّ
 السيِّد صلل ىو ىذا الشارع، ح يتمّشى رآه الشَّارع، ح رآه قد ىو ىناك موجوداً  كان اخلوئي عباس السيِّد
ثنا ىو وىا اخلوئي  اخلوئي دالسيِّ  شقيق أنَّ  من ادلئة، ح مئة ودقيقة صحيحة ادلعلومات وىذه دبعلومات حُيدِّ

 تشرب قال كما عمو وبنت ادللهى، ح يعمل َعمِّوِ  فابن نصرانية، صارت ُكل ها العائلة نصرانياً، صار
 وىذا متزّوجة امرأة تزوَّج الَّذي اآلخر عّمو عن ويتحدَّث لبنان، ح معروفة راقصة راقصة، وىي الويسكي

 جعفر السيِّد أخ عن ويتحدَّث بذلك، بأس ال ة،متزوج تزوَّج ولكنَّو تشي عوِ  على باقي ىذا قطعاً، شيعي
 صاروا ىؤالء! القضيَّة؟ ىذه عن يتكلَّموا مل دلاذا والعلمي، ادلرجعي الوسط من ىؤالء كل ُهم أيضاً، ادلرعشي
 ُنصبح البيت أىل عن نتحدَّث حني ضلنُ  دلاذا صاروا؟ كيف أو للمخابرات ُعمبلء ىؤالء ىل نصارى،

 الُعظمى، ا آيةُ  العلمية، احلوزة زعيم األعلى، ادلرجع اخلُوئي، السيِّد عائلة ىؤالء! للمخابرات؟ ُعمبلء
 مل دلاذا يتكلَّموا؟ مل دلاذا أقول ولكن اخلُوئي، السيِّد شخص على بالذَّنب أُلقي ال أنا قطعاً  اخلوئي، اإلمام
 ! للمخابرات؟ عمبلء ىؤالء بأنَّ  يقولوا
 قُلت أنَّين ولو بالدين، ويستهزئ البيت بأىل يستهزئ عميل، ليس ىذا وفيهم، ممنه ي باصلگال  أمحد السيِّد
 من وصغرية واحدة كلمةً  قلت أنَّين لو عين؟ سيقولون ماذا  باصليگال  أمحد كلمات من واحدة كلمةً 

 بني قليل قبل نشرُتا الَّيت الصور ىذه مثل بالصدفة صورة يل ظهرت أو ادلؤيَّد حسني الشيخ كلمات
 عائلة بو، يل عبلقة وال أقربائي، من نصرانياً  صار قريباً  يل أنَّ  لو سيقولون؟ ماذا ادلؤيَّد حسني للشيخ يديكمأ

 . نصرانياً  صار اخلوئي السيِّد شقيق اخلوئي، السيِّد أرحام من بالكامل
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 ىذه أنَّ  من ناتتهمون ما مثل شلكن، شلكن،! تصل؟ ال أم الشَّرعية احلقوق إليهم تصل ىؤالء: ىنا السؤال
 ضلنُ  دليل دون من! تتهموننا؟ أساس أيِّ  على أيضاً، نتهمكم ضلنُ  ادلخابرات من األموال ذلا ُتدفع القناة
 الَّذي ما ذلك، يرّجح ما وىناك النصارى، ىؤالء إىل تذىب الشرعية األموال دليل، دون من نتهمكهم أيضاً 
 ذىبت ما مثل! يرثوَّنا؟ شرعي   حق   بأيّ  أوالدُه، ورثها اخلُوئي دالسيِّ  وفاة بعد الشَّرعية األموال ذلك؟ يُرجِّح

 احلقوق تذىب أنْ  ميكن زلرَّم، بطريق وورثوىا اخلوئي السيِّد أوالد إىل شرعي غري بطريق الشرعية األموال
ا! مساكني ناس! تذىب؟ ال ودلاذا النَّصارى، ذلؤالء الشَّرعية  أوالد من أكثر ادلساعدة يستحقون أصبلً  ردبَّ
 اخلُوئي، السيِّد شقيق ىذا قطعاً ! أحد؟ يتكلَّم مل دلاذا اذلائلة، ادللكّية تلك ُكلِّ  على ىيمنوا الَّذين اخلُوئي

 ىذه وعلى نفسوِ  على ويصرف إليو تصل الشَّرعية احلقوق ىذا قطعاً  متزوجة امرأةً  تزوَّج الَّذي الشِّيعيّ  ىذا
 !!ذلم مريئاً  وىنيئاً  ىؤالء، يصرف قطعاً  ،متزّوجة وىي تزوَّجها الَّيت ادلرأة
بوه أنْ  تُريدون وإذا اخلوئي؟ السيِّد ابن نفس من ىو أم عندي؟ من بو جئت أنا الكبلم ىذا بوه ُتكذِّ  فَكذِّ
بوه، أن ُيافون ولكّنهم احلياة، قيد على موجود وىو  عباس، سيِّد عاحلبل يشرىم] فإنّو َكذَّبوه إذا ُيكذِّ

 السوداء، الفضائح من بو تفّوه ما اآلن إىل عبَّاس السيِّد كثري كبلم ُىناك ألنْ  ،![مطّلعو ام الّلي ويطّلع
 مل ولكنَّوُ  الكبلم ويصلين اخلاصَّة ح اجملالس ح يتحدَّث ألنَّوُ  أعرفوُ  أنا هبا، يتحدَّث اخلاصة اجملالس ح فقط

بوا خري بيكم إذا] الكامريات، أمام أو الشاشات على بوِ  يتحّدث  يشركم حّتَّ  اخلُوئي عباس سيِّد كذِّ
 !! واقعكم ىو ىذا تقولون؟ ماذا ،![يطّلعو سلفي أكو اش حّتَّ  عاحلبل،

 ألسنتكم أين األجنبية؟ للمخابرات عمبلء ىؤالء بأنَّ  وتقولون ىؤالء إىل االنتقادات تُوجِّهون ال دلاذا
 ىؤالء ىؤالء؟ عن أنتم أين اخلبيثة؟ افرتاءاتكم أين الباطلة؟ دعاياتكم أين القبيحة؟ أكاذيبكم أين الطويلة؟

 !!واقعكم ىو ىذا عوائلكم، ىذه أوالدكم، أبناؤكم، ىؤالء وفيكم، منكم ألن َُّهم
 ىذه يُقرِّب شلَّا والنَّصارى، ادلسيحيني اخلوئي السيِّد أقرباء إىل تذىب الشَّرعية احلقوق أنَّ  الفكرة يُقرِّب شلَّا

 الَّيت ىي وصيَّة ىناك اخلُوئي، السيِّد من قطعاً  وبوصيَّةٍ  اخلُوئي أوالد ىيمنة ىو قليل لقب قلت كما الفكرة
 ُمسجَّلة ىذه الوصيَّة، ىذه الربيطانية احلكومة عند موجودة وىي قرأُتا أنا مكتوبة، وصيَّة األمر، ىذا مّهدت

 عليها سيطروا اخلُوئي أوالد (شخصي دبلكٍ  ىي ما ادلؤسسة أنَّ  باعتبار) أساسها وعلى الرمسية، الدوائر ح
 قصَّة ذلا وىذه الربيطانية، الدوائر ح ىنا وال ُمثبَّتة ادلوجودة أبيهم وصيَّة أساس على الربيطاّن، للقانون وفقاً 

 أحدُ  هبا قام الَّيت الوثائق تزوير عن أربدَّث أنْ  أريد ال ىنا أنا ضلُن، العمبلء! عمبلء ىم ما ىؤالء وحكاية،
 أىل من ىو حالياً  ادلوجود اخلوئي السيِّد ابن أنَّ  على وثائق زوَّر لندن، ح ىنا ادلوجودين الُفضبلء تهديناجمل

 ال اآلن أنا التفاصيل، هبذه يل شأن ال حال أيِّ  على األمور، رُت َِّبت وقد تزويرات ىناك ذلك، وغري العلم
 وادلسمَّيات، وباألمساءِ  ادللفات سأفتح ادللفات، فتحسأ فإنَّين ال يقولون وإذا القضيَّة، ىذه ح اخلوض أريد
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بوا أنْ  يريدون إذا  األموال على سيطروا اخلُوئي أوالد ما فمثل احلكاية، هبذه يل شأن ال اآلن لكن ذلك، ُيكذِّ
 ادلرجعيَّة اآلن اآلن، ُيري ما ومثل جرى ىذا ما مثل الوجوه، مجيع من أبداً  شرعية ليست بطريقةٍ  الشَّرعية

 على الشَّرعية واألموال األمخاس ينفقوا أنْ  للوكبلء ذبيز الشَّريف ِظل و دام السيستاّن السيِّد مرجعيَّة الُعليا
 ..!! حلمايتهم البيت أىل أعداء

ثنا وىو اخلفاف حامد لبنان ح السيستاّن السيِّد لدى ال ُمعتمد السيستاّن السيِّد وكيل وُنشاىد نستمع  حُيدِّ
 :معاً  وُنشاىد نستمع باألمر، اً مفتخر  ذلك عن

 النصوص، لك أقرا كنت يدي بني كان لو النصوص كتاب إىل أرجع فيك أيضاً  اليوم من السيِّد مساحة]
 اللي البصرة مثل ادلشرتكة ادلناطق ح يصرفوا أن وُمعتمديو وكبلءه أوصى الشَّرعية احلقوق من صرف السيِّد
 الشَّرعية، احلقوق من اصرفوا السنة أىل إخواننا ُعلماء إىل محاية تأّمن ما الدولة إذا أكثرية فيها الشِّيعة

 [. !!العراق ح َحَدث ىذا الفبلّن، الشَّيخ حلماية محاية خّلوا أجازىم
 ادلرجع أقرباء إىل األموال تذىب أنْ  ادلانع فما البيت، أىل أعداء حلماية تذىب ما مثل الشَّرعية فاألمخاس

 وخليفة األموال، على سيطروا ادلرجع أوالد! مانع؟ يوجد ىل ذلك؟ من ادلانع ما ى،نصار  صاروا الَّذين
 األموال؟ تذىب ال فلماذا حلمايتهم، البيت أىل ألعداء األموال صرف ُُييز دلن؟ األموال صرف ُييز ادلرجع

ا  ولكن احلقيقة، ىذه بِّتأُث أنْ  أريد ال ىنا أنا أسئلة ىذه غريىم، من أحوج ىم األموال، ذلذه حباجة ىم وردبَّ
مُ  ال ىنا أنا يكون، أنْ  ميكن أمرٍ  إىل ُتشري أال القرائن ىذه  .أدلَّة دون من يتَّهمون الَّذين ىم أحداً، أُتَّ
 :رجاءاً  صورتو لنا اعرضوا الكشمريي مرتضى السيِّد األعلى للمرجع العزيز الصِّهر أمَّا

 
 ح األمور ح وادلتصرِّف النَّافذ األول والوكيل السيستاّن دالسيِّ  صهر الكشمريي مرتضى السيِّد صورة ىذه

  .األرضية الكرة غرب ح العامل، غرب
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 :للسيِّد موجودة أيضاً  أخرى صور

 
 مع وىو وخلدمتهم حلمايتهم األمخاس بصرف السيستاّن السيِّد أفّت الَّذين ادلشايخ من ادلبل خالد مع ىذه
 . شمرييالك مرتضى السيِّد وصديقو زميلو

 :أيضاً  أخرى صورة ىناك ويبدو

 
 .احلديث أطراف يتجاذبان األريكة على ُيلسان ومها

 ببعثيَّتِو، واضح تصريح وىي يدهِ  خبطِ  الشَّاشة ىذهِ  على ُنشرت والوثيقة يدِه، خبطِّ  الكشمريي مرتضى السيِّد
 :بتاريخ العراقي الداخلية وزير إىل ههاووجَّ  الكشمريي مرتضى السيِّد كتبها الَّيت الرِّسالة ىذه بعثي، الرجل

 ادلعروف اخلطيب وىو الكشمريي، ُمرتضى السيِّد أخو أخوه، يل أرسلها الرِّسالة وىذه ،5/11/1974
 حسن السيِّد يد خبطِّ  يدِه، خبطِّ  برسالةٍ  مصحوبةً  الرِّسالة ىذه يل أرسل ىو الكشمريي، حسن السيِّد

 طريق من الكشمريي حسن السيِّد عليها َحصَّل الرِّسالة وىذه األمر، قِ لتوثي بتوقيعني موقَّعة الكشمريي
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 .منو الرِّسالة َىذه حصَّل وقد بوِ  عبلقة على فهو الداخلية، لوزارة األقدم الوكيل األسدي عدنان
 حسن السيِّد رسالة لنا اعرضوا، - السِّنينِوَمرَّتِالزَّمانَِوَعَبر -:الكشمريي حسن السيِّد يقول ىو

 من متأّلفة الكشمريي حسن السيِّد رسالة توقيعان، يوجد الثَّانية الورقة وح ورقتني من ادلتأّلفة الكشمريي
 :صفحتني

 
 .األوىل الصفحة ىذه

 :لنا أعرضوا رجاءاً  أين؟ الثانية الصَّفحة

 
 وعافية ةبصح موجود وىو يرزق، حي   الكشمريي حسن والسيِّد الكشمريي حسن للسيِّد التوقيعان ىذان

 .األمر ىذا حقيقة من وتتأكَّدوا بو تّتصلوا أنْ  ميكنكم قم، مدينة ح إيران ح
 - البعثي النِّظام يعين - النِّظامِوَسقطِالسِّنينِومرَّتِالزَّمانِوَعَبر - الكشمريي؟ حسن السيِّد يقول ماذا
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ِالحديثُِموظِّفيوِباركِبعضِمعِغرفتوِِِفيِوجرىِاألسديِعدنانِاألستاذِصديقيِعندِيوماًِِوكنتُِ
 - الكشمريي حسن للسيِّد بالنسبة اجلنسية شهادة أو اجلنسية على حصولو عدم قصَّة - القصَّةِىذهِحول
 - مرتضىِعليِِّومهديِِّمرتضىِعليِِّمرتضى:ِفأعطيتوُِِاالسمِأعطنيِالوزارةِفيِالُضبَّاطِأحدُِِليِفقال

 اجلنسية، على حصل ما أخوه حسن السيِّد بينما نسيةاجل على حصَّل الكشمريي مرتضى السيِّد أنَّ  باعتبار
ِالوثيقةِىذهِوبيدهِضاحكاًِِوجاءنيِفمضى - عراقية ليست أّمو مرتضى والسيِّد عراقية أُمَّوُ  حسن الوسيِّد

  .وأخيوِىوِوتوقيعوِبخطّوِأؤكِّدِوأؤكد،ِمرتضىِالسيِّدِبخطِِِّوىيِالملفِمنِسحبهاِوقد
 السيِّد صهر األعلى، ادلرجع صهر ادلناضل البعثي الرفيق الكشمريي مرتضى دالسيِّ  َكتب وماذا جرى ماذا

ِوزيرِالسيِّدِإلى - الكشمريي مرتضى السيِّد يكتب األرضية؟ الُكرةِ  غرب ح العام والوكيل السيستاّن،
ِكراىاِذِوحتَّىِاألولىِانطالقتهاُِمنذِتموزِمنِعشرِالسَّابعِثورةُِِدأبتِلقدِبغداد،ِالمحترمِالداخلية
 - اإلنجازاتِوتقديم - الطاقات من طاقة مرتضى السيِّد مثل يعين - الطاقاتِتوظيفِعلىِالسَّابعة

ِتموزِمنَِعشرِالسَّابعِثورةُِِدأبتِلقد - !الطاقة ىذه من الشِّيعة ربرم ال أنْ  على حرصت ادلرجعيَّة لذلك
 أدري، ما أنا - اإلنجازاتِوتقديمِقاتالطاِتوظيفِعلىِالسَّابعةِذكراىاِوحتَّىِاألولىِانطالقتهاُِمنذ

 ال الثورة؟ جريدة من ُمقدِّمة ىذهِ  ىل األخبار، نشرة يقرأ وىو العراقي ادلذيع الصاحب عبد رشدي أتذّكر
ِذكراىاِوحتَّىِاألولىِانطالقتهاُِمنذِتموزِمنِعشرِالسَّابعِثورةُِِدأبتِلقد - حال أيِّ  على! أدري

ِحزبهاِبقيادةِطبقاتوِِِاختالفِعلىِالشَّعبِلهذاِاإلنجازاتِتقديمِوِالطاقاتِتوظيفِعلىِالسَّابعة
 وواحد! ]ُيصفِّقون ىنا ادلصورين أنّ  ادلفروض! صّفقتوا؟ ما ليش - االشتراكيِالعربيِالبعثِحزبِالقائد

ِالبعثِحزبِالقائدِحزبهاِبقيادة - ![!يعيش يا يعيش، يا يردح، يقوم االستوديو بنص لنا ينزل ىنا
ِعلىِذلكِشّجعناِمشاكلناِوحلِِِّالنَّاسِىمومِتقبُّلِعلىِفيهاِلونؤِوالمسِعودَّناِوَلمَّاِشتراكياالِالعربي
 آخر إىل - المجيدتينِتموزِثورتيِأفراحِغمرةِفيِنعيشِونحنُِِسيِّماِالِإليكمِىذاِطلبناِتقديم
  .الكبلم

ِلحكومتهاِحالٍِِولسانَِِللثورةِأمناءِجنوداًِِنبقىِسوفِبأنَّناِلكمِونُؤكِّد -:الرسالة آخر ح يقول أنْ  إىل
 ادلرجع صهر الكشمريي، ُمرتضى يعين - الرَّضويِعليِِّالسيِّدِمرتضى:ِالتوقيع.ِالقائدِوحزبهاِالوطنية
 األعلى ادلرجع صهر الرِّسالة، ح موجودة ليست عندي من إضافة ىذه طبعاً  السيستاّن، السيِّد األعلى
 أحد يتكلَّم مل دلاذا بعثّي، وىو ادلرجعية صهر ىذا .الغربية الببلد ح ادلعتمدو  العام والوكيل السيستاّن السيِّد

 ما السودا؟ البطة أبناء شنهو؟ احنا عمبلء، طلعنا احنا بس اشوف! ]البعثّي؟ للنِّظام عميبلً  كان بأنَّوُ  عنو
! بعثي البعثي وگرايبكم، وأصهاركم وعوائلكم وأبنائكم أوالدكم مهَّو ذوال ولكم أي! قضيتنا؟ شنهو تفهمونا
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 أوالدكم ىؤالء ىم ما زمانو، إمام ومنكر زُلَمَّد آلل ادلعادي وادلنكر! وىايب والوىايب! نصراّن والنصراّن
 أوالدكم ىم ما عدنا، من شرتدون  ّلويلگت  ما عدنا؟ من شرتدون الوالدين مناعيل وأحفادكم، وأبنائكم
 من مدارسكم، داخل من بيوتكم، داخل من واالضلراف الضبلل ىذا ىو ما وأصهارىم، وأحفادكم وأبنائكم

 !![مرجعّياتكم داخل
 عن ادلاضية احللقات ح أربدَّث ُكنت إذا األبرت، ادلنهج مبلمحُ  ىي ىذه بل األبرت، ادلنهج نتائجُ  ىي ىذه

 مبلمح باألشخاص، والعظم، والشَّحمِ  باللَّحمِ  مبلمح فهذهِ  الكبلم، ح أو الُكُتب ح األبرت ادلنهج مبلح
 النَّاصيب وىذا الوىايب، وىذا النصراّن، وىذا البعثي، ىذا أصهارىم، ىؤالء بيوُتم، داخل من ىذه حقيقيَّة
 الدولية، ادلخابرات وربرّكهم لؤلجنيب، عمبلء ىؤالء بأنَّ  وتقولوا ىؤالء عن تتكلَّموا مل دلاذا زُلَمَّد، آلل ادلنكر

  قولون؟ت ماذا! ذلك؟ تقولوا مل دلاذا
ينيَّة ادلؤسَّسة أنّ  أعرف أنا  ذلؤالء أقول أنا األقّل، على يل بالنسبة اخلري، منها يُرجى ال الشِّيعيَّة وادلرجعيَّة الدِّ

 كبلم أقولوُ  الَّذي الكبلم ىذا مكان؟ أيِّ  ح أنتم أنتم؟ تقولون ماذا اآلن الشَّاشات أمام يتسّمرون الَّذين
 ىو الكبلم ىذا قولوا كذب، الكبلم ىذا قولوا كذِّبوّن، أكذب كنت إذا ال؟ أم أدّلة وفيو وواقعيّ  حقيقيّ 

 أيديكم، بني الشَّاشة وعلى الطاولة على طرحُتها الَّيت األدلة ىذه تنُقضُ  الَّيت بأدلَّتكم جيئوّن أدلة، دون من
بوا، بوا رجاالً  كنتم إذا كذِّ  ذلك، من أكثر أدلَّةً  أملك فإّنِّ  ةاألدلَّ  ىذه ُيكذِّب أنْ  أحد فكَّر ما وإذا!! كذِّ

 وماذا! ؟..فاعلون أنتم ماذا فلننظر وأكثر، وأكثر أكثر قُبحُكم منها يتبنيَّ  ذلك من أكثر أدلَّةً  سأعرضُ 
اه تتحرَّكوا ال دلاذا ستقولون؟  دلاذا األعوج؟ احلال ىذا ُتصلحوا ال دلاذا واضح، منطقي سؤال! اإلصبلح؟ باذبِّ
 ح بو تتمسَّكون الَّذي األبرت للمنهج الطبيعية النتائج ىي النتائج ىذه دلاذا؟ األبرت دلنهجا ذلذا تتعّصبون
ينيَّة ادلؤسَّسة  .الرَّمسيَّة الشِّيعيَّة الدِّ

 اإلمامُ : )الكتاب ىذا َخرَج رُكامٍ  أيّ  بني من عرفتم أنَّكم أعتقد التوضيحات ىذه وبعد البيانات ىذهِ  بعد
 ىذه من شرعية والدةٌ  الكاتب أمحدُ  قصدي، عرفتم اآلن( فلسفية؟ فرضيَّةٌ  أم يةتأرُي حقيقةٌ  ادلهديّ 

ينيَّةِ  ادلؤسَّسة من ادلؤسَّسة،  األبرت للمنهج وواضح كامل شرعي وتطبيق طبيعي ونِتاج الرَّمسيَّة، الشِّيعيَّة الدِّ
 من وال أوالدىم من يكن مل ألنَّوُ  عليو ُسلِّطت واالُتامات األضواء لكن ادلؤسَّسة، ىذه عليو الَّذي

 أفكار نفس أفكاره ناصيب، وبني نصراّن وبني وىايب وبني بعثي بني ما األصهار الحظتم وإالَّ  أصهارىم،
 أعرف أنا أعلنوا، الَّذين ىؤالء وآخرون وآخرون، القباصل ي البيت، بأىل ومستهزئ معادي الكاتب، أمحد

 مضحكة، أنتم أنتم، هبم، تتربكَّون أيديهم تُقبِّلون وأنتم طويلة ىوحل كبرية عمائم ىؤالء، أمثال من الكثريين
 بثياهبم تتمسَّحون أنتم الكثريين، أعرف ىؤالء مثل من أعرف أنا داعي، ال يعين مضحكة، أنتم أعرف أنا

 ذهى نفس حيملون ُحسينيَّة رلالس أنتم ُتسّموَّنا رلالس ح حُيدِّثونكم ادلنابر على يصعدون حّتَّ  وبعضهم
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 على أحسدكم؟ شنهو على أدري ما لُكم، ىنيَّا وا إي] بو، تتمسحون ادلنرب عن ينزل وحينما األفكار،
 أدري وما أحسدكم؟ شنهو على أدري ما الّردي؟ توفيجكم على توفيقكم؟ سوء على أحسدكم؟ ذكائكم

 [.حال أي على! بأوضاعكم؟ يل شأن ال أنا معكم أربدَّث ليش
 إذلّية، حقيقةٌ  ىو زماننا، إمام عن ىنا واحلديث ادلعصوم، اإلمام أنَّ  من ادلتقدِّمة حللقاتا ح قُلت قد ُكنت

ِإنَِّ: )وآلو عليو اُ  صلَّى ا رسول عن حُيدِّث الشَّريف الببلغة َّنج ح ادلؤمنني أمري تأرُيية، حبقيقةٍ  ىو وما
َلَناَِوِإنََِِّيُمتِلَ مَِميِّتَ َنا  ليس ادلعصوم اإلمام أنَّ  من ُمرادي تُثِبت ألنْ  كافية اجلملة ىذهِ  ،(يُ ْقَتلِلَ مِقَِتي ْ

م نصفهم أنْ  ميكن الَّذين ىؤالء تأرُيية، حبقيقةٍ   أمَّا!! ونُقتل َّنوت الَّذين ضلنُ  وأنتم، أنا تأرُيية كائنات بأَّنَّ
َلَناقََِِوِإنََِِّيُمتِلَ مَِميِّتَ َناِإنَِّ: )األعظم النَّيُب  عنوُ  يتحدَّث الَّذي ىذا  بكائناتٍ  ىم ما ىؤالء ،(يُ ْقَتلِلَ مِِتي ْ

 وحني بأحد، يقاسونَ  ال زُلَمَّد آل ،(َأَحدُِمَحمَّدٍِِبِآلِيُ َقاسُِِاَلِ: )أيضاً  الببلغة َّنج وح لذلك تأرُيية،
  .تأرُيية بكائناتٍ  ىم فما القياس حدود خارج يكونون

 وعن مقاماُتم عن ربدَّثت الَّيت النصوص ُكل   لنصوص،ا كل   القضيَّة، ىذه ح الكبلم أطيل أنْ  أُريد ال أنا
م: تقول ىي منازذلم وعن َمراتبهم  ىم نعم بالتأرُيية، توصف أنْ  ميكن بكائناتٍ  ىم وما إذلية كائنات إَّنَّ
 وىذه احلركة ىذه قطعاً  النَّاس، بني األرض وجو على وربرَّكوا البشرية بادلظاىر األرضي العامل ىذا ح ُوِجدوا

 من التأرُيي اجلانبُ  جانبّية، عبلقة هبم التأريخ عبلقة فتكونُ  التأرُيي، الوجو من تُرَصد أنْ  ميكن ألحداثا
 تأرُيياً؟ كائناً  يكونُ  كيف ا وجوُ  ا، وجو ىم إذلية، حقيقةٌ  فهم ادلنت أمَّا احلاشية، ح سيكونُ  حياُتم

ِِبَعْرِشوَِِِوَجَعَلُكم: )وادلكان بالزَّمانِ  زليطٌ  ادلكان، وبعد ادلكان قبل الزَّمان، وبعد الزَّمان قبل ا وجوُ 
م عن تتحدَّثُ  آخرىا إىل أوَّذلا من اجلامعةُ  الزِّيارة ،(ُمْحِدِقين  تأرُيية، بكائناتٍ  ىم وما إذلية كائناتٌ  أَّنَّ

 أن أريدُ  فقط أُقنعكم، أنْ  أريدُ  ال أبداً، أعتقد، دبا أحداً  أُقِنع أنْ  أريدُ  ال ىنا وأنا حواشيهم، ح يقعُ  التأريخ
 !! إذلية حقيقةٌ  ىو وإَّّنا فلسفية، بفرضيةٍ  وال تأرُيية حبقيقةٍ  هبو ال اإلمام أنَّ  من: قلت ما معن لكم أُبنيَّ 
 حقيقةٌ  اإلمام أنَّ  معن أُبَ نيِّ  وأنْ  بوعدي أح أنْ  أريد فقط ىنا تصدِّقون، ال أم أتصدِّقون بكم يل شأن وال

 ومزبلة مهزلة التأريخ كتب أنَّ  ورأيتم التأريخ، كتبِ  إىل سأذىب فإنَّين تأرُيية حقيقة اإلمام كان لو إذلية،
 ىي ومزبلة مهزلة رأيتم كما أيضاً  ىي الَّيت الرِّجال كتب إىل أذىب أنْ  ومزبلة، مهزلة ىي الوقت، نفس ح

 كتب ح لكن صحيحة، معلومات صلد قد التأريخ كتب ح ألنَّنا التأريخ، ُكتب من قذارةً  وأكثر اأُلخرى،
 من لستة عن عبارة ىي أمساء، فقط ىي الكتب تلك ألنَّ  صحيحة، معلوماتٍ  صلد أنْ  يندر يندر، الرجال

 دبثال جئتكم دبثال، وجئتكم يتخرَّصون اخلُوئي السيِّد وغري اخلُوئي السيِّد أمثال الرجالّيون يأت ُثَّ  األمساء،
 بأمثلة وجئتكم لُو، ُمعاصرٍ  شيعي   رجلٍ  عن ويكتب يتخرَّص كان وكيف عامليال مرتضى جعفر السيِّد
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 .طويلة والقضيَّة عاجلرار واحلبل أخرى
 وأنا طويبلً  صارَ  والربنامج زلدود، الوقت وأمثلة، وأمثلة بأمثلة آتيكم أنْ  أستطيع حّتَّ  الوقت من أملكُ  كم
 احلديث من البُدَّ  باقية الزالت عناوين ىناك! أصنع؟ ماذا نولك وأكثر أكثر يطول أنْ  الربنامج ذلذا أريد ال

 بني يضعها أنْ  الربنامج ذلذا يُراد الَّيت النهائية الفكرةُ  تتضحَ  لنْ  وإالَّ  أجوائها، ح التوّغل من والبُدَّ  عنها
 .أيديكم
 كتب إىل أذىب حّتَّ  ةٍ فلسفيَّ  بفرضية ىو وال التأريخ، ُكتب إىل أذىب حّتَّ  تأرُيية حبقيقةٍ  ىو ما فاإلمام

 إىل أذىب ا؟ إىل أذىبُ  فأين ا، إىل أذىب أنْ  عليّ  أعرفوُ  أنْ  أردت فإذا إذلية حقيقةٌ  اإلمام الفلسفة،
 :وسريع سلتصر بشكل أبداً، كثرياً  الكبلم أطيل لن الشِّريف، ادلصحف ىو ىذا الُقرآن، ىو قُرآنِو،ىذا

 يقرأُوَّنا والبقية الكاتب وأمحد تقرأُوَّنا وأنتم أقرأُىا أنا نقرأُىا، ضلنُ  ياً يوم الفاربة سورة الفاربة، سورة ىذه
 ىل ،﴾املُسخَمِْنَ الصِّسَاطَ باىدًَِ: ﴿اجلميعً  يقرأُ  حني حبسبِو، وكل   يقرأُوَّنا اجلميع يقرأُىا، ادلؤيَّد وحسني
 ىذا! ادلتكرِّر؟ الطلب ىذا فلماذا حدةوا مرَّة تأت كانت إذا مرَّات؟ على تأت أو واحدة مرَّة تأت اذلداية

ا بسببِ  وذلك واحدة، دفعةً  تأت ال اذلداية أنَّ  يعين  إنساناً  أنَّ  افرتضنا إذا كثرية، مراتب على تشتمل أَّنَّ
 الَّ وإ اذلداية رُتب من برتبةٍ  عليوِ  يُفاضُ  مرَّةٍ  كلِّ  ففي لو، ُيستجابُ  ،﴾املُسخَمِْنَ الصِّسَاطَ باىدًَِ﴿: قال كلَّما

 عدَّة وح يوميّ  واجب تكرار الواجبة، الصلوات ح واجب وبشكل دائماً  ُنكرِّرىا أنَّنا معن ما ذلك؟ معن ما
  واحدة؟ دفعةً  تأت ىي فهل! دلاذا؟ أوقات،

 ىذه قراءة وأوجب الصَّبلة شرَّع حني ا ادلنطقي، الشيء ىو وىذا واحدة، دفعة تأت ال أَّّنا يبدو الَّذي
 عدا األخرى وادلذاىب الشِّيعة بو يعتقد األمر وىذا (الكتابِفاتحةِدونِمنِصالةِال) الصَّبلة ح السورة

 دون من تصح ال الصَّبلة بأنَّ  يعتقدون الُسنية ادلذاىب هبذا، تعتقد أيضاً  األخرى ادلذاىب احلنفي، ادلذىب
 ىذا ولكن اجلميع، عند وليس كتاب،ال فاربةِ  دون من الصَّبلة تصح   عندىم األحناف فقط الكتاب، فاربة
 اذلداية إذاً  حال، أيِّ  على األخرى، ادلذاىب يوافق من فقهائهم من وىناك حنيفة أيب عند موجود الرأي

 . واحدة مرتبة ذلا ليست
 ىو الرجال علم ىل الوالدة روايات وأسقط الرِّجال، بعلم استدلَّ  الَّذي الكاتب أمحد مثبلً : ىؤالء أسأل أنا

 الّرجال؟ علم خبلل من ادلستقيم الصِّراط إىل وصلت أنت يعين ادلستقيم؟ الصِّراط مصاديق من قمصدا
، كتابٍ  خبلل من إليو يُوصل ىل إليو، يُوَصلُ  كيف ادلستقيم الصِّراط أسأذلم، كذلك والبقية  من ُمعنيَّ
 حقيقة الدين ألنَّ  غيبية؟ مسألة وأَّّنا غييب بُعد فيها القضيَّة بأنّ  يقول ادلنطق أنَّ  أم معيَّنة؟ معلومات خبلل
 الّسر تكرارىا، ح السرّ  ىو وىذا ادلستقيم، الصِّراط إىل اذلداية ح غييب   بعدٌ  ىناك غيبّية، حقيقة الدين غيبّية،
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 علم خبلل من ادلستقيم الصِّراط إىل نصل ال غيبية، قضيَّة ال ُمستقيم الصِّراط إىل اذلداية ألنَّ  تكرارىا ح
 خبلل من ادلستقيم الصِّراط إىل نصلُ  وال ادلرجع، تقليد خبلل من ادلستقيم الصِّراط إىل نصل وال جال،الرِّ 

 يُوصل أنْ  ميكن الرِّجال وعلم بو، يعتقدُ  للَّذي شيء إىل اإلنسان يُوصل أن مُيكن الكبلم علمُ  الكبلم، علم
 بتقليد يعتقدُ  للَّذي شيء إىل اإلنسان يُوصل أنْ  مُيكن ادلرجع وتقليد بو، يعتقدُ  للَّذي شيء إىل اإلنسان
!! ادلستقيم الصِّراط إىل باذلداية لوُ  عبلقة ال الشرعية األحكام ح التقليد وإالَّ  العقائد عن أربّدث ادلرجع،
 ذلم قال فإذا ادلراجع، إىل بعقائدىم يرجعون ولذلك ادلراجع فيها يقلِّدون أيضاً  العقائد بأنَّ  يعتقد من وىناك
 عليو، النَّاس أكثرُ  الذي وىذا األدلة، ح البحث دون من صحيحة يقولون صحيحة العقيدة ىذه ادلرجع

 أو، الرجال علم أو الكبلم علم أو العقائد ح ادلرجع تقليد ادلستقيم؟ الصِّراط إىل توصل األمور ىذه فهل
ا من حقيقةً  يعتقدون هبا يتمسكون الَّذين أنَّ  أعتقد ال أو،   .ادلستقيم الصِّراط إىل صلتو  أَّنَّ

 ا أنَّ  يعين ا من تطلبُ  وحني ادلستقيم، الصِّراط إىل يهديك أن ا، من اذلداية تطلبُ  ىنا أنت
 يكون وحني! غيبّياً؟ يكون التدّخل أم! الرجال؟ علم طريق من يتدّخل ىل ا يتدّخل وحني سيتدّخل،

 على واضحةً  عبلمةً  تكونُ  الَّيت الغيبية الواسطةُ  ىذهِ  ىي أين بّية،غي وسائط وجود من الب د غيبّياً  التدخلُ 
 اذلداية! ىم؟ من! ادلراجع؟ تقولون؟ ماذا أنتم! ىم؟ من! الصَّحابة؟ ىم من! ىي؟ أين ادلستقيم، الصِّراط

ِأَْينَِ: )غيبية بوابةٍ  عرب يكون أن والبُدَّ  غييب، تدّخلٌ  ا من والتدّخلُ  ا من التدّخل تطلب وأنت غيبيةٌ 
 زبضع ال قضية وىذه اإلذلية، احلقيقة ىذه ىي الباب، ىذا ىو الباب، ىذا ىو ،(يُ ْؤَتىِمِّْنوُِِالَِّذيِاهللِِِبَابُِ

 وتلك احلقيقة ىذه عن يتحدث عموماً، الُقرآن ح موجود ادلضمون ىذا مثل الفلسفي، للتنظري وال للتأريخ
  .اإلمامة حقيقةُ  ىي
 ح كلمةٍ  ُكل   وإالَّ  أطيل أن أريد وال إليها أشري فقط واحدة آية ىناك زماننا إمام عن خاص بشكلٍ  وأمَّا

 !!احلقائق تُبصر بقلوبٍ  جئين ولكن ادلعاّن، هبذه نوراً  تنضحُ  الُقرآن
 النَّظر بغضِّ  ﴾الْحَكِّ ًَدِّيِ بِبلْيُدٍَ زَسٌُلَوُ أَزْسَلَ الَّرُِ ىٌَُ: ﴿والثبلثني الثالثة اآلية إىل ذىبنا إذا: التوبة سورة ح

، واليةُ  احلقّ  ودين اذلدى البيت أىل روايات ح احلّق، ودينِ  اذلُدى معن عن  قائم زمانك، إمام واليةُ  علي 
 واليةُ  واحلقّ  اذلدى واحلّق، اذلدى معن ح البيت أىل أحاديث من مئات ح وردت ادلضامني ىذهِ  زُلَمَّد، آل

 التفاصيل ىذه عن النَّظر بغضِّ  زُلَمَّد، آلِ  قائمُ  واحلقّ  اذلدى زمانك، إمامِ  معرفةُ  واحلقّ  اذلُدى البيت، أىلِ 
 مّت ،﴾الْوُشْسِوٌُىَ وَسِهَ ًَلٌَْ﴿ !ظهر؟ مّت ﴾وُلِّوِ الدِّّيِ عَلََ لُِْظْيِسَهُ الْحَكِّ ًَدِّيِ بِبلْيُدٍَ زَسٌُلَوُ أَزْسَلَ الَّرُِ ىٌَُ﴿

 ادلقطع ح البيت ألىل ادلخالفون يقول حينما ،!زماّن؟ مقطعٍ  أيِّ  ح واحلقّ  اذلدى ظهر مّت ظهر؟
 زمان ح حّتَّ  احلقّ  ظهر وال اذلدى ظهر ال ادلؤمنني أمري زمان ح حّتَّ  مّت؟ الراشدي ادلقطع ح الراشدي،
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 دىاذل يظهر موجودون؟ واخلوارج واحلقّ  اذلُدى يظهر موجود؟ ومعاوية واحلق اذلدى يظهر ادلؤمنني، أمري
 ظاىرٌ  فهو البصائر ألصحاب واحلقّ  اذلدى وأمَّا األرض، كلِّ  ح واحلقّ  اذلدى ظهور عن احلديث واحلّق،

 واحلقّ  اذلُدى يظهرُ  ذلم؟ واحلقّ  اذلُدى ظهر مّت البشر، عامَّة عن أربّدث لكنَّين واحلّق، اذلدى ىو فعلي   ذلم،
  !ظهر؟ ومّت احلق يظهر مّت البصرة؟ ح الزبري ابن ا عبدُ  الشَّيطان وذلك وطلحة والزبري وعائشة

 دونِ  من اآلية ىذه ،﴾الْوُشْسِوٌُىَ وَسِهَ ًَلٌَْ وُلِّوِ الدِّّيِ عَلََ لُِْظْيِسَهُ الْحَكِّ ًَدِّيِ بِبلْيُدٍَ زَسٌُلَوُ أَزْسَلَ الَّرُِ ىٌَُ﴿
 اآلية وىي قرأُتا ىنا لصف،ا سورة ح األلفاظ، وبنفس الكرمي الكتاب ح مرات ثبلث تكّررت اآليات
 وَسِهَ ًَلٌَْ وُلِّوِ الدِّّيِ عَلََ لُِْظْيِسَهُ الْحَكِّ ًَدِّيِ بِبلْيُدٍَ زَسٌُلَوُ أَزْسَلَ الَّرُِ ىٌَُ: ﴿التوبة سورة من والثبلثون الثالثة

 السَّابقة األزمنة ح قربق وما يتحقق لن والطبيعية العادية باألسباب غييّب، أيضاً  اإلظهار ىذا ،﴾الْوُشْسِوٌُىَ
 النصرانية؟ الديانة اليهودية؟ الديانة ديانة؟ أي كلِّو، الدين على ظهر دين أي األديان، من لدينٍ  يتحقق ومل

 ذلك ومع الطوفان بعد نوح زمان ح إالَّ  كلِّو الدين على ظهرت ديانة توجد ال! ديانة؟ أي احلنيفية؟ الديانة
 .أخرى مرّة الضبلل ظهر واستقّروا الطوفان انتهى ما بعد ُأخرى، ةمرّ  الضبلل ظهر استقروا أن بعد
 ماذا التوبة، سورة ح ادلوجودة اآلية نفس بالضَّبط التاسعة اآلية الصف سورة الصف، سورة إىل نذىب إذا

 عَلََ لُِْظْيِسَهُ الْحَكِّ ًَدِّيِ يُدٍَبِبلْ زَسٌُلَوُ أَزْسَلَ الَّرُِ ىٌَُ: ﴿التفتواً  التوبة؟ سورة من والثبلثني الثالثة اآلية ح نقرأ

 الْحَكِّ ًَدِّيِ بِبلْيُدٍَ زَسٌُلَوُ أَزْسَلَ الَّرُِ ىٌَُ: ﴿الصَّف سورة من التاسعة اآلية ح ،﴾الْوُشْسِوٌُىَ وَسِهَ ًَلٌَْ وُلِّوِ الدِّّيِ

 بنفس ادلعاّن بنفس احلركات بنفس األلفاظ بنفس اآلية، فسن ،﴾ الْوُشْسِوٌُىَ وَسِهَ ًَلٌَْ وُلِّوِ الدِّّيِ عَلََ لُِْظْيِسَهُ
 .التاسعة اآلية الصف سورة ح قرآّن copy ىي، ىي الدالالت

 عَلََ لُِْظْيِسَهُ الْحَكِّ ًَدِّيِ بِبلْيُدٍَ زَسٌُلَوُ أَزْسَلَ الَّرُِ ىٌَُ: ﴿والعشرين الثَّامنةِ  اآلية ح الفتح سورة إىل ذىبنا وإذا

 وَسِهَ ًَلٌَْ: ﴿والصف التوبة سورة ح اآليتني ح ،﴾شَيِْداً بِبللَّوِ ًَوَفََ﴿ زبتلف اآلية َّناية ﴾لِّوِوُ الدِّّيِ

 ًَلٌَْ﴿ ،﴾شَيِْداً بِبللَّوِ ًَوَفََ﴿ اآلية، ذيل ح وليس اآلية من األوَّل القسم ح ىو الكبلم لكن ،﴾الْوُشْسِوٌُْى

 من والثبلثني الثالثة اآلية ح الثبلثة، اآليات ح واحد اآلية من األول القسم ح كبلمال ،﴾الْوُشْسِوٌُْى وَسِهَ

 الَّرُِ ىٌَُ: ﴿الصف سورة من التاسعة اآلية وح الفتح، سورة من والعشرين الثامنة اآلية وح التوبة، سورة

 من البُدَّ  أو أحد دون من ىكذا يتحقق األمر ىذا ،﴾وُلِّوِ ّيِالدِّ عَلََ لُِْظْيِسَهُ الْحَكِّ ًَدِّيِ بِبلْيُدٍَ زَسٌُلَوُ أَزْسَلَ
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 األمر؟ ىذا يديو على يتحقَّقُ  الَّذي ىذا ىو من األمر؟ ىذا يديو على يتحقَّق أحدٍ 
 عليو وسبلموُ  اِ  صلواتُ  الباقر إمامنا عنو يتحّدثُ  الَّذي نفسوُ  ىو األمر ىذا يديو على يتحقَّقُ  الَّذي ىذا

 :احلديث وأختم الرِّواية ىذه آخذ فقط الشريف الكاح ىو وىذا
 ىو وىذا إيران، والنشر، للطباعة األسوة دار طبعة الطبعة وىذه الشريف الكاح من األوَّل اجلزء ىو ىذا

َِليوعََِِجْعَفرِأَبُوِقَالَِ -:قَالَ  مَحْزة، َأيب  َعنْ : العاشر احلديث إليو، والرِّد اإلمام معرفة باب احُلجَّة، كتاب
ِالسَّالم  - فَ َراِسخَِأَحدُُكمَِيْخُرجَُِِحْمَزةِأبَاِيا - الث مايل محزة أبا حُيدِّث الباقر اإلمام - َحْمَزةِأَبَاِيَا:
ا زماننا ح تقريباً  الفرسخ فراسخ، ثبلثة فوق، فما ثبلثة من يعين فراسخ لفرسخ، مجع فراسخ  يساوي ردبَّ
 كيلومرتات، عشرة يتجاوز ال فهو كبرياً  رقماً  نُعطي أنْ  أردنا وإذا سبعة، إىل مخسة من أو كيلومرت مخسة

 - فَ َراِسخَِأَحدُُكمَِيْخُرجَُِِحْمَزةِأبَاِيا -:يقول اإلمام الفرسخ، ىو ىذا كيلومرت، مخسة حدود ادلعروف
 دون من تسري كانت ما القوافل - َدلَْياَلِِلِنَ ْفِسوِِِفَ َيْطُلبُِ - كيلومرت ثبلثني عشرين كيلومرتات، ِعدَّة يعين
  .أبداً  دليل

 ىناك يكون فبل سريىا، ينتظم اإلبل حيدي حني احلادي ألنَّ  حادي، فيها يكون أن البُدَّ  كان القوافل
 حادٍ  من البُدَّ  حيدو، أو حيدي، حادي من البُدَّ  حادي، من فبلبُدَّ  القافلة، ح اإلبل سري ح اضطراب

 بعض وح رائداً  يكون األحيان بعض ح الدليل وىذا دليل، من والبُدَّ  القافلة، ح حيدو أو القافلة ح حيدي
 القوافل، شروط ىذه الطريق، يكتشفُ  القافلة يسبقُ  الَّذي ىو الرائد رائد، وىناك دليبلً  يكون األحيان
َِوأَْنتَِ - ويهلك سيضيع وإالَّ  - َدلَْياَلِِلِنَ ْفِسوِِِفَ َيْطُلبُِِفَ َراِسخَِأَحدُُكمَِيْخُرجُِ -:يقول اإلمام ولذلك
ِِمْنكََِِأْجَهلُِِالسََّماءِِِِبطُُرقَِِِوأَْنتَِ - ىنا الغيب عن يتحدَّث - اأَلْرضِِبطُُرقِِِِمْنكََِِأْجَهلُِِالسََّماءِِِِبطُُرقِِ
 ودين اذلدى دين سيظهرُ  الَّذي ىو الدليل ىذا نفسُو، ىو ىذا - َدلِْياَلًِِلِنَ ْفِسكَِِفَاْطُلبِاأَلْرضِِبطُُرقِِ
 ح فأنت اإلذلية، احلقيقة ىي ىذه! اإلذلية احلقيقة اإلمام عن ىنا احلديثُ  ادلعمورة، كلِّ  ح يديوِ  ىعل احلقّ 

 تأت خبللوِ  من الَّذي نفسوُ  وىو غييبّ  دليلٍ  إىل ربتاجُ  الغيب عامل ح ولكنَّك أرضي، دليلٍ  إىل ربتاج األرض
  .ا من بتدّخلٍ  تطلبها الَّيت الغيبيَّة اذلداية ىي ىذه ،﴾املُسخَمِْنَ الصِّسَاطَ باىدًَِ: ﴿الغيبية اذلدايةُ 

 طرق تعرف الَّيت ىي ىذه الغيب بوابة يفتحها، الَّيت الغيب بوابة خبلل من غييب بطريقٍ  يتدّخل ا ىو
 علم ح أين؟ الدليل - ْياَلًَِدلِِِلِنَ ْفِسكَِِفَاْطُلبِاأَلْرضِِبطُُرقِِِِمْنكََِِأْجَهلُِِالسََّماءِِِِبطُُرقَِِِوأَْنتَِ - السَّماء

 عليوِ  يضحكُ  الَّذي ادلرجع عند أين؟ الدليل أم حال، أيِّ  على...[  اذلا حيتاج ىذه واِ ] الرِّجال؟
 عند ىنا الدليل! ووىايب! ونصراّن! بعثي والشِّريف؟ الكرمي نتاجها ىو وىذا ادلراجع عوائل عند أم اآلخرون؟

 خبطابو الربنامج أفتِتحُ  الَّذي ىذا ىو الدليل ،(اهللَِوْجوُِِأَْينَِ) أين؟ الدليل تقولون؟ ماذا أنتم ىؤالء،
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 ىو ىذا(!! اأَلْولَِياءِيتوجَّوُِِِإلَيوِِِالَِّذيِاهللَِوْجوَِِيَاَِعَليكَِساَلمٌِ: )أقول وأنا الربنامج أفتِتحُ  ومناجاتِو،
َِمنِفَ َقدِماذا - الدليل ىذا ىو - َوَجَدكَِمنَِقدف ََِِماَذاِاهللِِِبَِقيَّةَِ: )فأقول أخاطبو الَّذي ىذا الدليل،
َِمنَِوَجدِالَِّذيِوما) وجدوا؟ ماذا ىؤالء! ىؤالء؟ وجد ماذا( !فَ َقَدك؟َِمنَِوَجدِالَِّذيِوماَِوَجَدك
 .احلسن ابن احُلجَّة زماننا إمام ىو دليلنا الدليل، ىو ىذا ،(!فَ َقَدك؟

 لو واحلديثُ  هبذا أكتفي لكنَّين أخرى جهةً  أتناول وأن يثاحلد ُأكمل أن بودي كان طال الربنامج وقتُ 
 حّبابني عمبلء لكن العمبلء، شاشة عرب العميلة، الشاشة الشَّاشة، ىذه عرب غداً  نلتقي مهّمة، وصلة صلةٌ 

 الَّذين العمبلء شاشة عرب نصنع، ماذا عمبلء بس احُلجَّة، لئلمام ُمنكرين وال بعثية وال وىابية وال نصارى ال
 الكبرية ادلرجعيَّات عوائل أبناء ح كما النصارى من وال وابنهم، العلماءِ  صهر ح كما بوىابية ليسوا ىم

 قدر على مساكني ا، شاء ما األعلى ادلرجع صهر ح كما البعثيني من كذلك وال العلمية، احلوزة وزعامة
 على نبقى أنْ  منا يريدون ال وىؤالء الزَّىراء، وايلون األمر صاحب نوايل ألنَّنا ادلاسونية ح ُعمبلء فصرنا حالنا
 طويل، الكبلم حال، أيِّ  على األبرت، ادلنهج عواقب ىي وىذه األبرت ادلنهج نتبع أنْ  منَّا يريدون ادلنهج، ىذا

 .متشعِّب واحلديث
 ..الفضائية الَقَمر شاشة على الشَّاشة ىذهِ  نَفس على غداً  ادللتقى
  ... الَقَمر ةِ رَِعايَ  ِح  أَْترُكُكم

 هُشَبىِدِّنَب ًًَُخٌُهِ ًُخٌُىِنَب عَيْ الىَسْةَ إوْشِف ... لَوَس ّب ... احلُسَني أَخِْهَ ًَخْوِ عَيْ الىَسْةِ وَبشِفَ َّب

  ... احلُسَني أَخِْهَ بِحَكِّ اإلًْخَسًِْج عَلََ ًَهُخَببِعِْنَب

  ... اهلل أهَبىِ يف ... خَوْعبً الدُّعَبء أَسأَلُىن
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ِ:وفيِالختام
الِبُ  ّدِم  نِالتنبي  وِال  ىِأنّن  اِحاولن  اِنق  لِنص  وصِالبرن  امبِكم  اِى  يِوى  ذاِالمطب  وعِالِ
يخل  وِم  نِأخط  اءِوىف  واتِفم  نِأرادِالدقّ  ةِالكامل  ةِعلي  وِمراجع  ةِتس  جيلِالبرن  امبِ

ِبصورةِالفيديوِأوِاألوديوِعلىِموقعِزىرائيون.
 
 
ِ

ِمعِالتحيات
ِال ُمتابَعة
ِزىرائيون
ِ ى3417ِ

 
 
 

                                                                                                                                
  :اجلزء الثالث: الكتاُب الناطق، متوّفر بالفيديو واألوديو على موقع زىرائّيون - * ملّف الكتاب والعرتة

www.zahraun.com 


