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 الْوِئَخ ثَعد ًَالثَّالثٌُى الثَّبلِثَخ خُمَلَحَالْ

 ىٌُوساخلَ اجلُصْءُــ  فَبطِوَخ ٌَب لَجٍَّهِ

  1ق الٌائلً - 11ج الجَسَاءَح ضَعْفُ - 2 ق الشٍِّعًّ الٌالع يف األثرت ادلنيح هالهحُ
 

  ... بَ َناٌبْ  أَبْ َناِئيْ  َأَخَواٌبْ  ِإْخَوٌبْ  َعلْيُكم َسبَلمٌ 
 الَّذي األبرت اؼبنهج َمبلمح ُب زال ال واغبديثُ ...!!  فَاِطَمةِيَاِلبَّيكِِ: قلوبَِنا إىل ابَّبُ  الُعنوان ُىوَ  ُعنواننا
اً  قويٍ  ونشاطٍ  شديدةٍ  بفّعاليةٍ  الشِّيعيّ  الَوسط ُب يتحرَّكُ   اػبمسينات ُمنذُ  اؼبتأخِّرةِ  العقود ُب ُخصوصاً  ِجدَّ

ثُتكم حينما حديثٍ  من تقدَّم َما ُأكرِّر أنْ  أُريدُ  ال ىذا، يومنا وإىل  أىمِّ  عن اؼبتقدِّمة اغبلقاتِ  ُب حدَّ
 الشِّيعيّ  اغبوزوي والوسط الشِّيعيّ  اؼبرجعي الوسط ُب بوضوح يظهرانِ  ومها األبرت اؼبنهجِ  مبلمحِ  من َمْلَمَحني

 َساحةِ  وُب التعليم معاىد وُب اإلعبلم وسائل ُب اؼببلمح َىذهِ  َتظهرُ  ذلك وبعد الشِّيعّي، اغُبسينّ  اؼبنرب وُب
 .عام بنحوٍ  الشِّيعيَّة الثَّقافةِ 

 .وُذيُولِو ُشَعِبوِ  وعن اْلَمْلَمح ىذا عن ربدَّثتُ  وقد مة،ؤو اؼبش اؼبقيتةُ  الصَّنميَّة: األوَّل اْلَمْلَمحُ 
ينيَّة اؼبؤسَّسة ُب ُخصوصاً  الفكرية الرباءة َعقيدةُ  اِنعدامُ  بل الرباءة، عقيدة ضعفُ : اآلخر واْلَمْلَمحُ   الشِّيعيَّة الدِّ

 والشَّواىدُ  األدلَّة ومرَّت وقادهتا، ومراجعها رموزىا من الَكثيِ  وعندَ  وأكبائها، ِجهاهتا من كثيٍ  ُب الرَّظبيَّة
  .جليّ  وصريحٍ  واضحٍ  ُمتدفِّقٍ  بنحوٍ  واْلَمَشاىدُ 

 أنْ  يُريد ِلمن منوذجيٌ  مثالٌ  اغبقيقة ُب ىو مثالٍ  عند أقف أنْ  أُريد تليها الَّيت واغبلقات اغبلقة ىذهِ  ُب
 ُب الفكرية الرباءةِ  اِنعدام وحيثُ  ُتصنِّمُو، الشِّيعةُ  حيثُ  الصَّنميَّةِ  بني ما جيمعُ  األبرت اؼبنهجِ  عن يتحدَّث

 َخطيبُ  إنَّوُ  اؼبذكور، الطرح ىذا ُب َشديدٌ  واضحٌ  ضعفٌ  ُىناك األحوال أحسن ُب يقول، ما أكثرِ  ُب َطرحوِ 
 تَليها الَّيت اغبلقات وُب اغبلقة ىذه ُب .عليو اِ  رضبةُ  الوائلي شيخنا العريب، الوسط ُب األوَّل الشِّيعةُ 

 الفكري الوسط ُب اؼبؤثِّرةِ  اعبهات كلِّ  من تأثياً  أكثرُ  ىي الَّيت الوائلي الشَّيخ مدرسة أيديكم بني سأعرضُ 
 وفاتوِ  حّتَّ  اػبمسينات هناية من الوائلي الشَّيخِ  ِمنرب من وثقافتهم عقيدهتم أخذوا الشِّيعةُ  ُعُموماً، الشِّيعيّ 

 أربعةُ  التسعينات، وجيلُ  الثَّمانينات وجيلُ  السَّبعينات وجيل الستينات جيل ،3002 سنة عليو ا رضبة
 ُب اليوم تنتشرُ  الَّيت ىي اغبوالء الَعوراء الَبرتاء الثَّقافة كانت ُىنا ومن الوائلي، ِمنرب رَبت تثقفت أجيال

 .منابرنا وعلى ُحسينياتَِنا وُب فضائيَّاتنا
 الوائلي شيخنا طرحوُ  الَّذي األبرت الطرح ُب الوضوح ىذا ُكلِّ  مع: كبي سؤالٌ  وىو نفسو يطرحُ  الَّذي السؤال
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 اؼبرجعيَّات ُتصر   ؼباذا القضيَّة ىذه عن النَّظرِ  بغضِّ  ؟ال أم معذوراً  َكان وىل ُعذراً، البعضُ  لوُ  جيد وقد
 على السيستاين السيِّد ِقَبل من اإلصرار ىذا ؼباذا الشَّريف، ظلو دام السيستاين سيِّدنا ُخصوصاً  الشِّيعيَّة
اهِ  الشِّيعة وتوجيو اػبُطباء وتوجيو النَّاس توجيو  النَّجف ُب مراجعنا كلمة تتَّفقُ  ؼباذا! الوائلي؟ الشَّيخ ِمنرب باذبِّ

 اغبوزةِ  كلمة تتفق ؼباذا الثَّالثة، الطبقة ومن الثَّانية، الطبقة من واؼبراجع الكبار، األربعة النَّجف، وخارج
 يُقلِّدُ  خطيبٍ  على اغبسينيات أىلُ  يرتاكضُ  ؼباذا! واغُبسينيات؟ الفضائيَّات تتفقُ  ؼباذا! فيها؟ واألساتذة

 ؼباذا! األحيان؟ من كثيٍ  ُب خاطئ بشكلٍ  حديثوُ  يستنسخُ  أو! نعيو؟ ُب أو صوتوِ  ُب الوائلي الشَّيخ
 وغي ِعّمتوِ  وبلفِّ  دبظهره، حّتَّ  الوائلي بالشَّيخ يتشبَّهوا أنْ  حياولون الَّذين اػبُطباء ىؤالء على يرتاكضون

 !األبرت؟ اؼبنربُ  الوائلي، الشَّيخ منرب على والرتاكض التسابق ىذا ؼباذا! ذلك؟
 تسجيبلت ؾبالسِو، من الوثائق من والعشرات العشرات أيديكم بني سأعرض! ىذا؟ كبلمي ترفضون
 الُكتب يقرأُىا، الَّيت الُكتب شعرِه، نم كتبِو، من لقاءات، ندوات، تلفزيونية، ُمقاببلت فيديوات، صوتية،

 واغبقائقِ  بالوثائقِ  التالية اغبلقات وُب اغبلقة ىذهِ  ُب الوائلي الشَّيخ لكم سأعرض بقراءهتا، يُوصي الَّيت
 الوائلي الشَّيخ مدرسةِ  منهجيَّةِ  ُب مضموهنا يدورُ  الَّيت الوثائقِ  من ؾبموعةً  أيديكم بني سأعرضُ  .والدقائق

ثُنا الوائلي الشَّيخُ  عليو، اِ  رضبةُ  ثنا صوٌب تسجيل األوىل، الوثيقةِ  ُب حُيدِّ  ُكُتب نسبة وأنَّ  مكتبتوِ  عن حُيدِّ
! ال؟ أم ىذا عجيبٌ  باؼبئة، تسعني نسبة إىل تصلُ  الزَّىراء وآل الزَّىراء أعداءِ  ُكُتب يعن ؿُبَمَّد آلل اؼبخالفني

 الزَّىراء أعداء ُكُتبِ  من ىي اؼبصادر ىذهِ  من باؼبئة تسعون لكم يُقدِّمها الَّيت ؾبالسوِ  ومصادر ِفكرهِ  مصادر
 ..!! الزَّىراء وآل

ثناِوىوِالوائليِشيخناِإلىِنستمع ِ:ُيحدِّ
 اؼبذاىب ُكتب من منها باؼبئة تسعني اعبالسني من واحد كل مكتبة وأعتقد مكتبيت عندي اآلن أنا]

 وأقراه وأتصفحو ايطب كتابك أن أىضم ليش أنا زين، كتبنا، من افرض باؼبئة عشرة وفرد زين، األربعة،
 ليش يدخلك زبليو ما كتايب أنت ليش وأباركو، بو أعتز قّيم دليل بو أكو وإذا موضوعيَّة، وبكل إمعان بكل
 الكتاب الزم اقرأ انت وأقرأ يدخل خّليو الفكر أبداً، عدوى بيو ما الفكر فكر، مسألة ىاي اؼبانع، شنو
  [.واقرأ

 ذلك بعد ٍُبَّ  باؼبئة، تسعني إىل تصل الزَّىراء أعداء ُكُتب من فيها الكتب نسبة وأنَّ  مكتبتو عن يتحدَّث
س أنَّ  يتصوَّر ا وفعبلً  كذلك، اعُببلَّ  تريد الَّيت الثَّقافةُ  ىي الثَّقافة ىذه ألنَّ  كذلك اعُببلس من الكثي ردبَّ

 السيِّد رأسهم وعلى النَّجف ُب الكبار مراجعنا إصرارُ  يأٌب ىنا ومن تنتشر، أنْ  ؽبا الشِّيعيَّة مرجعيَّتُنا
 كبي سؤالٌ  البرتاء، الثَّقافةُ  ىذهِ  الوائلي الشَّيخ ثقافة َنشرِ  على اإلصرار ىذا الشَّريف، ظل و دام السيستاين

 األَِئمَّة بينما القوم، ُكُتب ُب جيدهُ  دبا ويفتخر ويُبارك يعتزّ  أنَّوُ  من يقول ذلك بعد ٍُبَّ ! ؼباذا؟ استفهام وعبلمة
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ثُوننا  مئة زماننا إلمام وُمعادٍ  ـباِلفٌ  منطقٌ  الوائلي عليو الذي اؼبنطقُ  فهذا حديثهم، وسيأٌب آخر بشكلٍ  حُيدِّ
 التسجيل ىذا ُب. البيانات وستأٌب العصمة، بيت أىلُ  وأحاديثُ  الكرًن الكتاب آيات تُبيِّنوُ  ما وىذا باؼبئة،
 يوماه تساوى من تطور، ُب الرجل أنَّ  يبدو باؼبئة، تسعني إىل تصل الوائلي مكتبة ُب فاطمة أعداء ُكُتب

ا اإلمام إىل ليس َتقد مٍ  ُب الرجل أنَّ  يبدو مغبون، فهو  ُب..!! االكبطاط وإىل الوراء إىل تقد مٍ  ُب وإمنَّ
ثنا اآلٌب التسجيل  ..!! باؼبئة وتسعني طَبسةٍ  إىل َتصل َمكتبتوِ  ُب ؿُبَمَّد آلل اؼبعادية الُكُتب نسبة أنَّ  حُيدِّ

ِِ:معاًِِنستمعِالثَّانيةِالوثيقة
 انتوا: يل قال حديث، وبينو بين ودار بيو اجتمعت كبي أزىري رجل بعال ِم، يل اجتمعت أنا وحياتك]

 اؼبذاىب فقو اؼبقارن، الفقو ندرِّس: لو قلت ندّرس، ما صبلة من لو اذكرت النَّجف؟ ُب عندكم شتدرِّسون
 فقو اؼبانع، شو ال، ليش! اؼبقارن؟ الفقو تدرسون عجيب،: يل قال الصَّادق، اإلمام فقو جانب إىل األربعة
 حنبل ابن أضبد اإلمام فقو ندرِّسو، مالك اإلمام فقو ندرِّسو، الشَّافعي اإلمام فقو ندرِّسو، حنيفو أبو اإلمام

 بلي: لو قلت ىكذا؟: قايل روح، بكل ونناقشة موضوعية بكل وندرِّسو اإلمامية، فقو جانب إىل ندرِّسو،
 تأسيسو بدء ُب تأسَّس َلمَّا األزىر تأسيسو، بدء ُب األزىر انت عليك، غريب حجي: لو قلت ىكذا،
 واغبنبلي الّشافعي يدرِّس كان مو: لو قلت طبس، نعم: يل قال طبسة؟ مو بيو؟ أكو كان مدرِّس اشكم

 قال ىكذا؟ مو الشَّريف األزىر ُب ُتدرَّس اػبمسة اؼبذاىب كلَّ  واإلمامي، األربعة، واؼبذاىب نعم، واؼبالكي،
 تعتمدون اللي الكتب زين: قايل يُدرَّس، الفقو كليَّة ُب وموجود اؼبعىن ىذا يُدرَّس اآلن عندنا بلى،: يل

 كتب من مكتبيت من باؼبئة وتسعني طبسة مكتبيت إىل أدخِّلك أروايك أنا تفضل الكتب: لو قلت عليها؟
 لقيت إذا اآلن مكتبتك إىل وياك أطب أنا بس اإلمامية، كتب من باؼبئة وطبسة األخرى اإلسبلمية اؼبذاىب

 اشدعوة تنفتح، ما ليش أنت ليش، تسكت، ليش: لو قلت ىو، َسكت حّق، الك شيعي كتاب عندك
 ابن مو اغبسن واغبسني، اغبسن من ماخذيو ماخذينو؟ منني فقهنا شنو، احنا شنو، انت شايف ىالبعبع،
 [.ا رسول أوالد واغبسني اغبسن ىرقل ابن وال كسرى

 نتتبَّع أنْ  أردنا إذا اغبقيقة ُب باؼبئة، مئة إىل وصلت فهل ،النِّسبة ىذه تطوَّرت كم ذلك بعد ندري وال
 من ينقلها أيضاً  اؼبصيبة اؼبصيبة، وليس النَّعي منها حذفنا إذا ؾبالسوِ  ِمن الكثي ُىناك الوائلي، الشَّيخ ؾبالس
 ُب شعره من يكون األحيان بعض ُب الشِّعر حذفنا إذا الشعر، النَّعي األحيان، من كثي ُب اؼبخالفني ُكتب
 ذكر بعد يُقرأ الَّذي الشِّعر حذفنا إذا الُشعراء، من نصار ابن وغي نصار ابن شعر من يكون األحيان بعض

 ا عبد أبا يا عليك اُ  صلَّى اؼبقدِّمة وحذفنا اؼبخالفني، ُكتب من ينقلها أيضاً  الغالب ُب والَّيت اؼبصيبة
 آٌب أنْ  بإمكاين القضيَّة وىذهِ  اؼبخالفني، ُكتب من مأخوذ باؼبئة مئة آخره إىل أوَّلوِ  من اؼبضمون يبقى

اً  وكثية كثية دبجالس  ديكنكم وعناوين مناذج إىل وسأشي أيديكم بني أضعها الوائلي الشَّيخ ؾبالس من جدَّ
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 فيها شيئاً  نقل وإذا أبداً، البيت أىل عن شيء وال فيها يوجد ما ذلك، ُب وتدققوا بأنفسكم تراجعوىا أنْ 
 ما ؾبالسوِ  من ُىناك الواقع أرض فعلى البيت، أىلُ  يرفضوُ  فبا وىو اؼبخالفني عن ينقلوُ  فهو البيت أىل عن

 ولذلك حياتو، أيَّام آخر ُب النعي على َنَدم قد ىو وباؼبناسبة النَّعي، عن النَّظر بغضِّ  فيو النِّسبة تصل
 ،(اؼبنرب مع ذباريب) كتابوِ  ُب عنوُ  ربدَّث األمر وىذا نعي، فيها يقرأ كان ما حياتو أيَّام ُب األخية اجملالس

 النَّعي، ِقراءة من ؾبالسوِ  ُب دُيارسو كان ما على َنَدم قد بأنَّوُ  عليو اِ  رضبةُ  الوائلي الشَّيخ األمر ىذا ذكر
 الوثائق عرضَ  أهني أنْ  بعدَ  ُكتُبو سأتناول ألنَّن اغبديث، ُب نتسلسل حينما كتابوِ  من عليكم ذلك وسأقرأُ 

 ىذه ُب جاء فبا ومناذج أمثلةً  لُكم وسأعرضَ  ُكتبوُ  سأتناول الفيديوي، وبالتسجيل الصَّوٌب، بالتسجيل
 .الُكتب
 طبسة إىل تتطور ذلك بعد باؼبئة، تسعني إىل تصل فيها اؼبخالفني ُكتب اؼبكتبة: واضحة الصورة أنّ  أعتقد

 تكن مل إنْ  الغالب ُب العلماء ُكتب من ىي اإلمامية ُكتب من باؼبئة طبسة النسبة وىذه باؼبئة، وتسعني
 من ذلك وسيتضحُ  البيت، أىلَ  حديثَ  ُمطبقاً  َجهبلً  جيهلُ  بأنّو لكم سأثبتُ  الوائلي الشَّيخ ألنَّ  بالكامل،

 وفاضحاً  وُمْطِبقاً  ُمْطبَ َقاً  َجهبلً  جيهلُ  فهو أيديكم، بني سأعرضها الَّيت الوثائق من والعشرات العشرات خبلل
 قطعاً  افرتاًء، ذلك وينسبُ  اؼبخالفني، حديثِ  من حيفظوُ  ما ويذكرُ  يُردِّد ودائماً  البيت أىلِ  حبديثِ  وواضحاً 

 العصمة، بيت أىل إىل وينسبها البيت أىلِ  على البيت أىلِ  أعداءِ  ُمفرتيات يذكر ىو النِّية، بسوء ال
 على اؼبكّذبون البيت أىل على اؼبفرتون الشِّيعة أي ها ااِلفرتاءات، ىذهِ  وتُردِّدُ  الوائلي، من ذلك ربفظُ  والشِّيعةُ 

 كما اغُبسين اؼبنرب عميد لُكم ينقلها الَّيت واؼبفرتيات األكاذيب من ربفظونو ما بسببِ  الطاىرة الِعرتَة
 سَبام وسأضعُ  القادمة واغبَلَقات اغبَلقة ىذهِ  وتابعوا َعَليَّ  ِاصربوا والوثائق، وباألدلَّة ذلك لُكم سأذكرُ  ُتسّمونو،
 تبقى أنْ  على ُتصر   الشِّيعيَّة اؼبرجعيَّةُ  ؼباذا! ؼباذا؟ ؼباذا، ؼباذا، سؤايل ويبقى الطاولة، على أيديكم بني اغبَقائقِ 
 ؼباذا؟ الشِّيعة، صبهور َبني رائجة الوائلي وَمدرسةُ  الوائلي ؾبالسُ 

ينيَّة اؼبؤسَّسة تقوم الَّذي الدّجايل اإلبليسي اؼبشروع إنَّوُ  يل بالنِّسبة ذلك وراء ما  نيَّةٍ  سوءِ  دونِ  من بتنفيذه الدِّ
 اؼبنهج ىذا على اإلصرار معىن ما! ىذا؟ معىن ما وإالَّ  اػَبطأ، على اإلصرارُ  إنَّوُ  ذلك، ُب وعيٍ  دون ومن

 وستأٌب مصادره؟ وىذهِ  مكتبتو ىذهِ  رجلٍ  حديث على يصرون ؼباذا البرتاء؟ الثَّقافةِ  ىذه وعلى األبرت
ثنا وىو يتجّلى األمر ىذا واضحٌ  .التفاصيل  سينال فإنَّو أصاب إذا اجملتهد أنَّ  وكيف االجتهاد معىن عن حُيدِّ

 ُكل هم الشِّيعةُ  اؼبئة، ُب مئة ؿُبَمَّد آل ؼبنطق ـبالفٌ  منطقٌ  إنّو واحدا، أجراً  سينالُ  فأنَّوُ  أخطأ وإذا أجرين
م يعلمون ال وىم الكبلم ىذا يُردِّدون  ُسِلبت اؼبنطق هبذا اؼبنطق، هبذا األمر صاحب على سيوفهم يسل ون أهنَّ
 هبذا! اغبسن اإلمامُ  قتل اؼبنطق هبذا! فاطمة قُتلت اؼبنطق هبذا! فدك اغُتِصبت اؼبنطق هبذا! علي   من اػببلفةُ 
 الرموز من ردَّده من ردَّده وإنْ  الطاىرة العرتة منطق ىو ما اؼبنطق ىذا اؼبنطق، هبذا! اغبسني قتلوا اؼبنطق
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 . ؿُبَمَّد آل منطق يعرفون ال جهالٌ  ىؤالء الشِّيعيَّة،
ِِ:الثَّالِثةِالوثيقةِفيِالوائليِشيخناِإلىِنستمع

 كل ىو واحد، أجر الو أخطأ وإن أجرين الو أصاب إن جهده على تعبو على أجر إلو لقى، ما وا ال إذا]
 عاؼبسألة يدور اغبكم إىل يوصل أنْ  إىل األدلة استقراء طريق عن حيصلو اللي الظاىري اغبكم عنده عنده ما

 اؽبا ا عند حكم اؽبا الوقايع من واقعة كل ال، ال؟ يو الواقع يصيب راح أما دليلها، من يطلعها الشرعية
 [.اإلصابة عليو وجايز اػبطأ عليو وجايز نعم، خيطئ ال، الواقع؟ يصيب دائماً  الفقيو أنَّ  لكن واقعي، حكم
ِ:الرابعةِالتسجيليةِالوثيقةِفيِالوائليِالشَّيخِلناِيعرضوِالمضمونِنفسِىناك

 ُب كافية األحكام ال، قياس ندور حّتَّ  إلو ؿبتاجني ما إلو، مضطرين ما احنا القياس إذاً  للموضوع، أعود]
 ا أصاب إذا اغبكم، ىذا عن يدور أن عليو اجملتهد ولذلك حكم، اؽبا ىي تتصوَّرىا مسألة أي تغطيتها،

 أجر يأخذ الواقعي اغبكم أخطأ وا ال وإذا الواقعي اغبكم إصابة على وأجر تبعو على أجر أجرين، يعطيو
 أنْ  عليو اجملتهد ا، عند ىو الواقع بأحكامو، أعلم وجل عزّ  ا أدري ما ىسو ؽبنا، وصلو الدليل تعب ألنَّو

 علينا سيمر كما بشرط بس ذلك، على يثيبو ا وصل إذا يوصل يتعب أنْ  إىل ويبحث الفنية أدواتو يهيء
  [. ؾبتهد يكون أن بشرط ا شاء إن

 اعبواب ؿُبَمَّد؟ آل منطق ىذا ىل السؤال ،(أجر لو أخطأ وإذا أجران لو أصاب إذا اجملتهد: )اؼبنطق ىذا
،  آل أجواء ُب ىو ىل ،(اجملتهد) ،(االجتهاد: )اؼبصطلح ىذا أساساً  ؿُبَمَّد، آل أعداء منطقُ  ىذا كبلَّ

 يقولوا أنْ  أرادوا لو حّتَّ  الكلمات ىذهِ  ؿُبَمَّد، آل أعداءِ  من الكرام مراجعنا بوِ  جاء واجملتهد االجتهاد ؿُبَمَّد؟
م من  ربمل ما معها وربمل ؽبا، البيت أىل بُغضِ  من ربملُ  ما معها ربملُ  فهي ُأخرى، لداللةٍ  وضعوىا أهنَّ
 وراء نركض ألن اغباجة فما اؼبنهجيَّة، وهبذه اؼبصطلحات، هبذه قُتلت فاطمة ألنَّ !! فاطمة دماء آثارِ  من

 !اؼبصطلحات؟ ىذه
 الرِّسالة الفقو، أصول علم الشِّيعة أخذ ومنوُ  األصول علمِ  ُب كتابٍ  أوَّلُ (: الرِّسالة) كتاب ىو ىذا

 متوَب الشَّافعي والشِّيعة، الُسنَّةِ  عند األصول علم ُب كتابٍ  أوَّل الشَّافعي، إدريس ابن ل م َحمَّد للشَّافعي،
 أوَّل ىو ىذا الفقو، أصول علمِ  ُب ِكتاباً  اؼبخالفني ِمن الُسنَّة من أحدٌ  يكُتب مل الشَّافعي وقبل ،302 سنة

 أخذوا أيضاً  الكرام ومراجعنا الكتاب، ىذا من أخذت البيت ألىل اؼبخالفة الُسنِّية اؼبذاىب بقيَّة كتاب،
 أضبد ربقيق العقيدة، دارُ  الرِّسالة، ِكتابُ  ىو ىذا الشَّافعيَّة، األصولية بالثَّقافةِ  لُكم ىنيئاً  الكتاب، ىذا من

:ِقال - 283 صفحة إىل نذىب إذا العربية، مصر صبهورية ميبلدي، 3002 األوىل، الطبعة شاكر، ؿَبمَّد
ِعن - بسندهِ  يقول أنْ  إىل - نعم:ِقلت - يعن النَّبّ  عن حديث - االجتهادِتجويزِفيِحديثاًِِفتذكر
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ِالحاكمَِحَكمِإذا:ِيقولِاهللِرسولَِسِمعِأنَّوُِ - العاص ابن عمرو عن منقول حديث - الَعاصِابنِِِعمر
 من ومأخوذٌ  مأخوذةٌ  الفكرة أصلُ  - أجرِفلوُِِأخطأِثُمَِِّفاجتهدَِحَكمِوإذاِأجرانِفلوُِِفأصابِفاجتهد

 حديثٌ  وسّلم، وآلو عليو ا صّلى ا رسول على العاص ابن َعمرو اِفرتاهُ  الَّذي اغبديث من اغبديث، ىذا
 علم ُب أُلِّف كتابٍ  أوَّل ُب بوِ  يستدل   أساساً  الشَّافعي جيعلوُ  ا رسول على العاص ابن عمر من ُمفرتى

 لكم وسأقرأُ  أثر، وال ؽبا عني ال البيت أىل فكر ُب اؼبضامني فهذهِ  الثَّقافة، ىذهِ  جاءت ُىنا من األصول،
 الفكرة أصل إذاً  اػبصوص، هبذا أصبعني عليهم وسبلموُ  اِ  صلواتُ  ؿُبَمَّدٍ  آلِ  عن َجاء ما حديثي طوايا ُب
 !!الفكرة ىذه تطبيقات عن نبحثُ  ىنا من
 صفحة صادر، دار الثَّاين، اجمللَّد ىو ىذا الطربي، تأريخ ُب مذكوراً  جاء ما الفكرة، ىذه تطبيقات من

 األخية، اللحظات ُب موتوِ  عند بكر أبو ميبلدي، 3002 الثَّانية، الطبعة ىي الطبعة وىذه ،223
ِوإنِِْشيء،ِعنِفاطمةِبيتِأكشفِلمِأنِّيِفوددتُِِتركتهنِأنِّيِوددتُِِالالتيِالثَّالثِفأما -:يقول
 أضيف حر فت، بكر، أبو قاؽبا ىكذا بالضَّبط الكلمة ىذه النَّظر، بغضِّ  - الحربِعلىِغلقوهُِِقدِكانوا
ت، أضيف، ما إليها  إنَّ : يقولون يقولون؟ ماذا عليها يقفون حينما الصورة ىذه الفكرة، ىذه ولكن ُغيِّ

 وضرب فاطمة بيت إحراق يعن! ذلك ُب أجرٌ  فلو فأخطأ اجتهد قد كان ذلك قال أنَّو فرضِ  على اػبليفة
 اؼبنهجيَّة ىذه حبسب خُيطئ حني اجملتهد وقطعاً !! خاطئاً  اجتهاداً  كان جرى والَّذي اسن وإسقاط فاطمة

 !!اؼبنطق ىو ىذا بفاطمة، فعلوُ  ما على مأجورٌ  بكرٍ  أبا فإنَّ  أجر، فلوُ 
 أيضاً  ذلك عن يتحدَّث من حوزتنا ُب ُىناك وباؼبناسبة الوائلي شيخنا عنوُ  يتحدَّث الَّذي اؼبنطق ىو ىذا
 أجراً  ينال أخطأ وإذا أجرين ينال أصاب إذا اجملتهد أنَّ  من الشِّيعيّ  الوسط ُب الثَّقافة ىذه شاعت ولذا

 أسوأ ُب ىذا بذلك، أجراً  نال قد فإنَّوُ  فاطمة مع فعل ما فعل حني بكرٍ  أيب مع اغبال ىو كما واحداً 
ا نبيَّاً  يكن مل بكر فأبو اجتهادِه، ُب ُمصيباً  كان بكر أبا أنَّ  يعتقدون فهم وإالَّ  ؽبم بالنسبة األحوال  وإمنَّ

 .يعتقدون ىم ىكذا ؾبتهداً، خليفةً  كان
ثنا تيمية ابن ىذا  الثَّامن، اعبُزء ،(الُسنَّة منهاج) ُب اجتهادِه، ُب صوابيَّتوِ  وعن بكر أيب اجتهاد عن حُيدِّ

 تيمية ابن ،3201 الطبع تاريخ سامل، رشاد ؿبمَّد الدكتور ربقيق قُرطبة، مؤسَّسة الناشر ،323 صفحة
 جاء يعن البيت كبس - البيتَِكَبسِإنَّوُِِيُقالِماِوغاية - :السنة منهاج ُب يقول فماذا ،838 سنة توُب

 - يقسموُِِالَّذيِاهللِمالِمنِشيءٌِِفيوِىلِلينظرِالبيتَِكَبسَِِإنَّوُِِيُقالِماِوغاية - فعل ما وفعل بقوَّتو
ِمنِيعطيهمِأنِيجوزِفإنَّوُِِلجازِلهمِتركوُِِلوِأنَّوُِِرأىِثُمَِِّلمستحقِو،ِيُعطيوِوأنِْ - اؼبسلمني بني يقسمو

 فقط ىو - والدينِالعلمِأىلِباتفاقِقطِفيوِوقعَِِماَِفهذاِبأذىِأنفسهمِعليهمِإقداموُِِوأمَّاِالفيءِمال
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ا فاطمة؟ بيت ُب ووضعوُ  سرقوُ  الَّذي َمن للمسلمني، ماالً  ىناك أنَّ  يتوقع كان البيت كبس  أمي سرقوُ  ردبَّ
 !!عباز ؽبم تركوُ  لو أنَّوُ  رأى ٍُبَّ  اجتهادهُ  تغيَّ  ذلك وبعد عليو وسبلموُ  اِ  صلواتُ  اؼبؤمنني
 يقول كما واحد أجر فلوُ  أخطأ وإذا أجران فلوُ  أصاب إذا االجتهاد منطق ىو ىذا العملية تسي ىكذا

 أعرض أنْ  أستطيع ال أنا ُأخرى ؾبالس ىناك الفهم، ىذا على ُيصرّ  ما كثياً  الوائلي والشَّيخ الوائلي، شيخنا
 الشِّيعة إنَّ : يقول الَّذي الغزّايل حامدٍ  أيب على فيها يرد   ُأخرى ؾبالس ىناك اجملالس، وكل شيء ُكلَّ  لكم

 ىو الطرح، ىذا ُب الوائلي يُوافقون الَّذين الُعلماء ومن الوائلي من علماً  أكثر فالغزَّايل اؼبنطق، ىذا ترفض
 اجملتهد أنَّ  منطق؟ أي اؼبنطق، ىذا ترفض الشِّيعة أنَّ  من يقول الغزَّايل فإنَّ  البيت، أىل يقولو دبا ِعلماً  أكثر

 ُب الوائلي الشَّيخ!! اؼبنطق ىذا ترفض الشِّيعة إنَّ : يقول الغزّايل أجر، فلو أخطأ وإذا أجران فلوُ  أصاب إذا
 لكن الغزّايل، مع ىنا واغبق   ذلك، يرفض البيت أىل منطق ذلك، تقبل الشِّيعة ال،: يقول عليو، يرد   ؾبالسو

 على ُيصرِّون الَّذين وللُعلماء للمراجع نصنع وماذا البيت، أىلُ  قالَ  ماذا جيهلُ  وىو اؼبنرب لعميد نصنع ماذا
 !األبرت؟ منهجوِ  ُب الوائلي طريقة يتَّبعوا أن اؼبنرب ُخطباء على وُيصرِّون الوائلي، ؾبالس بثِّ 
 اسم ىو ىذا ،(سفيان أيب ابنِ  معاوية سيِّدنا بثلب والتفوه اػبطور عن واللسان اعبنان تطهي) :الكتابُ  ىذا

 معاوية سيِّدنا بثلب والتفّوه البال، ُب خيطر ال أن خطور، حّتَّ  اػبطور، عن واللسان اعبنان تطهي الكتاب
 وىذا ارقة، الصواعق كتاب صاحب نفسوُ  ىو حجر ابن أضبد حجر، ابن ألضبد ؼبن؟ سفيان، أيب ابن

 الُكتب دار لوحدِه، كتاب فهو وإالَّ  الطباعة جهة من إغباق ارقة، الصَّواعق بكتاب أغبق ىنا الكتاب
 - عليِ ِثناءُِِومنها -:يقول حجر؟ ابن الكتاب ىذا من 32 صفحة ُب يقول ماذا لبنان، بيوت العلمية،

ِوقتلىِقتاليِبقولوِعليوِوجهوِاهللِكرَّمِعليِ ِثناءِومنها - معاوية على ثنا قد اؼبؤمنني أمي أنَّ  يعن
 جيشِ  وُب ُمعاوية جيشِ  ُب صفِّني ُب قُتلوا الَّذين أنّ  يعن ىكذا؟ يقول اؼبؤمنني أمي - الجنَّةِفيِمعاوية
  !!ىكذا يبدو اعبنَّة، إىل صبيعاً  يذىبا كي يبدو تقاتبل؟ إذاً  ؼباذا اعبنَّة، ُب الطرفان األمي
ِرواهِالجنَّة،ِفيِمعاويةِوقتلىِقتاليِبقولو - معاوية على - عليوِوجهوِاهللُِِكرَّمِعليِ ِثناءُِِومنها

ِيقبلِالِصريحٌِِعليِ ِمنِفهذا - يقول ىو - بعضهمِفيِخالفٍِِعلىِموثَّقونِرجالوُِِبسندٍِِالطبراني
 يُقلِّدُ  ال فمعاوية - الغيرِتقليدِلتحريمِالموِجبةِاالجتهادِشروطِفيوِتوفَّرتُِمجتهدِمعاويةِبأنَِِّتأويالًِ

 العظمى ا آلية العملية الرسالة عنوان ىو ما اغبقيقة ندري وال - لمجتهدِيجوزِالِإذ - آخر شخصاً 
ِيقبلِالِصريحٌِِعليِ ِمنِفهذا - العملية رسالتوُ  ىي ما ظبعت ما أنا اآلن غبدِّ ! ؟..سفيان أيب ابن معاوية
 ال ال؟ أم الرجال علم ُب كتابٌ  عنده كان ىل - االجتهادِشروطِفيوِتوفَّرتُِمجتهدٌِِمعاويةِبأنَِِّتأويالًِ
ِاالجتهادِشروطِفيوِتوفَّرت - !يقول كما معاوية ُب اجتمعت قد االجتهاد شروط أن يبدو ولكن! أدري
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ِاجتهادهِِِفيِخالفوُِِسواءِباالتفاقُِمجتهداًِِيُقلِّدِأنِِْلمجتهدِيجوزِالِإذِِْالغير،ِتقليدِلتحريمِالموجبة
 من أيضاً  ستسمعونو اؼبنطق وىذا - غيرِالِالدليلِمنِقالوُِِماِأخذِإنَّماُِكالًَِِّألنَِِّوافقُو،ِأمِواضحِوىو

 وجود ُب مشكلة توجد ال اؼبذاىب علماء وأنَّوُ  اؼبذاىب علماء قضيَّة ُب اؼبنطق ىذا نفس الوائلي، الشَّيخ
ا اؼبذاىب ىذه  - اؼبنطق ىو اؼبنطقُ ! دليبلً  يراه الَّذي بالدليل سبسَّك واحد ُكلّ  الفقهاء ىؤالء أنَّ  القضيَّة وإمنَّ

ُِكالًَِِّألنَِِّوافقُو،ِأمِواضحِوىوِاجتهادهِِِفيِخالفوُِِسواءِباالتفاقِمجتهداًِِيُقلِّدِإنِِْلمجتهدٍِِيجوزِالِإذ
 أيضاً  ىو وعلي   ؾبتهد فمعاوية إذاً  - تقليداًِِالِموافقاًِِيسّمىِوذلكِغيرِالِالدليلِمنِقالوُِِماِأخذِإنَّما

، ِاجتهاد عن الوائلي الشَّيخ من أيضاً  وستسمعون ؾبتهد،  إنَّ  أقول ال أنا!! أيضاً  ذلك ستسمعون علي 
 هبذا ُمشبع وألنَّوُ  مدارسهم، ُب ىي دراستوِ  ُكلَّ  وألنَّ  كتبهم، ُب دائماً  يقرأ ألنَّوُ  ولكنَّوُ  ذلك يعتقد الرجل
 بنحوٍ  النَّاصب باللسان فيتحدَّث البديهيات أبدهِ  عن غفلةٍ  ُب يقعُ  األحيان من كثيٍ  ففي النَّاصب، الفكر
 رضبةُ  الوائلي الشَّيخ تشي ع ُب أشك ال فإنَّن بذلك، يعتقدُ  ال قد ضميه مكنون ُب الرجل أنَّ  مع!! صريح

  .عليو اِ 
ا ؿُبَمَّد، آلِ  أعداءِ  منطقُ  ىو اؼبنطق وىذا األمثلة ىذه  بني وعرضتوُ  علينا مرَّ  ما أيضاً  اؼبقام يناسبُ  ردبَّ

 باقر ؿُبَمَّد السيِّد أنَّ  عن يتحدَّثُ  وىو العراقية قناة على الرِّفاعي طالب السيِّد مع ُمقابلة من مقطع أيديكم
 !! ااِلجتهاد ُب فأخطأ اجتهد قد الصَّدر
 :العراقية قناة على الرِّفاعي طالب السيِّد ُمقابلة من اؼبقطع ىذا معاً  نشاىد

 طالب السيِّد الدكتور ا آية ظباحة مع حوارنا من الثَّاين اعبزء ُب كثياً  بكم نرحب ا، حياكم: ال ُمقدِّم]
 .السيِّد ظباحة أخرى مرَّةً  كثياً  بكم أُرحِّب الرِّفاعي،

 .العزيز ولدي يا بك ومرحباً  أىبلً : الرِّفاعي طالب السيِّد
 نتحدَّث وكبنُ  وصف أو صُبلة مكان من أكثر ُب تذكر األمايل كتاب ُب السيِّد ظباحة ا، حياكم: ال ُمقدِّم

 السياسة، ُب اغبيلة قليل كان بأنَّوُ : 383 صفحة ،302 صفحة ُب مثبلً  تقول الصَّدر، باقر السيِّد عن ُكنَّا
 وسؤايل السياسة، ُب ذبربتوُ  قلَّة ىو الشَّهادة إىل دفعوُ  ما: وتقول سياسياً، كائناً  يكن مل الصَّدر أنَّ  وتقول

 علماً  أو معرتكاً  دخل ما أنَّوُ  الصَّدر باقر السيِّد عن ُتذكر الَّيت الكبية الصفات صبلة من: السيِّد ظباحة ىنا
 ُب التجربة قليل أو الدراية قليل يكن مل كان أنَّوُ  نقول أنْ  القسوة من أليس رأسِو، على وكان بوِ  وسبيَّز إالَّ 

 سياسياً؟ ؿبنَّكاً  يكن ومل السياسة
 أضعوُ  وُكنتُ  الصَّدر، بَاقر ؿُبَمَّد السيِّد بإمكانات ومعرفةً  اطبلعاً  النَّاس أكثر أنا يعن: الرِّفاعي طالب السيِّد

 عن زبتلف عصرنا ُب السياسة ولكن والِعلم، الِفكر ناحية ِمن اؼبعاصرين الُعلماء من األوَّل الصفِّ  ُب
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 أن تكاد الَّيت اؼبقولة تصوري ُب السياسة ُب اؼبهّمات وأىمّ  وخربة، علم السياسة العشرينات، ُب السياسة
 ..الوضع سياسة أوليات من تكون

 !!ال ُممكن فن  : ال ُمقدِّم
 .أفكاري تقرا!! أفكاري؟ تقرأ أنت ال ُممكن، فن  : الرِّفاعي طالب السيِّد

  .النقطة ىذه إىل يصل أن يُريد الكبلم سياق ال: ال ُمقدِّم
 السياسة، ُب الدراية قليل عليو ا رضوان الصَّدر السيِّد أنَّ  أقول فإذا ال ُممكن، فن  : الرِّفاعي طالب السيِّد
 .ال ُممكن لفن استيعابوِ  عدمُ 

  ؟(النَّاس أدىى لُكنتُ  اغبِيلة َكراىةُ  لوال: )يقول عندما علي لئلمام قول ذىن ُب خيطر: ال ُمقدِّم
 َوَلواَل  َويَ ْفُجر يَ ْغُدرُ  َوَلِكنَّوُ  مِّنِّ  بِأدَىى ُمعاويةُ  َما َوا: )شسمو ايو يقول عليّ  اإلمام: الرِّفاعي طالب السيِّد
 ليس ال ُممكن فنّ  واؼبكر، اػبداع سياسة وسياستو معاوية ُمقابل ُب ،(النَّاس أَْدَىى منْ  َلُكْنتُ  َذِلك ـَبَاَفةُ 

 .ومكراً  ُخداعاً 
 !! ومكر خداعٌ  ىو كبية درجة إىل: ال ُمقدِّم
 !!نفسي أضبي أنا اؼبمكن، فنّ  ومكر؟ خداع النَّفس على اغبفاظ ُب: الرِّفاعي طالب السيِّد

 .نعم النقطة ىذه ُب إذا: ال ُمقدِّم
 أنا أقول، شريد فكري، يقرأ فكري قريت ما مثل واحد كل مسألة ىي انا، ىذا ىو: الرِّفاعي طالب السيِّد

ا السياسية ُب صفر باقر سيِّد أقول ما  .ضعيف ىو النقطة ىذه ُب أقول وإمنَّ
 الشَّهادة؟ على أصرَّ  أنَّوُ  ُب: ال ُمقدِّم
 باقر ؿُبَمَّد السيِّد أنَّ  أراه الَّذي وأنا ووجدانو، ِفكرهِ  ُب ُمتغلغلة اؼبوت فلسفة كانت: الرِّفاعي طالب السيِّد
 ما يتبلَب أنْ  بإمكانوِ  كان لو بقائو، استمرارية إىل حاجة ُب كان بالذَّات والعراق اإلسبلمية األُمَّة كانت

 !!فيو وقع
 للهجرة؟ 13 سنة اغبسني اإلمام بقاء إىل حباجة كانت اإلسبلمية األُمَّة إنَّ  قائل سيقول: ال ُمقدِّم
 اإلمام اغبكيم، اإلمام باقر، سيِّد وغي باقر سيِّد عن خيتلف سيِّدي يا اغُبَسني اإلمام: الرِّفاعي طالب السيِّد

 زبطئ والصواب، اػبطأ بني ما واجملتهد ؾبتهدون كبنُ  أمامو، ُمنكشف الواقع ا، بنور ينظر اغبسني
 أن البُدَّ  بالشَّهادة، ؿُباصراً  وكان ىو، كما الواقع يرى كان ؾبتهداً، كان ما اغُبسني االجتهاد، وتصيب

 والذلَّة الِسلَّة إمَّا اثنتني بني ركز قد ُيستشهد، أنْ  إالَّ !! ؿباصر كان ما باقر السيِّد ؿُباصر، الشَّيء هبذا يقوم
 .اؼبوقف ىذا ُب كان اغبسني الِذلَّة، منَّا وىيهات
 قال الصَّدر باقر السيِّد أنَّ : يقول األصول، مقدمة ُب األصول ُب اغبائري كاظم السيِّد يذكرهُ  فبا: ال ُمقدِّم
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 اإلمام بو قام الَّذي العمل بذات نقوم أنْ  فعلينا اغُبَسني اإلمام زمان يشبوُ  ىذا زماننا أنَّ : الكبلم ىذا يل
 ..كان بالتايل اغبسني،

 .فأخطأ اجتهد اعبانب ىذا ُب باقر ؿُبَمَّد السيِّد أنَّ  أقول أنا االجتهاد،: الرِّفاعي طالب السيِّد
 ..تفضل.. مشهورة قّصة ُب السيِّد ظباحة صبيل،: ال ُمقدِّم
 حاجة ُب عائلتو الو، حاجة ُب كان العراق الو، حاجة ُب األُمَّة حالة، ُب احنا ألن: الرِّفاعي طالب السيِّد

 وكانت بناتوِ  من األرمبلت سيِّد، أرمبلت بإحدى التقيت حينما جعفر سيِّد ولدهُ  بوِ  حدَّثن ما ىذا الو،
 من وأمثاؽبا ىذه ُب فكَّر ما صاحبك: يل قال خرجت أنْ  وبعد معها، للبكاء اضطررت أنا وحّتَّ  تبكي
 !بناتِو؟

 !!أبناء عاطفة ىذه: ال ُمقدِّم
 السيِّد وأنَّ  رأيي على ومصرّ  ىذا رأيي على أنا القضايا، نكشف زبلونا ال: قلت أنا: الرِّفاعي طالب السيِّد

 السيِّد أنَّ  منِّ  ذلك يعلم وىو باقر، سيِّد أنا بنفسي أفتديو أنْ  باإلمكان كان ولو كبية خسارة كان باقر
 [.ال باقر سيِّد من أنتقص أو باقر سيِّد من أنال أنْ  أريد يعن رجل أنا مش نفسي، من َعَليَّ  أعز   كان باقر

 باقر ؿُبَمَّد السيِّد وأوضاع بأحوال ودرايةً  خربةً  النَّاس أكثرِ  من وىو الرِّفاعي طالب السيِّد يقول ما حبسب
 أنَّنا من الشِّيعيّ  الواقع وعن الصَّدر السيِّد وعن نفسوِ  عن وربدَّث فأخطأ، اجتهد إنَّوُ  عليو ا رضبةُ  الصَّدر

 اؼبنطق ىو ىذا ؿُبَمَّد، آللِ  ـُبالفٌ  منطقٌ  بالضَّبط ىو اؼبنطق وىذا والتصويب، الَتخطئة بني ما ؾبتهدون
ينيَّة اؼبؤسَّسة منطق ىو ىذا الوائلي، الشَّيخ عنوُ  يتحدَّثُ  الَّذي  اؼبصطلح ىذا أخذت الَّيت الرَّظبيَّة الشِّيعيَّة الدِّ

 اؼبطالب وسائر واألصول والدراية الرِّجال علمِ  ِمن االجتهاد ِبوسائل َجاءت ٍُبَّ  البيت، أىل أعداء من
 ُب  الشَّافعي ؼبنهجيَّة وفقاً  االستنباط عملية مارست ٍُبَّ  أيضاً، البيت أىل أعداءِ  من هبا جاءت اأُلخرى،

 فَ َتح شاخصٌة، واضحةٌ  واغبقائق األصول علم تأسيس ُب الرِّسالة كتابوِ  وُب االستداليل، الفقو ُب األمّ  كتابو
 ُب اؼبسألة ىذهِ  ُب اغبديثُ  مرَّ  وقد الطائقة شيخُ  الطوسي الشَّيخ الشِّيعة وؼبراجع للشِّيعة األبواب ىذهِ 

  .الرنامج ىذا حلقات من األوىل اغبلقات
 خيرج بأنْ  يُفكِّر كان حينما فأخطأ، اجتهد الصَّدر باقر ؿبمَّد السيِّد إنَّ : الرِّفاعي طالب السيِّد يقول فكما

 ُمسدساً  يشرتي أن النعماين رضا ؿُبَمَّد الشيخ من وطلب النَّاس ُب وخيطبُ  الشريف العلوي الصَّحن إىل
 باعثاً  دموُ  يصبح كي يقتلوه حّتَّ  ىناك السلطة سُيهاجم أنَّوُ  خُيطِّط وَكان الُسلطة، رِجال مع يصطدم وأن

 أين ىذا ذلك، يُنفِّذ أنْ  الصَّدر باقر ؿبمَّد السيِّد يستطع مل ولكنْ  البعثيني، وجو ُب للوقوفِ  أو للثورة
 َتسي وىي األُمَّةُ  والتصويب، التخطئة بني ما اجملتهد موقف سياقِ  نفس ُب السياق، نَفس ُب إنَّوُ  يُوضع؟
 ذلك؟ ُب معذورةٌ  ىي ىل ذلك، غي إىل األموال وزبسر الطاقات وزبسر الدماء وتدفع اؼبواقف ىذهِ  خلف
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 بتغيي يطالبون الطائفة مراجع كتبها الَّيت الربقيات ىل األُمَّة؟ حصدهتا الَّيت النتائج ىي ما معذورة؟ ليست
 ُكِتبت الَّيت الربقيات تلك ىل ؿُبَمَّد، آللِ  األوَّل واؼبعادي األوَّل، النَّاصب قطب سيِّد خبصوص اغبكم

 أنَّ  واضح! خاطئة؟ اجتهادات كانت الصَّدر باقر ؿبمَّد السيِّد ومن اغبكيم ؿبسن السيِّد من ووجِّهت
 كانت الربقية، فأرسل اجتهد ضوئها على دبقدِّمات الرِّفاعي طالب السيِّد خدعوُ  اغبكيم ؿبسن السيِّد

! اؼبستشار من النصيحة ُب غّشاً  اؼبقدِّمات كانت! الذقون على ضحكاً  اؼبقدِّماتُ  كانت! خديعة اؼبقدِّمات
ذت  لسيِّد طيِّبةً  صورةً  وأعطى الشِّيعة واقع على ىذا انعكس وبالتايل! الربقية وأرسلت موقفها اؼبرجعيَّة وازبَّ
 على جرَّت ماذا اػباطئة االجتهادات ىذه!! النَّاصب ىذا عن دفاعاً  الربقيات يرسلون الشِّيعة فمراجع قطب،

 اؼبسألة ىذه أنّ  واغبال! فقط؟ االجتهاد ذلك عند أو االجتهاد ىذا عند تقف القضيَّة وىل! الشِّيعة؟
 عنوان أي ربت ضر،اغبا الوقت ُب الشِّيعةِ  مراجعُ  يتَّخذىا الَّيت فاؼبواقف ىذا، يومنا إىل ومتواصلة ُمتَّصلةٌ 

 السيِّد قال ما مثل حيهتا؟ ُب الشِّيعة تبقى أم اػباطئة؟ االجتهادات ُب اؼبصيبة؟ االجتهادات ُب نضعها؟
 حينما عنو يُتحدَّث الَّذي ىذا أين! ىنا؟ زماننا إمام تسديد أين إذاً  والتصويب، التخطئة بني الرِّفاعي طالب

 وإالَّ  مناقشة وإىل حبث إىل حباجةٍ  ُكل ها القضايا ىذ والُعلماء، اؼبراجع على الكاملةُ  األوصافُ  ُتسبغَ  أنْ  يُراد
 اإلمام مواجهة ُب الس فياين مع جنب إىل جنباً  الشِّيعة يقفُ  حّتَّ  يوم بعد يوماً  يرتّدى الشِّيعيّ  الواقع سيبقى
ثنا كما اغُبجَّة  .الرِّوايات وستأتينا بذلك، الرِّوايات رُبدِّ

 ىي وىل اجتهادات؟ ىذه ىل وأتساءل لكم أقرأ ،(الرِّفاعي طالب السيِّد أمايل) :يديّ  بني الَّذي الكتاب
ِمحمَّدِأخبرتِأنَّيِأتذكرُِ - (صدام استخدام ديكن: )عنوان ربت 338 صفحة ُب خاطئة؟ أم ُمصيبة

ِعرفِحسينِصدَّامِبأنَِِّالغضبانِخضيَّرِبالقاىرةِالعراقيِالعسكريِالملحقِليِنقلوُِِبماِالصَّدرِباقر
 ىذا - شئتِمتىِعليوِأدخلِأنِأوصىِوإنَّوُِِتلفوناتوِأرقامِليِتُعطىِأنِِْفأمرِالعراقِإلىِبقدومي

ِفقلتُِِإليو؟ِتذىبِالِلماذاِليِقالِعندماِفاجأنيِقدِالصَّدرِموقفِإنَِِّإالَِّ - يقول ىو طالب السيِّد
ِلوُِ ِمعكوساًِِاألمرِصارِإذاِفأجبتوُِِالعالقة،ِىذهِبواسطةِكثيرةِأشغالِنقضي:ِقالِبو؟ِأفعلِوماذا:

 السِّياسيةِالحيلةِقليلِباقرِالسيِّدِكانُِعموماًِِصدام،ِإلىِأذىبِلمِالِعملها،ِطالبِالسيِّدِستقولون
 طالب السيِّد ُيسائلُ  ربدَّث حني الكلمة ىذه اقتطع فقط الربنامج، ؾبري إليها ُيِشر مل القصَّة ىذه -

 القصَّة ىذه بينما الكلمة ىذهِ  فقط وذكر الصَّدر باقر ؿَبمَّد السيِّد عن وكذا كذا قُلت أنَّك من الرِّفاعي
 وىو نظرهِ  ُب الرِّفاعي طالب السيِّد أيضاً  يأخذىا أنْ  البُدَّ  القصَّة ىذه ٍُبَّ  السياق، ىذا ُب ُتذكر أنْ  مهّمة

ِفقدِالسياسيةِالحيلةِقليلِباقرِالسيِّدِكان - اؼبمكن فنِّ  أجزاء من ىذا أليس اؼبمكن، فنِّ  عن يتحدَّث
  .معوِالتعاُملِيقبلِوكيفِصداماًِِيعاديِكيف - يقول ىو - تناقضاًِِىذاِتصرُّفوِفيِوجدت
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ِوالصَّدرِدعانيِالَّذيِالحكيمِباقرِمَحمَّدِالسيِّدِأخبرنيِاألخيرِاللقاءُِ -:يقول 338 َصفحة ُب
ِفلمَّاِبيننا،ِالَّتيِبالجفوةَِِِخبراًِِباقرِالسيِّدِوالدةَِأخذتِوقدِوحديِغداًِِرؤيتيِيريدِالصَّدرِأنَِِّوُطاّلبو
ِباقرِمحمَّدِصاحتِثُمَِِّأخوك،ِباقرِطالبِسيِّدِولديِصاحتِبوجوديِوعرفتِالصَّدرِإلىِذىبتُِ

 - الحبوبيِالرزاقِعبدِالسيِّدِتصرُّفِمنِليِشكاِعندىاِبطني،ِمنِينزلِلمِوإنِولديِطالبِسيِّد
ِالحبوبيِالرزَّاقِعبدِالسيِّدِتصرفِمنِليِشكاِعندىا - طالب للسيِّد يشكو الصَّدر باقر ؿَبمَّد يعن

 - حال أيّ  على ال؟ أم اؼبمكن فنِّ  من ىذا - بزيارةِيخّصوِولمِالمراجعِيزورِوأنَّوُِِمعوُِِكربالءُِمحافظ
ِعنِوسألتوُِِآالءِبأبيُِيكنَّىِوكانِبالحبوبيِاتصلتِوبالفعلِمنك،ِالممتَّنُِِوىوِسيأتيكِ:لوُِِفقلتُِ
ِفقالِبيننا،ِالَّتيِللميانةِاليومِذلكِغدائو ِالِأنِِْآثرتُِِالبيت،ِإلىِمعاًِِونذىبِالدائرةِإلىِتعال:
ِكتبِيرسلِكانِألنَّوُِِالقزوينيِكاظمِالعتقالِالمحافظِعاتبتُِِبيتو،ِإلىِفسبقتوُِِالدائرةِفيُِأشغلو
هُِِأخذتُِِثُمَِِّسراحُو،ُِأطلقِوبالفعلِغداًِِسراحوِيُطلقِأنِِْفوعدنيِالخارجِإلىِشيعيَّة ِتصرَّفِعمَّاِلوِأُنوِّ

ِزيارةِعلىِتحرصِبينماِالصَّدرِتزورِالِلماذا:ِوقلتِبي،ِعالقتوُِِىيِوماِالصَّدرِباقرِمحمَّدِمعِبوِِ
ِأنَِِّسيقالِمعوِذىبتِفإذاِوحده،ِيزورهِأنِعليوِفاقترحتِلزيارتِو،ِمعاًِِغداًِِسنذىب:ِفقالِاآلخرين؟

ِمرقدِقربِالمراتِمنِمرَّةٍِِفيِرآنيِأنِِْفماِمعي،ِالسريرةِطيبِالمحافظِكانِبِو،ِأتىِطالبِسيِّد
ِكانواِوآخرونِكربالءِشرطةِمديرِفعلوُِِفعلِوقدِالمحافظ،ِوىوِوقبَّلهاِيديِأخذِبكربالءِالعباس

 الشَّيخ يقصد - النعمانيِرضاِمَحمَّدِالسيِّدِوجدتِوىناكِالصَّدرِباقرِدارِإلىِذىبتِبعدماِمعو،
ِلوُِِفقلتُِ - اػبّيون رشيد من االشتباه أنَّ  ويبدو النعماين رضا ؿُبَمَّد ِالحديثِيكونِكيِغداًِِسآتيك:
ِأنُِِْأريدِخبر،ِلديِال،:ِفقلتُِِوغيره؟ِوعتبِشتائمِمنِىلِمعيِعندكِماذاِمازحاًِِفقالِفقط،ِبيننا

ِبالسيِّدِليِعهدِآخرِذلكِكانِحديث،ِمنِكربالءِمحافظِوبينِبينيِجرىِماِأقصدِبو،ُِأخبرك
ِرحلةِآخرِتلكِوكانتِمصرِإلىِالعراقِمنِعدتِ،0891ِنيسانِفيِقتلِفقدِالصَّدرِباقرِمحمَّد

 .ذكره ما آخر إىل - السَّابقِالنِّظامِعهدِفيِالعراقِإلىِلي
 ىذه من اؼبقطع ىذا ُنشاىد البغدادية، قناة على الرفاعي طالب للسيِّد ُأجريت ُمقابلة من مقطع ىناك

  :اؼبقابلة
 .الفرتة تلك ُب الشِّيوعيني مع مواجهة ُب كنتم قُلت: ال ُمقدِّم]

 .شك ببل: الرِّفاعي طالب السيِّد
 القوميني، البعثيني، السياسية، باغبياة يعن موجودين للشيوعيني منافسني أيضاً  ُىنالك ولكن طيب: ال ُمقدِّم

 أم؟ أعداء أيضاً  ىم ىل وياىم تصرفكم طريقة كيف ناس، كثي
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 الشيوعي اغبزب تفرعن يعن وُب اؼبظلمة الفرتة تلك ُب والقوميون البعثيون أمَّا: الرِّفاعي طالب السيِّد
 اختبلفهم على القوميني مع واحد خندقٍ  وُب متضامنني كنا العراقي الِقطر ُب وانتشاره الساحة ُب وظهوره

 صداقات بعضهم مع معارف، وصبلت صبلت بيننا وكانت واحد، خندق ُب كنَّا بالذَّات، البعثيني ومع
 .يعن

 شنهو؟ ىذي يعن: ال ُمقدِّم
 . صداقيت ُب داخل عدّوي عدوّ  انَت، فسرىا شتفسرىا: الرِّفاعي طالب السيِّد

 .الشيوعيني مع قطيعتكم تشبو تكاد ايدولوجية قطيعة أكو بس: ال ُمقدِّم
  [.مرحلي تكتيك ىذا، تكتيك: الرِّفاعي طالب السيِّد

 الُعلماء يُتابعون حني الشِّيعةُ  أين؟ الشِّيعةُ  اؼبخطئ؟ االجتهاد من اؼبصيب؟ االجتهاد من التكتيكك ىذا ىل
 تأكَّدوا قد موقفاً  يتَّخذون حني القادة ىؤالء أنَّ  ىل! جيري؟ ماذا يعلمون ىل السياسيني، والقادة واؼبراجع

 ينال أخطأ وإذا أجرين ينال أصاب إذا اجملتهد: الوائلي الشَّيخ يقول كما ىي أم! الصَّحيحة؟ اؼبقدِّمات من
 وراءىم تركض النَّاس!! الدنيا ُب والثواب األجر سينالون فإهّنم أخطأوا لو حّتَّ  مطئمنون فهم!! واحداً  أجراً 

 يتصرفون النَّاس، رؤوس على رؤوسوىم، على يرفعوهنم النَّاس أنَّ  أي رؤوسهم، على وترفعهم األموال وتدفع
 ىذا ما أجراً، ينالون فهم خيطئون حني ذلك ومع وسؤال، حسابٍ  دونِ  من شيءٍ  ُكلِّ  وُب األموال ُب

 !؟..البشرية باؼبوازين! اإلؽبية؟ باؼبوازين منطقٌ  اؼبنطقُ  ىذا! ىذا؟ منطقٍ  أيُ ! اؼبنطق؟
 الَّذي التكتيك ىذا أجواء وُب األجواء ىذه ُب الوائلي الشَّيخ َتواصل َعن يتحدَّثُ  وىو ،383 صفحة ُب

ُِكنَّا - الرِّفاعي طالب السيِّد أمايل من ،383 صفحة ُب الُقطب، التيار ومع الدعوة حزب مع عنوُ  ربدَّث
ِىذا - معروفة شخصيَّة - البكَّاءِعدنانِالسيِّدِفقالِالحزب،ِمناشيرِلطباعةِرونيوِطابعةِإلىِبحاجةٍِ
ِفقلتِالوائلي،ِالشَّيخِمعِصداقةِولوِبوِأتكفَّلِأناِاألمر ِأحمدِالشَّيخِإنَِّ:ِقالِبو؟ِتتكفَّلِكيف:

ِالطابعةِبجلبِِِوسُأكلِّفوُِِىناكِالخطابةِأوِللقراءةِمحرمِشهرِفيِالكويتِإلىِسنوياًِِيذىبِالوائلي
ِبالِلكنِالدعوةِلحزبِوُمباركاًُِِمؤيِّداًِِالشَّهيرِالحسينيِالمنبرِخطيبِالوائليِالشَّيخِكانِمعو،

 وُب الُقطب اإلطار ىذا ُب يتحرَّكون اعبميع - أيَّامِخاللِالرونيوِجهازِمعوِوجلبِعادِوبالفعلِانتماء،
 صار لذلك ؿُبَمَّد، بآلِ  لوُ  صلةَ  ال ألنّو ؼباذا؟ أبرت منهجٌ  األبرت، اؼبنهجُ  إنَّوُ  منهٍج؟ أي   اؼبنهج، ىذا أجواءِ 

 ..!! األبرت وىناك الكوثر فهناك أبرتاً، منهجاً 
 األعلمي مؤسَّسة الطبعة وىذهِ  ،(الربىان تفسي) :من األوَّل اعبزء ىو ىذا ؿُبَمَّد؟ آل يقول ماذا

ِِىَشامَِعنِْ - التاسعة الرِّواية ،28 صفحة ميبلدي، 3222 األوىل، الطبعة لبنان، بيوت، للمطبوعات،
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 ُمقدِّمات عندهُ  كانت سواءً  - ِبَرأِيوِالُقْرآنَِفسَّرََِِمنِْ - الباقر إمامنا عن - َجْعَفرِأَِبيَِعنَِِْساِلم،ِِاْبنِِ
 ل ُمقدِّمات ُمرادي - فََأَصابِِبَرأِيوِالُقْرآنَِفسَّرََِِمنِْ - برأيو الُقرآن َفسَّر ولكنَّوُ  صحيحة، غي أم صحيحة،
 - أصاب إذا - فََأَصابِِبَرأِيوِالُقْرآنَِفسَّرََِِمنِْ - إليو ينتمي الَّذي العلمي اعبوِّ  نظرِ  وجهةِ  من صحيحة

 - ؿُبَمَّد بآلِ  يرتبط مل ألنَّوُ  ؼباذا؟ يؤَجر مل أصاب إذا الُقرآن؟ تفسي ُب منوُ  اجتهاداً  ىذا أليس - يُ ْؤَجرَِلم
ِِإْثُموَُِِكانَِ - أخطأ إذا أمَّا - َأْخطَأَِوِإنِْ - يُؤَجر مل أصاب إذا - يُ ْؤَجرَِلمِفََأَصابِِبَرأِيوِِِالُقْرآنََِِفسَّرََِِمنِْ

 يُؤَجرُ  ال فإنّو ؿُبَمَّد بآلِ  مرتبطاً  يكن مل إذا الصَّواب حّتَّ  ؿُبَمَّد، آل منطق ىو ىذا مأثوماً، كان - َعَليو
اه أيِّ  إىل أنتم ُتبلحظون - يُ ْؤَجرَِلمِفََأَصابِِبَرأِيوِالُقْرآنَِفسَّرََِِمنِْ - عليو  الثَّقافة ىذه! ذاىبون؟ اذبِّ
 .َعَليوِِإْثُموَُِِكانََِِأْخطَأَِوِإنِِْيُ ْؤَجرَِلمِفََأَصابِِبَرأِيوِالُقْرآنَِفسَّرََِِمنِْ - ؿُبَمَّد آل ثقافة وىذه برتاء، ثقافة
ِِمنِأَبْ َعدَُِِفهوَِأْخطَأَِوِإنِِْيُ ْؤَجرَِلمَِأَصابَِِِإنِِِْبَرأِيوِِِالُقْرآنَِفسَّرََِِمنِْ - الصَّادق إمامنا عن ثانية رواية

  .الُقرآن تفسي جوِّ  ُب ىذا - السََّماء
 - اهللَِعْبدِِِأِلَِبيِقُ ْلتُِ:ِقَالَِبِصير،ِأَِبيَِعنِْ - األُمَّة موقف وتشخيص واألحكام والفقو الفتوى جو ُب

 الطبعة ىي ىذهِ  قمري، ىجري 3238 إيران، والنَّشر، للطباعة األسوة دار األوَّل، اعبُزء الكاُب، ىو ىذا
َِأْشَياءَِعَليَناَِتِردُِ:ِاهللَِعْبدِِِأِلَِبيِقُ ْلتُِ:ِقَالَِبِصير،ِأَِبيَِعنِْ - 33 اغبديث رقم ،88 صفحة السَّادسة،

َِأْخطَأتََِِوِإنِِْتُ ْؤَجرَِلمَِأَصْبتَِِِإنِِِْإنَّكَِأَماِاَل،:ِقَالِِفيَها،ِفَ نَ ْنظُرُُِِسنَّةٍَِِواَلِِاهللِِكَتابِِِِفيِنَ ْعرِفُ َهاِلَيسَِ
..!! ىذا ىو ؿُبَمَّد آل منطق منطقهم، ىذا البيت، أىل منطق ىو ىذا - َوَجلََِِّعزَِِّاهللَِِِعَلىَِكَذْبتَِ

 فلو أصاب إذا اجملتهد أنَّ  من الوائلي الشَّيخ عنو يتحدَّث الَّذي ىذا..!! ؿُبَمَّد آلِ  معَ  يكون والصَّواب
 !سعيو؟ كان وكيف عملو كان كيف وسعيو، عملوِ  أجر لوُ  واحد، أجر لوُ  أخطأ وإذا أجران

ذهُ  الَّذي اؼبوقف ىو ىذا الرِّفاعي، طالب السيِّد عنو ربدَّث الَّذي ُىوَ  ُىوَ  والكبلم  باقر ؿَبمَّد السيِّد ازبَّ
 من ينطلق اؼبوقف وىذا ااِلجتهاد، ُب فأخطأ اجتهد أنَّوُ  من الرِّفاعي طالب السيِّد عنوُ  قال والَّذي الصَّدر

 ويقول!! ُقطب سيِّد عن للدفاعِ  برقيَّةً  يكتب وىو الصَّدر باقر ؿبمَّد السيِّد منوُ  انطلق الَّذي اعبذر نفس
 اؼبنطق وىذا!! ا يدي بني القيامة يوم لك خصيماً  سيكون الُقرآن ظبلل ُب تفسي أنَّ  من النَّاصر لعبد

 اغبكيم ؿُبسن السيِّد وقتوِ  ُب الطائفة مرجع على يضحك أنْ  الرِّفاعي طالب بالسيِّد َدَفع الَّذي ىو نفسوُ 
 على معتمداً  فأخطأ اجتهد اغبكيم ؿُبسن السيِّد نفسوُ  وىو النَّاصر، عبد إىل برقيةً  يكتب أنْ  ُب خيدعوُ  وأنْ 

  أنتم؟ تقولون فماذا! األمور؟ ذبري ىكذا!! ذقنوِ  على والضحك اػبديعة من مقدِّماتٍ 
 أين من الشَّرعية األحكام ،(يؤَجرِلمِأصابِوإنِِْبرأيوِالقرآنِفّسرِمن: )البيت أىل منطق ىو ىذا

 ويكون الكرًن؟ للكتاب تفسي ىو الشَّرعية األحكام استنباط أليس الكتاب؟ من تستنبط أليس ُتستنبط؟
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 وغي األصول وعلم الرِّجال علم قواعد! ا؟ أعداء من هبا جئنا قواعد على نعتمد حينما بالرأي تفسياً 
 (.يؤَجرِلمِأصابِإنِْ: )ؿُبَمَّد آل منطقُ  ىو ىذا! ذلك

 كذلك، ليس الكبلم يُؤٍب؟ ىل وأخطأ اغبكم إىل يصل أنْ  حاول إذا الشِّيعيّ  الفقيو أنَّ  يعن فهل: تقول قد
 الفقيو ىو ىل يتَّبعوه؟ أنْ  الشِّيعة من األَِئمَّة يريد الَّذي الشِّيعيّ  الفقيو ىذا ىو من الشِّيعّي؟ الفقيو ىو من

 باقر ؿَبمَّد السيِّد دبنطق! الرِّفاعي طالب السيِّد دبنطق! الوائلي الشَّيخ دبنطق! اؼبنطق؟ هبذا يتحدَّث الَّذي
 حان، األشرف النَّجف أذان وقت !البيت؟ أىل يريدهُ  الَّذي ىذا ىو ىل والتصويب التخطئة دبنطق! الصَّدر
  .إليكم أعودُ  الفاصلِ  وبعد فاصل إىل نذىب
 ..!!ِفيَها اْلُمْسَتودَعِ  َوالسِّرِّ  َوبَِنيَها َوبَ ْعِلَها َوأَبِيَها فَاِطَمة َعَلى َصلِّ  اللَُّهمَّ 

 يُؤمن الَّذي اؼببدأ عند الن قطة ىذه ُب اغبديثِ  بدايةُ  كانت الفاصل، قبل انتهيت حيثُ  من كبلمي أكملُ 
 اؼبنطق ىذا ،(واحداًِِأجراًِِينالُِِأخطأِوإذاِأجرينِينالِأصابِإذاِالمجتهدِأنَِِّمن: )الوائلي الشَّيخ بوِ 

 الَّذي ىو اؼبنطق ىذا أنَّ  ال ُمصيبة لكنَّ ! والعرتة الكتابِ  ؼبنطقِ  وال ُمناقضُ  ال ُمنافرُ  اؼبنطقُ  باؼبئة، مئة النَّاصب
 ُمشكلتنا! اغباكم اؼبنطقُ  ىو عملي بشكلٍ  لكن البعض من لفظياً  رُِفض وإنْ  حّتَّ ! الشِّيعيّ  الواقع َحَكمَ 
ينيَّة اؼبؤسَّسة أنَّ  مشكلتنا أين؟  منطق ىجرت اللحظة ىذه وإىل اؼباضية القرون عرب الرَّظبيَّة الشِّيعيَّة الدِّ

 من استوردوهُ  الُكربى الغيبة عصر بدايات ُب الشِّيعة ُعلماءُ  أسَّسوُ  منطقٍ  وراء وركضت والعرتة، الكتاب
 األصول تأصَّلت ىنا ومن!! اعبميع عليو بىن وأساساً  قائماً  وميزاناً  ثابتاً  منطقاً  وصار ؿُبَمَّد آلِ  أعداءِ 

ينيَّة اؼبؤسَّسة واقع ُب الفروع وتفرَّعت  كان، الَّذي فكان ُعموماً، الشِّيعيّ  الواقع وُب الرَّظبيَّة، الشِّيعيَّة الدِّ
 ىو وىذا واحداً، أجراً  ينالُ  أخطأ وإذا َأجرين ينالُ  أصاب إذا اجملتهد إنَّ  يقول الشِّيعيّ  أنَّ  البديهة من فصار
 باؼبئة، مئة الغدير بيعةَ  يناقض منطقٌ  اؼبنطق ىذا والِعرتَة، الكتاب دبنطق ىو وما اؼبشؤومة السَّقيفة منطق

 أنتم أنتم، كذَّابون وأرواحنا، بدمائنا الغدير بيعة عليَّاً  ونبايع عليَّاً  نُعاىد أنَّنا من تقولون الَّذين أنتم فكذابون
 جيري ذلك ُكل   ـبدوعون، أنتم نعم اغبقيقة، ىي ىذه الغدير، بيعةَ  باؼبئة مئة يُناقضُ  دبنطقٍ  تتمّسكون

 ُب اآلثار؟ ىي وما النتائج، ىي ما العملي الواقع ُب ولكن صنعاً، رُبسنون أنَّكم تتصوَّرون منكم، نيَّة حبسن
 النتيجة زمانكم، إلمام والَعداء النَّصبِ  ؾبمع إىل تقودكم ىاويةٍ  إىل طريقٍ  ُب تسيون إنَّكم العملي الواقع

 ليست القضيَّة وىذهِ  البيت، أىلُ  يُريدىم الَّذين الُفقهاء من خيلو الشِّيعيّ  فالواقعُ  الطريق، آخر ُب ىذه ىي
 .اؼباضية الُقرون ومن الُقرون، ِعرب تراكم ىو ىذا زماننا ُب حيصلُ  ما ىذا، زماننا ُب

 مفتاح: )كتاب ُب مذكوراً  جاء ما لكم أنقل :البيت أىل عنهم ربدَّث الَّذين الفقهاء من األول اؼبستوى
 صادق عن يقولون ماذا الِعصمة بيت أىل عن ،38 صفحة العاشر، اعبزء ،(العبّلمة قواعد شرحِ  ُب الكرامة

َياَِتحلُِِّاَلِ -:العرتة ِِفيِرَبِّوِِمنَِِْوبُ ْرَىانٍَِِوَعاَلنَِيِتوَِعَمِلوَِوِإْخاَلصِِِِسرِّهِِبَصَفاءِِِاهللِِمنَِيْستَ ْفِتيِاَلِِِلَمنِالُفت ْ
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 من ال فقيهاً  نعرفُ  ال الواقع، أرض على لوُ  وجود ال اؼبعىن ىذا!! حال ُكلِّ  ُب رُبِّو من برىان - َحالُِكلِِّ
َياَِتحلُِِّاَلِ - اؼبستوى هبذا اؼبعاصرين من وال اؼباضني َِوِإْخاَلصِِِِسرِّهِِبَصَفاءِِِاهللِِمنَِيْستَ ْفِتيِاَلِِِلَمنِالُفت ْ

 كان سلمان! يتأّتى؟ أين من ربَّاين، برىان برىان، برىان، - َحالُِكلِِِِّفيِرَبِّوِِِِمنَِِْوبُ ْرَىانٍَِِوَعاَلنَِيِتوَِعَمِلو
ثاً؟ ثاُ  كان نعم، ؿُبدَّ  .اغباضر ُب وال اؼباضي ُب ال يوجد ال اللون ىذا زمانو، إمام عن إمامو، عن ؿُبدَّ

َياَِلوَُِِتِحلُِِّاَلِ َياَِلوَُِِتِحلُِِّاَلِ - عليهم اِ  صلواتُ  كبلمهم ىذا للفقيو، - الُفت ْ َِوالَحَرامِالَحاَللِِِِفيِالُفت ْ
 من فُقهاء!! لوُ  وجودَ  ال اؼبنطق ىذا - َوَوِصيِّوِبالنَّبيَِِّزَمانوَِأْىلِِِِمنِِْالَخْلقِأتبعَِكانَِِِلَمنِِإالَِِّالَخْلقِبَ ْينَِ
 اؼبرتبة ىي ىذه!! اؼبعاصرين من وال اؼباضني من ال الوصف هبذا منهم أحداً  سبلك ال الشِّيعة اللون، ىذا

 هبذا لفقهاء وجودَ  ال ولكن البيت، أىل يُريد ما حبسب اؽبُدى إىل األُمَّة يقودون الَّذين الفقهاء من األوىل
 أجراً  ينال أخطأ وإذا أجرين ينالُ  أصاب إذا الفقيو أنَّ  اجملتهد، أنَّ  عن يتحدَّثوا مل األَِئمَّة لذا الوصف،

 فقيوٍ  من ُىناك ىل ولكن زمانو إمام مع تواصلٍ  على إنَّوُ  خُيطئ، لن الصِّفة هبذهِ  ىو الَّذي الفقيو ألنَّ  واحداً،
 فقط، نظرياً  الرِّوايات خبلل من بالتفصيل عنوُ  أربدَّث أنْ  ديكن اؼبعىن وىذا بيننا، لوُ  وجودَ  ال الوصف؟ هبذا

 .لوُ  وجودَ  ال عملياً  َوَلِكنْ 
َِمَناِزلَِِِاْعرُِفوا -:الصَّادق إمامنا عن الكشي، رجال من أقرأُىا الرِّواية ىذه :الفقهاء من الثَّاين اؼبستوى
َعِتَنا ُهمِالَفِقيوِنَعدُِِّاَلِِفَِإنَّاَِعنَّا،ِِرَواياتِِهمِِمنُِِْيْحِسُنونَِماِِبَقْدرِِِِشي ْ  حُيسنون بالرِّوايات، االرتباط -َِفِقيَهاًِِمِّن ْ

 ىو اإلحسان وجوه أحد للمضامني، أو للنصوص اغبفظ كثرة ىو اإلحسان وجوه وأحد عنَّا، رواياهتم من
 غبديثهم، الطويلةُ  اؼببلزمةُ  اإلحسان وجوه أحدُ  حديثهم، ُب والطعن التشكيك ال ؿُبَمَّد، آلِ  غبديث التَّسليم

َعِتَناَِمَناِزلَِِِاْعرُِفوا - اغبديث ُب وغبَنهم ذوَقهم يستشعر حّتَّ  الكامل االستئناس حدِّ  إىل َِماِِبَقْدرِِِِشي ْ
ُهمِالَفِقيوِنَعدُِِّاَلِِفَِإنَّاَِعنَّا،ِِرَواياتِِهمِِمنُِِْيْحِسُنون ثَاًَِِيُكونََِِحتَّىَِفِقيَهاًِِمِّن ْ  اؼبوسوعية ىي اؼبقدِّمة إذاً  - ُمَحدَّ

ُهمِالَفِقيوِنَعدُِِّاَلِِفَِإنَّا - الفهم يأٌب ٍُبَّ  الرِّوايات، على االطبلع ىي للرِّوايات، اغبفظ ىي الرِّوايات، ُب ِمِّن ْ
 ىذا البيت، أىل عند بفقيوٍ  ىو فما البيت أىل حديث حيفظُ  ال فقيهاً  أو مرجعاً  وجدًب إذا يعن - َفِقيَهاًِ

 يروي، الرَّاوي ثانوية، حالة والكتابة يكتب، ال يروي، الرَّاوي - ِرَواياتِِهمِِمنُِِْيْحِسُنونَِما - بفقيو ىو ما
  الرِّواية؟ نقلَ  حيسن فكيف العربية حيسن ال أساساً  اؼبرجع وجدًب إذا بلسانِو، يروي

 الشِّيعة أنتم فقيهاً، ُيسم ونو ال البيت أىل مقدِّمة، وىذه نقَلها حُيِسن وال الرِّوايات حيفظ ال اؼبرجع كان إذا
 وجودَ  ال األوىل الطبقة البيت، أىل عند فقهاء عن أربدَّث أنا إليكم، راجعة القضيَّة تلك فقيهاً، ُتسم ونوُ 

ُهمِالَفِقيوِنَعدُِِّاَلِِفَِإنَّا - !ؽبا وجودَ  ال أيضاً  الثانية والطبقة! ؽبا ثَاً،َِيُكونََِِحتَّىَِفِقيَهاًِِمِّن ْ ِ:َلوَُِِفِقيلَُِِمَحدَّ
ثَاًِِاْلُمْؤِمنَُِِأَوَيُكون  ىناك - ُمَفهََّماًَِِيُكونُِ:ِقَال - !اؼبرتبة؟ هبذه يكونون الشِّيعة فقهاء من فقهاء - ؟ُمَحدَّ
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 خبلل من ينتج ولكن ذلك من مانع وال غيب جانبٍ  خبلل من ال ينتج وىذا الفهم، ُب تسديد تسديد،
 مع الشِّيعةُ  تعامل لو بطريقةٍ  اغبديث نسجوا ىم البيت وأىل البيت، أىلِ  حديثِ  مع الطويلة اؼبعايشة
 روايات عن تتحدَّث ىنا الرِّواية ألنَّ  حديثهم، نفسِ  خبلل من اغبقائق إىل لوصلوا صحيح بشكلٍ  اغبديث

َعِتَناَِمَناِزلَِِِاْعرُِفوا - الرِّوايات ىذه داخل من التفهيم عملية وعن هبا وااللتصاق البيت أىل َِماِِبَقْدرِِِِشي ْ
ُهمِالَفِقيوِنَعدُِِّاَلِِفَِإنَّاَِعنَّا،ِِرَواياتِِهمِِمنُِِْيْحِسُنون ثَاً،َِيُكونََِِحتَّىَِفِقيَهاًِِمِّن ْ ِاْلُمْؤِمنَُِِأَوَيُكون:َِلوَُِِفِقيلَُِِمَحدَّ
ثًَا؟  ىذا يوجد ال لذلك ىنا، وارداً  ليس اػبطأ احتمال يعن - ُمَحدَّثَِواْلُمَفهَّمُُِِمَفهََّماًَِِيُكونُِ:ِقَالُِمَحدَّ

  .والتصويب التخطئة بني اؼبعىن
َِحِديِثَناِِرَواةِِإَلىِفَارِجُعواِالَواِقَعةِالَحَواِدثِِِِفيَِوَأمَّا: )ىؤالء عن يتحدَّث التوقيع ُب الوارد اؼبضمون ىذا

م عنهم اإلمام يقول ىل خُيطئون كانوا لو ،(َعَليُكمُِحجَِّتيِفَِإن َُّهم  ُيصيبوا، أنْ  البَّد عليكم، ُحجَّةٌ  بأهنَّ
 اؼبوجودة اؼبقدِّمات ؽبا، وجودَ  ال ىؤالء تصنعُ  الَّيت اؼبقدِّمات ألنَّ  ؼباذا؟ ؽبم، وجودَ  ال ىؤالء؟ أين ولكن
 الشَّيخ قال ما ومثل والتصويب، التخطئةِ  بني الرِّفاعي طالب السيِّد قليل قبل قال ما مثل فقهاء تصنع

 بكرٍ  أيب منهجيَّة! العاص ابن عمرو منهجيَّة ىي وىذه أجر، فلو أخطأ وإذا أجران فلو أصاب إذا: الوائلي
 كيف وإالَّ  ىذا، البيت أىل منطق علينا، مرَّت الَّيت ىذه ىي اؼبنهجية، نفس! الشَّافعي منهجيَّة! الصديق

! خيطئ وىو ُحجَّةً  يكون أنْ  اغُبجَّة ُب يُتوقَّع فهل! خُيطئون وىم عليكم ُحجَّة ىؤالء أنَّ  من زماننا إمامُ  يقول
 ماذا ذلك بعد اإلمام ولكن خربتِو، إىل الشَّخص، خربوية إىل راجعة َعَرضيَّة ُحِجيَّة اغُبِجيَّة ىذه صحيح
 ىو والدليل يوجد، ال عندنا؟ اؼبستوى هبذا فقهاء يوجد ىل تسديد، ىناك ،(َعَليِهمِاهللُِحجَّةَُِِوأَنَا) يقول؟

 حالةٍ  ُب الشيعي الواقع ىذا ُب ُكل نا وأنتم أنا صبيعاً  كبنُ  اغباضر، وُب اؼباضي ُب اؼبوجودة، واػبرابيط التخب ط
ينيَّة اؼبؤسَّسة لنا سبَّبتوُ  الَّذي ىو التخب ط وىذا التخب ط من  بني ما وضعها بسبب الرَّظبيَّة، الشِّيعيَّة الدِّ

ا تعتقد اؼبؤسَّسة أنَّ  عن فضبلً  صواباً، فيجعلوهنا لؤلخطاء يُطبِّلون والشِّيعةُ  والتصويب، التخطئة  إذا بأهنَّ
ا أخطأت  ..!!أجراً  ستنالُ  فإهنَّ

 يأخذون كانوا يقولون كما الشَّريف اؼبصحف فكتبوا بدمو، الُقرآن يكتبوا أنْ  صدام أمر حينما أتذكَّر أنا
 وأقبس، أقبس صدام ودم قَبس أساساً  الدَّم اؼبضاعفة، النَّجاسة بتلك اؼبصحف وكتبوا صدام دم من مقداراً 
 احتفاالً  عقدوا صدام بنجاسات اؼبصحف كتابة أكملوا فلمَّا اؼبصحف، كتبوا اؼبضاعفة النَّجاسة بتلك

 ربدَّث ما صبلة من شاىدهتا، شخصياً  أنا العراقي، التلفزيون عرب نُِقلت وقد اعبلسة يرأس صدام وكان ُمصغَّراً 
 بآثام ُيسمَّى ما ال ُملك، وآثام الس لطة، آثام هبم تلحق اغُبّكام أنَّ  من الس لطة، آثام عن ربدَّث صدام بو

 الكبلم، لغمطوا العراقية باللهجة نقول كما فإهّنم ربدَّثوا حني ىؤالء الدِّين، رجال بعض ىناك َكان ال ُملك،
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: لوُ  قال لصدام؟ قال ماذا الدوري عزَّت فالرفيق الدوري، عزَّت الرفيق ىو وتصدَّر اغبديث أخذ الَّذي ولكن
 فأنت أخطأتَ  لو حّتَّ  ولكن أخطأتَ  ما وأنت أخطأتَ  لو حّتَّ  الرئيس، سيادة يا أخطأتَ  لو حّتَّ 

 سيادةَ  يا فأنت أجر، فلو أخطأ وإذا أجران لوُ  أصاب إذا اجملتهد عندنا اغبديث ُب قال ؼباذا؟ مأجور،
 وال مأجور فإنَّك الفرض، ىذا على ـبطئاً  كنت لو لكن أخطأت، ما وأنت ـبطئاً  ُكنت لو حّتَّ  الرئيس
 ..!!للسلطة آثام ُىناك توجد
ثاً، يكون حّتَّ  الشِّيعة فُقهاء من فقيهاً  منهم الفقيو يَعّدون ال األَِئمَّةُ  حيث الفقهاء من اؼبستوى ىذا  أي ؿُبدَّ
 .اؼبستويات ىذهِ  ؼبثل وجودَ  ال بيننا، لوُ  وجودَ  ال اؼبستوى وىذا ُمفهَّماً، يكون حّتَّ 
 الثالث اؼبستوى ،عليو وسبلموُ  اِ  صلواتُ  العسكريّ  اإلمام تفسي عنو يتحدَّث الَّذي :الثَّالث اؼبستوى حّتَّ 
ِِلِديِنوَِحاِفظَاًِِلِنَ ْفِسوَِصائَِناًِِالُفَقَهاءِِمنَِكانََِِمنِِْفََأمَّا -:العسكري إمامنا تفسيُ  عنو يتحدَّث الَّذي ىذا

 - يُ َقلُِّدوهَِأنَِِْفِلْلَعَوامِِّ - قال قال؟ ماذا اإلمام ىنا - يُ َقلُِّدوهَِأنَِِْفِلْلَعَوامَِِِّمْواَلهِأِلَْمرُِِِمِطيَعاًِِِلَهَواهُِمَخاِلَفاًِ
 اإلمام السَّابقة اؼبراتب ُب السَّابقة، اؼبراتب ُب الفقهاء دون ىم الوصف هبذا الفقهاء ألنَّ  خياراً، ؽبم جعل
م: قال عنهم؟ قال ماذا  وجيب يُ تَّبعوا، أنْ  فيجب اؼبعصوم اإلمام قبل من ُحجَّةً  كانوا إذا! َعَليُكم ُحجَّيِت  إهنَّ
 اإلمام بأمر أمروا إذا أمروا، إذا يُطاعوا أنْ  جيب األربعة النواب األربعة، الُنواب حال ىو كما يُطاعوا، أنْ 

َِحاِفظَاًِِلِنَ ْفِسوَِصائَِناًِِالُفَقَهاءِِمنَِكانََِِمنِِْفََأمَّا - ىنا الرِّواية بينما واجبة، طاعتهم يُطاعوا، أن جيب اغُبجَّة
 عليهم يُقلِّدونوُ  وحينما تقليدِه، ُب اػبيار ؽبم - يُ َقلُِّدوهَِأنَِِْفِلْلَعَوامَِِِّمْواَلهِأِلَْمرُِِِمِطيَعاًِِِلَهَواهُِمَخاِلَفاًِِِلِديِنو

ِالَحَواِدثِِِِفيَِوَأمَّا) - التوقيع ُب جاء ما كمستوى ليست االتِّباع من اؼبستوى ىذا ولكن أمره، يتَّبعوا أن
 اِ  صلواتُ  ِقَبلوِ  من وىي ثبتت إذا اغُبجَّة - (َعَليُكمُِحجَِّتيِفَِإن َُّهمَِأَحاِديِثَناِِرَواةِِإَلىِفَاْرِجُعواِالَواِقعة

ِاَلَِِوَذِلكَِ -:قال قال؟ ماذا اإلمام الفقهاء، من الثَّالث اؼبستوى ىذا اغُبجَّة، ـبالفة ذبوز ال حينئذٍ  عليو
 ُب يوجد أنْ  ديكن قليل، وجوده الثَّالث اؼبستوى أنّ  يعن - َجِميَعُهمِاَلِِالشِّيَعةِفُ َقَهاءِبَ ْعضِِإالََِِّيُكونِْ
  .الرِّواية تفاصيل خبلل من الغيبة زمان عن يتحدَّث اإلمام ألنَّ  الغيبة، زمان

 وربدثتُ  الربنامج، ىذا ُب ِمراراً  علينا ومرَّت التفسي، ُب العسكريّ  إمامنا يرويها الصَّادق إمامنا عن الرِّواية
 ُب يكونوا أنْ  ديكن يقول اإلمام الفقهاء من الثَّالث اؼبستوى ىذا اؼبتقدِّمة، اغبلقات ُب جهاهتا من كثيٍ  عن

 القلة أي البعض - الشِّيَعةِفُ َقَهاءِبَ ْعضِِإالََِِّيُكونِِْاَلَِِوَذِلكَِ - قال كما قليل، ولكنَّهم الشِّيعّي، الوسط
اه يتجهون األكثر ألنَّ  ؼباذا؟ - َجِميَعُهمِاَلِ -  باذباه يّتجهون األكثر الكبلم، ىذا واضح! النَّواصب باذبِّ

ُهم - تقول الرِّواية نفس ..!!الناصبّ  الفكرَ  وحيملون النواصب ِاَلُِِنصَّابِِْقَ ْومٌِ - الشِّيعة فقهاء من - َومِّن ْ
ِيَ تَ َعلَُّمونَِ - الناصبّ  بالفكر معبَّأة أذىاهنم ُنصَّاب، وىم الشِّيعيّ  الوسط داخل - ِفيَناِالَقْدحَِِِعَلىِيَ ْقِدُرون
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َعِتَناِِعْندَِِِبوِِِفَ َيَتوجَُّهونَِِالصَِّحيَحةُِعَلوِمَناِبَ ْعضَِ  الوسط داخل أمثاؽبم من - ُنصَّابَِناِِعْندِبَِناَِويَ ْنَتِقِصونِِشي ْ
ُفونِثُمَِّ - الشِّيعيّ   بعض، يتعلمون اإلمام؟ قال ماذا علومنا، من تعلَّموه الَّذي ىذا إىل ُيضيفون - ِإلَيوُِِِيِضي ْ

ُفونِثُمَِّ - الصحيحة علومنا بعض قليل، شيء أي بعض  ىنا اؼبئوية النِّسبة نفرتض إذا - َأْضَعاَفوُِِِإلَيوُِِِيِضي ْ
م فلنفرتض - الصَِّحيَحةُِعَلوِمَناِبَ ْعضَِِيَ تَ َعلَُّمونَِ - اؼبئوية النِّسبة بلحاظ اؼبسألة نأخذ  بنسبة يتعلَّمون أهنَّ
ُفونِثُمَِّ - اإلمام؟ يقول ماذا باؼبئة، عشرة  أردنا إذا يعن مرات، ثبلث أقلها األضعاف - َأْضَعاَفوُِِِإلَيوُِِِيِضي ْ

 ثبلثني إليها ُيضاف البيت أىل علوم من عشرة يعن العشرة، إىل ثبلثني فنضيف العشرة أضعاف نضيف أن
ُفونِثُمَِّ - األكاذيب من  أيضاً  أضعافوِ  أضعاف - َأْضَعافوَِِِوَأْضَعاف - ثبلثون ىذه - َأْضَعاَفوُِِِإلَيوُِِِيِضي ْ

 تسعون ىكذا النسبة فتكون األوىل اؼبرة بعد مرتني َسُتكرَّر الثَّبلثون يعن األضعاف أضعاف ستني، يعن
  .البيت أىل حديث من باؼبئة وعشرة البيت أىل على أكاذيب باؼبئة

َعِتَناِِعْندَِِِبوِِِفَ َيَتوجَُّهونَِِالصَِّحيَحةُِعَلوِمَناِبَ ْعضَِِيَ تَ َعلَُّمونَِ - أقول الَّذي أنا ولستُ  يقول اإلمام ِِشي ْ
ُفونُِنصَّابَِناِِعْندِبَِناَِويَ ْنَتِقِصون َناِاأَلَكاِذيبِِِِمنَِأْضَعافوَِِِوَأْضَعافَِأْضَعاَفوُِِِإلَيوِِِوُيِضي ْ ِبُ َراءٌَِِنحنُِِالَِّتيَِعَلي ْ

َها  تسعني بنسبة الوائلي مكتبة من جاءت جاءت؟ أين من ىذه منها، بُراءٌ  كبن باؼبائة التسعون ىذه - مِّن ْ
 الوائلي كذلك، ىي واؼبراجع العلماء مكاتب مثال، الوائلي ومكتبة باؼبئة، وتسعني طبسة بنسبة أو باؼبئة،

 اؼبكتبات ىذه من اؼبعلومات؟ تأتيكم أين من الشِّيعّي، الواقع ىو ىذا العلماء، بقيَّة كمكتبة مكتبتوُ 
 ظبعتموىا أنتم أحاديثوُ  وىذه الوائلي الشَّيخُ  ىو ىذا حقيقيَّة، أرقام عن تتحدَّث الرِّوايات ىذهِ  النَّاصبية،

 اػبطباء أنَّ  على اؼبراجع وبقيَّة السيستاين السيِّد ُيصر   ؼباذا اؼبرجعيَّة، باسم الرَّظبي النَّاطق ىو وىذا
ينيَّة اؼبؤسَّسة ألنَّ ! اإلصرار؟ ىذا ؼباذا الوائلي، من ديَنهم يتعلَّمون الشِّيعة وأنَّ  والفضائيات  وألنَّ  الشِّيعيَّة، الدِّ

  .الواقع أرض على الّشيعيّ  الواقع ىو ىذا كذلك، ىي بكاملها الشِّيعيَّة اؼبرجعيَّة
َعِتَناِِعْندَِِِبوِِِفَ َيَتوجَُّهونَِِالصَِّحيَحةُِعَلوِمَناِبَ ْعضَِِيَ تَ َعلَُّمونَِ ُفونِثُمَُِِّنصَّابَِناِِعْندِبَِناَِويَ ْنَتِقِصونِِشي ْ ِِإلَيوُِِِيِضي ْ
َناِاأَلَكاِذيبِِِِمن - ستون ىذه - َأْضَعافوَِِِوَأْضَعاف - العشرة إىل ُتضاف الثَّبلثون ىذه - َأْضَعاَفوُِ َِعَلي ْ

َهاِبُ َراءٌَِِنحنُِِالَِّتي َعِتناِِمنِالُمَسلُِّمونِفَ َيتَ َقبَّلوُِِمِّن ْ  نسبة ىذه - َوَأَضلُّوُىمَِفَضلُّواُِعُلوِمَناِِمنِِْأَنَّوَُِِعَلىِِشي ْ
 نسبة إىل باؼبئة تسعني بنسبة ىي الَّيت اؼبكتبات ىذه من تأٌب تأٌب؟ أين من األكاذيب من باؼبئة تسعني
 .اؼبخالفني كتب من كتُبها باؼبئة وتسعني طبسة

َِحاِفظَاًِِلِنَ ْفِسوَِِِصائَِناًِِالُفَقَهاءِِمنَِِْكانََِِمنِِْفََأمَّا: )الفقهاء من القليلة اجملموعة ىذه العملي، الواقع ىو ىذا
 ىذا من لفقهاء بيننا فيما وجودَ  ال أصبلً : يقولون يقولون؟ ماذا الشِّيعة مراجع قلَّة، ىم يقول اإلمام ،(ِلِديِنو
 العروة شرح ُب التنقيح كتاب من األوَّل اعبزء من كتابوِ  من اػبوئي السيِّد كبلمَ  عليكم قرأتُ  وقد! النوع
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 وجَود ال الوصف هبذا فقهاء أنَّ  من القول نفسَ  يقولون اؼبراجع باقي وحّت اػبوئي السيِّد أنَّ  وكيف الوثقى،
 بأنفسهم ىم األُمَّة مراجع يعن شاذة، حالة كاؼبعدوم والنَّادر نادر وجودىم فإنَّ  موجودين كانوا ولو ؽبم،

 . يُوَجدوا أنْ  ديكن بأنّو يقول اإلمام أنَّ  مع ؽبم، وجودَ  ال الوصف هبذا فقهاء أنَّ  بذلك يقّرون
 سلمان ىو ىذا حال ُكلِّ  ُب ربِّو من بربىانٍ  إالَّ  النَّاس يُفيت أنْ  لوُ  حيلّ  ال الَّذي ىذا :األوَّلِوالصنف
 ..!! ؽبم وجودَ  ال وىؤالء الفارسي سلمان وأمثال الفارسي
 ! ؟..واقعنا ُب ىو أين لو، وجودَ  ال أيضاً  وادَّث اؼبفهَّم :الثَّانيِالصنف
م من الصَّادق إمامنا عنهم قال والَّذين الفقهاء، كان من فأمَّا :الثالثِالصنَّف  فقهاء صبيع ال ِقلَّة أهنَّ
 ىؤالء أنَّ  من: يقولون الفقهاء من اػبوئي السيِّد وأضراب اػبوئي السيِّد نفس الشِّيعة، مراجع نفس الشِّيعة،
 ..!! بيننا ؽبم وجودَ  ال الفقهاء

 فُقهاء بيننا فيما بقي بيننا؟ فيما بقي ماذا ؽبم، وجودَ  ال البيت أىل فقهاء من الثبلثة اؼبستويات ىذه إذاً 
ينيَّة اؼبؤسَّسة فقهاء، ظبَّتهم الشِّيعة  لتسميتهم قواعد وضعت اؼبخالفني منهج انتهجت الَّيت الشِّيعيَّة الدِّ

 ىو ىذا يصنعون؟ فماذا وإاّل  دينها، أمور ُب إليهم ترجع الشِّيعة أنَّ  على ىنا أعرتض ال أنا بالفقهاء،
ا اؼبوجود،  الصورة، تتضح حّتَّ  أيديهم ُب دبا يتمسَّكوا أن الشِّيعة على الرِّوايات ُب الوارد اؼبضمون ينطبق وردبَّ

 عن نُ ّواباً  يعد ون ال الُفقهاء ىؤالء الواقع، وىذا اغبالة ىذه مثل ُب! ؟..يصنعون ماذا األمور، تتبنيَّ  وحّتَّ 
ا ِقَبلو، من ُحجَّةً  يعد ون وال اغُبجَّة، اإلمام  فيما ُتدقِّق أنْ  الشِّيعة وعلى الشِّيعة ارتضتهم فقهاء ىؤالء وإمنَّ

 ! لو وجودَ  ال الثَّاين والصنف! بيننا لوُ  وجودَ  ال األوَّل الصنف ألنَّ .!! .يقولون
 ..!! لو وجودَ  ال حال كلِّ  ُب ربِّو من بربىانٍ  إالَّ  يُفيت ال الذي: األول الصنف

ثاً  يكون حّتَّ  فقيهاً  منهم الفقيو نعد   ال إنَّا: الثَّاين والصنف  ..!! لو وجودَ  ال ؿُبدَّ
 . إخل..الُفَقَهاء من كان من َفأمَّا لو، وجودَ  ال: يقولون اؼبراجع نفسِ  بإقرار: الثَّالث والصنف

 ُب الشِّيعة، ارتضتهم فقهاء ىم اؼبوجودون األوصاف، ىذه عليهم تنطبق ال اؼبوجودن ىم؟ َمن اؼبوجودن إذاً 
 مؤسَّسات ىنا تكون أنْ  البُدَّ  وحينئذٍ  الفقهاء، ىؤالء يقولو فبَّا يتأكَّدوا أنْ  الشِّيعة على جيب اغبالة ىذه مثل

 عن الرِّفاعي طالب السيِّد قال ما مثل حينئٍذ، لعبةً  ستكون وإالَّ  ُتطرَح، الَّيت األطروحات ُب وُتدقِّق رُبقِّق
 لو يتعصَّبون الَّذين أصاب قد بأنَّوُ : يقولون وآخرون أخطأ، قد بأنَّوُ : فقال الصَّدر باقر ؿَبمَّد السيِّد موقف
 والسيِّد جعفر، السيِّد ولدهُ  أخطأ قد أباه بأنَّ  يرى ولده، ابنو، عائلتو، إليو، النَّاس أقرب من ىذا ولكن
 مقابلتو ُب النَّاس، عن ـبفية ىي الَّيت األمور ونذكر نتكلَّم زبّلونا ال: قال سريعة بكلمة أشار الرِّفاعي طالب

 فهذا خاطئ، اجتهاد إىل يستند اؼبوقف كان فإذا نقول، ما ونقول نتكلَّم ذبعلونا ال: قال العراقية، على
 فقط، الصَّدر بالسيِّد خاصَّةً  ليست القضيَّة وىذه كثية، وتفاصيلوُ  النَّاس على جيرّ  ما جيرّ  موقف اؼبوقف
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 .باعبميع تتعلَّقُ  القضيَّة ىذه
م يعرفون ال ُىم ُعلماء آراء على بُِنيت دينكم أمورُ  ذاىبون؟ أنتم أين فإىل  على ليسوا أم الصَّواب على أهنَّ

 أدَّعي ال أنا شيئاً، أدَّعي ال أنا أبداً، كذلك؟ لست أنَّك من تدَّعي ىل ماذا؟ إذاً  قائل يقول قد!! الصَّواب
ينيَّة اؼبؤسَّسةِ  ُب اؼبوجودة اؼبنهجيَّة هبذه أؤمن وال أساساً، باالجتهاد أؤمن ال أنا شيئاً،  الرَّظبيَّة، الشِّيعيَّة الدِّ

 البيت، أىل حديث إىل أعود تعمل؟ كيف الشِّيعّي، الواقع ُب اؼبصيبةَ  شخَّصتُ  لقد أقولوُ  الَّذي ُكل  
 من األوَّل الصنف من أنا ال جهدي، أبذل وأنا اغبديث، ىذا مع أتعامل إمكانات من عندي ما وحبسب
 ىذه من صنفاً  وجدتُ  ما شيعي   أنا الثالث، الصنف من أنا وال ين،الثا الصَّنف من أنا وال الفقهاء،

 إالَّ  يفيت ال الَّذي األول الصنف وجدت لو التبعتهم، األصناف ىذه من صنفاً  وجدتُ  ولو األصناف،
 الصنف وجدت ولو التّبعتُو، اؼبفهَّم ادَّث الفقيو ذلك الثاين الصنف وجدت ولو التّبعُتو، ربو من بربىان
 ال يقول العملي الواقع ولكن أيضاً، التّبعتوُ  الفقهاء كان من فأمَّا الصَّادق إمامنا عنو قال الَّذي ىذا الثالث
 عمائمهم إىل النَّاصب الفكر ُب يكرعون فقهاء اتَّبع أنْ  على جيربين الَّذي فما الثبلثة، األصناف ؽبذه وجودَ 

  ذلك؟ على جيربين الَّذي ما الطابقية،
 معها أتعامل البيت أىل وضعها الَّيت الفهم وسائلُ  وىناك البيت، أىل حديثُ  ىناك أفضل، ىو ما ىناك
 ما أموت، حّتَّ  اغبال ىذا على أبقى أو ظهورُه، أدركنا قد وُكنَّا زماننا إمامُ  ظهر لو اغبقائق، تنكشف حّتَّ 

 أىل غبديث والفضل فالصواب أصبتُ  فإذا إليو، أصل أنْ  استطعت الَّذي ىذا ىو إليو أصل أنْ  أستطيع
 أُْعَذر لعلَّي زماين إمام إىل عين أرفع إنَّن سأؤجر، إنَّن: أقول وال من، والقبحُ  فاػبطأُ  أخطأت وإذا البيت،

ا  أطلبُ  اؼبقدِّمات، ُب وأخطأتُ  أدري ال سابق، بذنبٍ  ُمتقدِّم، بسببٍ  اؼبقدِّمات، ُب أخطأتُ  ألنَّن أؤٍبَ  وردبَّ
 ىو ىذا ُلطفِو، إىل أعبأ فإينِّ  وإاّل  معذوراً، ُكنتُ  إذا الُعذر، يُعطين لعلَّوُ  أخطأت، ما إذا اإلمام من الُعذر

 ففقهاء والعرتة، الكتاب منطق إنَّوُ  حديثهم ومن كتاهبم من وفهمُتو عرفتوُ  والَّذي بوِ  أربدَّث الَّذي منطقي
 الرَّظبي، ناطقهم ىو ىذا الضالَّة، الثَّقافة هبذه النَّاس ويُثقِّفون والتصويب، التخطئة بني يقولون كما الشِّيعة

 .الوائلي الشَّيخ ىو ىذا
 ما ااِلجتهادِ  وإيقاع! الُعلمائية اؼبكتبات ُب النَّاصبية الُكُتب إيقاعُ  اإليقاع، وبنفسِ  النَّغمة ىذه نفسِ  على
 ابن عمرو ؼبنهجيَّة اتباعاً  األجر ينال أخطأ وإذا األجرين ينالُ  أصاب إذا واجملتهدُ  والتخطئة التصويبِ  بني

 الفكر ىذا الوائلي مدرسة ُب تعلَّموا الَّذين للشِّيعة وىنيئاً  اؼبنهجيَّة ؽبذه ويُطبِّلون يعتنقون للَّذين ىنيئاً  العاص،
 !! صبيعاً  لكم ىنيئاً  اؼبنحطة، الثَّقافة وىذه
ِِ:الخامسةِالوثيقةِإلىِنستمعُِِوالرنَّاتِالدقَّاتِىذهِوبنفسِاإليقاعِىذاِنفسِعلى

 عند أو البيان ؾبمع عنده أو زين، الرازي الفخر عنده عندكم واحد إذا عنده من عندكم اللِّي اؼبفسرين]
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 [. الرَّازي للفخر يرجع خل بالذَّات الكثية التفاسي كتب
اً  اؼبتعصِّب الشَّافعي، الرَّازي الفخرُ   باؼبئة شبانون الوائلي الشَّيخ ؾبالسُ  الوائلي، حبيبُ  الشَّافعي، للمذىب ِجدَّ

 مؤل لقد الشَّافعي، الرَّازي الفخر بثقافة لكم ىنيئاً  الشِّيعة، أي ها لكم ىنيئاً  الرَّازي، الفخر من مأخوذة منها
..!! الرَّازي الفخر بتفسي الُقرآن فسَّر حني الغدير ببيعة َغدرَ  لَقد الرَّازي، الفخر كتاب من رؤوسكم الوائلي

 َوَلِكنْ  شيعي، تفسي البيان ؾبمع أنَّ  أساس على البيان، وؾبمع الرَّازي الفخر تفسي ذََكر أنّو والحظتم
 الَّيت ىي الشِّيعيَّة اؼبؤسَّسة أنّ  وصحيح شيعي، اؼبؤلف أنّ  صحيح شيعي، بتفسي ىو ما البيان ؾبمع تفسي
 الشيعي، الوسط ُب اؼبفسرين إمامَ  الطربسي اؼبؤّلف يعّدون يعّدونو، الشِّيعة مفّسري أنّ  وصحيح تتبّناه،

 التفسي ىو الُقطبّية، الشَّافعية وفعبلً  النَّاصبية، الشِّيعيَّة الثَّقافة ساحة ُب يُ َعد   البيان ؾبمع تفسيهُ  أنّ  وصحيح
 !! بامتياز ناصب   تفسيٌ  البيان ؾبمع تفسي أنَّ : اغبقيقة ولكن ذلك ُكل   صحيحٌ  اؼبركزي،
 ال ؿُبَمَّد آلِ  بقياسات القياسات، بُكلِّ  البيت ألىل ـُبالفٌ  تفسيٌ  إنّو إليو، يُرجعكم الوائلي الشَّيخ ولذلك

ينيَّة واؼبؤسَّسة الشِّيعيَّة اغبوزة بقياسات  الفكرِ  ُب الغاطسة الشِّيعيَّة اؼبرجعيَّة بقياسات وال الرَّظبيَّة، الشِّيعيَّة الدِّ
 دبقاييس الكامل، البليغ القول وىي الكبية اعبامعة الزيارة دبقاييس ؿُبَمَّد، آلِ  دبقاييس البيت، ألىل اؼبخالف
 البيان ؾبمع تفسي اؼبقاييس هبذه العسكرّي، اإلمام تفسي أحاديث دبقاييس الشَّريف، الكاُب أحاديث

 لكنَّن البيت، أىل حديث من شيءٌ  فيو البيت، أىل حديث من خيلو أنَّوُ  يعن ال بامتياز، ناصب   تفسيٌ 
 إىل ُيشي الوائلي الشَّيخ مرَّتني والحظتم التفسي، ىذا ُب جاء فبا األغلب األعمِّ  وعن اؼبنهجيَّة عن أربدَّث
 من آيةً  يأخذ أنْ  اجمللس إعداد ُب طريقتوُ  بأنَّ  يعلمون قرب عن الوائلي الشَّيخ يعرفون الَّذين الرَّازي، تفسي

 فيذىب إجتماعية أو اقتصادية أو أخبلقية قضيَّةٍ  عن تتحدَّث الَّيت اآليات يأخذ األغلب األعمِّ  وُب اآليات
 أخرى دبطالب يأٌب ٍُبَّ  الرَّازي، الفخر تفسي من ؾبلسوِ  ُب الرئيسة ااور فيجعل الرازي الفخر تفسي إىل

 الوائلي الشَّيخ وتبلمذة الرازي، الفخر تفسي من مأخوذ ُتطرَح الَّيت اؼبادة جوىر وإالَّ  اغبشو دبثابة جيعلها
 األول اؼبصدر ذلك، يعرفون جملالسو واؼبتتّبعون ذلك، يعرفون الوائلي الشَّيخ من والقريبون ذلك، يعرفون

اً  واضحاً  كان كبلموُ  أنَّ  وأعتقد الشَّافعي، الرَّازي الفخر تفسي ىو عندهُ  واألخي   .جدَّ
 فيما أو مؤّلفاتو ُب َكَتبوُ  فيما وساِخراً  ُمتهكِّماً  سيطرحوُ  ما الوثائق صبلة من القادمة اغبلقات ُب وسيأتينا

 يسخرُ  الرَّازي، الفخر تفسي على ذلك ُب ُمعتمداً  زماننا إمامِ  عن اؼبرويّ  بالتفسي ساخراً  اؼبنرب على ذكرهُ 
 يضحكون كانوا اغباضرين بعض أنَّ  من حُيدِّثون اجمللس ُب ُحضَّاراً  كانوا الَّذين ومن زمانِنا، إمامِ  كبلم من

 كهيعص، تفسي ُب اغُبجَّة اإلمام حبديث واستهزاءٍ  ُسخريةٍ  من الوائلي الشَّيخ يذكرهُ  ما إىل يستمعون وىم
 أحاديث من كتابوِ  ُب يسخر مل الرَّازي الفخر أنَّ  ِعلماً  الرَّازي، الفخر تفسي من ذلك أخذ قد وىو

 اغبسن ابن اغُبجَّةِ  زمانِنا إمامِ  حديثِ  من يسخر كي ُمتربِّعاً  كان الوائلي الشَّيخ لكنَّ  وقوِمو، أصحابوِ 
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 .تعاىل ا شاء إنْ  القادمة اغبلقات ُب ذلك وسنعرض
ثنا أيضاً  وىو :السَّادسةِالوثيقةِإلىِنذىب  :اؼبخالفني ُمفسِّري من آخر ُمفسِّرٍ  عن حُيدِّ

 أنا الغريب حّتَّ  يقاتل؟ يطلع ىيجي ليش اغُبسني أنَّ  ويقرر ىالكاتب  فگيو كاتب لك تسمع اآلن إىل] 
اً  ؿبرتم وُمفسِّر الرجل ىذا عمبلق القرطب الُقرطب، من استغربت  اؼبوالك، من القرطب ومالكي، ؿبرتم جدَّ

 أوالً  الرجل وللتأريخ، للحق أقوؽبا يعن القرطب، كثر موضوعي واحد باؼبفسرين شفت ما الواقع أنا بس
 [. موسوعي األفق واسع عال ِم على زيادة عال ِم،

 وكبنُ  مضموهنا؟ ما الغدير بيعةُ  ؿُبَمَّد، آل ألعداء وثناءٌ  مديحٌ .. اػبط طول على الوائلي الشَّيخ طريقةُ  ىذه
 بيوت، للمطبوعات، األعلمي مؤسَّسة الطبعة وىذه ،(األعمال إقبالُ : )كتاب ىو ىذا الغدير، بيعة أيَّام ُب

 ا صلَّى األعظم النَّب خطبة ُب الغدير، بيعة ُب جاء ماذا ،818 صفحة ،3221 األوىل، الطبعة لبنان،
ِآياتوِِِوافهمواِالُقرآنَِتدبَّرواِالنَّاسَِمعاِشرَِ - :الغدير بيعةِ  مضمونَ  للنَّاس يشرحُ  وىو وآلو عليو

ِآِخذٌِِأنَاِالَّذيِِإالََِِّتفسيَرهُِِيُوضِّحُِِاَلَِِفواهللِِ - يقسم ىنا النَّب   - فواهللِمتشاِبهوِتَ َتبِّعواِوالِوُمحكَماتِو
 َعَليَِِّوُىوَِمْواَلهِفَ ُهوَِمْواَلهُِكْنتَُِِمنِِِْإنَِّ - علَّمُهم؟ ماذا - َوُمَعلُِّمُكم - ىو؟ من - بَِيديَِورَاِفُعهاِبَِيِده

 اؼبديح ىذا الُقرطب، من وال الرَّازي من ال علي   من يُؤخذ التفسي أنَّ  الغدير، بيعة مضمونُ  ىو ىذا -
 غاطسٌ  نفسوُ  الوائلي وىو اؼبصادر، ىذه وإىل الُكُتب ىذه إىل الشِّيعة يقود ولعبّلن ولفبلن وللُقرطب للرَّازي

ُثكم األحاديث ىذهِ  ُب ىنا إنَّوُ  مكتبتِو، ُكتب ىذه الُكتب، ىذه ُب  إليها، يرجع الَّيت مكتبتو ُكُتب عن حُيدِّ
 اؼبنهج ىو ىذا!! وُمطالعتها بقراءهتا ينصحكم ؿُبَمَّد آل عن تُبعدكم أخرى وعناوين أخرى ُكُتبٌ  وستأتينا

 الشِّيعة أنَّ  على ُيصرِّون الطائفة مراجع من َرحلوا الَّذين وحّتَّ  اؼبعاصرة الشِّيعيَّة اؼبرجعيَّة تصر   الَّذي األبرت
 عميدٌ !! العميد باؼبنرب القنوات بعض ُب كما فيسّمونوُ  األبرت، اؼبنربُ  ىذا..!! األبرت الوائلي منرب من يتعلَّمون

 !! عليّ  وآلِ  علي   منهج معاندة ُب عامدٌ  إنَّوُ ! ماذا؟ على
 ما مثل الُقمِّي، تفسي ىو ىذا الُقمِّي، تفسي عن يتحدَّث كيف والحظوا :السَّابعة الوثيقة إىل نذىب
 ما ومثل صحيح، فهو الرَّازي تفسي ُب ذُِكر شيءٍ  ُكلَّ  بأنَّ  يقول أنْ  الوائلي يستطيع ال الرَّازي الفخر تفسي
 ما صبيع أنَّ  نظره وجهة حبسب القرطب تفسي عن الوائلي يقول أن يستطيع ال تفسيه، وديدح القرطب ديدح

 األَِئمَّة عن اؼبنقول الُقمِّي تفسي على الشعواء اغبملة ىذه فلماذا صحيح، ىو القرطب تفسي ُب
اً  وواضح واضح مصداق وىذا! ؟..اؼبعصومني  اؼبؤسَّسة أنَّ  يبدو الَّذي الغدير بيعة مضمون ـُبالفة على جدَّ

ينيَّة  ولكنَّهم الغدير بيعة مضمون ـُبالفة على اتَّفقوا الشِّيعة مع وُخطبائها ومفسِّريها ومراجعها بعلمائها الدِّ
م باأللسنة يلقلقون فقط   !!عليَّاً  يُبايعون إهنَّ



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

- 28 - 
 

ِِ:السَّابعةِالوثيقةِإلىِنستمع
 تدري صحيح اؼبو ىذا وحّتَّ  صحيح، ومو ىاه، نسبة، واحد إىل ينسبوه تفسي اؼبن؟ التفسي ىو]

 تدري ،﴾فٌَْلَيَب فَوَب ثَعٌُضَخ هَب هَثَالً ٌَضْسِة أىْ ٌَسزَحً ال اهلل إىَّ ۞ السَّحٍِن السَّحْوَيِ اهللِ ثِسْنِ﴿  ول؟گشي 
 عليّ  عن  ولگي  اللي الشِّيعيّ  ىذه أرجوك زين ا، رسول فوقها وما طالب، أيب ابن عليّ  البعوضة  ول؟گشي 
 من واحد أنت أخي يا أرجوك ىو، ىذا بس حيجي يريد بس أدري، ما ذوال ىاه، ذبانة، طالب أيب ابن

 إبراىيم ابن علي تفسي إلو، يُنسب يُروى التفسي يروى: أوَّالً  ىاه، النوع من واحد  ىگتل  َلمَّا ىالنوع،
 احنا مثلو لعشرة إبراىيم، ابن لعلي مو ثبت لو حّتَّ  ىذا وبعدين صح، الو ىو معلوم ومو إلو نسبة يُنسب،
 [.... اعبدار عرض بيو نقذف

 ىو ذبّانة، طالب أيب ابن عليّ  إنَّ  يقول واحد تفسي تقبل أنت أرجوك: يقول ىو االستهزاء سبيل على
 الشَّيخ يكن فلم ا، رسولُ  الذبابة وأنَّ  طالب أيب ابن علي   البعوضة أنَّ  من ذكرهُ  الَّذي النَّص ُب أساساً 
 ىذه الُقمِّي، تفسي من وُسخريتو استهزائوِ  حال ُب حّتَّ  قليلٍ  قبل نقلوُ  الَّذي الكبلم نقل ُب دقيقاً  الوائلي
 غيه وعلى الُقمِّي تفسي على دائماً  البيت أىل حديث ُكُتب على الوائلي الشَّيخ ِقَبل من اؼبتكرِّرة اؽبجمة

 أيضاً  وذلك البيت، أىل أعداءِ  ُكُتب إىل ورجوع وإعبلءٌ  مديحٌ  يُقابلها اؽبجمة ىذهِ  اغبديث، ُكتب من
 الوائلي ولكنَّ  الُقمِّي تفسي ُب ذُِكرت صحيح اؼبسألة ىذهِ  البيت، أىل حبديث ُمطبقٍ  جهلٍ  عن يكشفُ 

 .أُفق من أكثر ُب يتحدَّثون يتحدَّثون حني البيت أىل أنَّ  جيهل
 إمامنا تفسي ىو وىذا عليو، وسبلموُ  اِ  صلواتُ  العسكريّ  إمامنا تفسي ُب جاء ما اؼبثال سبيل على

َِعَليوِِِِلْلَباِقرَِفِقيلَِ -:382 صفحة ُب اؼبقدَّسة، قم إيران، األوىل، الطبعة القرىب، ذوي منشورات العسكرّي،
 الَّيت اآلية عن آية؟ أيّ  عن اغبديث - َعِليِ ِالبَ ُعوَضةِأنَِِّيَزُعمُِموااَلِتُكمِيَ ْنَتِحلَُِِمنِِْبَ ْعضَِِفَِإنَِِّالسَّالم

ِلِْلَباِقرَِفِقيلَِ - البقرة سورة من اآلية آخر إىل ،﴾فٌَْلَيَب فَوَب ثَعٌُضَخً هَّب هَثاَلً ٌَضْسِةَ أَى ٌَسْزَحًٍِْ الَ اللَّوَ إِىَّ: ﴿تقول
ُِمَحمَّدٌِِالذُّبَابَِوُىوُِفوقَ َهاَِماَِوَأنََِِّعِليِ ِالبَ ُعوَضةِأنَِِّيَزُعمُِموااَلِتُكمِيَ ْنَتِحلَُِِمنِِْبَ ْعضَِِفَِإنَِِّالسَّالمَِعَليوِِ

َِذاتَِِقَاِعَداًِِاهللَِرُسولَُِِكانَِِِإنَّماَِوْجِهو،َِعَلىَِيَضُعوهِولمِشيئاًَِِىُؤالءَِسِمع:ِالَباِقرُِِفَ َقالِاهلل،َِرُسولَِ
َِوَشاءَِِاهللَِشاءََِِماِ:يَ ُقولِآَخرَِوَسِمعَُِِمَحمَّدَِشاءََِِوَماِاهللَِشاءََِِما:ِيَ ُقولِقَاِئاَلًَِِسِمعِإذَِِْوَعِليُِِّىوَِيوم

ِاهللَِرُسولُِِفَ َقالَِعِلّي، َِشاءَِِثُمَِِّاهللَِشاءََِِماُِقوُلواِوَلِكنِوَجلَّ،َِعزَِِّباهللَِعِليَّاًِِوالُِمَحمَّداًَِِتقرنواِاَلِ:
َِوَماُِتَداَنىَِواَلُِِتَكاَفىَِواَلُِِتَساَوىِاَلِِالَِّتيِالَقاِىَرةِِىيِاهللَِمِشيَّةِِإنََِِّعِلّي،َِشاءَِِثُمَِِّاهللَِشاءََِِماُِمَحمَّد،
ِِدينِِِِفيَِعِليِ َِوَماِالَواِسعة،ِاْلَمَماِلكِىذهِِِِفيَِتِطيرَُِِكُذبَابَةٍِِِإالَُِِّقْدرَتوَِِِوِفيِاهللِِدينِِِِفيِاهللَِرُسولُُِِمَحمَّدٌِ

ُِىوِوعليِ ُِمَحمَّدٍَِِعَلىِتَ َعاَلىِاهللَِِِفْضلََِِأنََِِّمعَِِاْلَمَماِلك،ِِىِذهُِجْمَلةِِِِفيَِكبَ ُعوَضةٍِِِإالَُِِّقْدرَتِوَِوفيِاهلل
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 الرواية، ُب جاء ما آخر إىل - آِخرِهِِإَلىِالدَّْىرَِأوَّلِِِِمنَِخْلِقوَِجِميعَِعَلىَِفْضُلوُِِِبوِِِيَِفيِاَلِِالَّذيِالَفضلُِ
 . آخر أُفق ىناك وأفق، أفقٌ  وىناك اؼبعصومني، كلمات عنها ربدَّثت الَّيت اآلفاق من أفقٌ  ىذا

 معاين) :كتاب إىل رجع أحداً  أنَّ  لو اؼبثال سبيل على بثقافتهم، خاصَّةٌ  البيت أىل عند مصطلحاتٌ  ىناك
 الكتابني ىذين إىل رجع لو أيضاً، الصَّدوق للشَّيخ( الشرائع علل) كتاب وإىل الصَّدوق للشَّيخ( األخبار

 الَّيت البيت بأىل اػباصَّة اؼبصطلحات من الكثي لوجد الكتابني ىذين ُب اؼبوجودة األحاديث على واطّلع
 األعراف ُب كلماتٌ  فهناك والتقاليد، لؤلعراف ـبالفاً  مضموهنا يكون أو للغةِ  ـُبالفاً  مضموهنا يكون

 اللغة، ُب مضامني ؽبا وألفاظ كلماتٌ  وىناك! ُأخرى دالالت ؽبا البيت أىل وعند دالالت، ؽبا والتقاليد
 ! أخرى مضامني ؽبا البيت أىل وعند

 معىن ُب الرِّوايات إىل رجع لو التفسيية، األحاديث على ُمطِّلعاً  وكان اغبقائق هبذه عارفاً  كان الوائلي أنَّ  لو
! النَّحل؟ معىن ُب ،﴾النَّحْل إِلَى زَثُّهَ أًَْحَى ًَإِذْ! ﴿النَّحل؟ معىن ُب! األنعام؟ هبيمة معىن ُب! األرض؟ دابَّة

 لكنَّن القضية ىذه عند طويبلً  أقف أنْ  أريد ال ىنا وأنا اؼبصطلحات، ىذه مع تّتسق اؼبعاين ىذه أنَّ  لوجد
 عبهل واضحٌ  عنوانٌ  ىو الرجل ىذا وجهل البيت، أىل حبديث الرجل ىذا جهل إىل ُأشي أنْ  أريد فقط

ينيَّة اؼبؤسَّسة  اغبيض أحاديث على انكب وا قد فهم البيت، أىل حبديث والفقهاء واؼبراجع العلماء وعبهل الدِّ
ا ؼباذا؟ التفسي، وأحاديث اؼبعارف أحاديث وتركوا والنفاس، واالستحاضة  علم قذاراتِ  حبسب ضعيفةٌ  ألهنَّ

 وثّقفكم كرع، ما فكرع غيىم وإىل الطربي وإىل الُقرطب وإىل الرازي إىل ُمسرعاً  الوائلي وذىب .الرجال
 اؽبجوم وىذا وتفسيه، وللقرطب وتفسيه الرَّازي للفخر اؼبديح ىذا معىن ما وإالَّ  البرتاء، الناصبة الثَّقافة هبذهِ 
 !! الُقمِّي بتفسي اؼبعروف التفسي ىذا ُب البيت أىل تفسي على

 عن صادرة ىذهِ  الرِّجالية بالقواعد ُيسمَّى ما أنَّ  افرتضنا ولو للتحريف، تعرَّض التفسي ىذا أنَّ  افرتضنا لو
 كما الصحة، وعدم الصحة بني ؿُبتملة األحاديث ىذه تبقى َوَلِكنْ  الفرضيات، ىذه لنفرتض البيت، أىل
 أنْ  والبُدَّ  والتخطئة التصويب بني تكون آراؤىم ؼباذا والتخطئة، التصويب بني واؼبراجع الُفقهاء حال ىو

 ماىذا! ؼباذا؟ األقل، على والتخطئة التصويب بني تكون ال البيت أىل روايات وؼباذا علينا، ُحجَّةً  تكون
 ىؤالء! إلبليس الواضحة العمالة ىي ىذه! السَّقيفة منطقُ  إنَّوُ ! بعينوِ  إبليس منطق إنَّو األعوج؟ اؼبنطق

م واػبطباءُ  العلماء  ىذه وأمامكم اغبقائق ىي ىذه! ؿُبَمَّد وآل ؿُبَمَّدٍ  حديث ُب إبليس مرادَ  ينّفذون إهنَّ
  ..!!حولنا من جيري ما تُفسِّرون كيف وإالَّ  الوثائق

ِِ:الثَّامنةِالوثيقةِإلىِلنذىب
 األول، الصحيح أو صحاحنا من يُعترب الكاُب زين، الكاُب احنا عندنا ما مثل صحيح، فيو ما كل وال]
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 الكتب بعض اآلن بدأت يعن ينتخبون اآلن بدأوا وفعبلً  بيها، نأخذ ما نطرحها احنا روياتو ثُ ُلث تقريباً 
 [.لكتاب قداسة عندنا ما تنّبهلي، ويُطَبع، الكاُب من الصَّحيح يُنتخبُ  ُتطَبع،

 أقوالو، ومن معلومات ستأتينا الكاُب يقرأ مل أنَّوُ  من لكم سأُثِبت! عواىنها على يطلقها اؼبعلومات
ا الرواية تلك ويصف الكاُب ُب موجودةٍ  روايةٍ  عن قليل بعد سيتحدَّث : يقول ىو الكبلم، سيأٌب زُبالة، بأهنَّ

 من الصَّحيح فيها ينتخبون ُكتُباً  يُؤلِّفون بدءوا اآلن وبأنَّوُ  قال، ىكذا ضعيفة الكاُب روايات ثُ ُلث بأنَّ 
 . يتأكَّد أنْ  دون من يتكلَّم الكاُب،

 اعبزء ىو ىذا البهبودي، باقر َمَّد أجزاء ثبلثة من يتألف الثَّالث، اعبزء ىو ىذا: الكاُب من الصَّحيح
ا حديث، ألف عشر ستة من أكثر فيو الشريف الكاُب الثالث،  بعض الطبعات بعض ُب الن سخ بعض ُب ردبَّ

 ألف عشر ستة: ىذا ىو الكاُب أحاديث عدد لكن أقّل، العدد فيكون بعضها مع ذُبمع األحاديث
ا حديث،  الّرجالية، القذارات: القواعد ىذه طبَّق فعل؟ ماذا البهبودي بقليل، ذلك من أكثر العدد يكون ردبَّ
 ،2238 ،(2238) حديث؟ آخر رقم ىو ما األخي، اعبزء الثالث، اعبزء ىو ىذا! الكاُب كتاب ونسف
 دقيقاً  ليس الوائلي صحيحة، ليست الكاُب أرباع ثبلثة يعن حديث، ألف عشر ستة من أكثر من اختارىا

 ىذا ىو غيه، يوجد وال ىذا، فهو الكاُب صحيح فيو انُتِخب كتاب عن يتحدَّث كان إذا النَّقل، ُب
 طبسة يعن!! صحيحة ليست الكاُب أرباع ثبلثة الرِّجال علم قذارات حبسب للبهبودي، الكاُب صحيح
 . باؼبئة وسبعني
ِ:التاسعةِالوثيقةِإلىِاآلنِنستمع

 باؼبئة، ثبلثني أنَّوُ  تقول  درگت  يعن اؼبرويات، من كبية صبلة للكلين الكاُب كتاب إىل قبي َلمَّا اآلن احنا]
 [.أبداً  بيها نأخذ ما بيها، نأخذ ما اؼبرويات من

 بني اؼبعروف السَّابق الكبلم نفس ىو باؼبئة ثبلثني[ تگول تگدر] اؼبرويات من كبية صبلة الكبلم نفس
 الكتب مع يتعامل ىكذا الرجال، علم قذارات حبسب الكاُب أرباع ثبلثة باؼبئة، وسبعني طبسة الُعلماء
ا الشِّيعيَّة  ألىل ـبالفة كتب ىي الُكُتب من باؼبئة وتسعني ف خمسة مكتبتوِ  ُب موجودة ليست أساساً  ألهنَّ
 مل أنَّو من لكم سيتَّضح ولكن الكاُب على اطَّلع قد أنَّو يبدو اللسان هبذا الكاُب عن يتكلَّم حني البيت،

 . اغبلقة ىذه ُب وكبنُ  الكبلم سيأٌب سيأٌب، ىو، لسانوِ  ومن الكاُب كتاب على يطلع
 :معاًِِونستمعِنشاىدِفيديوِوىيِالعاشرةِالوثيقةِإلىِنذىب

 ىل اؼبذاىب بني للتقريب ؾبمع أو مركز إنشاء كبو توجو لديكم ىناك كان أنّوُ  خيطرين شيخنا: اؼبقّدم]
 اجملمع؟ ىذا ُب الر واد من كنتم

 ُب أوىل خطوةٍ  ُب جسدهتا وقد بالذات للجمعية ىي وإمّنا يل ليست ىي الفكرة اغبقيقة: الوائلي الشَّيخ
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 مالك وفقو حنبل ابن أضبد وفقو الشَّافعي وفقو حنيفة أيب فقو ندرِّس ُكنَّا الفقو كلية ُب ألنَّنا الفقو، كلية
 أحد أو اغبوزة أساتذة ألحد اْلُمقارن الفقو كتاب ُب سواء، صعيدٍ  على الصَّادق ؿُبَمَّد بن جعفر وفقو

 ىذهِ  ُب توُب الَّذي برضبتو، ا تغّمدهُ  اغبكيم سعيد السيِّد آل تقي ؿُبَمَّد الشَّيخ اؼبرحوم الكلية أساتذة
 صبعنا ف في وأبدعت، وأعطت أّصلت الَّيت اغباّدة الذىنيات ومن البلمعني من وىو برضبتو ا تغمَّده السنة،

 من صبلة استعراض إىل باإلضافة حسَّاسية، بدون اإلسبلمية اؼبذاىب آراء وأخذ اإلسبلمية اؼبذاىب آلراء
 وأمثال الطوسي للشَّيخ كاػببلف فقهائنا، مؤلَّفات ُب الفقهية اؼبسائل من وصبلة نستعرضها ُكنَّا الَّيت العقائد
 للجمع عندنا منهجاً  ُيشكِّل كان ذلك ُكل   اإلسبلمية، للمذاىب أخرى ُكتب من نقرأُه كنَّا فبَّا اػببلف

: نقول ونكاد ءاألجوا ىذهِ  ُب نشأنا فنحنُ  العلمية، االذباىات ُب اإلسبلمية للمذاىب اؼبختلفة األمزجة بني
 من الصَّميم ُب كّنا بل ذلك إىل ميل أو توج و ِعندنا أنَّ  يُقال فبل عليها، وَترعرعنا تربّينا األجواء ىذهِ  أنَّ 

 [.ذلك
م معىن ما النَّاصب، الفكرِ  صميم ُب الصَّميم، ُب وأضرابوُ  الوائلي الشَّيخ كان  آراء ويُدرِّسون َيدرُسون أهنَّ

 تكون فماذا األجواء ىذهِ  ُب يَعيشون ىؤالء واحد؟ صعيدٍ  على الصَّادق اإلمام معَ  البيت ألىل اؼبخالفني
 ما واحد، صعيدٍ  ُب والضبلل اؽبُدى يكون أنْ  دُيكن كيف أيدينا، بني الَّيت ىذه ىي النتائج تكون النتائج؟

 ُىدى ىناك ذلك؟ ُب الوجو ىو ما أعدائهم؟ منطق وبني ؿُبَمَّد آلِ  منطق بني الفقو ُب اؼبقارنة معىن
 فضلوا، سبسَّكوا ما أولئك بعدي، تضلوا لن والعرتة بالكتابِ  هبما، سبسَّكتم إن: قال قال؟ ماذا النَّبّ  وَضبلل،

 علي   بني اؼبقارنة معىن ما! واؼبشركني؟ الُكفَّار وبني ؿُبَمَّدٍ  بني اؼبقارنة معىن ما! معناه؟ ما ىنا اؼبقارنة وجو
 القذرة، األجواء ىذهِ  ُب ونشأوا ترعرعوا ىؤالء غيِه، وبني الصَّادقِ  بني اؼبقارنة وجوُ  ما! وفبلن؟ فبلن وبني

 أيدينا، بني الَّيت ىذه ىي النتائج تكون النتائج؟ تكون فماذا الوسخة، األجواء ىذه ُب ىذه، قذرة أجواء
 والفيديو عليو، اِ  رضبةُ  الوائلي الشَّيخ حياة من األخية األيَّام ُب الفيديو ىذا التصوير، وىذا التسجيل وىذا

 الوائلي الشَّيخ أنَّ  تبلحظون الوائلي، بالشَّيخ خاصَّةً  ليست والقضيَّة أدلَّة، إىل وال إثبات إىل حيتاج ال واضح
 كان لذلك سبثيل، خيَ  دُيثِّلوُ  الَّذي ىو الوائلي الشَّيخ أنَّ  يعترب النَّجفي الواقع ولذا النَّجفي، الواقع عن ربدَّث
 منرب من التعل م على الشِّيعة ربث   الشِّيعيَّةُ  اؼبرجعيَّةُ  ىذا يومك وإىل اػبطّ  طُول على حقيقيَّاً  رظبيا ناطقاً 

 ىذهِ  ذبعلون وأنتم! زمانكم؟ إمام من موقفكم ىو ما أيديكم، بني اغبقائق ىذه تقولون؟ ماذا أنتم الوائلي،
 !! النتيجة اختاروا أنتم! أين؟ إىل أدري ال تُوصلكم بوابةً  الرموز

ِ:عشرةِالحاديةِالوثيقةِإلىِنذىب
 من عليو منصوص مذىب عندنا ما احنا يعن مسلم فقيو فقيو، عن يفرق فقيو كو ما يعن ما ترى]

 ىّسو و زين ؿبدث، نعم حنبل ابن أضبد فقيو، مالك اإلمام فقيو، حنيفة فأبو فبلن، كون يعن ال السماء،
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 غاية مو عندنا، ما وإاّل  لئلسبلم طريقو عن توصل طريق يعن لئلسبلم، يوصلك يعن واحد كل بعد
 [.  اإلسبلمي اغبكم إىل توّصلك وسائط غايات، مو اؼبذاىب،

 على ُكل هم الفقهاء! وسائط غاية مو اؼبذاىب معناه؟ ما الكبلم ىذا عليو، منصوص مذىب عندنا ما: أوالً 
 الَّذي ىو اؼبنطق ىذا اؼبنطق، هبذا تقبلون أنتم! أنتم؟ تقولون ماذا! البيت؟ أىل منطقُ  ىذا ىل! سواء حد  

 وىذه األضاليل ىذه اؼبدرسة ىذه من يتعلَّموا أنْ  الشِّيعة من تُريد اؼبعاصرة، الشِّيعيَّة اؼبرجعيَّة لوُ  تُروِّج
ا ذلك من وأكثر! تقولون؟ ماذا أنتم البيت، أىل عن تبعدىم الَّيت األباطيل  اؼبنطق ىذا انتقاد ترفض إهنَّ

 أنتم حبسينيني، أنتم ما ووا اغبسينيون، أنتم أنتم، أسألكم أنا اؼبنطق ىذا..!! األعوج اؼبنطق ىذا األبرت،
ِظَاِلمٍَِِأوَّلَِِِاْلَعنِاللَُّهمَِّ) عاشوراء؟ زيارة مع يتماشى اؼبنطق ىذا اغبسينيون، أنتم أنفسكم، ُتسّمون ىكذا
ُهمِاللَُّهمََِِّذِلك،َِعَلىِلوُِِتَاِبعٍِِوآِخرَُِِمَحمَّدِوآلُِِِمَحمَّدٍَِِحقَِِّظََلمَِ  معَ  يتماشى اؼبنطق ىذا ،(َجِميَعاًِِِاْلَعن ْ
 مئة ذلك يردِّدوا أنْ  منهم ويطلبون يوم؟ ُكلِّ  ُب يقرأوىا أن شيعتهم من األَِئمَّة َيطلب الَّيت عاشوراء زيارة
 مع يتماشى! الكبية؟ اعبامعة الزيارة منطق مع يتماشى عاشوراء؟ زيارة منطق مع يتماشى اؼبنطق ىذا مرَّة،

 إىل! أنتم؟ تقولون ماذا ىذا؟ يتماشى منطقٍ  أي مع التوّسل؟ أدعية منطق مع يتماشى الندبة؟ دعاء منطق
 يتمسَّك والَّذي أبرت، منطق ىذا أعوج، منطق اؼبنطق ىذا أن يقال أنْ  ترفضون ؼباذا ٍُبَّ ! ذاىبون؟ أنتم أين

 ..!! ؿُبَمَّد آل على وافرتاء كذب ىذا البيت، أىل على األكاذيب منطق ىذا!! أيضاً  أبرت ىو األبرت باؼبنطق
ِِ:عشرةِالثَّانيةِالوثيقةِالفيديوِىذاِنشاىد

 نرمي أنَّنا فزعم البعض علينا افتات وقد بالتقدير وجديرةٌ  باالحرتام وجديرةٌ  اؼبؤمنني أمهات من النَّبّ  وزوجة]
ا اؼبؤمنني أُمَّ   إىل الرجوع بوسعك أحببت وإذا قط، أحدٌ  منَّا ذلك يقول وال ، حاشا البهتان، ارتكبت بأهنَّ

 وتُنزِّه ربرتمها كيف! اؼبؤمنني؟ أم من تقفُ  كيف الشِّيعة َتفاسي لرتى الكرًن الُقرآن ُب النازلة اإلفك آيات
ا وتقول! ساحتها؟  يقول عليّ  اإلمام وإمامنا ظُبعتها، وتصان كرامتها ُتصان أنْ  جيب ا رسول ُعرس بأهنَّ

  [.عرضك يُطهِّر ال فكيف نعلك طّهر ا إنَّ  للنَّب
 لرسول قال اؼبؤمنني أمي أنَّ  من وِكراراً  ِمراراً  الوائلي يُردِّدىا الَّيت الكلمة ىذه!! أفواىهم من زبرج كلمةً  كربت

 أمي على وافرتاء كذب ىذا وا ،(عرضكِيطهِّرِالِفكيفِنعلكِطهَّرِاهللِإنَِّ: )وآلو عليو ا صلَّى ا
 اغُبسني كبر دماء وحقّ  اغبسني رأس وحقِّ ! اؼبؤمنني أمي على وافرتاء كذب ىذا الزَّىراء ضلع وحقِّ  اؼبؤمنني،

 أنْ  الوائلي عن يدافعون الَّذين واربدَّى ذلك، اؼبؤمنني أمي يقل مل! اؼبؤمنني أمي على وافرتاء كذب ىذا
 من واحد دبصدرٍ  جئتموين ولو! ؟..ذلك قال اؼبؤمنني أمي أنَّ  البيت أىل مصادر من واحد دبصدر يأتوين

 إنَّ  يقولون مصادرنا من األَِئمَّة عن واحد مصدر!! القناة ىذه وأغلق فمي سأغلق فإينِّ  البيت أىل مصادر
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 ىذا الكبلم، ىذا تذكر مل واالعتماد بالوثاقة عندىم اؼبعروفة النَّاصبية اؼبصادر حّتَّ  ذلك، قال اؼبؤمنني أمي
اً، صريح وافرتاء اؼبؤمنني أمي على افرتاء  من الغدير بيعة مضمون قرأنا الغدير، لبيعة واضح نقض وىذا جدَّ

، من إالَّ  يؤخذُ  ال التفسي أنَّ   األَِئمَّة ألنَّ  الغدير، لبيعة نقضٌ  الطريقة هبذهِ  اإلفك حديث آيات تفسي علي 
 ماريا عن تتحّدث اآليات عائشة، موضوع وال بعائشة ؽبا عبلقة ال اآليات عائشة، ُب اآليات فسَّروا ما

ينيَّة اؼبؤسَّسة ؽبذه نصنع ماذا ولكن البيت، أىل أحاديث حبسب عائشة اهتمتها الَّيت القبطية،  الشِّيعيَّة الدِّ
 الوائلي، الشَّيخ رمزىا ىذا نتاجها، وىذا ؽبا، نصنع ماذا البيت أىل تُعاندُ  مؤسَّسة برتاء، مؤسَّسة! البرتاء؟

 .الشِّيعيَّة تفاسينا إىل اذىبوا: يقول حني ؿبُِق   وىو
 :التبيان تفسي ىو ىذا
 تفسي الشِّيعة، علماء بني التفسي مدرسة باب فتح الَّذي وىو الشِّيعيَّة التفاسي سيِّد التبيان تفسي ىو ىذا

 ىجري 3223 األوىل، الطبعة القرىب، ذوي منشورات السَّابع، اجمللَّد ىو ىذا الطوسي، للشَّيخ التبيان
 :النور سورة من اآليات ،232 صفحة إىل نذىب السَّابع، اعبزء ىو ىذا قُلت كما اؼبقدَّسة، قم قمري،

 ،232 صفحة إىل ،232 صفحة من اغبديث يبدأ اآليات، آخر إىل ... ﴾ثِبلْإِفْهِ خَبؤًُا الَّرٌِيَ إِىَّ﴿
 ال ذكر أي يوجد ال عائشة ُب اآليات اؼبخالفني، ُكتب ُب اؼبوجود اغبديث نفس ىو ىنا اؼبوجود اغبديث

 للشَّيخ التبيان تفسي ىو ىذا القبطية، ماريا قصَّة ُب ؿُبَمَّد آل عن جاء ِلَما بعيد من وال قريب من
 الشَّيخ الطائفة شيخ وىذا القبطية، ماريا ُب اآليات يفسرون األَِئمَّة ال؟ أم الغدير لبيعة نقض ىذا الطوسي،
 ماذا الطوسي، الشَّيخ ألَّفو كتاب آخر ىذا ال؟ أم الغدير لبيعة ىذا نقض عائشة، ُب اآليات يُفسِّر الطوسي
 طبسة عندي يقول حني الوائلي، الشَّيخ يستدلّ  الُكتب وهبذه ومراجعكم، علماؤكم ىؤالء! أنتم؟ تقولون

 بكتاب ىو ما ىذا شيعية، بكتب ىي ما األخرى ىي كتب ىذه الكتب، ىذه من الشِّيعة كتب من باؼبئة
 .التبيان تفسي ىو ىذا البيت، ألىل معادي ناصبّ  كتاب ىذا شيعي،

 تفسي إىل النَّاس يرجع الوائلي الشَّيخ ظبعنا قليل وقبل التفاسي أفضل ىو الَّذي :البيان ؾبمعِ  تفسيُ  وىذا
 اعبزء وىذا البيان ؾبمعُ  ىذا! الرازي الفخر تفسي فضَّل ذلك بعد ولكنَّو البيان ؾبمع وإىل الرَّازي الفخر

 األعلمي مؤسسة الطبعة ىذه التبيان، كتاب ُب ما نسخ تقريباً  ألنَّوُ  السَّابع اعبزء تبلحظون السَّابع،
 السيِّد ،3222 األوىل الطبعة العاملي، األمين ؿبسن السيِّد لوُ  قدَّم والَّذي لبنان، بيوت، للمطبوعات،

 338 صفحة الذوق، ىذا عن كثياً  يبعد ال أيضاً، الذوق كهذا ذوقوُ  اآلخر ىو العاملي األمين ؿبسن
 تفسي ُب مرَّ  الَّذي اغبديث نفس الكبلم، نفس ،﴾هِّنىُنْ عُصْجَخٌ ثِبلْإِفْهِ خَبؤًُا الَّرٌِيَ إِىَّ﴿ :اآليات أيضاً 

 عائشة السيِّدة عن اغبديث أيضاً  والنواصب، اؼبخالفني كتب ُب اؼبوجودة اؼبضامني الطوسي، للشَّيخ التبيان
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 ىو وىذا التبيان ىو ىذا .عائشة عن باغبديثِ  ؽبا عبلقةَ  ال اآليات ىذه أنّ  البيت أىل حديث ُب واغبال
 بغي للُقرآن تفسيٌ  الغدير، لبيعة واضحٌ  نقضٌ  وىذا علمائنا ُكتب ىذهِ  مراجعنا، ُكتبُ  ىذه البيان، ؾبمعُ 
 .عليّ  وآل علي   عن جاء الَّذي
 ُب أيضاً  ،21 صفحة عشر، اػبامس اجمللَّد وىذا اإلسبلمية، الكتب دار اؼبيزان، تفسي :اؼبيزان تفسي وىذا
  :اآليات صدد

ِإلىِتشيرِاآليات - 21 صفحة الطباطبائي السيِّد يقول ماذا النور، سورة من ،﴾ ثِبلْإِفْهِ خَبؤًُا الَّرٌِيَ إِىَّ﴿
ِوروتِعائشةِالمؤمنينِأمِىيِاإلفكِقصةِفيِالمقذوفةِأنَِِّالُسنَّةِأىلِروىِوقدِاإلفكِحديثِِ
 الطباطبائي؟ يُعلِّق ماذا - النَّبيِِّإلىِمصرِملكِمقوقسِأىداىاِالَّتيِإبراىيمِأمِالقبطيةِمارياِأنَّهاِالشِّيعة

ِفاألحرىِاآلتي،ِالروائيِالبحثِفيِسيجيءِماِعلىِشيء،ِعنِيخلوِالِالحديثينِمنِوُكلِ  -:يقول
 الرِّواية وال صحيحة، الُسنِّية الرِّواية ال يعن - جميعاًِِالرِّوايتينِمنِمعزلٍِِفيِاآلياتِمتنِعنِنبحثِأنِْ

 البيت أىل رواية إىل ُيشر مل والطربسي أصبًل، البيت أىل رواية إىل ُيشر مل والطوسي صحيحة، الشِّيعيَّة
، اعبو ُب رواية ىناك: قال الطباطبائي أصبًل،  أين من الشِّيعيّ  اعبو ُب الرِّواية الشِّيعّي، اعبو ُب ورواية الُسنِّ

ِاآلياتِمتنِعنِنبحثِأنِِْفاألحرى - يقول؟ ماذا الرِّوايتني، يرفض لكنَّوُ  ؿُبَمَّد، آل عن جاءت جاءت؟
ِأىلِبعضِإلىِراجعاًِِكانِفيهاِالمذكورِاإلفكِأنَِِّال ُمسلَّمِمنِأنَِِّغيرِجميعاً،ِالرِّوايتينِمنِمعزلٍِِفي

! أنتم؟ تقولون ماذا منطقي، الكبلم ىذا عليكم با حصل، قد شيء ىناك ندري، ال! ىي؟ من - النَّبيِّ
 ![. اػبرط منطق ىذا يسّمونو، ىذا اػبرط منطق ىذا] البيت؟ أىل منطق العلم؟ منطق العقل؟ منطقُ  ىذا

 أكثر البيت أىل عن جاء ما على اإلشكاالت من يُثي فإنَّو بعدىا، وما 333 صفحة ُب يتحدَّث وحينما
 ُب َوَرد ما على إشكاالتٍ  من كتبو ما أنّ  حبيث اؼبخالفني، عن جاء ما على اإلشكاالت من يُثيه فبا

 َكَتبو فبَّا الس طور من كثي عددٍ  قراءةِ  إىل حباجةٍ  واؼبطلب كثية والسطور صفحاتٍ  ِعدَّة إىل يصل الرِّوايات
 أنَّ  من: يقول الطباطبائي السيِّد أنَّ  الكبلم ُخبلصة ذكرت، دبا أكتفي لذلك لذلك، كافياً  وقتاً  أجد وال

 دبورد مها ما والرِّوايتان القبطية، ماريا ُب اآليات ىذه يقولون والشِّيعة عائشة، ُب اآليات ىذه يقولون الُسنَّة
 ىناك الشِّيعة، قالتو وعمَّا الُسنَّة قالتو عمَّا دبعزلٍ  اآليات أُفسِّر إنَّن: يقول الطباطبائي، السيِّد عند اعتمادٍ 
 آلل ُمناقضٌ  تفسيٌ  وىو اؼبيزان تفسي ىو ىذا وسلَّم، وآلو عليو اُ  صلَّى النَّبّ  بيت خبصوص َحَدث شيءٌ 

 ..!!اآلخر ىو الغدير لبيعة وناقضٌ  ؿُبَمَّد،
 وىذه اؼببلك، دار عشر، السَّادس اعبُزء ىو ىذا ا، فضلُ  حسني ؿُبَمَّد: الُقرآن وحي من تفسي وىكذا

 من اآليات ،﴾ثِبلْإِفْهِ خَبؤًُا الَّرٌِيَ إِىَّ﴿: 322 صفحة ميبلي، 3008 وُمنقَّحة، مزيدة الثَّالثة الطبعة ىي
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 البيت ألىل اؼبخالفون يذكرىا الَّيت الرِّواية رواية؟ أي - الرِّوايةِىذهِصدقِعلىِنتحفَّظِوإنَّنا - النور سورة
 ماريا عن تتحدَّث الَّيت الرِّواية إىل ُيشي ،322 صفحة ُب ذلك بعد ٍُبَّ  عائشة، عن تتحدَّث اآليات أنَّ  ُب

ِاالستفهامِلعالماتِإثارةًِِأكثرُِ - 322 صفحة ُب - الرِّوايةِوىذه -:يقول األَِئمَّة، عن الرِّواية الُقبطية،
 ُب! االنفتاح ىو وىذا التطّور ىو ىذا! التطّور ىذا ىو! تطّور تُقَبل، أنْ  األوىل ديكن يعن - األولىِمن

ِيكثرُِِكانِالَّذيِالحديثِفيِالوضعِتراثِمنِجزءاًِِالرِّواياتِىذهِمثلِتكونِوقد - 321 صفحة
ِاألحاديثِترتيبِطريقةِالوضَّاعونِفيوِأتقنَِِِممَّاِالبيتِأىلِوعلىُِمَحمَّدِالنَّبيِِّعلىِالكذبِفيو

 . الكبلم آخر إىل - رواتهاِوثاقةِباعتبارِللثقةِموضعاًُِِتصبحِبحيث
 الطباطبائي السيِّد! كذلك والطربسي! القبطية مارية قضية إىل ُيِشر مل أساساً  الطوسي الشَّيخ مع كبن إذاً 

 لكنَّوُ  الشِّيعيَّة الرِّواية على وأشكل الُسنِّية الرِّواية على أشكل ا فضل السيِّد! والشِّيعيَّة الُسنِّية الرِّوايتني نفى
 !الُسنِّية الرِّواية من إشكاالً  أكثر ىي الشِّيعيَّة الرِّواية أنَّ  يرى

 الطبعة العلوم، دار طبعة من الثالث اجمللَّد ىو وىذا الشِّيازي، ؿُبَمَّد للسيِّد :األذىان إىل الُقرآن تقريب
 ؿَبمَّد السيِّد ،182 صفحة الثَّالث، اجمللَّد من عشر الثامن اعبزء ىو ىذا ميبلدي، 3033 الثَّانية،

 يُعلِّق، أنْ  دون من القصتني إىل أشار الُسنِّية، القصة وذكر الشِّيعيَّة القصة ذكر القصتني، ذكر الشِّيازي
 القّصتني أي بيان دون ومن تعليق دون من القصتني فذكر ىكذا، رووا والعامَّة ىكذا رووا اػباصَّة بأنَّ : قال
  .هبا يُؤخ َذ أنْ  جيب الَّيت ىي
 ىذهِ  كانت وإنْ  القول ىذا ِلمثل ذكرٌ  فيها يوجد ال الُكُتب وىذهِ  علمائنا، ُكُتب ُب اؼبوجود ىو ىذا

 من كان الشِّيازي ؿَبمَّد السيِّد تفسي ُب جاء ما حّتَّ !! التشي ع إىل منها التسن ن إىل أقرب ىي الكتب
 الكبلم ويرتك ىكذا، تقول والُسنَّة ىكذا تقول الشِّيعة أنَّ  أمَّا تُ تَّبع، الَّيت ىي الرِّوايتني أي   يشي أنْ  اؼبفرتض

 قالوا اؼبخالفني بأنَّ  يقول تفسياً  نُريد كبنُ  الغدير، بيعة ؼبضمون ـبالفٌ  اآلخر ىو ىذا عواىنو على ىكذا
 ضعفها مواطن نُ بَ نيِّ  وأنْ  نُناقشها أنْ  علينا كاملةً  الرِّواية نذكر أن أردنا وإذا وانتهينا، عائشة ُب اآليات بأنَّ 
 يكون أن البُدَّ  القبطية، ماريا السيِّدة ُب اآليات ىذه إنَّ  قالوا واألَِئمَّة األَِئمَّة قالوُ  ما الصَّحيح نقول وأنْ 

 .الُقمِّي تفسيُ  عليو كان ما وىذا ىكذا اؼبنطق
ِبنيِغزوةِفيِبوِرُِميتِوماِعائشةِفيِنزلتِأنَّهاِروواِالعامةِفإنَِّ -:قبد الُقمِّي تفسي إىل نذىب إذا

ِبوِرمتهاِوماِالقبطيةِمارياِفيِنزلتِإنَّهاِروواِفإنَّهمِالخاصَّةِوأمَّا - وانتهينا - ُخزاعةِمنِالمصطلق
 جاء التفصيل ولكن فيو ربريفاً  ُىناك أنّ  النص من واضح أنَّو مع وردت الَّيت التفاصيل آخر إىل - عائشة
 آيات ُب ميبلدي، 3008 األوىل الطبعة األعلمى، مؤسَّسة طبعة الطبعة وىذه الُقمِّي، تفسي ُب مذكوراً 
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  .النور سورة من اإلفك حديث
 وبَ نيِّ  وصريح واضح بشكلٍ  أحد يتحدَّث مل الغدير، لبيعة واضح نقضٌ  العلماء، كتب ُب اؼبوجود ىو ىذا
 والعرتة، الكتاب منطق ىو ىذا وكذا، كذا قالوا البيت أىل وأنَّ  القضيَّة ىذهِ  ُب َكذبوا اؼبخالفني أنَّ  من

، عن القرآن تفسي ىو وىذا  ُب رأيتموىا الَّيت األحوال ىذهِ  أمَّا الغدير، بيعة مضمون تطبيق ىو وىذا علي 
 من ـبتلفة بنماذج جئت وأنا واؼبنوال، اغبالِ  ىذا على ىي هبا آتِ  مل الَّيت التفاسي وبقيَّة التفاسي أىمِّ 

 عند اؼبركزيان والتفسيان اذباىُو، لوُ  والطباطبائي اذباىُو، لوُ  ا فضلُ  اذباىُو، لوُ  الشِّيازي ـبتلفة، اذباىات
 .البيان وؾبمعُ  التبيان الشِّيعة

 اؼبؤمنون ظنَّ  ظبعتموه إذ لوال: )باب ،822 صفحة للمطبوعات، صادر دار :البخاري صحيح ىو ىذا
 رواية حبسب اإلفك حبادثة يتعلَّق ما طويل حديث ،2820 ىنا اؼبرقم اغبديث ،(خياً  بأنفسهم واؼبؤمنات
ِطالبِأبيِابنِعليُِِّوأمَّا - البخاري؟ رواية حبسب اؼبؤمنني أمي موقف ىو ما البيت، ألىل اؼبخالفني

 ىو اؼبراد، ىو ىذا عائشة، طلِّق يعن - كثيرِسواىاِوالنِّساءُِِعليكِاهللُِيضيِّقِلمِاهللِرسولِياِ:فقال
 قد اؼبؤمنني أمي كان لو الكبلم، ىذا يقل مل اؼبؤمنني فأمي اؼبضمون ىذا ىو ولكن الكبلم حرَّف البخاري

 روايتهم، حبسب عائشة، قضيَّة ُب اؼبؤمنني أمي عن البخاري ذكره ما ىذا لذكروه، حبسبهم الكبلم ىذا قال
ِابنِعليُِِّوأمَّا - روايتهم حبسب ولكن النوع، ىذا من قصة توجد وال تقع مل أساساً  القضيَّة كانت وإنْ 
 اؼبؤمنني، أمي قالوُ  الَّذي ىذا - كثيرِسواىاِوالنِّساءُِِعليكِاهللُِيضيِّقِلم:ِاهللِرسولِياِفقالِطالبِأبي

 ىو ويُردِّدوهنا، الكلمة ىذه حفظوا اػبليج ُب خصوصاً  والّشيعة دائماً  الوائلي يردِّدهُ  الَّذي الكبلم ىو وىذا
  .البخاري صحيح ىو ىذا اؼبؤمنني، أمي على يكذبون أيضاً  والشِّيعة اؼبؤمنني أمي على يكذب
 حديث ُب باب: )العاشر الباب ،3023 صفحة صادر، دار طبعة أيضاً  الطبعة ىذه :مسلم صحيح
ِفقالِطالبِأبيِابنِعليُِِّوأمَّا - :الكبلم نفس ،(القاذف توبة وقبول اإلفك ِعليكِاهللُِيضيِّقِلم:

 نعلك َطهَّر ا إنَّ  اؼبؤمنني أمي قال ما البخاري، صحيح ُب اؼبوجود الكبلم نفس - كثيرِسواىاِوالنِّساءُِ
 خيجل أن دون من اؼبؤمنني أمي على وافرتاء كذب إنّو الكبلم؟ هبذا جاء أين فمن ِعرضك، يُطهِّر ال فكيف
 .نية سوء دون من قطعاً  الرجل،

 اؼبوجودة الرِّوايات يعن والسَّمني الغثّ  فيو نظرىم وحبسب عندىم التفسي كتب أىم من :اؼبنثور الدر وىذا
 الرِّوايات ىذه قالوا عليّ  وآل علي   فضل ُب جاء ما خصوصاً  ببعضها كبتجَّ  أنْ  أردنا لو الكتاب ىذا ُب

 الدر للسيوطي، الُقرآن تفسي ُب عندىم أحاديث من جاء ما شيء كل جيمع الكتاب ىذا يعن ضعيفة،
 إحياء دار السَّادس، اجمللَّد وىذا قبيب، قبدت الشَّيخ صحَّحها الَّيت الطبعة باؼبأثور، التفسي ُب اؼبنثور
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 وما ،323 صفحة من وردت الَّيت الرِّوايات نتتبع أن أردنا إذا ،323 صفحة لبنان، بيوت، العريب، الرتاث
 أمي عن الكبلم ؽبذا ذكر أي يوجد ال بعدىا وما ،320 إىل ردبا عديدة صفحات إىل وتستمر بعدىا

 .ومنهجيَّتهم طريقتهم حبسب التفسيية لؤلحاديث جامع الكتاب وىذا اؼبؤمنني،
 اجمللَّد التوفيقية، اؼبكتبة طبعة الطَّبعة وىذه الوائلي، للشَّيخ اغببيب التفسي :الرازي للفخر الكبي التفسي حّتَّ 

 اآليات ،312 صفحة إىل نذىب إذا وعشرين، وأربعة وعشرين ثبلثة اعبزأين على اؼبشتمل عشر، الثَّاين
ِفقالِعليِ ِوأمَّا - :اؼبؤمنني أمي عن ذكرهُ  الَّذي الكبلم اإلفك، حديث آيات ِعليكِاهللُِيضيِّقِلم:

 أو أثر أي يوجد فبل البخاري، وصحيح مسلم صحيح ُب اؼبوجود الكبلم نفس - كثيرِسواىاِوالنِّساء
َِطهَّرِاهللِإنَِّ: )قال عليو وسبلموُ  اِ  صلواتُ  اؼبؤمنني أمي أنَّ  من الوائلي الشَّيخ ذََكرهُ  الَّذي الكبلم ؽبذا عني

 وىذا مسلم، صحيح وىذا البخاري، صحيح ىو ىذا وافرتاء، كذب ىذا ،(عرضكِيُطهِّرِالِفكيفِنعلك
 .ىكذا الكتب وبقيَّة مناذج وىذه الرَّازي، الفخرا تفسي وىذا اؼبنثور، الدر
  الكبلم؟ هبذا جاء أين من
 الكاشف التفسيُ  بذلك، ُيصرِّح ال ولكنَّوُ  الوائلي الشَّيخ عليو يعتمد ما وكثياً  :الكاشف التفسي ىو ىذا

 وىذه مرَّة، بألف ا فضلُ  حسني ؿُبَمَّد من أسوأ مغنيو جواد ؿبمَّد والشَّيخ مغنيو، جواد ؿَبمَّد للشَّيخ
 ىو ىذا التفسي، ىذا على بنفسو دائماً  يُلقي الوائلي الشَّيخ ولذلك كتبِو، وُب تفسيهِ  ُب واضحة القضية

 ميبلدي، 3002 الثَّالثة، الطبعة اإلسبلمي، الكتاب دار مؤسَّسة الكاشف، التفسي من اػبامس اجمللَّد
ِقصةُِملخَّص -:يقول 202 صفحة ُب ،203 صفحة ،﴾ثِبلْإِفْهِ خَبؤًُا الَّرٌِيَ إِىَّ: ﴿اآليات إىل نذىب
ِمنِإالَِِّاإلسالميةِوالمذاىبِالطوائفِجميعِمنِوالرُّواةِالمفسِّرونِاتفق - ُملخصها؟ ىو ما - اإلفك

ِاتفقوا - مغنية جواد ؿبمَّد عند الشاّذون ىم ىؤالء اؼبعصومون، األَِئمَّة البيت، أىل ىم شذَّ  من - شذَِّ
 ال اؼبوضوع بأنّ  يقولون البيت أىل أنّ  واغبال - الّزناِتهمةِمنِعائشةِلبراءةِنزلتِاآلياتِىذهِأنَِِّعلى

  يقول؟ ماذا القبطية، دباريا مرتبطة القضية ؽبا، وجودَ  ال القصَّة ىذهِ  أساساً، بعائشة لو عبلقة
 رواة عندنا ىذا، على يتفقوا مل الرواة ألنَّ  كذاب، الرجل، ىذا كذَّاب، ووا - والرُّواةِالمفسِّرونِاتفق
 أُمِّ  ُب القبطية، ماريا ُب اإلفك حديث وأنَّ  اآليات أنَّ  األَِئمَّة عن روايات كتبنا ُب رووا البيت أىل عن

 الكبلم ىذا - شذِِّمنِإالَِِّاإلسالميةِوالمذاىبِالطوائفِجميعِمنِوالرُّواةِالمفسِّرونِاتفق - إبراىيم
 أىل وشذَّ : )ويقول والفرق اؼبذاىب عن يتحدَّث وىو ال ُمقدِّمة كتابوِ  ُب خلدون ابن بكلمة يذّكرين
ِلبراءةِنزلتِاآلياتِىذهِأنَِِّعلىِاتفقواِشذِمنِإالَِّ - ابتدعوىا دبذاىب شّذوا البيت أىل!!( البيت

ِاإلمامِإنَِّ:ِتقولِثانيةِروايةُِىناكِأنَِِّإلىِىذا - 202 صفحة ُب يقول أنْ  إىل - الزِّناِتُهمةِمنِعائشة
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ِحقِّيِإسماعيلِقالِبذلك،ُِسرَِِّالنَّبيِِّوإنَِِّبزوجتكِفكيفِالنَّجاسةِمنُِمنزَّهٌِِنعلكِإنَِّ:ِاهللِلرسولِقال
 التفاسي من البيان، روح تفسي صاحب حقي إظباعيل عن ينقلها الرِّواية ىذه - البيانِروحِتفسيرهِفي

 - براءتهاِأخذتُِِوقدِبريئةِإنَّهاِاهللِرسولِيا:ِفقالِعائشةِأمرِفيِعليَّاًِِالنَّبيِِّاستشار - اؼبتأخرة الُسنِّية
ُِتصلِّيِوأنتِيومِذاتِِِفيِخلفكِنصليُِكنَّاِأنَّناِوىوِمعكِحدثِشيءٍِِمن - برباءهتا أعتقدتُ  أنا يعن

ِفيِإنَِِّليِقالِجبرييلِإنَِِّال،:ِفُقلتِلنا،ُِسنَّةًِِذلكِليكنِفقلناِإحداىماِخلعتِإنَّكِثُمَِِّبنعليك،
 تّرىات - بذلكِالنَّبيِِّفُسرَِِّبأىلك،ِتكونِفكيفِنعلكِفيِالنجاسةِتكنِلمِوإذاِنجاسةِالنعلِتلك

ثوا يرفضوُ  الكبلم ىذا حقي، إظباعيل عن منقول كبلم تّرىات، ُب  ذكروا ما ىم وُمفسِّروىم، اؼبخالفني ؿُبدِّ
 يعن - بهاِإيماناًِِالرِّوايةِىذهِنذكرِولم - عليو علَّق ذلك ومع مغنية، جواد ؿُبَمَّد وذكره الكبلم، ىذا

  :يقول اآلخر ىو مغنيو جواد ؿُبَمَّد
 السَّابق ُب ذكرىا ُأخرى رواية - بالطالقِالنُّصحِروايةِبهاِلنعارضِبلِبهاِإيماناًِِالرِّوايةِىذهِنذكرِولم
 ال الرِّواية ىذه ذكرتُ  إنَّن: فيقول ىو، سابقة رواية ذكر عائشة، يُطلِّق بأنْ  ا رسول نصح اؼبؤمنني أمي أنَّ 

ا هبا، إدياناً  الرِّواية ىذهِ  ذكر ما مغنية فحّتَّ  هبا، إدياناً   ألجل ُأخرى رواية هبا يُعارض أنْ  ألجلِ  ذكرىا وإمنَّ
 أمي على افرتاء الكبلم ىذا الُسنَّة، أىل عند لوُ  قيمة ال سن   كتابٍ  ُب الرِّواية ىذه ذلك ُكلِّ  ومع النقاش،
 اآليات فسَّر فلقد الغدير بيعة نقض فبَّن ىو أيضاً  وىذا نصنع ماذا ولكن عليو، وسبلموُ  اِ  صلواتُ  اؼبؤمنني

  .األخرى التفاسي كبقية الغدير لبيعة الناقضة التفاسي من ىو أيضاً  التفسي ىذا إذاً  عائشة، ُب
 أسوأ بطريقةٍ  علماؤنا نقضها الغدير بيعة!! الغدير ببيعةِ  الغدر إىل يتسابقون وعلماؤنا مراجعنا ا شاء ما

 علي   من اػببلفة غصبوا ولكنَّهم علي   وبفضل علي   بعلم يعرتفون كانوا السَّقيفة أىلُ !! السَّقيفة طريقة من
 َعَلن، بشكل ال سّري، بشكلٍ  الغدير بيعة وينقضون لعلي   الوالء يُعلنون علماؤنا العداء، لو وناصبوا

 آل حديث عن ويعرضون السَّقيفة دبنطق النواصب، دبنطق الُقرآن يفسِّرون حني خبيث بشكلٍ  ينقضوهنا
 ااِلفرتاء بلسان يتحدَّثُ  الوائلي، الشَّيخ ىو ىذا الرَّظبي ناطقهم وىذا كتبهم وىذه تفاسيىم ىذه ؿُبَمَّد،

 دبنطق جيهل البيت، أىل حبديث جيهل الرجل ولكنَّ  الكذب يتعمَّد الرجل أقول ال أنا والكذب، والتزوير
 دراستو من النَّاصبّ  بالفكر قدمو أطبص إىل الصغية الطابقية عمامتوِ  من معبَّأ الرجل والعرتة، الكتابِ 
 من أم الُسنَّة تفاسي من كانت إنْ  عليها يعتمد الَّيت النَّاصبية تفاسيه ومن النَّاصبّية، مكتبتو ومن الناصبّية
 ىي ىذه الثَّقلني، حديث ؼبنطقِ  والنقضِ  الغدير لبيعة والنقض النَّصبِ  تفاسي من ىذِه، الشِّيعة تفاسي
 ىي ىذه أنتم؟ ملَّةٍ  أي من! أنتم؟ شيعة ُكتبكم، ىذه! شيعة؟ أنتم أنتم؟ تقولون ماذا أيديكم، بني اغبقائق

 الغدير؟ بيعة ُب لعلي   وفيتم فهل الغدير، بيعة أيَّام ُب اآلن أنتم الغدير؟ بيعة ُب لعلي   وفيتم ىل كتبكم،
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 تفتحون ؼباذا! ؟..الوائلي الشَّيخ وأضراب الوائلي الشَّيخ منهج عن األبرت، اؼبنهج ىذا عن تدافعون ؼباذا
 ىذا! ؼباذا؟ األبرت؟ الفكر تنشر الَّيت الفضائيات ؽبذه األموال تدفعون ؼباذا! ؟..اؼبخالف للفكر حسينياتكم

بوا واقعكم ىو  .اغبقائق ىذه على رد وا اغبقائق، ىذه كذِّ
 اؼبؤمنني أمي أنَّ  وتقولون اؼبؤمنني أمي على بالكذب تستمّرون ىل الكلمة، ىذه ربفظون الَّذين أنتم أسألكم

ينيَّة، باؼبؤسَّسة يل شأنَ  ال البيت، أىل على تكذبون تبقون مّت إىل! ىكذا؟ ا لرسول قال  أنتم أنتم، الدِّ
 تبقون مّت إىل اؼبؤمنني أمي على والكذب االفرتاء يُعلَّمكم الَّذي الوائلي الشَّيخِ  ؾبالس تتابعون الَّذين

 ىي اغُبسني وحقِّ  الوائلي الشَّيخِ  من تعّلمتموىا الَّيت األشياء من الكثي ىناك! اؼبؤمنني؟ أمي على تكذبون
 ُب الكثي لكم سأبنيِّ  ألسنتكم، على تُردِّدوهنا وأنتم البيت، أىل على افرتاءات البيت، أىل على أكاذيب

 وأنتم رؤوُسكم هبا ُشِحنت الَّيت والرتّىات األكاذيب ىذه من والكثي الكثي لكم سأعرض الربنامج، ىذا
 .األذكياء أي ها علمٍ  وعلى فهمٍ  على أنَّكم تتصّورون

 كتاب وعلى ؿُبَمَّد آل على أيضاً  آخر كذبٌ  اؼبؤمنني أمي على الكذب أجواء ُب الكذب، ىذا أجواء ُب
ينيَّة اؼبؤسَّسة ُب موجود الكذب وىذا العزيز ا  ىذا يُردِّد ىنا الوائلي والشَّيخ الكبار مراجعنا عند وحّتَّ  الدَّ

ينيَّة اؼبؤسَّسة داخل من الكذب  .الدِّ
ِ:عشرةِالثَّالثةِالوثيقة

 اآلية آخر إىل ،﴾لٌَْهبً رُصٍِجٌُا أَى فَزَجٍََّنٌُا ثِنَجَأٍ فَبسِكٌ خَبءوُنْ إِى آهَنٌُا الَّرٌِيَ أٌَُّيَب ٌَب ۞ السحٍن السمحي اهلل ثسن]﴿
 واحد إذا معناه زين، فاسق، ىذا ألن خربه تاخذ ال خرب، لك ينقل جيي فاسق واحد إذا  ليگت  اآلية كأن

  [.خربه أخذ موفاسق عادل جييك
 اغبجرات سورة من السَّادسة اآلية ىي اآلية الُقرآنية، لآلية صرحية وـبالفة الوائلي، الشيخ من ىراء كبلمٌ 
 الَّذي العادل خبرب نأخذ أنَّنا ذلك معىن خبربِه، تأخذ ال خبرب فاسق جاءك إذا تقول اآلية: قال قال؟ ماذا
ينيَّة، اؼبؤسَّسة كبلم ىو الكبلم ىذا اؼبشكلة ىكذا، قالت ما اآلية بفاسق، ليس  اؼبراجع، كبلم ىو ىذا الدِّ
: واضحة اآلية النَّاس، وخيدعون الرجال لعلم يؤسِّسون لآلية اػباطئ الفهم هبذا األصول، علم كبلم ىو ىذا
 مضمون من تأكَّدوا ،﴾فَزَجٍََّنٌُا﴿ :قالت خربه، ترّدوا ال قالت ما ﴾ثِنَجَأٍ فَبسِكٌ خَبءوُنْ إِى آهَنٌُا الَّرٌِيَ أٌَُّيَب ٌَب﴿

 غي جاءكم إذا أنَّو اآلية مفهوم أساسِو، من الرِّجال لعلم نقضٌ  وىذا باؼب ُخرب، لكم عبلقةَ  ال يعن اػبرب،
 اػبرب بنقلِ  بوِ  يُوَثق فبَّن للخرب النَّاقل ىذا كان إذا خربه اقبلوا الوقت نفس ُب ولكن خربه، اقبلوا فاسق

 أعلى اؼبنطوق: يقولون واألصوليون منطوُقها، ىو ىذا اآلية ألنَّ  أيضاً، نتبنّي  أن فبلبُدَّ  وإالَّ  صحيح، بشكل
 تتحدَّث اآلية اػبرب، ينقل الَّذي العادل عن تتحدَّث أنْ  تريد ال األوىل بالدرجة اآلية يعن! اؼبفهوم من ُحجَّةً 
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 إن أم ﴾فَبسِكٌ خَبءوُنْ إِى آهَنٌُا الَّرٌِيَ أٌَُّيَب ٌَب﴿ :اآلية منطوق ىو ىذا واضح اػبرب، ينقل الَّذي الفاسق عن

 ثِنَجَأٍ فَبسِكٌ خَبءوُنْ إِى آهَنٌُا الَّرٌِيَ أٌَُّيَب ٌَب﴿ النطق يعن ومنطوق الفاسق، ىو اآلية منطوق عادل؟ جاءكم

 السائد الفهم فهذا الرجال، لعلم قيمةَ  ال الرَّجال؟ علم قيمةُ  ما إذاً  الفاسق، خرب ترّدوا ال أي ،﴾فَزَجٍََّنٌُا
  قالوا؟ ماذا البيت أىل! البيت أىل ؼبنطق وـبالفٌ  للُقرآن ـبالفٌ 

 رقم ،82 صفحة ،(الكتاب وشواىد بالُسنَّة األخذ باب) األوَّل اعبزء ىو ىذا الشريف، الكاُب ىو ىذا
ِالَحِديثِِاْخِتاَلفَِِِعنِْ - الصَّادق اإلمام يعن - اهللَِعْبدِِِأَبَاَِسأَْلتُِ - :يقول يعفور أيب ابن ،3 اغبديث

ُهمِِبوِنَِثقَُِِمنِِْيَ ْرِويو  إىل ارجع لوُ  قال ما اإلمام بثقاة، ىم ما ورواة ثقاة رواة يعن - ِبوِنَِثقُِِاَلَِِمنَِِْوِمن ْ
 السؤال، الحظوا اإلمام؟ لو قال ماذا بثقة، ليس الَّذي رواية واترك الثقة برواية خذ لوُ  قال وال الرجال، كتب

ُهمِِبوِنَِثقَُِِمنِِْيَ ْرِويوِالَحِديثِِاْخِتاَلفَِِِعنِِْاهللَِعْبدِِِأَبَاَِسأَْلتُِ -:ىكذا السؤال ىو؟ ما السؤال َِمنَِِْوِمن ْ
 وحبسب بروايتِو، نأخذ ال بو نثقُ  ال والَّذي بروايتو نأخذ بو نثقُ  الَّذي الوائلي جواب حبسب - ِبوِنَِثقُِِاَلِ

 شيء، كلِّ  ُب البيت أىلَ  خُيالفون ُىم جُييب؟ ماذا الصَّادق اإلمام اعبواب، ىذا نفس ىو اؼبراجع جواب
َِقولِِِِمنِأوِاهللِِكَتابِِِِمنَِِْشاِىَداًَِِلوَُِِفوَجْدُتمَِحِديثَِعَليُكمَِوَردَِِِإَذا -:يقول ىكذا الصَّادق اإلمام
 ىذه خبلل من ثقة، غي أو ثقة كان - بوَِأْوَلىِِبوَِِِجاءَُكمِفَالَّذيَِوِإالَِّ - بو خذوا ىذا - اهللَِرُسولِِ
 الرِّواية، ىذه حبسب ُحِجيَّتوُ  سقطت افرتضوه الَّذي اؼبفهوم ىذا إذاً  ىنا، لوُ  قيمةَ  ال اؼبفهوم حّتَّ  إذاً  الرِّواية

 الرِّوايات، هبذه ُحِجيَّتو تسقط الَّذي واؼبفهوم باألعوج، يُفسَّر اؼبنطوق! أعوج؟ ماشني كيف أنتم تبلحظون
  !!النزول بأسباب ويسقط الرِّوايات هبذه يسقط اآلية ىذه مفهوم

 نزول سبب يُنكرون األمر، ىذا ينكرون ىم قطعاً  اآلية، ىذه نزول سبب عن ونبحث نذىب أنْ  أردنا إذا
 اإِلفك، حادثة ُب نزلت األصل اؼبرَّة وىي ومرَّة عقبة ابن الوليد حادثة ُب مرَّة مرَّتني، نزلت اآلية ىذه اآلية،
مت حينما  ..!!القبطية ماريا عائشة اهتَّ

 الطبعة األعلمي، مؤسَّسة الُقمِّي، إبراىيم ابن عليّ  تفسي ىذا :الُقمِّي إبراىيم ابن عليّ  تفسي ىو ىذا
 آخر إىل ،﴾ثِنَجَأٍ فَبسِكٌ خَبءوُنْ إِى آهَنٌُا الَّرٌِيَ أٌَُّيَب ٌَب﴿ :121 صفحة لبنان، بيوت، ميبلدي، 3008 األوىل
ِعائشةِأنَِِّذلكِسببِوكانِإبراىيمِأُمِالقبطيةِمارياِفيِنزلتِفَِإنَّها - الُقمِّي؟ تفسي يقول ماذا اآلية

 - ُجريج الن سخ بعض ُب - القبطيُِجريحِمنِىوِوإنَّماِمنكِىوِليسِإبراىيمِإنَِّ:ِاهللِلرسولِقالت
 .الكبلم آخر إىل - يومِكلِِِّفيِإليهاِيدخلِفإنَّوِالقبطيِجريحِِِمنِىوِوإنَّما

 عائشة الواقعة؟ ىذه ىي ما واقعة، عن تتحّدث نزوؽبا سبب وُب اآلية ىذه تفسيِ  ُب وردت الَّيت الرِّواية إذاً 
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 أمي ذىب فلمَّا ىذا، القبطي جبريح وجئن اذىب: قال اؼبؤمنني؟ ألمي قال ماذا النَّب القبطية، ماريا اهتمت
 ما لوُ  فليس عورتو وانكشفت األرض على ووقع اؼبؤمنني أمي يدي بني من فرَّ  تفصيل فيها والقصَّة اؼبؤمنني
 جهةٍ  عن تتحدَّث شيٍء؟ أيِّ  عن تتحدَّث فالواقعة ثيابو، وانكشفت األرض على سقط أن بعد للرجال،
 وسببُ  النزول سببُ  ىو ىذا! اغبال تبنيَّ  أن رتَّب ماذا؟ ذلك على رتَّب النَّبّ  اإلخبار، ُب صادقة ليست

اً  واضحة منطوقها ُب اآلية إذاً  ذلك، من أكثر أُفصِّل أن أريد وال الواقعة،  ال بنبأ فاسق جاءكم إذا أنَّوُ  جدَّ
، وكي يتثبَّت كي اؼبؤمنني أمي وأرسل اػبرب على أثراً  رّتب النَّبّ  خربه، ترّدوا  عن تتحدَّث ال اآلية إذاً  يتبنيَّ

  .اغبدث ألمهيَّة ؼباذا؟ اؼبطلوب، ىو اؼبنطوق أنّ  واضح ىنا، اؼبفهوم
 وىذا البيت، أىل روايات حبسب رواياتنا، حبسب بالزِّنا القبطية ماريا النَّب زوجة تاهتم عائشة النَّب فزوجة

َِحِديثَِعَليُكمَِوَردَِِِإَذا) ،عندنا كثي ومثلها الرِّواية ىذه ُب الصَّادق إمامنا عنوُ  ربدَّث الَّذي اؼبنطق ىو
ِأْوَلىِِبوِجاءَُكمِفَالَّذيَِوِإالَِّ - خذوه ىذا - اهللَِرُسولَِِِقولِِِِمنِأوِاهللِِكَتابِِِِمنَِِْشاِىَداًَِِلوَُِِفوَجْدُتم

 ىو ما الوائلي الشَّيخ بو يتحّدثُ  الَّذي اؼبنطق ىذا ىذا، ىو ؿُبَمَّد آل منطقُ  ثقًة، يكن مل أم ثقةً  كان ،(ِبو
  :وصرحية واضحة اآلية العلماء، منطقُ  اؼبراجع، منطقُ  ىذا البيت، أىل دبنطق

 فاسق فهو فاسق، بأنَّوُ  يصفوُ  ا الّرجال، بعلم ال ا بعلم وفاسق ،﴾فَبسِكٌ خَبءوُنْ إِى آهَنٌُا الَّرٌِيَ أٌَُّيَب ٌَب﴿
 ُب صدقوا قد كانوا لو حّتَّ  فاسق بأنَّوُ  الرِّجاليون يصفوُ  الَّذي فاسق، بأنَّوُ  الرِّجاليون يصفوُ  الَّذي ال حقيقي،

 بنبأ جاءكم لو حقيقي، فاسق عن يتحّدث ىنا ا وظّن، احتمايلّ  الكبلم فهذا نقلهم ُب وصدقوا نيَّتهم
 جاءكم إذا اؼبفهوم ؽبا، قيمةَ  وال تسقط اؼبوجودة، واألقوال النظريات ىذه فيو تسقط الرجال فعلم فتبيَّنوا،
 مل إذا للخرب، نقلوِ  ُب دقيقاً  العادل ىذا يكون أن بشرط ولكن نقبلو كبنُ  اؼبفهوم ىذا بفاسق ليس عادل
 اغبديث ورد إذا: قال يعفور، أيب ابن مع الصَّادق اإلمام حديث منطق ىو وىذا نتثبَّت أن فعلينا دقيقاً  يكن

 أوىل بو جاءكم فالَّذي وإالَّ  بو فخذوا ا رسول حديث من أو ا كتاب من شاىداً  لوُ  وجدًب فإذا عليكم
  .البيت أىل ومنطقُ  الُقرآن منطقُ  ىو ىذا عليو، ينطبق وصف أي أو فاسقاً  عاداًل، موثوقاً، كان سواء بو،
 منطق ىذا إبليس، منطق ىذا الّشيطان، منطق ىذا العلمية اغبوزة منطقُ  ىو الَّذي الوائلي الشَّيخ منطق أمَّا

 التوثيق البخاري شروط الرجال، وصف أساس على األخبار يقبل البخاري يقول، ىكذا البخاري البخاري،
 باؼبتونِ  يعبأون البيت أىل بالرواة، وال بالرجال يعبأون وال باألسانيد يعبأون ال البيت أىل األسانيد، ُب

 اػبطأ يبدو الُقرآنية لآلية مراجعة أدىن الوائلي، الشَّيخ أمَّا اغبكمة، ومنطق العقل منطق ىو ىذا واغبقائق،
 إنَّوُ  دبنطقوِ  ىو ما ىذا قلت وكما ومنطقِو، حديثوِ  ُب والعرتة الكتابِ  منهجِ  عن واالكبراف والضبلل واالشتباه

 ..!!بامتياز اإلبليسي   اؼبنطق إنَّو العلمية اغبوزة ومنطق الكرام مراجعنا منطق
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ِ:عشرةِالرابعةِالوثيقةِإلىِنذىب
 والنظرية اإلسبلمي اؼبذاىب من مذىب أي عد نظرية يل  يگأل  إذا ا شهيد نظرية، يل  يگأل  إذا وا وأنا]

 ألهنا بيها افتخر اعبيب إىل ىاعبيب من أنقلو اللي النقد مثل ىاي ألن فخري، موضع ا عليم ناىضة
 ثروة اإلسبلم اؼبفروض ألن كان، ما منني مصدرىا عن النظر بغضِّ  بيها وأرّحب إسبلمية نظرية

 [.للمسلمني
 اِ  صلواتُ  األمر صاحب منطقُ  ىو ىذا ،(إِلْنَكارِناُِمَساِوقٌِِالبَ ْيتَِأْىلَِِِطرِيِقَناَِغْيرِِِِمنِِْاْلَمَعاِرفِِِطََلبُِ)

 اغبكمة إنَّ : لكم يقولون لكم، سيّقعون بعينو، الضبلل منطقُ  ىذا! الضبلل منطقُ  ىذا أمَّا عليو، وسبلموُ 
 اغبكمة خذوا أو أىُلها، وىو هبا أحق   وىو اؼبؤمن ضاّلة اغبكمة إن الدين، ُب ليس ىذا ولكنْ  اؼبؤمن، ضاّلة

 ما إىل وأنظر قال من إىل تنظر ال أو قال، دبا واعبأ قال دبن تعبأ ال أو اجملنون، فم من أو الكافر فم من
 عليّ  وآل علي   من إالَّ  التؤخ َذُ  الدين حقائقُ  الدين، حقائق ُب ليس ولكن صحيح، منطقٌ  اؼبنطق ىذا قال،
 بسائر ترتبطُ  الَّيت اغبكمةِ  عن تتحّدث الرِّوايات ىذه الرِّوايات ىذه أمَّا الغدير، بيعة مضمون ىو وىذا

 من يؤخذَ  أن البَّد الغيبِ  وبعامل العقيدةِ  وعامل الدين بعامل يرتبطُ  ما الوجود، شؤون بسائر اغبياة شؤون
 والرصد، وللمشاىدة والتجريب اغبسي وللبحث الرياضي للبحث زبضع الَّيت اؼبطالب أمَّا الغيب، مصدر

 من أو الكافر، فم من اغبكمة ُخذ معىن ىذا ُتصدَّق، أن األحرى ىي اإلمكانات ىذه سبتلك الَّيت اعبهات
 . أىلها وىو هبا أحق   وىو ضالّتوُ  وىي اغبكمة عن يبحث اؼبؤمن أنَّ  اجملنون، فم
 يفهموُ  ال الُقرآن ىذا وإنَّ  ؿُبَمَّد، وآلِ  دبَُحمَّدٍ  خاصٌ  هبم، خاص   فذلك الغيب علم ُب البيت أىل منطق أمَّا
 منطق ىذا اؼبنطق ىذا أمَّا فقط، منهم الدين حقائق دينهم، ىو وىذا قرآهنم ىو ىذا بو، ُخوِطب من إالَّ 

 حقيقة يعرفون ال الَّذين الشِّيعة من األغبياء يعرفون، ال الَّذين األغبياء منطق ىذا أثول، منطق ىذا أغرب،
 اِ  صلواتُ  ؿُبَمَّد آلل اؼبخالف اؼبنهج باؼبئة، مئة بعينوِ  األبرت اؼبنهج ىو ىذا الثوالن، منطق ىذا التشي ع،
  .[ناعم طحينچ ىالرنّة وعلى] النَّغمة ىذه نفس وعلى، أصبعني عليهم وسبلموُ 
ِ:عشرةِالخامسةِالوثيقةِإلىِنستمع

 ناىضة والنظرية اإلسبلمية اؼبذاىب ألحد نظرية يل اقرأ َلمَّا اآلن أنا لك أُقسم رياضية بروح نتحلى لو احنا]
ا أعتقد ألن االعتزاز غاية هبا أعتز ا يعلمُ   [.كمسلم ثروٌب من حصيلة كمسلم، ثروٌب من ُجزء أهنَّ

 ! الرياضية؟ الروح ىذه ىي أين أدري ما
ِ:عشرةِالسادسةِالوثيقةِفيِكثيراًِِستتجلىِالرياضيةِالروحِأنَِِّويبدو

 الواقع ُب أكرب، ضررٍ  إىل أّدى إذا اغبقّ  ترك يتعنّي :  ولونگي  فقهاءنا غي من صبلة شفت أنا ىاغبالة فمثل]
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 [.زين ُعجالة على اؼبوضوع ُب فقهائنا رأي الحظت ما
 من مأخوذ الكبلم وىذا اؼبخالفني آراء يُتابع ىو فقهائنا، آراء الحظ ما ولكنَّوُ  اؼبخالفني آراء يتابع ىو زين

 ُب القول وفّصل اؼبخالفني كتب راجع ُمفصَّل، وجمللس اضرة كبلماً  وحضَّر واستعدّ  ىيَّأ وقد طويل، ؾبلس
 البيت، ألىل ـبالف ذوق ذوقو الرجل وطبيعية، واضحة القضية الشِّيعة، فقهاء كتب يُراجع مل ولكنَّوُ  ذلك
 تتحدَّث من مع أنت الشِّيعة؟ فقهاء كتب تراجع وال اؼبخالفني كتب تُراجع فلماذا شيعة مع تتحّدث أنت
  تقولوا؟ أن تريدون ماذا ناصّب، منطق اػبط طول على اؼبنطق ىذا أنَّ  ُتبلحظون أال الوائلي؟ الشَّيخُ  أي ها

ِ:الفيديوِىذاُِنشاىدِالعاشرةِبعدِالسابعةِالوثيقةِمعِنحنُِ
 شايف، عالشيعة، يذبوىا زبالة شكو اغبقيقة عندىم اكو اش ىم إلنا، من؟ إىل ينسبوه ىذا ال الثاين الرأي]

 ىذا شايف ظلم، ىذا ليش، األسف، مع ىاه، اؽبم زبالتهم أحياناً  زبالة، أكو تصور أيش شيء، كل ُب
 اإلمام، انصب مباشرةً  رأساً  اإلمام انصب يعن فاْنِصب، فرغت فإذا: ىكذا اآلية يقرون الشيعة يقول الواقع

 أكو أشوف أدورىا لتفاسينا أرجع خل قلت يعلم، ا لتفاسينا أرجع خل قلت الرِّواية، قرأت أنا زين
 عندنا تفضل تفاسينا إىل أجيت عندنا، موجود ىذا ىالرأي أشوف أرد ـبرف، رأي ولو راي ىيجي عندنا

 تفسي مثبلً  الطباطبائي، السيِّد تفسي أفرض مثبًل، للطربسي، البيان ؾبمع الطوسي، للشَّيخ التبيان أمهات،
 وال وكيلك ا أبداً  التفاسي، من عندي تيسر دبا مريت األخ تفاسي ادثة، التفاسي من أفرض الكاشف

 [.أدري ما منني باؼبرَّة، اغبجاية أثر إىل
 الكاُب، ُب موجود ىو اؼبخّرف الرأي ىذا بينما ـبرِّف، رأيٍ  عن يبحث أنَّوُ  من وثقة عنجهيَّة بكلّ  يتكلَّم

 األّول اعبزء ىو ىذا عليو، ُمطلعٌ  وكأنَّوُ  الكاُب عن يتحّدث وكيف الوائلي الشَّيخِ  إىل نستمع كنَّا قليل قبل
 األوَّل اجمللَّد ىذا الكاُب، ُب األجزاء أىم وىو األول اعبزء يقرأ شيء أّول كتاباً  يقرأُ  الَّذي الكاُب، كتابِ  من
 على والنَّص اإلشارة باب ،231 صفحة والنشر، للطباعة األسوة دار الطبعة وىذه الشَّريف، الكاُب من
  :الصَّادق إمامنا عن الثَّالثة الرِّواية اؼبؤمنني، أمي

َِعَلَمكِفَاْنَصبِفَ َرْغتِِإَذا:ِيَ ُقول﴾ فَبزْغَتْ زَثِّهَ ًَإِلَى ۞ فَبًصَتْ فَسَغْذَ فَإِذَا﴿ :ِذْكُرهَِجلَِِّاهللُِِفَ َقالَِ)
ِاللَُّهمََِِّمواَلهِفَ َعِليِ َِمواَلهُِكْنتَُِِمن:ِوآِلوَِعَليوِِِاهللَُِِصلَّىِفَ َقالََِِعاَلنَِيًة،َِفْضَلوُِِفَأْعِلمُهمَِوِصيَّكِوَأْعِلن

 ُب موجودة الرِّواية ومفصَّلة، طويلة الرِّواية الرِّواية، آخر إىل (مرَّاتِثالثَِعاَداهَِمنِوَعادَِِِوااَلهَِمنَِوالِِ
 الّرُجل لكن اغبديثية، مصادرنا من والعديد والعديد العديد ُب مذكوراً  جاء اؼبضمون وىذا الشريف، الكاُب

 .البيت ألىل ـبالف فكر فكرهُ  الّرُجل صباعة يا مكتبتِو، ُب الُكتب ىذهِ  ديلك ال
 ىو ىذا اؼبضمون، وؽبذا الرِّواية ؽبذه كثية دبصادر جئت السَّابقة الربامج ُب وأنا الربىان تفسي ىو ىذا
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 صفحة عديدة، روايات ُب ينقلوُ  اؼبضمون ىذا األعلمي، مؤسَّسة منشورات الثَّامن، اجمللَّد الربىان، تفسي
 أيب آل مناقب اؼبناقب عن ونقل اآليات، تأويل عن ونقل الدرجات، بصائر عن نقل بعدىا، وما ،232
 ؾبموعة نقل الُقّمي، تفسي عن ونقل الكاُب، عن ونقل أحاديث، عّدة نقل كتاب كلِّ  وعن طالب

 . اؼبضمون ىذا إىل تشي واألحاديث الرِّوايات من واضحة
  :ىنا مبلحظات ِعدَّة ىناك
 أىل أحاديث ُب جاء دبا الوائلي وغي الوائلي من علماً  أكثر الُسنَّة أنَّ  يشعرك يشعرك؟ ماذا الكبلم :أوالًِ

 على يعرتض ىو واضح وىذا األِئمَّة، كبلم ونقلوا وكذا كذا يقولون الشيعة أنَّ  من يقولون لذلك البيت،
 كثية كثية وىي الواردة األحاديث نقلوا صدقوا السنَّة صدقوا، السنَّة كذباً، قالوا ما والسنَّة الُسنَّة كبلم
 نقلهم، ُب صدقوا لكنَّهم هبم، لنا شأنَ  ال يرفضوهنا الغدير، بيعة ُب اآليات ىذه معىن ُب األَِئمَّة عن وردت

 علماء من أعلم ىم السنَّة علماء أنَّ  على يدّلك شيء أوَّلُ  فهذا الكبلم، ىذا قالوا األَِئمَّة هبذا، نعتقد كبنُ 
 السنَّة علماء وراء وركضوا البيت أىل حديث تركوا الشِّيعة ُعلماء ألنَّ  ؼباذا؟ البيت، أىل حبديث الشِّيعة
 .وكتبهم

 جهلوِ  عن يكشفُ  وىذا زُبالة، بأنَّوُ  الكبلم ىذا ويصف كاملة وجبرأة بعنجهيَّة يتحدَّث الوائلي الشَّيخ :ثانياًِ
 َلَما األَِئمَّة سائر وعن الصَّادق اإلمام عن ورد اغبديث ىذا أنَّ  يعلم كان لو وإالَّ  البيت أىل حبديث ال ُمطَبق
 ىذه ذكرىا، الَّيت التفاسي حديث ُب ىي الزبالة الوائلي، الشَّيخِ  حديث ُب ىي الزبالة زُبالة، بأنَّو وصفوُ 

 عن يقول مرَّةً  ظبعتم ىل زبالة، لوُ  يقال الصادق اإلمام حبديث ىو ما زبالة، الشَّيخ حديث زبالة، التفاسي
ا من كتبهم ُب اؼبعروفة اؼبخالفني أحاديث ا نعم،! زبالة؟ أهنَّ ا عليها، ُيشِكل ردبَّ  ىنا لكنَّوُ  عليها ُيشِكل ردبَّ
م: يقول ىو صحيح زُبالة، اغبديث ىذا بأنَّ  فيقول يتحّدث  الَّذي ىذا ولكن يعن، زبالتهم علينا يرمون إهنَّ

 يكشفُ  وىذا أصبعني، عليهم وسبلموُ  اِ  صلواتُ  البيت أىل حديث ىو ىذا حديثنا، ىو ىذا علينا رموه
 الكاُب عن يتحّدثُ  فهو الكاُب، ُب أقوالوِ  صحَّة عدم عن ويكشف البيت، أىل حبديث الرَّجل جهلِ  عن
 على حيكم فكيف األّول، اعبزء من الكاُب من ىي عليكم قرأهتا الرِّواية وىذه عليو، يطّلع أن دونِ  من

 ! الرِّوايات؟ ىذه على يطّلع مل وىو الكاُب
 أي يعن ـبّرف، رأيٍ  عن يبحث إنَّوُ  يقول ىو بينما الرِّواية، ىذه بصحَّة يعتقد ال أنَّوُ  من: قائل يل يقول قد

 . الصَّادق اإلمام كبلمُ  الصَّادق، اإلمام رأيُ  اؼبخّرف، الرأيُ  ىو وىذا كبلم،
 البيان ؾبمع وذكر التفسي، ىذا عن نتحدث كبن قليل قبل التبيان، تفسي ذكر التفاسي، من ؾبموعةً  ذكر
 ذكرىا الوائلي ألنَّ  متعمِّداً  التفاسي هبذه جئتُ  وأنا الكاشف، وذكر اؼبيزان وذكر نتحّدث، كنَّا قليل قبل
 ألنَّ  متعمِّداً، التفاسي هبذه جئت أنا ىذا، ىو الشِّيعيّ  الواقع ىذه، من أسوأ ىي الشِّيعيَّة التفاسي بقيَّة وإالَّ 
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 وؾبمع التبيان إىل كتبنا إىل رجعت أنا: قال مصادراً، التفاسي ىذه من جيعل الوائلي وألنَّ  ذكرىا الوائلي
 تتحّدثُ  ال شيعيَّة، بتفاسي ىي ما التفاسي ىذه ألنَّ  اعبواب شيئاً، وجدتُ  وما والكاشف واؼبيزان البيان

 قد الوائلي أنَّ  كما! الغدير بيعةَ  نقضت تفاسي ىذه البيت، أىل حبديث الُقرآن تفسِّرُ  ال البيت، أىل عن
 كلِّ  ُب كبلمو وُيصدِّقون ؾبالسوِ  ُب جيلسون الَّذين والشِّيعة! بو يتحدَّث ؾبلسٍ  كلِّ  ُب الغدير بيعةَ  نقض
م منربهِ  ربت جيلسون ؾبلسٍ  م! الغدير بيعةَ  ينقضون وا إي! الغدير بيعةَ  ينقضون إهنَّ  بصّحةِ  يعتقدون ألهنَّ

  .العصمة بيت ألىل ـبالفٌ  وكبلموُ  كبلمِو،
 الزبالة! الوائلي حديثُ  الزبالة ؟!بزبالة ىو ما الوائلي وحديث زبالة، الكاُب ُب الصَّادق اإلمام حديث
! اؼبيزان ُب الطباطبائي حديثُ  الزبالة! البيان ؾبمع ُب الطربسي حديث الزبالة! التبيان ُب الطوسي حديث

 ىو ىذا الكاُب ُب الصَّادق حديث أمَّا الزبالة، ىي ىذه! الكاشف ُب ُمغنيو جواد ؿبمَّد حديث الزبالة
 مؤلى رؤوسكم!! الزبالة هبذه لكم ىنيئاً  ،(نُ ْورَِكاَلُمُكم: )الكبية اعبامعة الزيارة ُب عنو نتحّدثُ  كبن الَّذي

 كبنُ  تقولون الَّذين أنتم أنتم، أكنسوىا شيعة، يا وقلوبكم رؤوسكم من الزبالة ىذه أكنسوا بالزبالة، ومؤلى
 الزبالة يتقّيأون ىذا يومكم إىل الوائلي منهج على ىم الَّذين اػبطباء وىؤالء اجملالس، ُحّضار ومن حسينّيون

 ىل اغبقائق ىذه َعَلّي، رّدوا رجااًل، كنتم إنْ  عليَّ  رّدوا أعينكم، أمام تروهنا الزبالة ىذهِ  ىي رؤوسكم، ُب
 ىذه كّذبوا ولكن تقولون، ما تقولوا أن تشتموين، أن تسّبوين، أن دُيكنكم ُتكذِّبوىا؟ أنْ  تستطيعون

 !!اغبقائق
ِ:عشرةِالثامنةِالوثيقةِإلىِنستمع

 اإلسبلم نظرية شارح أنا تفصيبلً  والقانون، الشريعة بني السجون أحكام بالسجون اؼباجستي ُب رساليت وأنا]
 العملية، والُسنَّة األحاديث، وعشرات السجن، تشرع آيات طبس السجن، تشرّع الكرًن بالُقرآن آيات طبس
 بس اؼبؤمنني، أمي اإلمام سجن، أسَّس الثَّالث اػبليفة سجن، أسَّس الثَّاين اػبليفة سجن، أسَّس النَّب

 يل يتسع وما اإلصبلحية اعبزائية الفكرة نظرية أساس على قامت اؼبؤمنني أمي اإلمام أّسسها اللي السجون
 القادر عبد اؼبرحوم كتبو ما إىل نظرك وألفت مغطى كاملة صورة السجون نظام أكثر، بيها أشرح ؾبال
  [.الو الرجوع أرجو السجون عن فبتع فصل كتب تفصيبلً  اعبنائية، العقوبات كتابو ُب عودة

 من اؼباجستي شهادة أخذ أخذىا، والَّيت السجون ألحكام اؼباجستي رسالة عن يتحّدث: أوالً  الوائلي الشَّيخ
 أىل دبعارف عبلقتها ما السجون وأحكام !ُتدرِّس؟ ماذا الشريعة كلية بغداد، جامعة ُب الشريعة كلية

 قليل قبل علينا مرَّ  الفقو كلية الفقو، كلية من أخذهُ  فقد البكالوريوس أمَّا اؼباجستي، رسالة ىذه! البيت؟
 ! يقول؟ كان ماذا

ِِ:العاشرةِالوثيقةِرجاءاًِِالعاشرةِالوثيقةِعليناِأعيدوا
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 ىل اؼبذاىب، بني للتقريب ؾبمع أو مركز إنشاء كبو توجو لديكم ىناك كان أنّوُ  خيطرين شيخنا: اؼبقّدم]
 اجملمع؟ ىذا ُب الر واد من كنتم

 ُب أوىل خطوةٍ  ُب جسدهتا وقد بالذات للجمعية ىي وإمّنا يل ليست ىي الفكرة اغبقيقة: الوائلي الشَّيخ
 مالك وفقو حنبل ابن أضبد وفقو الشَّافعي وفقو حنيفة أيب فقو ندرِّس ُكنَّا الفقو كلية ُب ألنَّنا الفقو، كلية
 أحد أو اغبوزة أساتذة ألحد اْلُمقارن الفقو كتاب ُب سواء، صعيدٍ  على الصَّادق ؿُبَمَّد بن جعفر وفقو

 ىذه ُب توُب الَّذي برضبتو، ا تغّمده اغبكيم سعيد السيِّد آل تقي ؿُبَمَّد الشَّيخ اؼبرحوم الكلية أساتذة
 صبعنا ف في وأبدعت، وأعطت أّصلت الَّيت اغباّدة الذىنيات ومن البلمعني من وىو برضبتو ا تغمَّده السنة،

 من صُبلة استعراض إىل باإلضافة حسَّاسية، بدون اإلسبلمية اؼبذاىب آراء وأخذ اإلسبلمية اؼبذاىب آلراء
 الطوسي للشَّيخ كاػببلف فقهائنا، مؤلَّفات ُب الفقهية اؼبسائل من وصبلة نستعرضها، ُكنَّا الَّيت العقائد
 عندنا منهجاً  ُيشكِّلُ  َكان ذلك كل   اإلسبلمية، للمذاىب أخرى ُكتب من نقرؤه كنا فبَّا اػببلف وأمثال
 األجواء ىذهِ  ُب نشأنا فنحنُ  العلمية، االذباىات ُب اإلسبلمية للمذاىب اؼبختلفة األمزجة بني للجمع
 ُب كّنا بل ذلك إىل ميل أو توج و ِعندنا أنَّ  يُقال فبل عليها، وَترعرعنا تربّينا األجواء ىذهِ  أنَّ  نقول ونكاد

 . [ذلك من الصَّميم
 حد   على الصَّادق اإلمام مع حنبل ابن وأضبد حنيفة وأيب الشَّافعي أجواء ُب ذلك من الصَّميم ُب ُكنَّا بل

 مرحلة!! بغداد ُب الشريعة كلية ُب السجون أحكام اؼباسرت مرحلة..!! البكالوريوس مرحلة ىي ىذه سواء،
 :الدكتوراة رسالة مناقشة وقتِ  ُب الوائلي للشَّيخِ  األوىل الصورة الصور رجاءاً  لنا اعرضوا: الدكتوراة

 
 الدكتوراه أطروحة يُناقس وىو الوائلي أضبد الشِّيخ الرسالة اسم عليها مكتوب تبلحظون الصورة ىذه

 جامعة ُب العلوم دار بكلية اإلسبلمية الشريعة قسم ُب منو اإلسبلم وموقف األجي استغبلل واؼبوسومة
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 (.منوِاإلسالمِوموقفِاألجيرِاستغاللُِ: )الدكتوراه رسالة ىذهِ  ،3283 أيلول 30 بتاريخ القاىرة

 
 أثناء اعبامعي الروب التخر ج، روب أو اؼبناقشة روب يرتدي الوائلي الشَّيخ أنَّ  حيث واضحة: الثَّانية الصورة
 .3283 سنة الدكتوراه رسالة مناقشة

 : الوائلي الشِّيخُ  درسوُ  الَّذي ىو فهذا
o الفقو كلية ُب النجف ُب الُسنِّ  الفقو ُب غطس البكالوريوس مرحلة ُب.  
o السجون أحكام ُب اؼباسرت مرحلة وُب.  
o ىي كامل، بشكل اغبوزوية الدراسات ُيكمل مل أنَّوُ  عن يتحّدث بنفسو وىو الدكتوراه مرحلة وُب 

 .وأخرى بدرجةٍ  شيعي نَ َفسٌ  فيها ذلك مع ولكن شافعية، ُسنِّية ىي أساساً  اغبوزوية الدراسات
  (:المنبرِمعِتجاربي) كتابوُ  وىذا
 ىذه يعن ،3228 ،3232 األوىل، الطبعة بيوت، الزَّىراء، دار حياتِو، من األخية السنوات ُب وكتبوُ 

ِوسأبدأُِ -:يقول أموٍر، عن يتحّدث وىو ،321 صفحة ُب تقريباً، سنوات طبس بأربع وفاتوِ  قبل الطبعة
ُِأكملِلمِأّنيِىو:ِاألّول - فعلها عدم على ندم أمور - فعلوِِِعدمِعلىِندمتُِِالَّذيِاألّولِبالقسم

ِوكلَِِوالفلسفةِالفقوِوأصولِالفقو - اغبوزة ُب يعن - اإلسالميةِبالعلومِالمتعلقةِالدراسيةِالدورات
ِمنِالبُدِِّبلِمكثفةِغيرِعاديةِبدوراتِاالكتفاءِعدمِينبغيِكانِفقدِآخرِه،ِإلىِالعربية،ِمشتقات

ِومعوُِِالصباِدورِفيِيومهاِوأناِخصوصاًِِللمنبر،ِضرورياًِِأساساًِِتعتبرِالَّتيِالعلومِبتلكِتامةِأحاطة
 آخرِ  إىل - ذلكِبعدِجدَِِّممَّاِشواغلِىناكِوليسِالهّمةِوترتفعِالذىنِويستوعبِالصعابِتسهل

 مؤثراً  بقي قد األمر ألنَّ  وذلك ،333 صفحة ُب أيضاً  وذكرهُ  ،321 صفحة ُب ذكرهُ  الكبلم ىذا الكبلم،
 يسعى مّت عمرِه، آخر ُب الكتاب ىذا مّت؟ - تالفيوِِِإلىِاآلنِأسعىِِممَّاِكثيراًِِعانيتُِِوقد - نفسوِ  ُب
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 فإنّ  ىنا ومن - الفقوِوقواعدِالفقوِوأصولِالفلسفةِفيِكاملةِدوراتِإكمالِعدمِوىو - تبلفيو إىل
 أصول درس ال أنَّوُ  من نفسوِ  عن يصرِّح ىو!! ؽبا قيمةَ  ال وفقيو ؾبتهد الوائلي أنَّ  من الشائعة الفكرة ىذهِ 
 قواعد حبسب االجتهاد ؼبستوى تؤّىلوُ  الَّيت الكاملة تفاصيلها على مطّلعاً  يكن ومل الفقو قواعد وال الفقو

ينيَّة اؼبؤسَّسة  !! الدِّ
ِوقد - 333 صفحة ُب بنفسوِ  الوائلي كبلم ىو ىذا! ؽبا أصلَ  ال الَّيت الشائعة األفكار من الكثي ىناك

ِِممَّا - وفاتوِ  من سنوات أربع أو سنوات طبس قبل طُبع الكتاب ىذا - اآلنِأسعىِمماِكثيراًِِعانيت
ِوذلكِالفقوِوقواعدِالفقوِوأصولِالفلسفةِفيِكاملةِدوراتِإكمالِعدمِوىوِتالفيوِإلىِاآلنِأسعى
 مرحلة! النَّاصب الفقو ُب غاطس ىو البكالوريوس فمرحلة الكبلم، آخر إىل - إكمالهاِعلىِالتوفرِلتعذر
 من باؼبئة وتسعني طبسة بنسبة مكتبتو! اغبوزوية الدراسات يكمل مل! الدكتوراه ومرحلة! كذلك اؼباسرت
 اؼبنطق! البيت أىل حبديث والواضح الفاضح جهلوُ ! ىذه ىي ويُفضِّلها يقرأُىا الَّيت الكتب! اؼبخالفني كتب
 اؼببلمح ىي ىذهِ ! اؼبئة ُب مئة اؼبخالفني منطقُ  إنَّوُ  بصلة، البيت أىل إىل ديت   دبنطق ىو ما بو يتكلم الذي

  !!الوائلي الشِّيخِ  مدرسة منهجيَّة ُب الواضحة
 القيامة، يوم ىذا عن سُتساَءلون موقفكم؟ ىو ما أيديكم، بني وضعُتها اغبقائق كل   تقولون؟ ماذا أنتم

 األموات أو األحياء سواء معنّي  بشخصٍ  ال اؼبراجع عن أربدَّث حني وأنتم أجيال أربعة اؼبراجع، وخصوصاً 
 الوائلي عليها جىن أجيال أربعة الوائلي، ؼبدرسة ومدحهم للنَّاس وحثِّهم بتشجيعهم الوائلي فكر نشروا الَّذين
 الستينات جيل للوائلي، النَّاس وّجهوا الَّذين ىم اؼبراجع اؼبراجع، ىم الرئيس والّسبب كبية جناية

!! اغُبجَّة اإلمام وجو ُب السفياين مع للوقوف اآلن مهيَّأة أجيال وىذه والتسعينات والثمانينات والسبعينات
 .األبرت الفكر وىذا األعوج الفكر ىذا بسبب
 مصاديق ىذه الوائلي الشِّيخ مع طويل طويلٌ  طويل واغبديث كثياً  وأتعبتكم طويبلً  صار الربنامج وقت

 .القادمة غبلقات ُب والكثي الكثي وسيأتيكم
 البرتاء، اؼبدرسة البرتاء، الوائلي مدرسة منهج مبلمح أو فبيزات عن إصبالية صورة اآلن عندكم صارت أعتقد

 للتمّسك الشِّيعة وتدفع اؼبعاصرة الشِّيعيَّة مرجعياتنا تؤيّدهُ  اّلذي اؼبنهج ىذا األبرت، اؼبنهج عن تتحّدثُ  الَّيت
 للشيعة ىنيئاً  اعبهات، صبيع من بكم ؿبيطة الوائلي ثقافة مكان، كلِّ  ُب الوائلي الشَّيخ فتبلحظون بِو،

 ..!! البرتاء بثقافتها
  ... أبرت قولٍ  ُكلِّ  ومن برتاء فكرةٍ  كلِّ  من زماين إمام بوجو وأعوذُ 
  ... األبرت اؼبنهج ؽبذا ُحبَّاً  قلِبو طيَّاتِ  ُب حيملُ  شخصٍ  ُكلِّ  شرِّ  من زماين إمام بوجو وأعوذ
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 . .. تعاىل ا شاء إنْ  غداً  ال ُملتقى ... الَقَمر رَِعايَةِ  ُب  أَْترُكُكم
 اإلًْزَسًِْذ عَلَى ًَهُزَبثِعٍِنَب هُشَبىِدٌِنَب ًًَُخٌُهِ ًُخٌُىِنَب عَيْ الىَسْةَ إوْشِف احلُسَني أَخٍِهَ ًَخْوِ عَيْ الىَسْةِ وَبشِفَ ٌَب

  ... احلُسَني أَخٍِهَ ثِحَكِّ
 ..  أبرت ُكلِّ  ومن البرتاء اؼبدرسة َىذهِ  ومن األبرت اؼبنهج ىذا من الفضل أبا يا الكرًن بوجهك نعوذُ  .. َقَمر يا

  ... اؼبسي بداية ُب كبنُ  طويبلً  زال ال واغبديثُ  غداً  نلتقي
  ... اهلل أهَبىِ يف ... خَوٍعبً الدُّعَبء أَسأَلُىن

  



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

- 52 - 
 

 
 
 
 
 
 
 

ِ: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.
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ِمعِالتحيات
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ِى 0417ِ
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