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 الْوِئَخ ثَعد ًَالثَّالثٌُى السَّاثعخُ خُمَلَحَالْ

 ىٌُوسًاخلَ دُباحل اجلُصْءُــ  فَبطِوَخ َّب لَجَّْهِ

  2ق الٌائلِ - 12ج الجَسَاءَح ضَعْفُ - 2 ق الشِّْعِّ الٌالع يف األثرت ادلنيح هالهحُ
 

  ... بَػَناِتْ  أَبْػَناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم ََلـٌ سَ 
  ..!!. فَاِطَمةِيَاِلبَّيك9ِِ َمَعو َونَػتَػَواَصلُ  َمَعَنا يَػَتواَصلُ  َحالِوِ  َعلى بَاقَياً  ُعنوانُنا زاؿَ  ال

 اؼبؤسَّسةِ  وسطِ  ح صوصاً خُ  الشِّيعيَّة الثَّقافة ساحة على يُهيمنُ  الَّذي األَبرت اؼبنهج مَلمحِ  ح واغبديثُ 
ينيَّةِ   اؼبنهج َمَلِمحُ  فيوِ  تتجلَّى الَّذي النَّموذجي اؼبثاؿ عند اؼباضية اغبلقةِ  ح اغبديثُ  َكاف الرَّظبيَّة، الشِّيعيَّةِ  الدِّ
اً، واضحٍ  بشكلٍ  األبرت  .عليو ِ ا رضبةُ  الوائلي الشَّيخ اؼبنرب، بعميدِ  ُيسّمونوُ  كما اؼبعروؼ اػَبطيب إنَّوُ  جدَّ

 الوثائقِ  ومن الصَّوتية، الوثائق من الفيديوية، أو التسجيلية الوثائقِ  من ؾبموعةً  تناولتُ  اؼبتقدِّمة اغبلقةِ  ح
 أصُفها الَّيت الوائلي الشَّيخ مدرسة منهجيَّةِ  ظِباتِ  عن تتحدَّثُ  الوثائق ىذهِ  مضاميُ  والصورة، بالصَّوت
ا الَبرتاء، باؼبدرسة ا الَبرتاء باؼبدرسة أصفها وإمبَّ  ؼبنهج والػُمعارض والػُمناح الػُمناقض األبرت اؼبنهج تتبّنَّ  ألَّنَّ
 باالجتهادِ  يرتبطُ  فيما اغبديثُ  مرَّ  .عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الطاىرة الِعرتَة َمنطق حبسبِ  والِعرتة، الكتابِ 

 ح وربدَّثتُ  واحداً، أجراً  يناؿ أخطأ وإذا أجرين ؿُ ينا أصاب إذا اجملتهد أفَّ  من الوائلي، الشَّيخ يتبنَّاه وما
  9الربنامج ىذا يُتابعوف للَّذين مَلحظة ُأضيف فقط اعبهة ىذه

ينيَّة العلميَّة اغبوزة طلبة من الربنامج يُتابع ِلمن تنبيوٌ  ُأضيفها الَّيت اؼبَلحظةُ   الػُمستصفى) كتاب لرياجعوا9 الدِّ
 طاىر أحاديَثوُ  خرَّج التوفيقية، اؼبكتبةُ  يدّي، بي الَّيت الطبعةُ  ىذه زّاس،الغ حامدٍ  أليب( األصوؿ علم من

 ربت ،585 صفحة إز 523 صفحة من فلرُياجعوا شعَلف، توفيق بإشراؼ الَّيت الطبعةُ  ىي وىذهِ  شيخ،
 آخرِ  إز ،(أحكاموو  أركانو ح والنَّظر االجتهاد ح األوَّؿ الفنّ  اجملتهد، حكم الرَّابع، القطب9 )العنواف ىذا

 بينوُ  فيما ويقارنوا بتمعُّن الفصل ىذا ح جاء ما وليقرأوا ،585 صفحة ح تنتهي الَّيت اأُلخرى التفاصيل
 لعلم األصل الكتابُ  ىو ىذا الشِّيعّي، الوسط ح ااِلستنباط طريقة وعن االجتهاد معّن عن يعرفونوُ  ما وبي

 جاء حديثاً  منها قرأتُ  حي أمس يـو حلقةِ  ح عنها اغبديثُ  مرَّ  الرِّسالةُ  الرِّسالة، كتاب بعد األصوؿ
ثنا ا رسوؿ على ُمفرتىً   يناؿُ  أصاب إذا اجملتهدُ 9 قاؿ الَّذي ىو ا رسوؿ أفَّ  من العاص ابن عمرو بوِ  وُبدِّ
 .واحداً  أجراً  يناؿ أخطأ وإذا أجرين
 الشَّافعي، إدريس ابن لػُمَحمَّد ،(الرِّسالةُ ) ،(الشِّيعي األصوؿ علم مصادرُ 9 )اآلخر الكتاب ىو وىذا
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 أو الكتاب كل ح مكتوباً  جاء ما لرياجعوا الشَّافعي، الغزّاس حامد أليب ،(األصوؿ علم من واؼبستصفى)
 عن يعرفونو ما وبي الكتاب ىذا ح جاء ما بي ولُيقارنوا إليها أشرتُ  الَّيت الصفحات ىذه ح األقل على

 ىناؾ وكم التشابُو من ُىناؾ كم بنتيجةٍ  وليخرجوا الشِّيعيّ  الوسط ح االستنباط عملية وعن داالجتها عملية
ينيَّةِ  اؼبؤسَّسةِ  فكر وبي البيت أىل عن البعيد الفكر ىذا بي فيما التَلقي من  ىي ىذه الرَّظبيَّة، الشِّيعيَّةِ  الدِّ

 .األوز اؼبَلحظة
ا األوصياء سيِّد على واضحٍ  فاضحٍ  كذبٍ  من الوائلي شيخنا ذكرهُ  ما 9الثَّانية اؼبَلحظةُ   األمر ىذا ُأكرِّرُ  وإمبَّ

 ا لرسوؿ قاؿ اؼبؤمني أمري أفَّ  من دائماً  الوائلي يُردِّدىا الَّيت الكلمة ىذهِ  وبفظوف الشِّيعةِ  من الكثري ألفَّ 
 أمري على ُمفرتاة الكلمةُ  ىذهِ  !!(عرضكِيُطهِّرُِِالِفكيفِنعلكِطهَّرِقدِاهللِإن9َِّ )عائشة خبصوص
 ىذهِ  تُردِّدوف فأخذىم الوائلي منرب ربت تعلَّمتم عليّ  وآؿ لعلي   شيعةٌ  أنَّكم تقولوف من يا وأنتم اؼبؤمني
م يعلموف ال وىم الوائلي الشَّيخ عن وبفظوَّنا اػبليج مناطق ح الشِّيعةِ  من وِكراراً  ِمراراً  ظبعُتها وقد الكلمة  أَّنَّ

 .سّيء قصدٍ  دوف من ولكن اؼبؤمني، أمري على يكذب الرَّجل أفَّ  كما اؼبؤمني أمري على يكذبوف
 الطبعة وىذه عليو اِ  رضبةُ  اؼبفيد للشَّيخ ،(البصرة حرب ح العرتة لسيِّد والنصرة اعبملُ 9 )كتاب ىو ىذا

 إيراف، اؼبقدَّسة، ُقم ،الشُّهداء سيِّد واؼبطبعة األنصار، دار الناشر قمري، ىجري 0321 األوز، الطبعة
ثنا حيثُ  الِكتاب ىذا ح جاء ما لُكم أقرأ ،150 صفحة  اغباجة، موطن منوُ  أقرأ بتفصيلٍ  اؼبفيد الشَّيخ وُبدِّ

ِوألقت - وأتباعها عائشة يعين - المؤمنينِأميرِعسكرِمنِدنواِحتَّى -1509 صفحة ح قُلت كما
ِعلىِعائشةِوألقت -( نفسها عائشة وألقت9 )مكتوب ،(نفسها على عائشة وألقت) يبدو - عائشة
ِكانِكماِاأليمنِإلىِواأليسرِاأليسرِإلىِاأليمنِمنكبهاِعنِيمينهاِوقَ َلبتِمعهاِكانتِبردةًِِنفسها
ِقالتِثُمَِِّاالستسقاء،ِعندِيصنعُِِاهللِرسولُِ ِوجوهِفيِبوِِِفحثتِفناولوىا،ِترابِمنِكفَّاًِِناولوني:

 - عائشةِفعلتِوَلمَّاِبدرِبأىلِاهللِرسولِفعلِكماِالوجوهِتشاى:ِوقالتِالمؤمنينِأميرِأصحاب
ِأصحابِوَحصبِِِالُبردِقلبِمنِفعلتِماِعائشةِفعلتِوَلمَّا -9روايتوِ  ح اؼبفيد الشَّيخ يقوؿ أفْ  إز
 أفَّ  اربباعت - َعاِئَشةِيَاَِرَمْيتِِِِإذَِِْرميتِِِوَما:ِقال - اؼبؤمني؟ أمري قاؿ ماذا - بالترابِالمؤمنينِأمير

 أىل َحَصب َلمَّا ،﴾زَهََ اللّوَ ًَلَـىِيَّ زَهَْْذَ إِذْ زَهَْْذَ ًَهَب﴿9 وآلو عليو ا صّلى ا رسوؿَ  خاطب الُقرآف
 ماذا اؼبؤمني، أمري أصحاب مع الشَّيء نفس فعلت عائشة (،الوجوهِشاىت)9 األعظم النَّبّ  وقاؿ قريش،

 أمري موقفُ  ىو ىذا - رمىِالشَّيطانِولكنَِِّعائشةِياَِرميتِِِإذِِْيتَِِرمَِِوَما -9ؽبا قاؿ اؼبؤمني؟ أمري قاؿ
 .عليو وسَلموُ  اِ  َصلواتُ  َكَلموِ  آخر إز - رمىِالشَّيطانِولكنَِّ - عائشة من اؼبؤمني
 ابن الزُّبري برأس لوُ  ِجيء َلمَّا ،183 صفحة ح عائشة وناصرهتم عائشة ناصروا الَّذين عن قالوُ  الشَّيء ونفس
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ُِصحبةِاهللِبرسولِلكََِِكانِلَقد -9الكلمة ىذه وقاؿ اؼبؤمني أمري - الزُّبيرِوجوِفيِفتفّرس - العواـ
 منخريو ح الشَّيطافُ  دخل فالزُّبريُ  - الموردَِىذاِفَأوَردكِِمنَخَريكِدخلِالشَّيطانِولكنَِِّقرابةِومنوُِ

 ِلَما ُأضيفوُ  عليو، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  علي   ـُ كَل ىو ىذا رمى، الشَّيطاف ولكنَّ  رمت الَّيت ىي ما وعائشة
 من أيضاً، طويلة ستكوف اليـو ىذا ح اغبلقة أفَّ  ويبدو طويلةً  أمس يـو اغبلقةُ  َكانت فقد حديثٍ  من تقدَّـ
 واغَبَقائقِ  بالوثائقِ  اؼبشحونةِ  اغبَلَقاتِ  ىذهِ  ؼبتابعة صربَهُ  يُواصل وأفْ  َعَليّ  يصرب أفْ  عليو اغبقائق يعرؼ أف أراد

  .واؼبعلومات
 079 رقم الوثيقة أعرضوا رجاءاً 9 07 رقم بالوثيقة ترتبطُ  9ثالثة ومَلحظة

 اإلسَلـ نظرية شارح أنا تفصيَلً  والقانوف، الشريعة بي السجوف أحكاـ بالسجوف اؼباجستري ح رسالَّيت وأنا]
 العملية، والسنة األحاديث، عشراتو  السجن تشرع آيات طبس السجن، تشرّع الكرًن بالُقرآف آيات طبس
 بس اؼبؤمني، أمري اإلماـ سجن، أسَّس الثَّالث اػبليفة سجن، أسَّس الثَّاين اػبليفة سجن، أسَّس النَّبّ 

 س يتسع وما اإلصَلحية اعبزائية الفكرة نظرية أساس على قامت اؼبؤمني أمري اإلماـ أّسسها اللي السجوف
 القادر عبد اؼبرحـو كتبوُ  ما إز نظرؾ وألفت مغطى، كاملة صورة السجوف نظاـ أكثر، بيها أشرح ؾباؿ
  [.الو الرجوع أرجو السجوف عن فبتع فصل كتب تفصيَلً  اعبنائية، العقوبات كتابو ح عودة

 إز أشار أخرى، مقاطع وح حديثو من اؼبقطع ىذا ح الوائلي الشَّيخ إليها أشار الَّيت اؼبصادر صبلة من
 الكتاب اإلسَلـ، ح اعبنائية العقوبات كتابوِ  إز وأشار عودة، القادر عبد اؼبرحـو ىو ظبَّاه كما اؼبرحـو

 بداية ح أُعِدموا الَّذين ومن اإلخواف قيادات من عودة القادر فعبد اإلخوانية، الُكُتب من وىو معروؼ
 .اؼبعاصر اؼبصري التأريخ ح اؼبعروفة ةاؼبنشي قضيَّة النَّاصر، عبد الغتياؿ اإلخواف ؿُباولة بعد اػبمسينات

 طابعة قضيَّة ،(الرِّفاعي طالب السيِّد أماس9 )كتابو ح الرِّفاعي طالب السيِّد ذكرهُ  ما أمس يـو علينا مرَّ 
 9الرِّفاعي طالب السيِّد قاؿ وقد مناشريِه، لطبع الدعوة غبزب الكويت من الوائلي الشَّيخ جلبها الَّيت الرونيو

ِانتماء،ِِبالِلكنِالدعوةِلحزبِوُمباركاًُِِمؤيِّداًِِالشَّهيرِالُحسينيِالمنبرِخطيبُِِالوائليِالشَّيخِكان -
 مناشريىم الدعوة حزب ح الدعاة يطبع أفْ  ألجل - أيَّامِِخاللِالرونيوِجهازَِمعوُِِوَجلبِعادَِِوبالفعل
 الِفكر ىذا ح َكرَع قد اآلخر ىو ولكنَّوُ  نتمِ ي ر أنّو صحيحٌ  اعبّو، ىذا من جزءٌ  ىو الوائلي فالشَّيخ اغبزبية،

 القادر عبد وكتاب عودة القادر عبد ظبَّاه كما اؼبرحـو مثاؿ، إالَّ  ىذا وما القطب، الفكر ىذا وح اإلخواين
 . عليو اِ  رضبةُ  الوائلي الشَّيخ وؾبالس أحاديث ح نرصدىا أفْ  يبكننا كثرية أمثلة من مثاؿ إال عودة
 بي عرضتوُ  ما أمس يوـِ  َحلَقةِ  ح قليل، قبل بّينتُ  كما،  أمس يـو حبلقة اؼبرتبطة اؼبَلحظات أىم ىذه تقريباً 

 . الوائلي الشَّيخ مدرسة منهجيَّة ظِبات تتناوؿ َكانت فيديوية أو صوتية وثائق من أيديكم
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 !؟..الشِّيعي الفكر ح الرَّئيسة العناوين ربت الوائلي الشَّيخ فكر ظِبات سأتناوؿ اغبلقة ىذهِ  ح
 9 الرباءة ىو عقديتنا ح عنواف أوَّؿ

 فالصََّلةُ  للصََّلة، الوضوء دبثابةِ  والرباءةُ  ،(َوالَواَليَةِالبَ َراَءةُِِالدِّينُِِِإنَّما) ،﴾ثِبللّوِ ًَُّؤْهِي ثِبلطَّبغٌُدِ َّىْفُسْ فَوَيْ﴿
ـ   كامل َطهورٍ  من والبُدَّ  َلة،الصَّ  ح الشروع قبل َطهورٍ  من البُدَّ  باطلة، طهورٍ  دوف من  الصََّلة ُيصاحبُ  تا
ا ،(اهللِإالَِِّإلوِال) (؛ال) بػػ تبدأ التوحيد عقيدةُ  العقيدة، ح الرباءةُ  ىي كذاؾ غبظاهتا، من غبظةٍ  آخر إز  إَّنَّ

 الرباءةِ  وأساس لرباءة،ا دوف من للواليةِ  معّن ال وإالَّ  الوالية، عقيدةُ  تأت ذلك وبعد الرباءةِ  من البُدَّ  الرباءة،
 إلثبات اؼبخالفي معَ  وجدؿٍ  نقاشٍ  َعن أو باللساف لعنٍ  عن ىو الرباءة عن حديثي ليس الفكرية، الرباءةُ  ىو

 الرباءةُ  الرباءة، مظاىر ومن الرباءة، حواشي من كلُّو ىذا البيت، أىل أعداءِ  ؼبطاعنِ  لذكرٍ  أو ضَللتهم،
 األقواؿِ  ح العاطفيَّة والرباءةُ  الفكرية الرباءةُ  ىذهِ  وتتجلَّى عاطفيَّة، براءةٌ  عليها ترتتَّبُ  فكرية براءةٌ  ىي أساساً 

ا الفكرية، الرباءةِ  بتحقُّق إالَّ  تتحقَّق ال الرباءة ونِيَّةُ  األساس، ىي النػِّيَّةُ  قطعاً  واألفعاؿ،  بالنِّيات، األعماؿُ  وإمبَّ
 ح عناوين ىناؾ أفّ  حديثي ح قصدتُ  ولكنَّين شرَحها، أُريد وال الرباءةِ  ؼبعّن أَُنظِّر أفْ  أُريد ال ىنا أنا

 .الرباءة عنوافُ  ىو أوَّؽبا ومن أنبِّها من الشِّيعيَّة عقيدتنا
 وليست دائماً، الطريقة هبذه يتحدث إنَّوُ  دائماً، الوائلي الشَّيخ بو يتحدَّثُ  فبا مباذج أيديكم بي سأعرضُ 

ٍ  زمافٍ  ح بلحاظٍ  ُأِخذت قد القضيةُ   الوائلي الشَّيخ مسريةُ  اجتماعّي، أو سياسي   لظرؼٍ  زماين   مقطعٍ  ح معيَّ
 وح أو شعرهِ  ح أو لقاءاتوِ  ح أو ؾبالسوِ  ح ذلك كاف إفْ  الشَّكل، وهبذا النَّحو هبذا ىي آخرىا إز أوَّؽبا من

 . اػبطّ  طوؿ على ِىيَ  ِىيَ  القضيَّة نثره،
ِِ:91ِرقمِةالوثيقِلناِاعرضواِرجاءاًِ

 ذلك يبنع وال ا إالَّ  إلو ال بلواء نستظلُّ  بأصبعنا كبنُ  عقائدنا، جداوؿ تعددت مهما واحدة، أُمَّة كبنُ  وا]
 دمنا ما الصَّحابة جداوؿ من اآلخروف يستقي بينما البيت، أىل جدوؿ من يستقي فبَّن أنا أكوف أف من

 [.اعبداوؿ ذهى يبدُّ  الَّذي اإلسَلـ نبع عن نبحث ُكلُّنا
 الشريف، الكاح ح اؼبؤمني أمريُ ! اعبداوؿ؟ ىذه يبدُّ  الَّذي الوائلي الشَّيخ عنو يتحدَّث الَّذي ىذا إسَلـٍ  أيُّ 

 عيوفُ  بعض، ح بعضها يُفرِغُ  َكِدرة عيوفٌ  ُىناؾ9 اؼبنابع من لوني عن يتحدَّثوف أحاديثهم ح البيت وأىلُ 
ا صافية عيوفٌ  ىناؾو !! واألوساخ واجملاري القذارات  !! ؿُبَمَّد آؿِ  عيوفُ  إَّنَّ

 أمريُ  اؼبؤمني، أمري ؼبنطق باؼبئة مئة معارض منطقٌ  إنّو! الوائلي؟ الشَّيخُ  بو يتحدَّثُ  الَّذي ىذا منطقٍ  أيُّ 
 القذرة، اعبداوؿ لتلكَ  اؼبنبعُ  ىي الكدرة فالعيوف كدرة، عيوفٍ  وعن صافية عيوفٍ  عن يتحدَّثُ  اؼبؤمني

 باؼبئة مئة خاطئٍ  فهمٍ  أيِّ  وَعن يتحدَّث؟ جداوؿ أيِّ  َفعن النَّظيفة، اعبداوؿ لتلك اؼبنبعُ  ىي الصَّافية وفوالعي
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 ىذا على يوافقوُ  وِلمن الوائلي لشيخنا وىنيئاً  أصبعي، عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  ؿُبَمَّد وآؿُ  ؿُبَمَّدٌ  يُريدهُ  ِلما
 .عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  اؼبؤمني أمريُ  يصفها كما القذرة الكدرة موبُعيوَّن ودبنابعهم جبداوؽبم اؼبنطق
ِ:لناِاعرضوىاِرجاءاًِِالعشرونِالوثيقة

 وليس اؼبعتربة كتبنا من كتاب س توجد أف استطعت إذا يديك بي ُكتبنا األمر واقع ح الصَّحابة سبّ ]
 ال ولكن البيت أىل تسبُّ  كتب السنة أىل عند إليها، تلتفتوا أف هبب نقطة ىذي ُمعترب، كتابٍ  ُكلّ 

ا نقوؿ وال الكتب تلك نسبة السنة على كبمل  منزلة يعلموف السنة أىل ألفَّ  أبداً، السنة ألىل منسوبة إَّنَّ
 تعرتؼُ  ال باألحرى أو قاعدتنا هبا تعرتؼُ  ال الَّيت الكتب بعض أيضاً  وعندنا وجل، عزّ  ا عند البيت أىل
 ا رسوؿ صحابة عندنا احنا الشِّيعة، بي عليو متفق ىنا عندنا ما أكو أكو ؼبفروضا يعين صباعتُنا، هبا

 مثل شعبة ابن اؼبغرية أجعل أنا عندي من تريد ما انت قطعاً  صحيح، هبم نقيم نعم وتكريبنا، تقديرنا موضع
 أقيِّم أبداً، شعبة ابن اؼبغرية حاؿ حالو أجي ما أنا اقباز من الو دبا اػبطاب ابن عمر اػبطاب، ابن عمر
 وبي عمر بي أيضاً  أقيِّم اؼبغرية وبي ُعمر بي أُقيِّم وكما ال، أشتم أينّ  أّما ىذا، ومنزلة ىذا ومنزلة ىذا منزلة
 ح السبّ  من شيء عندنا ما إحنا السبّ  أمَّا بعضاً، بعضهم يقيَّم كاف الصحابة وىم الصحابة، من غريه
 .[اعبُّهاؿ بعض من فعل ردود عملية إالَّ  ىذا مثل
 الشَّيخ فإفَّ  البيت أىل حديث ُكتبِ  إز رجعنا لو9 أقوؿ ولكنَّين الوائلي الشَّيخ كَلـ على شيئاً  أعّلقُ  ال أنا

 ح اؼبوجود الكتاب ىذا ،(اعبناف مفاتيح) كتاب إز نرجع أفْ  أردنا لو أخرى، طائفةٍ  عن يتحدَّث الوائلي
 أفْ  أردنا لو الكتاب ىذا الشِّيعيَّة، اغبسينيات أكثر وح الشِّيعيَّة، اؼبساجد رأكث وح الشِّيعيَّة البيوت أكثر
 أيادي ربت ُمتوفػِّرٌ  والكتابُ  فيو، وردت الَّيت واؼبضامي وأدعيتوِ  زياراتوِ  على فاحصة سريعة نظرةً  عليو نُلقي
 ىي أخرى ؾبموعةٍ  عن أخرى، فةٍ طائ عن يتحدَّث الوائلي الشَّيخ أفَّ  ُيشخِّصوا أفْ  يبكنهم الشِّيعة أكثر

 .يطرحوُ  الَّذي وهبذا يقولو الَّذي هبذا البيتِ  أىل ؼبنهجيَّةِ  عَلقةَ  ال والَّيت عنها يتحدَّثُ  الَّيت وطائفتوُ  ؾبموعتوُ 
ا  على يكوف أف أمَّا ؼبرَّتي، أو ؼبرَّةٍ  كاف إذا مقبوالً  سيكوف الكَلـُ  ىذا! التقيةِ  من ىذا إفَّ 9 البعض يقوؿ ردبَّ

 كما بتقيَّةٍ  ىو ما فذلك األحواؿ، ُكلِّ  وح واؽبزؿ اعبدِّ  ح يكوف وأفْ  والنثر، الشعر ح يكوف وأفْ  اػبطّ  طوؿِ 
 ح كاف أنَّوُ  يتحدَّث كاف أنَّوُ  من العاشرة الوثيقة ح أتذّكر ما على علينا مرَّ  اؼبتقدِّمة، الوثائق ح علينا مر

 ؿُبَمَّد آلؿِ  والػُمناىضِ  الػُمخالفِ  الفكر صميمِ  ح صميم؟ أيِّ  ح صَّميم،ال ح كانوا معو ومن ىو الصَّميم،
م حنيفة أيب وعن حنبل ابن وعن الشَّافعي عن يتحدَّثُ  كاف حينما أصبعي، عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ   وأَّنَّ

 .اؼبتقدِّـ الكَلـَ  أُعيد أفْ  أُريد وال سواء، حد   على الصَّادؽ فقوِ  مع فقَههم يدرسوف كانوا
ِ:والعشرينِالحاديةِالوثيقةِفيِالوائليِالشَّيخِإلىِنستمعِولكن

 اللي العصور اإلسَلـ، على ربسبها ما تقدر ما ال ال اػبَلفة بعد من سنة، كم ىذي الراشدة اػبَلفة]
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 طَلقاً،إ يطبقوىا ىؤالء أجو ما مبادئو اإلسَلـ اإلسَلـ، على بعد ربسبها ال اإلسَلـ على ربسبها ما مرَّت
 أىلو عند اإلسَلـ ال، ال، اإلسَلـ، الواقع وإالَّ  إسَلـ، قشرة يسموىا قشرة أكو تأرىبهم إز ترجع إذا ىؤالء

 .[رعاتو عند ضُباتو عند
ِ:والعشرينِالثَّانيةِالوثيقةِإلىِبعدهِالَّذيِالمقطعِإلىِنذىب

 ابن علي عن يبحث الثاين اػبليفة اجا9 يقوؿ ارقة الصواعق كتابو ح حجر ابن حادثة لك أذكر وخّليين]
 إز راح طلع9 لوُ  قالوا عليو سأؿ بالدار عليو مر يبَّو، شغل عنده الصَّحابة، من ؾبموعة وياه طالب أيب

 طّبوا الصَّحابة ؾبموعة وياه الثاين اػبليفة اجا9 يقوؿ بيده، وبرثها كاف بيها، يشتغل ضيعة عنده البستاف
 ح منسجمي قعدوا ُثَّ  يشتغلوف، وقاموا مساحي لزموا ُىمَّ  ساعة حواس علي إلماـا ويّا واشتغلوا للبستاف

 أنا لك قاؿ واحد إسرائيل بين من كنت لو9 قالو الثاين للخليفة اإلماـ لو التفت بيناهتم مداعبة صار جو
 وابن أخوه أنا ا، رسوؿ أخو أنا9 قالو الكرًن، غاية أكرِّمو9 قالو لو، تصنع ماذا موسى ا نب عم ابن

 ىذا نربح حّتَّ  وا ؾبلسك ىذا قاؿ رداءه خلع اػبليفة قاـ9 يقوؿ انتظرين، وتكريبك وا بلى9 قاؿ عمو،
، أف إز ىذا عن توّخر ما اؼبكاف  يراجع خلو باغبديث عندي يباسطو، وقعد الرداء على واجلسو نقـو

 .[مطولة تفصيَلً  ىالرِّواية تشوؼ ارقة الصواعق
 وأف اؼبؤمني أمري عن نتحدَّث أفْ  ألجل عليوِ  نعتمد كبنُ  مصدر ارقة الّصواعق وىل اؼبهازؿ، ىذه ما

 ىذا ما السَّقيفة؟ رؤوس وكبارِ  السَّقيفةِ  مع عَلقتوِ  ح عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  اؼبؤمني أمري موقفَ  ُنشخِّص
 والَّذي اؼبتقدِّـ باؽبراء جاءنا ما مثل! عباَءتُو؟ عمر لو يفرش أف اؼبؤمني أمري إكراـ أفَّ  وىل القوؿ؟ من اؽبراء

 اؽبراء هبذا جاءنا ما مثل عرضك، يُطهِّر ال فكيف نعلك طهَّر ا إفَّ 9 للنَّبّ  قاؿ عليَّاً  أفَّ  من ذكرهُ  مرَّ 
 النَّبّ  أفَّ  من بيافال روح تفسريهِ  ح حقي إظباعيل ذكرىا هبا، يعبأوف ال اؼبخالفي نفس روايةٍ  إز ُمستنداً 

 نعلك، فردت أحدِ  ح قباسةً  أفَّ  من فأخربه جربائيل عليو فنزؿ ُيصلِّي كاف وسلَّم وآلو عليو ا صّلى
 فأرادوا توّقعوا، ىكذا الُسنن من كاف األمر ىذا أفَّ  عرفوا الصَّحابة وكأفَّ  األمري فكأفَّ  رجلِو، من فأخرجها

 اغبادثة ىذه من استنتج اؼبؤمني أمري فإفَّ  ىذا، نعلوِ  ح كانت قباسةً  إفَّ  وقاؿ النَّبّ  فنهاىم ذلك يفعلوا أف
 َتطهَّر مكافٍ  أيّ  ح الرِّواية، ىذه ح الوائلي الشَّيخ دقَّق لو الرِّواية، ىذه ح جاء كما عائشة وطهارة براءة
 نفسها تُناقضُ  الرِّواية ىذه إذاً؟ النعل طهارة فأين رجلو من النَّبّ  وألقاه قبساً  صار النعل النعل؟ فيها

 اؼبؤمني؟ أمري قوؿ معّن فما رجلِو، من ا رسوؿ ألقاه ولذلك قبساً  النعل كاف النعل؟ طهارة فأين بنفسها،
  .وتّرىات أكاذيب ىذه

9 الوائلي مصادر ىي ىذه ارقة، الصواعق ىو؟ ما اؼبصدر الّسابقة، الرتّىات كتلك أخرى تّرىات وىذه
 أمَّا الوائلي، مصادرُ  ىي ىذه ،(حقي إظباعيل عودة، القادر عبد القرطب، تفسري الرَّازي، الفخر ريتفس)
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 أحاديث الكَلـ، مرَّ  كما للسُّخرية، وموضع مهزلة الُقمِّي فتفسري الُقمِّي تفسري وأمَّا!! زبالة فحديثو الكاح
 أف الشِّيعةِ  من يُريد الَّيت اؼبصادر ىي واصبالنَّ  وأحاديثُ  الوائلي، مدرسة ح للسخرية موضع البيت أىل

 من حالةٍ  ح ىم معوُ  ومن وعمر اؼبؤمني أمري أفَّ  ىنا لنا يعرض فهو منها، تعّلموا وفعَلً  منها يتعلَّموا
 .كتبػَهم هبا شحنوا الَّيت اؼبخالفي تّرىات ىي ىذه والعاطفة، االنسجاـ

 أفَّ  كيف عمر عن والرِّوايةُ  مسلم، صحيح من مسلم، كتاب نم واغبديث السَّابقة اغبلقات ح علينا مرَّ 
 ح رأيهما أفَّ  ومن آشباً، خائناً  غادراً  كاذباً  كاف أنَّوُ  بكر أيب ح رأيكما أفَّ  من9 وللعبَّاس لعليِّ  يقوؿ عمر
 قيمة افم مسلم، صحيح ح علينا مرَّ  الكَلـ وىذا خائناً، آشباً  كاذباً  غادراً  كاف أنَّو من كذلك، عمر

 علينا الوائلي الشَّيخ بوِ  وبثو الَّذي اؽبذياف ىذا ما واألباطيل، األكاذيب وىذه اؽبراء ىذا ما ارقة، الصواعق
 !! ىذياف ح ىذياف إنّو ؾبالسِو، ُكلِّ  وح اػبط طوؿ على دائماً 

ِ:الوائليِللشَّيخِفيديوِوالعشرينِالثَّالثةِالوثيقةِلناِاعرضوا
 يقّيم عمر اظبع أنا اآلخر، يقّيم واحد الصحابة أشوؼ الباحث بروح اگعد َلمَّا لباحثا بروح آنا أرجوؾ]

 من واحد لو يشتم أف مصلحة عنده أحد ماكو الصحابة، يقّيم والُقرآف الصحابة يقّيم بكر وأبو الصحابة،
 تنّبهلي، عم، داوال ذوال وعمر وعليّ  بكر أبو نظرؾ الفت خل أوَّالً  ال ألنوُ  التفت، ا، رسوؿ صحابة
 اؼبسألة إذاً  زين، تنّبهلي شوؼ عّمك، أوالد وال خاس أوالد وال قرايب ال واحد بوقت وعاشوا سَلح ورفقاء

 منابع ضبلة ذوال اإلسَلـ، ضبلة ذوال الُقرآف، ضبلة ذوال باعتبار عقائدياً  احنا مربوطي أننا من أكثر مو
 اشگايل عنو، اشكاتب الُقرآف ونشوؼ عنو، اشكاتب لتأريخا نشوؼ عندىم، من بواحد مّرينا إذا الفكر،

 .[ىذا من أكثر مو وأحكامنا، بعقائدنا يتصل ما دبقدار أكثر مو اؼبقاييس ىذه وفق نقيِّمهم عنو
 يتحدَّث عّمن أدري وال! عليو؟ وسَلموُ  اِ  صلواتُ  علي   مع سَلح رُفقاء وعمر بكر أبو كاف مّت أدري ال

 ىو اؼبنطق ىذا ىل الشِّيعة أسأؿُ  أنا غريِه، وعن علي   عن فيتحدَّث! الفكر؟ منابع وعن فالُقرآ ضبَلة عن
 !الكبرية؟ اعبامعة الزِّيارة منطق ىو ىذا ىل أصبعي؟ عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  البيت أىل منطق
ِ:والعشرينِالرابعةِالوثيقةِفيِالوائليِالشَّيخِإلىِنستمع

 تقوؿ يقوؿ، األَِئمَّة، أحد يعترب ىذا أفَّ  إز التفات عندؾ عندؾ، تدري فةاػبَل مضموف تدرس عندما]
 عشر، اثنا بعدي من اػبلفاء أو األئمَّة النَّبّ  عن الوارد اغبديث ىذا تفّسر َلمَّا بالنتيجة اغبديث كتب

 ما هبؤالء، بّشر نعم، ا، رسوؿ هبم بّشر اللي اػبلفاء من ىذا وأوالده، مرواف صبلتهم من اثنعش يقولوف
 يصري اشراح أدري ما أقوؿ ىاللوف أقرأ من ألنَّوُ  العظيم، با قسم با، قسم افتهم ما صاير أنا أدري

 إذا ىالنَّماذج كاف إذا ننشئها راح اشلوف مالتنا األجياؿ أجيالنا، ننشيء اشلوف يصري اشراح احنا بتارىبنا
 مرواف إذا للخَلفة بعد عندنا اشظل ىاه، علي، اإلماـ فبص وأحطّو بكر وأبو عمر بصف أحطّو أنا ىذا
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 تارىبو نقرأ ؼبػّا ىذا اؼبآسي، تلك إز األمر بوِ  ينتهي اللي الرجل ىذا ىاه، بعد، باػبَلفة اشظل ذوال مثل
 .[اػبلفاء من خليفة ونعتربه اػبلفاء بصفّ  كبطّو قبيبو
 قالوُ  فبا أكثر شيئاً  أُعلِّق أفْ  أُريد ال مرواف، عن دَّثيتح ىو ىو؟ منطقٍ  أيُّ  اؼبنطق ىذا يعين تقولوف؟ ماذا

 اؼبنطق، ىذا يتبّنَّ  ال يفهم الَّذي اغبقيقة، ىي وتلك أفهم، ال أصبحت أنَّين يبدو يقوؿ وىو الوائلي الشَّيخُ 
 ..!! الرؤية ح وضوحاً  يبلكوف وال بصريةً  يبلكوف ال الَّذين منطق ىو ىذا

ِ:العشرينِلخامسةاِالوثيقةِإلىِاآلنِنستمع
 9 يقوؿ]

ِرقدواِالبالِأىلٌِِإذاِخيارٌِِوالِِِِِِدُِ   ولِوالِالٌِ   مِالِهللِد   الحم
ِأحدُِِلوِيحزنِلمِماتِوآخرٌِِِِِِِأحدٌِِبوِيفرحِلمِجاءِخليفةٌِ

 ةاػبَلف يُبثلوف مثَلً  ىؤالء السلسلة أف نقرأ بتأرىبنا َلمَّا تصور الدرجة، ؽبا األمر انتهى يعين ىالنوع من
 أيب ودبستوى عمر دبستوى كبطو يعين الراشدة اػبَلفة ظبت على كبطو نشيلو كبطو ىذا يعين اإلسَلمية،

 اإلماـ لك ىبلي كاف اللي اؼبستوى ىذا هباؼبستوى، كبطو ىاه، علّي، اإلماـ دبستوى عثماف، ودبستوى بكر
ِحتَّىِمِّنُهمِاألوَّلَِمعَِِالرِّيبُِِِفيِِِِّاعتَرضََِِمَتىَِوللشُّورى،ِهللِِِفَ َيا9 )يگوؿ عليو ا سَلـ اؼبؤمني أمري

 األمر يبَّ  انتهى النتيجة يقوؿ ،(طَاُرواِِإذَِِْوِطْرتُِِأسّفواِإذِأْسَفْفتُِِولكنَّنيِالنَّظَائِرَِىِذهِِإَلىِأُقْ َرنِِصرتُِ
  .[ىاللوف إز ىاؼبستويات، إز أُقَرف أفْ  إز
 مع يُقارف وُعمر، بكر أيب وبي والعباسيي األمويي ُخلفاء يب يقارف ىو األعوج؟ الفهم ىذا ما أدري ال

 اػبطبةُ  من مقطعٍ  إز يذىب ذلك وبعد بينهم فيما يقارف الراشدين، باػبلفاء ُعرفوا الَّذين اػبلفاء
 أدري؟ ال ىكذا األمر انقلب فكيف الراشدين، اػبلفاء ح وطعنٌ  ذـ   ىي الشقيقية واػبطبةُ  الشقشقية،

 يبكن ال وعمر، بكر أيب وبي بينهم فيما كبرياً  فارقاً  هبدُ  ىو ُثَّ  والعباسيي، األمويي خلفاء عن يتحدَّث
 الَّذي اؼبقطع ىذا إز الشقشقية اػبطبة إز اغبديث يعطفُ  ُثَّ  وعمر، بكرِ  أيب أفضلية جهةِ  من اؼبقايسة،

 أبو ىو منهم واألوَّؿ - مِّنُهمِاألوَّلَِمعَِِِفيَِِّالرِّيبُِِضَِِاعترََِِمَتىَِوللشُّورىِهللِِِفَ َيا9 )اؼبؤمني أمري فيو يقوؿ
 الشورى ح معوُ  كانوا والَّذين عفاف ابن عثماف إز ُيشري ،(النَّظَائِرَِىِذهِِإَلىِأُقْ َرنِِصرتُِِحتَّى - بكر

 إفَّ  ُتَلحظوف أال لث،والثا والثَّاين األوَّؿ باػبليفة الطَّعنِ  ح واضحةٌ  خطبةٌ  ىي الشقشقية فاػبطبةُ  العمرية،
 ..!! التَّيو من حالةٍ  وح الوضوح، من عدـٍ  حالةِ  وح زببُّط، حالةِ  ح الرَُّجلَ 
ِ:والعشرينِالسادسةِالوثيقةِإلىِنستمع

 ىو صار إذا بأفَّ  تصوَّر ألنَّوُ  ليش؟ إزالتو ح الثاين اػبليفة واجتهد العمل، خري على حبيّ  كاف األذاف أف ح]



  14/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 431 ة  الَحَمقَ   النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 13 - 
 

 عرفوا فإذا للجهاد، تطلع ما بعد تبطل راح النَّاس أفَّ  ذلك معّن العمل خري واآلذاف العمل خري على حيَّ 
 ما أوّخرىا األذاف من الفقرة ىاي فقاؿ اعبهاد، إز حباجة واحنا اعبهاد يرتكوف راح العمل خري الصَلة أف

 كلو واجب، مو فاألذا زين، شوية التفت مستحب كلو األذاف ألف ليش؟ مصلحة، عليها ترتتب زاؿ
 واإلقامة األذاف إقامة، بدوف أذاف، بدوف يصلي يقدر أذاف بدوف يصلي هبي َلمَّا الواحد يعين مستحب،
 كاف فإذا زين، الصََّلة ح يدخل يدخل، الصََّلة ح رأساً  هبي يقيم يريد وال يأذف يريد ما مستحّباف،

 تزاد أف مشكلة مو إذاً  العمل، خري على حبيّ  كاف الصحيحة اؼبصادر من صبلة تنقلوُ  كما واألذاف كذلك
 الصَلة تصيح مو اإلسَلمية اؼبذاىب اؼبسلمي باقي التثويب عندىم مو اؼبسلمي اآلف فقرة، تنقص أو فقرة
، من خري  زادىا ىاي األذاف، من مو ال طبعاً  األذاف؟ من النـو من خري الصَلة ىاي زين يثوب، النـو

 ما احنا النـو من خري الصََّلة يقوؿ واحد َلمَّا حساسية بيها ما باألذاف، أدخلها اينالث اػبليفة نفس اػبليفة،
 حساسية بيها يصري ا وس عليَّاً  أفَّ  أشهدُ  طالب أيب ابن عليَّاً  أفَّ  أقوؿ أجي أنا َلمَّا حساسية، فيها نشوؼ
 .[ليش؟

 ابن عمر من اجتهاداً  العمل خري على حيَّ  أزاؿ أنَّوُ  من اػبطاب ابن لعمر تربير من الوائلي الشَّيخ ذكره ما
 منطق ىو ىذا العمل، خريُ  الصََّلة أفَّ  تتصوَّر دامت ما اعبهاد إز تذىب لن النَّاس أفَّ  تصوَّر ألنَّوُ  اػبطاب

 البيت؟ أىل يقوؿ ماذا اؼبخالفي، منطق ىو ىذا النَّواصب،
 الثاين، اعبزء من 177 صفحة ح والثَّاين، األوَّؿ جبزأيو الصَّدوؽ، للشَّيخ( الشَّرائع ِعلل) 9كتاب ىو ىذا
ِقَالَِشاَذان،ِِاْبنِالَفضلَِعنِْ - الرابع اغبديث الصََّلة، علل نوادر ،78 باب ثَ َنا: ِأَِبيِابنُُِِمَحمَّدَِحدَّ
ِاأَلَذان؟ِِمنَِكتتُِرِِِلمَِِالَعَملَِخيرَِِِعَلىِحيَِِّعن - الكاظم اإلماـ يعين - الَحَسنِأَبَاَِسَألِأنَّوُُِِعَمير
ِفَ َقال ِقُ ْلتُِِالَباِطَنة؟ِأوِالظَّاِىَرةِالِعلَّةِتُرِيدُِ: ِفَ َقالَِجِميَعاً،َِأْريُدُىما:  الَّيت يعين - الظَّاِىَرةِالِعلَّةَُِِأمَّا:

ِالَباِطَنةِوَأمَّا - اؼبخالفي منطقُ  ىو ىذا - الصَّاَلةَِعَلىِِاتَِّكاالًِِالِجَهادِالنَّاسَِيدَعَُِِفِلَئالَِّ - هبا تظاىروا
َِعَليَهاَِحثّاًِِيَ َقعِاَلِِأنِِْاأَلَذانِِمنِالَعَملَِخيرَِِِعَلىَِحيَِِّبَِتركَِِِأَمرََِِمنِِْفََأرَادَِِالَواَليةِالَعَملَِخيرَِِفَإنَِّ

 اً حثَّ  مكتوب إليها، ودعاءٌ  عليها حث   يقع ال أفْ  إليها، اً ودعاء عليها حثَّاً  يقع ال أفْ  - ِإلَيَهاِاًَِوُدَعاء
 ربدَّث عليو وسَلموُ  اِ  َصلواتُ  الكاظم فإمامنا التوجيهات، من بتوجيوِ  صحيحاً  يكوف أف ويبكن ودعاًءا،

 باب إمامنا إليها أشار الَّيت فهي اغبقيقية العلةُ  أمَّا السَّقيفة، خَلفةُ  تبّنتوُ  الَّذي التربير وىو الظاىرة العلَّة عن
َِعَلىَِحيَِِّبَِتركَِِِأَمرََِِمنِِْفَأرَادَِ - علي   واليةُ  - الَواَليةِالَعَملَِخيرَِِفَإنَِِّالَباِطَنةُِِاوَأمَِّ - الباطنة بالعلَّة اغبوائج
 بذلك األذاف من تُنسى أفْ  - ِإلَيَهاَِوُدَعاءٌِ - الوالية على - َعَليَهاَِحثِ ِيَ َقعِاَلِِأنِِْاأَلَذانِِمنِالَعَملَِخيرِِ

  .األعوج األبرت اؼبنطق هبذا الشِّيعةِ  شبابَ  ويُثقِّفُ  الوائلي شَّيخال لنا ذكرهُ  الَّذي الكاذب التربير
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ِ:والعشرينِالسَّابعةِالوثيقةِإلىِنستمع
 مسلمة امرأة ضرهبا امرأة أفَّ  اػبرب إليو اجا ألنَّو عمورية غزا ليش؟ عمورية غزا إمبا اؼبعتصم اؼبعتصم، وحّت]

 يعين ندبتك ىاي قالواؿ اػبرب لو نقلوا َلمَّا ىو، اىذ اؼبعصم ومعصماه، صاحت يدىا على جلواز ضرهبا
 على والرجل وامعصماه، تقوؿ كانت اؼبرأة ال ىي بينما تريدؾ، يعين وامعتصماه صاحت بيك، استنجدت

 يا بس زين، للنجدة، رائع َمَثل وضرب اؼبسلمات النساء وحرر اؼبنطقة وغزا جيش لو جهز ىاه ىالكلمة
 كلِّ  ح اؼبسلمي نساء اآلف، عندنا ما األياـ تلك ح رجولتهم ومن وا، إي لبوهتم من شيء عندنا ريت

 مو اللهجة شديد احتجاج استنكار عندنا من اخذ ُخطب عندنا من اخذ سباـ واحنا وتضرب ُتسىب مكاف
  9الشعراء من واحد يقوؿ

ِي   الُيتَّمِا   اي ب   الصِواه   أفِملءِِِت إنطلقِماه   وامعتصُِرضى
ِمي المعتصِوة   نخِتالمسِلمِِِا   لكنَّهِماعهم   أسِت   مسال

  .[وابسميِاليتامىِدمعِوانظريِِِواطربيِالحزاناِنوحِاسمعي
 على ىذا اعبواد، إمامنا لقاتل العباسي، للمعتصم الُكفر، طواغيت من لطاغوتٍ  واضحٌ  جلي   صريحٌ  مدحٌ 

 مستوى ح ىذا اؼبعتصم، ورجولة كنخوة ورجولة لبوة ننابي تكوف أفْ  يتمّنَّ  وىو واػبطابة، النَّثر مستوى
 نُظمت والَّيت( بغداد9 )عنواَّنا الَّيت قصيدتوِ  وح الوائلي الشَّيخ ديواف ديوانو ىو ىذا النثر مستوى ح. الشعر

 9مطلعها 0851 سنة
ِجذاباِرائعاًِِك   وجهِيظلُِّ   سِِِطاباِأمِالهوىِبكِساءِبغدادُِ

 9الرَّشيد ىاروف يبدح حيث ؿُبَمَّد آؿِ  قتلةِ  مدحِ  ح األبيات تأت وىنا
ِِجلَباباِبسحرهِِِعليكُِِِيضفيُِِِمؤثَّلٌِِالرشيدِمجدِمنِسيظلُِّ

( أسيظّل؟) االستفهاـ سبيل على الكَلـ هبذا يقصد الوائلي الشَّيخ إفَّ  يقولوف الَّذين اؼبرقِّعي ألولئك وأقوؿ
 .الشعر ح جاء فبا وأبلغ وصريح واضح الكَلـ فهذا تذىبوف، كما ليس

 ِجلَباباِبسحرهِِِعليكُِِِيضفيُِِِمؤثَّلٌِِالرشيدِمجدِمنِسيظلُِّ
ِا  األدابِرسُِ   ويغِوم  العلِيبنيِِِمجلسٌِِعندكِللمأمونِويظلُِّ
ِا  فأجابِدعتِلمةٍِ  ُمسِلَِنداءِِِكَتائِباًِِيُعدُِِّمٍِ   لُمعَتصِِِدىًِ   وص

 ِ:والعشرينِالثامنةِالوثيقةِإلىِنذىب
 من أحيانا ىبلو ما كتاب افرض كثري هبمع الواقع جّيد كتابو كتاب وعنده هبمع الرجل ىذا الواقع سدير]

 توح َلمَّا يقوؿ الرجل ارتمة، الرتاث كتب من كتاب بيو يعين يقّيم كتاب يبقى ولكن شوية بلهاء فكر
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 من كثري من رضا موضع َكاف اللي سلوكو ح اؼبستقيم الواقع الطيب الرجل ىذا العزيز عبد ابن عمر
 .[طيب مبوذج ُمشرِّؼ مبوذج كاف مبوذج العزيز عبد ابن عمر اؼبسلمي
ِ:والعشرينِالتاسعةِالوثيقةِإلىِأيضاًِِونستمع

 أالؼ ضبلوا اؼبؤرخي بعض يقوؿ أوالده أوالد، خلَّف العزيز عبد ابن عمر بالِعفَّة عرؼ فبَّن بعضهم ومات]
 من تاخذه اللي اغبَلؿ ينمو، شك ماكو اغبَلؿ تأمل اغبراـ، ا بيت إز لحجل نفقتهم على النَّاس من

 .[بسيطة كانت ولو تنمو ا طريق عن تاخذىا اللي األمور ا طريق
 أحاديث ح جاء فبا لكم سأقرأ..!! لديكم واضحاً  صار الرباءة عقيدة ح الوائلي الشَّيخ منطق أفَّ  أعتقد

 9العزيز عبد ناب عمر خبصوص البيت أىل
 مؤسَّسة ونشر ربقيق الثَّاين، اعبُزءُ  ىو وىذا الراوندي، الدين لقطب ،(واعبرائح اػبرائجُ ) 9كتاب ىو ىذا

ِقَاِعداًُِِكنتُِ:ِقَالَِعطاء،ِابنَِِاهللَِعبدَِِأنَِّ - الرَّابع اغبديث ،473 صفحة اؼبقدَّسة، ُقم اؼبهدّي، اإلماـ
 - يقوؿ؟ ماذا عطاء ابن ا عبد - َمروانِِابنِالَعزِيزَِعبدِِاْبنُُِِعَمرِبَِناِرَِّمَِِإذِِْالُحَسين،ِابنَِِِعِليَِِِّمعَِ

َِعبدِِاْبنُُِِعَمرِبَِناَِمرَِِّإذِْ - عليو ا صلواتُ  السَّجاد إمامنا يعين - الُحَسينِابنَِِِعِليَِِِّمعَِِقَاِعداًُِِكنتُِ
ِزَينُِِِإلَيوِفَ َنَظرِالنَّاس،َِأْجَملِِِِمنَِشابٌُِِىوَِذاكِإذِِْوََكانِةِفضَِِِّشَراُكَهاِنَ ْعلٌِِرِجِلوَِوِفيَِمروانِِابنِالَعزِيز

َرف؟َِىَذاِأَتَ َرىَِعطَاءِاْبنَِِيَا:َِفقالِالسَّاَلمَِعَليوِالَعاِبِدين َِواَلِِالنَّاسَِأْمرَِِيَِليَِحتَّىَِيُموتِاَلِِِإنَّوُِِاْلُمت ْ
ِأِلنَّوُِِالسََّماَواتَِأْىلَُِِلَعنوَُِِماتَِِفَِإَذا - العزيز عبد ناب عمر سنوات أربع بقي - َكِثيراًُِِمْلِكوِِِِفيِيَ ْلبث
 عبد ابن عمر بي اؼبقايسة حي نعم البيت، أىل منطقُ  ىو ىذا - اأَلْرضَِأْىلَُِِلوَُِِولََتْسَتغِفرَُِِحقَّناَِيْظِلُمَنا
 الشؤوف بعض ىناؾ نتكا تصرفات، ىناؾ كانت مواقف، ىناؾ كانت أُميَّة بين ُخلفاء بقيَّة وبي العزيز

 زيارة ح نقرأُه وما منهم، واحد ىو وإالَّ  األمويي، ُخلفاء بقيَّة من أفضل العزيز ابن عمر من صدرت
 السَّجاد إمامنا كَلـ ىو ىذا أحدىم، وىو ،(قَاِطَبةِأَُميَّةِبَِنيِِاْلَعنِاللَُّهم9َِّ )غريه ويشمل يشملو عاشوراء

 اػبرائج من الثَّاين اعبزء ح جاء ما ىذا - َحقَّناَِيْظِلُمَناِأِلنَّوُِ - ؼباذا؟ - السََّماَواتَِأْىلَُِِلَعنوَُِِماتَِِفَِإَذا -
 .واعبرائح

 أبو الباقر، إمامنا عن بصري، أبو يرويو ما ،165 صفحة واعبرائح، اػبرائج من أيضاً  األوَّؿ اعبزء ح جاء وما
َِعَليوِالَعزِيزَِعْبدِِاْبنُُِِعَمرَُِِعَليوَِِِدَخلَِِإذِِْالمْسِجد،ِِفيِمالسَّالَِعَليوِِِالَباِقرَِمعَُِِكْنتُِ -9يقوؿ بصري
ِفَ ُيِظهرِالُغالمَِىَذاِلََيِلَينَِّ - الباقر إمامنا - السَّالمَِعَليوِِِفَ َقالَِلو،َِموَلىَِعَلىُِمتَِّكَئاًُِِمَمصََّران،ِثَ ْوبَان
َِرُسولِِِاَْبنَِِيَاِفَ ُقلناِالسَّماء،َِأىلَُِِويَ ْلَعُنوُِِاأَلْرضِأىلَُِِليوعَِِفَ َيْبِكيَِيموتِثُمَِِِّسِنينَِأْرَبعَِويَعِيشِالَعدل
ِاهلل ِقَالَِ - األمويي من الباقي اػبلفاء إز بالقياس قطعاً  - َوِاْنَصاَفوَِعْدَلوُِِذََكرتِألَيسَِ: ِِفيَِيْجِلسُِ:
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 وسَلموُ  اِ  صلواتُ  البيت أىل منطقُ  ىو ىذا - هُُِجْهدَِِالَعْدلََِِوَأْظَهرَِمَلكِثُمَِِِّفيو،َِلوَُِِواَلَحقََِِّمْجِلِسَنا
 وماذا الرباءةِ  أجواءِ  ح زلنا ال !عليو؟ ا رضبةُ  الوائلي شيخنا منطقِ  من اؼبنطق ىذا فأين أصبعي، عليهم
 9معاً  نستمعُ  ثَلثي برقم اؼبرقَّمة الوثيقة إز نذىب الوائلي شيخنا يقوؿ

 زيَّنتو اػبَلفة غريه إذا عليّ  اإلماـ9 يقوؿ السََّلـ عليو عليّ  باإلماـ يبر اَلمَّ  كاف حنبل ابن أضبد الرَّجل]
 مواقف الو حنبل ابن أضبد اإلماـ عجيبة، عليّ  اإلماـ مع مواقف الو الرَّجل نعم، اػبَلفة، زيَّن عليّ  اإلماـ
 .[هباؼبواقف ويتشرؼ عليو ا سَلـ اؼبؤمني أمري اإلماـ مع رائعة

 النَّجف صُبعة إماـ مكتب إصدارات األشرؼ، النَّجف العراؽ ح والشِّيعةِ  السنةِ  لعلماء األوَّؿ ينالوط اؼبلتقى
 استقبالو لدى ظلو داـ السيستاين اإلماـ توجيهات األوَّؿ الوطين اؼبلتقى ىذا فقراتِ  من فقرة أوَّؿ األشرؼ،

ِبينِالخالفِنقاطِإنَِّ -29 فحةوص 1 صفحة ح التوجيهات ىذه ح جاء ما صبلةِ  من اؼبلتقى، أعضاء
 خَلؼ الكَلـ وىذا - أيضاًِِالواحدِالمذاىبِأبناءِبينِموجودٌِِىوِفقهيةِقضاياِفيِوالسنةِالشِّيعةِِ
ا فقهية قضايا ح ليس اػبَلؼ الواقع، ِطالبِالَّذيِىوِحنيفةِأبوِاإلمام - عقائدية قضايا ح اػبَلؼ وإمبَّ

ِزمنِفيِالزكيةِالنَّفسِوإبراىيمِمَحمَّدِجانبِوإلىِاألمويينِنزمِفيِعليِِّابنِزيدِجانبِإلىِبالوقوف
 ح الصَّادؽ اإلماـ عن واضحة والنصوص! الصَّادؽ؟ اإلماـ يدي بي موقفوِ  من يُغريِّ  الَّذي وما - العباسيين

ِاماإلم -29 صفحة ح السيستاين السيِّد يقوؿ أفْ  إز الدين، ىذا من وخروجو ُمروقو وبياف ضَللوِ  بياف
 ىذه وكأفَّ  - رسمياًِِأمراًِِرابعاًِِخليفةًِِطالبِابنِعليِِّاإلمامِاعتبارِجعلِالَّذيِىوِحنبلِابنِأحمد

ينيَّة اؼبؤسَّسة ولذلك اؼبنطق، ىو اؼبنطق مهّمة، قضية القضية  الوائلي الشَّيخ من جعلت الرَّظبيَّة الشِّيعيَّة الدِّ
ينيَّةُ  واؼبؤسَّسةُ  الشِّيعيَّة واغبوزةُ  الشِّيعيَّة اؼبرجعيَّةُ  صرُّ تُ  ىنا ومن باظبها، ينطقُ  الَّذي الرظبي الناطق  الشِّيعيَّةُ  الدِّ
  .منو وعقائَدىا معارَفها الشِّيعةُ  تنهلُ  الَّذي األوَّؿ الّرمز الوائلي ذبعل أف على الرَّظبية
ِ:والثالثينِالحاديةِالوثيقةِإلىِنستمع

 يهمنا ما أحنا غريه، أو الثَّالث اػبليفة طبيعي، اإلسَلمي قتصاداال بعصر عنو يعرب الثالث اػبليفة عصر]
 االقتصاد أساس على تقـو كانت اؼبسلمي اؼبعامَلت التصرؼ كاف، ماشي اؼببدأ اؼببدأ، يهمنا األشخاص
 ككل طبقوه س قوؿ أنت لكن الشرعية، النصوص دبوجب تقـو كانت تصرفاهتم كل يعين اإلسَلمي،

 ما لتطبيقو اتسع ما الراشدين اػبلفاء عصر يعين لتطبيقو، عصرىم اتسَّع ما ألف ال، اإلسَلمي، اؽبيكل
 يطبقوىا قدروا ما اػبَلفة عصر غري العصور أجت َلمَّا ذلك بعد للتطبيق اجملاالت للتطبيق، ؾباالت صارت

 .[الطويل اؼبدى على
 تطبيق عن فيو يتحدَّث الَّذي لثالثا اػبليفة عصر عن الشقشقية اػبطبة ح اؼبؤمني أمري يقوؿ ماذا
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 ىكذا البَلغة، َّنج خطبِ  ومن الثَّالثةُ  اػبطبةُ  وىي الشقشقية اػبطبة ح اؼبؤمني أمري اإلسَلمي؟ االقتصاد
 ابن عثماف يعين - الَقومِِِثَاِلثِقَامََِِأنِِِْإَلى - 9االقتصادية اغبالة وعن عفاف ابن عثماف عصر عن يتحدَّث

 - َوُمْعتَ َلِفوِنَِثيِلوِِِبَينَِِِحْضَنيوِنَاِفَجاًِ - اػباصره عند يكوف الَّذي ىذا ىو اغبضن - ْضَنيوحِِِنَاِفَجاًِ - عفاف
ِنَاِفَجاًِِالَقُومِثَاِلثُِِقَامََِِأنِِِْإَلى - لعثماف اؼبؤمني أمري وصف ىو ىذا والفضَلت، الروث يعين النثيل
 ىو واؼبعتلف روثِو، بي ومعتلفو، نثيلو بي كاف الرجل أفَّ  يعين ث،الرو  النثيل - َوُمْعتَ َلِفوِنَِثيِلوِِِبَينَِِِحْضَنيو
 - معتلف البشر منوُ  يأكلُ  الَّذي للمكاف يقاؿ ال البشر، منوُ  يأكلُ  وال اغبيوانات منو تأكل الَّذي اؼبكاف
ِِخْضَمةِاهللَِمالَِيْخَضُمونِأَبِيوِبَ ُنوَِمعوَُِِوقَامََِِوُمْعتَ َلِفوِنَِثيِلوِِِبَينَِِِحْضَنيوِنَاِفَجاًِِالَقُومِثَاِلثُِِقَامََِِأنِِْإَلى
 األخضر السَّائل فإفَّ  الربيع نبتة زبضم حي واإلبل طري، وىو الشَّيء أكل ىو واػبضم - الرَّبِيعِنِْبَتةَِِاإِلِبل

ِأَبِيوِبَ ُنوَِمعوُِِامََِوقَِ - النَّهم وإز الشراىةِ  إز ُيشري وىذا البعري، َفمَ  يُلطِّخُ  البعري فم من ىبرجُ  الربيع نبتة ح
ُلوَِعَليوِِانْ َتَكثََِِأنِِِْإلىِالرَّبِيعِنِْبَتةَِِاإِلِبلِِِِخْضَمةِاهللَِِِمالََِِيْخَضُمون ِِبوِِِوََكَبتَِعَمُلوَِعَليوَِِِوَأْجَهزَِِفَ ت ْ

 عفاف؟ ابن عثماف خَلفة زماف ح الوائلي الشَّيخ عنو يتحدَّثُ  الَّذي اإلسَلمي االقتصاد ىو أين - ِبْطَنُتو
 والسبعينات الستينات من! التأريخ؟ حقائقَ  يعرفوف ال الَّذين الشِّيعة لشباب وُخداع للشِّيعة ُخداع ىذا أليس

 واػبطباء واؼبنابر الفضائيات ىذا يومك إز الزماف، ىذا إز الزَّماف، ىذا وإز والتسعينات والثَّمانينات
 اسم ربت الضَلؿ ىذا نشر على تؤّكد ذلك وراء من الُعليا يَّةُ واؼبرجع الػُمضلِّة الضالة األحاديث ىذه ينقلوف
 ..!!ضَلؿ ح ضَلؿٍ  ح ضَلؿٌ  الوائلي، الشَّيخ منابر

ِ:والثالثينِالثَّانيةِالوثيقةِإلىِنستمع
 القمار بأثناء القداح فبأثناء قمار، ِقداح يلعبوف األياـ من يـو زَبيدة ويا يلعب الرشيد كاف النَّاس، أقبح من]
 لو قالت تريدين، دبا ؿُبكَّمة أنتِ  ؽبا قاؿ غلبتو، وفعَلً  تريد دبا وُبكِّمها أف غلبتو إذا عليو اشرتطت لو التق

 ضاجعها نعم كانت، ىي اعبواري أقبح من جارية تضاجعها، جاريتك ىاي فبلوكتك ُتضاجع وأف البُدَّ 
 العباسيي عند نظري لو تلقى ما اؼبأموف عيني تتصّور ال ىاه، منو، أورع كو ما اؼبأموف وترى اؼبأموف، طّلعت

اً  مبوذج فد يعين روعة اؼبأموف أبداً،  .[مشرِّؼ رائع جدَّ
اً  مبوذج اؼبأموف رائع، اؼبأمورف روعة، اؼبأموف  ح أمَّا النَّثر ح ىذا الوائلي، الشَّيخ منطقُ  ىو ىذا ُمشرِّؼ، جدَّ
 أولئك وأذّكر البيت، أىلِ  قتلةَ  يبدحُ  وىو أخرى مرَّة األبيات معليك أقرأ بغداد، قصيدتو ح علينا فمرَّ  الشِّعر
 وىو االستفهامية اؽبمزة بإضمار يقصد الوائلي الشَّيخ أفَّ  من اؼبنابر على أو اإلنرتنت على يرقِّعوف الَّذين
اً، سخيف كَلـ  9واضحة اغبقائق ىذه! تقولوف؟ ماذا أقوؿ ولكن جدَّ

ِِجلَباباِبسحرهِِِعليكُِِِيضفيُِِِمؤثَّلٌِِالرشيدِمجدِمنِسيظلُِّ
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 بسحره (بغداد على) عليكِ  ُيضفي سيظلّ  الَّذي اؼبؤثَّل ىذا ؾبدٍ  أي !!..الكاظم إماِمنا قاتلُ  ىو الرشيد
  !؟..جلبابا

ِاآلداباِويغرسُِِالعلومِيبنيِِِمجلسٌِِعندكِِِللمأمونِويظلُِّ
اً  مبوذج! يقوؿ كما روعة اؼبأموف  !!ورائع ُمشرِّؼ جدَّ

ِفأجاباِدعتُِمسلمةٍِِلَِنداءِِِكَتائِباًِِيُعدُِِّلُمعَتِصمٍِِوصدىًِ
 البيت؟ أىل أحاديث تقوؿ ماذا

َِعَليوِِِالرَِّضاَِسِمْعتُِ:ِقَالَِ - اؽبََروي أو اؽبَُروي عن بسندهِ  الرِّواية ىذه لنا ينقلُ  األماس ح الصَّدوؽ الشَّيخ
َِخْلقَِِِشرُِّ:ِقَالِاهلل؟َِرُسولِاَْبنَِِيَاِيَ ْقتُ ُلكَِفَمن:َِلوِفَ ُقْلتَُِِشهيد،َِمْقُتولٌِِِإالَِِِّمنَّاَِماِواهللِِ:ِيَ ُقولِالسَّاَلم
 ا خلق شرُّ 9 يصفوُ  ىكذا اإلماـ - ُغْربَةَِوِباَلدَِمْضيَ َعةَِدارِِِِفيَِيْدفُ ُنِنيِثُمَِِّبِالسَّمِيَ َقتُ ُلنيَِزَماِني،ِِفيِاهلل
 واألحواؿ، واؼبعارؼ العلـو عوار من عليكم أقرأُىا وأنا األماس، ح الصَّدوؽ الشَّيخ ذكرىا الرِّوايةُ  زماين، ح

 عن اؼبنقوؿ األوؿ اغبديث بشهادتِو، إخباره باب اػبامس الباب ،360 صفحة والعشروف، الثَّاين اعبزء
  .الصدوؽ الشَّيخ

 اإلماـ يزوروف الَّذين ءىؤال أسأؿ أنا السَّبعة، األحاديث بزيارة معروفة زيارة ىناؾ الرِّضا، إمامنا زيارات ح
 الزِّيارة ىذه تقرأوف حي الروعة، اؼبأموف عن وُبدِّثهم الوائلي الشَّيخ ىو وىا الوائلي الشَّيخ أتباع من الرِّضا

 قلتُ  أنا أنتم، أنتم، تفعلوف؟ ماذا أـ أنفسكم على تضحكوف أنتم تكذبوف، ىل الرضا إمامكم يدي بي
َِشرَِِِّإنََِِّحقَِِّوقَ ْوُلكَِِوقُلتَِ -9الرِّضا اإلماـ زُباطب وأنت السَّبعة حاديثاأل زيارة ح مضحكة، أنتم سابقاً 
 - ُغْربَِتيِِفيِزَارَِنيَِفَمنِأاَلُِِغربَةَِوِباَلدَِِِمْضيَ َعةِدارِِِفيِيُْدفُ ُننيِثُمَِِّبِالسَّمِيَ ْقتُ ُلِنيَِزَماِنيِِفيِاهللَِخَلقََِِما
 منطق عن إذاً  ُتدافع فلماذا الرِّضا، لإلماـ تقوؿ ىكذا أنت ؛(َحقَِِّقَ ْوُلكَِِوِوقُلتَِ) ،الشَّريفة الزِّيارة آخر إز

َِشرَِِِّإنََِِّحقَِِّوقَ ْوُلكَِِوقُلت9َِ )ىكذا الرِّضا لإلماـ تقوؿ حي أنت باطل، منطق الضاؿ؟ اؼبنطق ىذا الوائلي
 ىو الوائلي قوؿ الوائلي؟ عن تدافعوف ؼباذا إذا اغبّق، القوؿ ىو ىذا ،(بِالسَّمِيَ ْقتُ ُلِنيَِزَماِنيِِفيِاهللَِخَلقََِِما

 الشيطاين؟ اؼبنطق وأين الرضباين اؼبنطق أين الباطل؟ وأين اغبقّ  أين اغبّق؟ ىو الرِّضا اإلماـ قوؿ أـ اغبقّ 
  !سرتّقعونُو؟ موضوع وأيَّ  سرُتّقعوف ماذا خرّبونا،
ِ:والثالثينِالثَّالثةِالوثيقةِإلىِنذىب

 بالصََّلة اإلماـ أفَّ  فقهائنا آراء أرائنا مثل اإلماـ أفَّ  رأي عنده حنيفة أبو حنيفة، أيب ؼبناقشة اؼبدينة من]
، عن القراءة يتحمل  القراءة يتحمل اإلماـ األوليي بالركعتي يقروف وبتاج ما نعم وراه اللي اعبماعة اؼبأمـو

، عن 9 لو قالوا عندكم؟ ما9 گاؽبم عليو، دخلوا إليو، جايي صباعة ىوايا يناقشوه يردوف جايي ىذوال اؼبأمـو
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 أف ونريد نناقشك نريد جايي احنا9 لو قالوا بلى، ؽبم قاؿ القراءة اؼبأموين عن يتحمل اإلماـ أفَّ  تقوؿ أنت
 أحجي يبكن ما خوب أنا رسلكم، على9 گاؽبم العقيدة، ىذه على نبّكتك أف العقيدة ىذه على نبّكتك
 عنا، ينوب ىذا لو قالوا منهم واحد إز فأشاروا أكلمكو وأنا فضلكمأ أعلمكم انتخبوا كلكم ذوال وياكم
ا ناقشتو إذا9 گاؽبم بلى،9 قالوا يبثلكم؟ بلى،9 قالوا عنكم؟ ينوب ىذا9 گاؽبم  بلى،9 قالوا أناقشكم؟ كأمبَّ

 قالوا جج،اغب لزمتكم قد9 قاؿ بلى،9 قالوا تلزمكم؟ حِبُجَّة ألزمتو إذا9 قاؿ نعم،9 قالوا عنكم؟ يتحمل9 قاؿ
 القراءة أربّمل أنا أنو تستكثروف فليش عنكم ويتحمل عنكم ينوب تعتربونو ما انتوا ىذا9 قاؿ كيف؟9 لو

 لكن شرعي دليل وياىم سلك ما الرجل ىو ما، ىو ترى وارئي؟ يصلي اللي أمثل ما ورائي؟ ُيصلي عمَّن
 جايي ذوال اؼبعّن ؽبم يقرب راد لكن عَلقة ول ما باؼبوضوع ما الشرعي الدليل ؽبم يقّرب أف أراد تقريب دليل

 أكو تأرىبو ح الرجل ىذا واغبقيقة أكثر، مو عليو يشوشروف يردوف جايي ىم زين، بالرأي أقنعهم ؾبادلي،
 دبناصرة يفيت وكاف العلويي إز يبيل كاف الرَّجل! العلويي إز ميلو شنهو؟ سببو عليو، الشوشرة من كثري

 إز ذبي َلمَّا يعين االضطهاد، من لكثري ويتعرَّض كبرية، ضبلة شديدة، ضبلة العباسيي عليو ضبلوا العلويي،
ا واضح تلقى األشياء بعض  .[عليو ذبينِّ  فيها أَّنَّ

 ! ؾبالسو؟ طوؿ على حنيفة أيب عن دائماً  اؼبستميت الدفاع ىذا ما أدري ال
ِ:حنيفةِأبيِأجواءِفيِأيضاًِِوالثالثينِالرابعةِالوثيقةِإلىِأيضاًِِنستمع

 اقبلد فعًَل، ضيم، عليها شبع اؽبامشيي جانب إز مواقف الو حنيفة أبو مواقف الو اللي الرجل ىذا]
 طبت الزيت، أحجار قتيل اغبسن ابن ا عبد ابن ؿبمَّد ثورة يدعم وقف ىاشم، بين أجل من بالسياط

 گالتلي ابنِك، مكاف ليتين9 گاؽبا شنهو؟ ؿبمَّد، ياو  وياه يقاتل راح البرط راح ابين أنا9 لو قالت واحدة عليو
 ح اػبطأ ا، معاذ ىبطئ فيما سّيء قصد عنده ما أگوؿ، ما ىالنوع، من مواقف عنده أگوؿ ما! مكانو؟
 .[التطبيق

 حينما ولدي ربسدُ  إنَّك9 الصَّادؽ لإلماـ قاؿ الَّذي أبوه أليس اض؟ ا عبد ابن ؿُبَمَّد ثورة قيمة وما
 فإذا زمانِو، إماـ طاعةِ  غريِ  ح كانت ثورة! اض؟ ا عبد ابن ؿُبَمَّد ثورة قيمة ما!! الصَّادؽ اإلماـ نصحوُ 

ا الثورة ؽبذه ُمناصراً  كاف التأريخ وُبدِّث كما فعَلً  حنيفة أبو كاف  الصَّادؽ، باإلماـ عَلقةٍ  على تكن ر فألَّنَّ
 ح شيء، ُكلِّ  ح ؿُبَمَّد ابن جعفرَ  خالفتُ 9 )يقوؿ كاف أنَّوُ  من عنو نقلت الَّيت لكلمتو مصداؽ وىذا

 موقفو ،(واحدة وأفتحُ  واحدة فأطبقُ  عينيو، يفتحُ  أـ عينيو يُطِبقُ  ؿُبَمَّد ابن جعفر أفَّ  ىل أدري ال السجود
 القضيَّة اض، ا عبد ابن ؿُبَمَّد لنهضةِ  ُمعارضاً  كاف الصَّادؽ اإلماـ ألفَّ  اض ا عبد ابن ؿُبَمَّد مع

اً، واضحة  جلياً  واضحاً  األمر سيجدُ  فإنَّوُ  كلماهتم إز البيت، أىل أحاديث إز يعود أفْ  أراد من جدَّ
 يُظهر أفْ  وباوؿ دائماً  وؼباذا حنيفة؟ بأيب الوائلي الشَّيخ إعجاب ِسرُّ  ما أدري ال قليل قبل قلتُ  كما صروباً،
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 انعداـ حالة جلّيةٌ  ىي كم وتَلحظوف الرباءة أجواء ح كبن !؟..عنو يُدافعَ  فأ ووباوؿ حنيفة أيب مظلوميَّةَ 
 ..!! الفكرية للرباءةِ  واضح انعداـ ىناؾ الوائلي، الشَّيخ منطق ح الفكرية الرباءة
ِ:والثالثينِالخامسةِِِالوثيقةِِِإلىِمعاًِِنستمع

 ال مات، النَّبّ  أف أقوؿ أف أستجيز ما أبداً،توّح، طالب أيب ابن عليَّ  أفَّ  أقوؿ أف لنفسي استجيز ما أنا]
 من واحد إذا اؼبواقف، بعض تصوير ح ىبطئ قد النَّاس بعض أفَّ  أتصوَّر وأنا زين، تنّبهلي أبدا، ال،

 .[النَّبّ  دبوت ماتت ما النبوة أفَّ  ال، جسماً، مات ما أف قصده مو مات ما النَّبّ  أفَّ  يقوؿ مثَلً  الصَّحابة
 وُجزء برنامج من ُجزء برنامج، من ُجزء وىي اػبطاب ابن عمر لكلمةِ  تربيراً  الوائلي الشَّيخ يذكره ـالكَل ىذا
 أىل ألعداء ُيربِّر الوائلي الشَّيخ دائماً  ؼباذا ولكن تعليق، إز ربتاج ال القضيَّة لذلك!! السَّقيفة مقدمات من

 فضائيات توجد وال حسينيات، ح تُقاـ السواجمل شيعة، اجمللس ح اغباضروف! ؟..اػبط طوؿ على البيت،
 ح أو الكويت ح أو النَّجف ح ؾبالسو اػبط طوؿ على دائماً  ؼباذا شيعي، جوّ  واعبوّ  أيَّامِو، ح مفتوحة
 ىي وىذه الفكرية الرباءة اِنعداـ جليّ  بشكل واضح! ؟..النَّسق ىذا نفس على ىي بغداد ح أو البحرين
ينيَّةِ  اؼبؤسَّسةِ  منهجيَّةُ   اإلصرار ىذا ىنا ومن..!! اؼبعاصرة الشِّيعيَّةِ  اؼبرجعيَّةِ  ومنهجيَّةُ  الرَّظبيَّة، الشِّيعيَّةِ  الدِّ
  .الوائلي الشَّيخ فكر بثِّ  على الشَّديد

 ح الرِّفاعي طالب السيِّد أماس كتابوِ  ح يذكرىا الَّيت الرِّفاعي طالب السيِّد بكلمة ُتذكِّرين القضيَّة ىذه
 من خرج قد الصَّدر باقر ؿُبَمَّد السيِّد أفَّ  من لو وقاؿ القزويين الكرًن عبد السيِّد جاءهُ  حينما ،051 صفحة
 (طلع) العراقية اللهجة ح اغبزب، ترؾ أنَّوُ  ويقصد - طلع؟ِالسيِّدِأنَِِّتدريِألم:ِليِفقال - الدعوة حزب
ِأبيِبمقولةِحينهاِواستشهدت!ِالدنيا؟ِفيِيصيرِماذاِطلع،ِوإذا:ِلوُِِفقلتُِ - اغبزب من خرج يعين
 التفكري، نفس تَلحظوف األجواء، نفس - ماتِقدُِمَحمَّداًِِفإنَُِِّمَحمَّداًِِيعبدُِِكانِمنِأالِالصديقِبكرٍِ
 الدعوة غبزب ومباركاً  مؤيّداً  كاف أنَّوُ  من الوائلي الشَّيخ عن الرِّفاعي طالب السيِّد قالوُ  ما قرأتُ  قليل وقبل

ِفإنَُِِّمَحمَّداًِِيعبدِكانِمنِأالِالصدِّيقِبكرِأبيِبمقولةِحينهاِواستشهدتُِ - انتماء دوف من ولكن
ِالصَّدرِباقرِتعبدونُِكنتمِإذاِوأضفتُِِيموت،ِالِحيِ ِاهللِفأنَِِّاهللِيعبدَُِِكانِومنِماتِقدُِمَحمَّداًِ
 إز سنذىبُ  لذلك األشرؼ النَّجف أذاف من قريب وقتٍ  ح صرنا أنَّنا أعتقد - يموتِالِربِ ِفللفكرِِ

  .النَّجف أذاف فاصل بعد إليكم وأعود فاصل
 .ِفيَها اْلُمْسَتودَعِ  َوالسِّرِّ  َوبَِنيَها َوبَػْعِلَها َوأَبِيَها فَاِطَمة َعَلى َصلِّ  اللَُّهمَّ 
 لأى دعاء عن الوائلي الشَّيخ يتحدَّث حيث 9والثالثينِالسَّادسةِالوثيقةِإلىِنستمعِمقدماتِدونِمن

 عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  السَّجاد اإلماـ أفَّ  من يدَّعي وىكذا السَّجادية الصَّحيفة ح جاء الَّذي الثغور
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 9معاً  نستمع القوؿ، من وضَلؿٌ  ىراءٌ  أُميَّة، بين وجيوش عبنود الدعاء هبذا يدعو كاف
 قبل ومن الدولة قبل من ستشاروي يُدعى كاف العامَّة اؼبناسبات عن ذلك مع انقطع وما ىذه عليو ومرَّت]

ا دؿَّ  إذا وىذا يضّن، اإلماـ كاف وما الدولة موظفي  أنا أرجوؾ يعين نفسية، عظيمة قابلية على يدؿ فإمبَّ
 سَلـ اإلماـ كيانو، يدعم دولتو، يدعم رأي ح بّيو يستعي وراي ويوّدي ىاه، أىلي قاتل أبوي قاتل واحد

 دعمو رأساً، للمسلمي تتوّجو فنصحيتوُ  ىذا، لواء ربت اؼبسلمي أفَّ  إز ناظر الو، مو ناظر كاف عليو ا
 على كانوا الَّذين اعبنود لنصر طويل لإلماـ دعاء السَّجادية بالصَّحيفة تلگى ولذلك للمسلمي، يتوّجو
  .[..!!الثغور
 ولكنَّين اؼبوضوع ىذا نع ربدَّثتُ  البيت، أىل يقولوُ  دبا َمعرفة وَعدـ وَجهل وتيو وحرية ضَلؿ، ح ضَلؿ
 على عليهم، اِ  لعنةُ  أميَّة بين جيوش على تنطبق أفْ  يبكن ال الثغور أىل دعاء عبائر9 أقوؿ سريع بشكلٍ 
َهاَِوَلوَّحَِِِأْعُيِنِهمَِنْصبَِِالَجنَّةَِوَاْجَعل - الثغور؟ أىل دعاء ح جاء ماذا اؼبثاؿ، سيبل َِماِأِلََبَصارِِىمِمِّن ْ

 اغُبسي ألصحاب إالَّ  ألحد تُكن ر الصِّفة ىذه - الَكَراِمةَِوَمَناِزلِِِالُخْلدَِمَساِكنِِِِمنِِْيَهافَِِِأْعَدْدتَِ
 متيّسرة اغُبسي ألصحاب ىي الَّيت األوصاؼ ىذه تكوف أفْ  يبكن كيف الشُّهداء، سيِّد من خاصٍ  بتدخُّلٍ 

 أىل دعاء من السَّجادية الصَّحيفة من ىاأقرأُ  أنا العبارات ىذه! األعوج؟ اؼبنطق ىذا ما! اغُبسي؟ لقتلة
اً  واضحة العبارة ىذه لكن النَّسق، ىذا على الدعاء وبقيَّة الثغور،  - َأْعُيِنِهمَِنْصبَِِالَجنَّةَِوَاْجَعل - جدَّ
َهاَِوَلوَّحِِ - !أمية؟ بين أعواف أميَّة؟ بين أعي نصب ! ءة؟للربا منطق أي! ىذه؟ براءة أيّ  - أِلََبَصارِِىمِمِّن ْ

ينيَّة اؼبؤسَّسةِ  حاؿُ  ىو وىذا باؼبئة، مئة الفكريةُ  الرباءةُ  عنده تنعدـُ  الرجل ىذا  !!الكبار مراجعنا وحاؿ الدِّ
 الشَّيخ أستاذ ىذا اؼبظّفر، رضا ؿُبَمَّد الشَّيخ الوائلي الشَّيخ أستاذ ،(اإلمامية عقائد9 )كتابُ  ىو ىذا

 مركز بعدىا، وما 67 صفحة اإلمامية، عقائد كتابُ  الكتاب ىذا الوائلي، الشَّيخ أساتذة من الوائلي،
 لقراءة ؾباؿ ال وبتفصيل ،68 ،67 صفحة اغبويش، سوؽ األشرؼ، النَّجف السعدي، كرَّار مكتبة التوزيع
 الدعاء هبذا يدعو كاف السَّجاد اإلماـ أفَّ  عن يتحدَّث وىو اؼبتقدِّمة، اغبلقات ح عليكم قرأتو وقد الكَلـ
 الَّذي الكَلـ ىذا نفس ولكن األَِئمَّة، باقي على حّتَّ  أكثر األمر ويوسِّع أمية، بين وأعواف وجيوش عبنود

 ىذا اؼبظفَّر، رضا ؿَبمَّد للشَّيخ اإلمامية عقائد كتاب ح منو وأكثر بعينوِ  موجودٌ  الوائلي الشَّيخ بوِ  ربدَّث
 الشِّيعة مراجع يعّدهُ  الَّذي اإلمامية عقائد الكتاب ذاى ح اؼبظفر، رضا ؿَبمَّد الشيخ الوائلي الشَّيخ أستاذ

ينيَّة الرظبية الشِّيعيَّةُ  واؼبؤسَّسةُ   !!عقائدىم فهمِ  ح للشِّيعةِ  مرجعاً  الدِّ
 جواد اؼبريزا تَلمذتوِ  من ومرجع اػبُوئي السيِّد أجوبة ،(االستفتاءات أجوبة ح النَّجاة صراط9 )ىو ىذا

 إيراف، اؼبقدسة، قم وفا، اؼبطبعة قمري، ىجري 0320 األوز الطبعة الطبعة ىذه ،343 صفحة التربيزي،
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ِرأيكمِوماِ؟رأيكمِحسبِالدينِأصولِفيِكتابِأفضلِىوِما -04439 السؤاؿ رقم ،343 صفحة
 السيِّد يقوؿ - المظفَّرِالشَّيخِكتاب - نفسوُ  الكتاب ىذا - المظفَّر؟ِللشَّيخِِِاإلماميةِعقائدِبكتاب
 من التنفيس، جهة ح اإلختَلؼ لكن تنفيس كتابُ  ىو قلت أنا تتذّكروف وإذا - نفيسِكتابٌِ -9اػبوئي

ِيستفادِبأنِبأسِالِموضوعوِفيِنفيسِكتابٌِِالمظفَّرِالشَّيخِكتاب -9يقوؿ اػبُوئي السيِّد! جهة؟ أيّ 
 اػبُوئي والسيِّد اإلمامية، عقائد ح اؼبظفَّر الشَّيخ مع كبنُ  إذاً  التربيزي، جواد اؼبريزا رأي أيضاً  ىو وىذا - منو

 الوائلي والشَّيخ الثاين، اعبزء ىو ىذا االستفتاءات، أجوبة ح النَّجاة صراط ح التربيزي جواد اؼبريزا وتلميذه
 . إليو استمعتم الَّذي حديثو ح

 9اؼبوضوع نفس عن يتحدَّث النَّجفي بشري الشَّيخ معاصر، ؼبرجع الفيديو ىذا ونشاىد
 ر واإلماـ الثغور ألىل خاص دعاء عندهُ  السَّجادية الصحيفة ح عليو سَلـ العابدين زين إلماـا لذلك]

 كاف الَّيت والدموع بعيد يعيش زاؿ ما ىو الطف واقعة بعد بل الوقت ذلك ح السلطة ح يدٍ  أيُّ  لو يكن
 ويدعو الكفار وعلى ركياؼبش على ويدعو الثغور ألىل يدعو ذلك مع عليو ا سَلـ والدهِ  على يسكبها

  ..[.االستعانة إز ويدفعهم اؼبسلمي ينصر أف سبحانو ا
 أدعيةٌ  السجادية الصحيفة أفَّ  يتصوَّروف السَّجاد، اإلماـ يقوؿ ماذا يعرفوف ال صبيعاً  ىؤالء مهزلة، ح مهزلة
 ولكن أُميَّة، ببين لوُ  عَلقة ال رالثغو  أىل ودعاء للشِّيعة، نُِظمت أدعية ىذه السَّجاد، اإلماـ هبا يدعو كاف
ـٌ  الصَّحيحة، بالعقائد وجهلٌ  البيت، أىل دبنطق َجهلٌ ! نصنع؟ ماذا  مرجعٌ  ىذا الفكرية، للرباءة وانعدا

 التربيزي، جواد مريزا ىذا اػبُوئي، السيِّد ىذا اؼبظفَّر، رضا ؿُبَمَّد الشَّيخ ىذا اؼبنرب، عميدُ  ىذا ُمعاصر،
 الشَّيخ مدرسة ح الفكرية للرباءة معّنً  ىناؾ ىل الوثائق ىذهِ  ُكلّ  بعد أعتقد ،[ناعم چنطحي ىالرَّنة وعلى]

 مع تتناسب الَّيت اؼبضامي بنفس أمية لبين السَّجاد اإلماـ دعاء بعد البيانات، ىذه ُكلِّ  بعد الوائلي،
 صار زماين أىل شرُّ  الرِّضا اإلماـ عنو قاؿ الَّذي العباسي اؼبأموف صار أفْ  بعد الشُّهداء، سيِّد أصحاب

 يتمّنَّ  صار الكافر اللَّعي وذلك الفاجر الطاغوت ذلك اؼبعتصم صار أفْ  وبعد ُمشرِّفاً، مبوذجاً  وصار روعة،
 ألمري سَلح رفقاء والثَّاين األوؿ صار أفْ  بعد التفاصيل ىذه ُكلِّ  وبعد! العصر ؽبذا ورجولتو لبوتو الوائلي
، عباءتو يفرش وعمرُ  البساتي ح هبلسوف االنسجاـ غاية ح أصدقاء وكانوا اؼبؤمني  األوقات يقضوف لعلي 
 الشِّيعةِ  رؤوس ح الوائلي هبا وبثو الَّيت واألضاليل واألباطيل الرتّىات بقيَّةِ  إز و، و، و، اغبديث ح اؼبمتعة

  .1112 سنة وفاتو وإز اػبمسينات منذ
 حديثوِ  نشر على اإلصرار عرب الوائلي حديث يُواصلوا أفْ  والفضائيات طباءواػبُ  اؼبرجعيَّةُ  تولَّت ذلك وبعد

 أدري ال وغريبٌ  اؼبنهج، ىذا نشرِ  على شديداً  إصراراً  ُتصرّ  الَّيت السِّيستاين السيِّد مرجعيَّة وخصوصاً  وِفكرِه،
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 القضيَّة أبداً، السيستاين، سيِّدال دبرجعيَّة خاصَّةً  ليست والقضيَّة واألباطيل األضاليل ىذه ُكلِّ  مع! ؟..ؼباذا
ا باعتبار السيستاين السيِّد مرجعيَّة عن أربدَّث لكنَّين شخصية، ليست  ُسؤاؿٌ  ىذا وإالَّ  األكرب، العنواف أَّنَّ
 اإلماـ أفَّ  من الرتّىات هبذه علينا ظهر قليل قبل الَّذي اؼبرجع نفس إز النَّجفي بشري الشيخ إز يُوجَّو

 . رجاًءا السؤاؿ صورة لنا اعرضوا سؤاؿ، ىذا الثغور، أىل بدعاء أميَّة لبين دعوي كاف السَّجاد
 9رجاًءا لنا أعرضوىا السؤاؿ صورة

 
 9اعبواب وأقرأ السؤاؿ عليكم أقرأ اإلنرتنت، على موجود النَّجفي، بشري للشَّيخ موجَّو سؤاؿ ىذا الفتوى،

ِيترضىِِّوىوِفيديوِلوُِِانتشرِماِبعدِوخصوصاًِِالوائليِبالشَّيخِرأيكمِنعرفِممكنِالشَّيخِسماحة)
ِِمنحرف؟ِنظركمِفيِاآلنِىوِفهل - اؼبفروض بكر وأيب عمر على - بكرِوأباِعمرِعلى
ِعالمياًِِخطيباًِِكانِأنَّوُِِيُعَلمِأنِِْوينبغيِعنو،ِاهللُِِرضيِالوائليِالمرحومِعلىِاهللِرحمةُُِِسبحانو،ِباسموِِ
ِيرىِوَكانَِِالمختلفة،ِالمسلمينِطوائفِعلىِيشتملِمجمتعٍِِفيِبةالخطِإلقاءِإلىِيضّطرِكانِوربَّما
ِمنِونعلمِتقيًَّة،ِذكرتِماِيفعلِأنِفيهاِيخطبُِِالَّتيِالمنطقةِشيعةِوحمايةِنفسوِِِلحمايةِوظيفتوِِِمن

ِالمكتبِالهادي،ِواهللُِِمنهمِواحدِأيَِِّظلمِممنِوالبرءاةِوآلوِِِللنَّبيِالشَّديدِوالوالءِاالستقامةِسيرتوِِ
 (. النَّجفيِالبشيرِللشَّيخِالمركزي

 جهلٍ  عن وينمُّ  الوائلي، الشَّيح بسرية واضحٍ  جهلٍ  عن وينمُّ  التقيَّة، دبعّن واضحٍ  جهلٍ  عن ينمُّ  اعبواب ىذه
 وسيلة التقيَّة اػبط، طوؿ على تكوف ال التقية9 أوَّالً  الوائلي، الشَّيخ يقيمها كاف الَّيت اجملالس بطبيعة واضحٍ 

 ُمضطرَّاً، يكوف حي اؼبيتة من اإلنساف يأكل حينما اغباؿ ىو كما الضروري، بالقدر العمل ائلوس من
 أف لوُ  هبوز ال فإنَّوُ  اغبياة قيد على يبقى أف ألجل اغبراـ، ألكل اؼبيتة، ألكل ُمضطراً  اإلنساف يكوف فحينما
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ا اكرتاشاً، يكرتش  أف يستطيع الَّذي اؼبقدار يأخذا أفْ  غريىا من وأ اؼبيتة من ارَّـ الطعاـ ىذا من يأخذ وإمبَّ
 ح ىي التقيةُ  كذلك، التقيَّةُ  ذلك، من أكثر هبوز فَل وإالَّ  الضروية، اغبدود هبذه حياتِو، على بوِ  وبافظ
 ما التقيَّة ح ىي آخرىا إز أّوؽبا من الوائلي الشَّيخ حياة كانت إذا دفعاً، إليها اإلنساف يُدَفعُ  الَّيت اؼبوارد
 تُبيَّ  أف البُدَّ  التقيَّة مواطن أفَّ  ُثَّ  يسكت، أف عليو! النَّاس؟ على األضاليل ىذهِ  يُلقي أفْ  إز يضطرهُ  الَّذي

 شخصِ  من صادراً  كاف سواء اعبواب ىذا! الطريقة هبذه يتكلَّم ىو اػبط طوؿ على الوائلي الشَّيخ للنَّاس،
 ؽبذا موافقاً  يكوف أفْ  البُدَّ  بالنتيجة اؼبكتب من كاف أو ،وحديثو أسلوبو ىو وىذا النجفي بشري الشيخ

 الوائلي، الشَّيخِ  بسرية جهلٍ  عن وينمُّ  ؿبدودة، التقية ألفَّ  التقيَّة بأحكاـ جهلٍ  عن ينمُّ  اعبواب ىذا اعبواب،
 يتكلَّم والعامَّة اصةاػب جلساتوِ  وح التفلزيونية مقابَلتو وح ؾبالسوِ  وح نثرهِ  وح شعرهِ  ح الوائلي فالشَّيخُ 
 ىذا الوائلي الشَّيخ! الرتقيع؟ ىذا ما ُثَّ ! اػبط؟ طوؿ على لوُ  مَلزمةً  كانت التقيَّة أفَّ  فهل الطريقة، بنفس

  العار؟ دوؿ كلِّ  ح ىبطب كاف ىل ،(عالمياًِِخطيباًِِكانِأنَّوُِِيُعلمِأنِوينبغي) اغبديث
 وح الكويت ح الفَلين، واؼبكاف الفَلين اؼبكاف ح عروفة،م ؾبالسوُ  العراؽ ح معروفة، ؾبالسو الوائلي

 ؾبالس ؾبالسوُ  وُمشّخصة، معروفة إليها يذىبُ  الَّيت اغبسينيات وحّتَّ  الكويت، ح ؾبالسوِ  وأكثر البحرين،
 أجياؿ عرب الشِّيعي الذِّىن ح ونُلقيو الضَلؿ بكلِّ  نأت أنَّنا يعين ىذا السنة األفراد بعض حضر إذا شيعيَّة،

 بي ُعرضت الَّيت اؼبقاطع ىذه دليل عن يسأؿ والَّذي! ىذا؟ يومك وإز توحّ  أفْ  إز اػبمسينات من
 الوائلي، مدرسة منهجية ظبات عن تتحدَّث والَّيت أمس يـو حلقة ح عرضتها الَّيت اؼبقاطع ؾبموعة أيديكم،

 ىذا ح اؼبنطق ىذا منحرؼ، منطق ىذا نطقاؼب وىذا البعد، سباـَ  البيت أىل عن بعيدة واضحة ظِبات وىي
 ىو وما برتاء ؼبدرسةٍ  وترقيع وتربير دفع ىذا!! للنَّاس إضَلؿ ىذا!! البيت أىل عن منحرؼ منطق اعبواب
 ال الَّيت العقلّيات ىذهِ  قليل، قبل تقدَّـ كما اؼبنطق وبنفس اللهجة بنفس يتحدَّث البشري فالشَّيخ بغريب،

 اإلماـ أفَّ  من9 فتقوؿ الرباءة معّن تفهم وال السجادية الصحيفة منطق تفهم وال البيت أىل منطق تفهم
 عقوؿ ىذهِ  الصحيحة، العقيدة من فارغة عقوؿ ىذه أمية، بين عبيوش الثغور أىل بدعاء يدعو السجاد

 الكبرية، امعةاعب الزِّيارة على العقوؿ ىذه أعرضُ  ألنَّين! ىكذا أعتقدُ  أنا برأيي، األقل على! وُمضلِّة ضاّلة
 ربكمُ  الكبرية اعبامعة الزِّيارة فإفَّ  الكبرية اعبامعة الزِّيارة منطق على ُعِرضت ما إذا اؼبنطق هبذا ىذهِ  العقوؿ

 كثرياً  الوقوؼ أُطيل أفْ  أُريد وال الضاؿّ  اؼبنطق ىذا من جزء ىو اعبواب ىذا ح جاء الَّذي وىذا!! بضَلؽبا
 .النُّقطة ىذهِ  عند

 والفيديوية الصوتية الوثائق خَلؿ من الوائلي الشَّيخ مدرسة منهجيَّةِ  ظباتِ  ح واضحاً  صار الكَلـ أفَّ  أعتقدُ 
 ذبلَّت أيضاً  الوائلي الشَّيخ مدرسة ح الرباءة لعقيدة العاـ التصوُّر أفَّ  وأعتقد أمس، يـو حلقة ح ُعِرضت الَّيت
 ،25 رقم ُمرقَّمة كانت وثيقة آخر إز اغبلقة بداية من أيديكم بي عرضُتها الَّيت الوثائق خَلؿ من لكم
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 بي وما واضح صوت تسجيل بي ما والصَّروبة الواضحة الوثائق من وثَلثي ستاً  اآلف إز عليكم عرضت
 حديث من مباذج وآخذ الشِّيعيَّة العقيدة عناوين من آخر عنواف إز سأنتقل .والصُّورة بالصَّوت فيديو
 ..!! الوالية عنواف يأت الرباءة عنواف بعد9 أيديكم بي الصورةُ  تّتضح حّتَّ  الوائلي الشَّيخ
ِ:الوائليِللشَّيخِفيديوِوالثالثينِالسَّابعةِالوثيقةِلناِاعرضوا

 وؽبم الكراـ الصحابة ومن الصحابة من الراشدوف واػبلفاء قائم تأرىبي واقعٌ  ىي الراشدين اػبلفاء خَلفة]
 وح اِ  سَلـُ  اؼبؤمني أمري اإلماـ بايعهم اػبَلفة ذروة تسنم إز ووصلوا اغبكم إز وصلوا وعندما إقبازهتم

 جيوش ح وللقتاؿ للجهاد أبناءه وأرسل ووقف وساعد للمسلمي العامة اؼبصلحة ح اندمج الوقت نفس
 .[اؼبسلمي جيوش ومع اؼبسلمي

اً  وصريحٌ  واضحٌ  كذبٌ  القتاؿ، إز أبناَءه أرسل اؼبؤمني أمري أفَّ  الوائلي الشَّيخ من كذبٌ  واِ  اً  جدَّ  جدَّ
اً،  اِ  صلواتُ  البيت أىل مصادر من واحد دبصدر يأتوين أف الوائلي عن يدافعوف الَّذين أربدَّى وأنا جدَّ

 ىلأ على افرتاء ىذا السَّقيفة، راية ربت للجهادِ  أوالده أرسل اؼبؤمني أمري إفَّ 9 تقوؿ أصبعي عليهم وسَلموُ 
 الَّذين أنتم أنتم! ساكتي؟ تبقوف مّت إز واغُبسي، اغَبسن على اِفرتاء اؼبؤمني، أمري على افرتاء البيت،
 ال ُحسييّن، اغُبسيينُّ ! باغبقّ  ينطق أف البُدَّ  اغُبسيين! أخرس شيطاناً  يكوف ال اغُبسيينّ  ُحسينيُّوف، إنَّنا تقولوف

ينيَّة اؼبؤسَّسة داخل موجود الكذب ىذا!! الطباع يزيديُّ  وىو حسيين   أنَّوُ  يّدعي أف  على الرَّظبية الشِّيعيَّة الدِّ
 .اؼبرجعيات مستوى

 ىذه ،0843 ،0843 سنة طُبع الكتاب وىذا الصَّدر، باقر ؿَبمَّد للسيِّد ،(التأريخ ح فدؾٌ ) 9كتاب ىذا
 للشَّهيد التخصصية والدراسات األحباث مركز الناشر الثالثة، اؼبؤسبر ح اقَّقة الطبعة يدي بي الَّيت النسخة
 قمري، ىجري 0316 الطبع تاريخ الصَّدر، الشَّهيد لإلماـ العاؼبي للمؤسبر التابعة التحقيق عبنة الصَّدر،
ِبأخوَّتوِِِيشعرِكانِالعزيزينِولديوِفكاناِمعوِاإلسالمِورّبىِاهللِرسولُِِربَّاهِالَّذيِعليَّاًِِإنَِّ -759 صفحة
ِاشتركِأنَّوُِِحتَّى -9يقوؿ أفْ  إز ؽبا، معّن ال الَّيت التعابري ىذه من اؽبُراء هبذا س عَلقة ال - الماإلسِلهذا
 مصدرٍ  أي ح الردَّة؟ حروب ح اشرتؾ اؼبؤمني أمريُ  - ذاكِيومِالمسلمونِأعلنهاِالَّتيِالردَّةِحروبِفي
 الشِّيخِ  كذب مثل ىذا كذب، ىذا واِ  ـ،الكَل ؽبذا وجودَ  ال موجود؟ الكَلـ ىذا البيت أىل مصادر من

 ال فكيف نعلك طهَّر ا إفَّ 9 عائشة شأف ح ا لرسوؿ قاؿ أنَّوُ  من اؼبؤمني أمريِ  على يكذبُ  حي الوائلي
 ىذه واػبطباء، واؼبراجع العلماء ىؤالء يوّجهو ظُلمٍ  أيُّ  اؼبؤمني، أمري على آخر كذبٌ  ىذا!! عرضك يطهر

ينيَّةال اؼبؤسَّسة  السيِّد حياة أوائل ح طُبع الكَلـ ىذا! يفعلونو؟ الَّذي ما..!! ؿُبَمَّد آلؿِ  عاقَّةٌ  مؤسَّسةٌ  ىي دِّ
 سنة الكتاب ىذا طُِبع ،0871 سنة ح حياتو أيَّاـ آخر ح فيذكرهُ  يعود الكَلـ ونفس الصَّدر، باقر ؿبمَّد
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0843. 
 وأيَّاـ انة سنوات الصَّدر الشَّهيد9 )النُّعماين رضا ؿُبَمَّد الشَّيخ كتاب من أقرأُه وأنا األخري البياف البياف ىذا

 ىذا األخرية، أيَّاموِ  ح الصَّدر باقر ؿبمَّد السيِّد بيت ح كانوا الَّذين األشخاص صبلة من كاف ،(اغبصار
 ىجري 0306 قم، إظباعيلياف، طبعة الطبعة ىذه الكتاب، ىذا طبعة حبسب بياف آخر األخري، البياف
ِوعمرِبكرٍِِأبيِوأبناءِوالحسينِعليِ ِأبناءِياِلكمِأقولهاِأنِوأريدُِ - 214 صفحة الثانية، الطبعة قمري
 - الرَّاشدونِالُخلفاءِمثّلوُِِالَّذيِالسنيِالحكمِإنَِِّالسنيِوالُحكمِالشِّيعةِبينِليستِالمعركةِإنَِّ

َِكانِوالَّذيِالراشدونِالُخلفاءِمثَّلوُِِذيالَِّالسنيِالحكمِإنَِّ - اؼبنطق ونفس الكَلـ نفس تَلحظوف
 - عثماف زمن ح اإلسَلمي االقتصاد عن الوائلي يتحدَّث كاف كما - والعدلِاإلسالمِأساسِعلىِيقوم

ِفيِجندياًِِحاربِإذِِْعنوِللدِّفاعِِِالسيفِعليِ ِحملِوالعدلِاإلسالمِأساسِِِعلىِيقومِكانِوالَّذي
 اؼبؤمني أمري على كذبٌ  ىذا وا! كذب ىذا وا - بكرِأبيِألولاِالخليفةِلواءِتحتِالردَّةِحروب
  .للجهاد أوالده أرسل أنَّوُ  من اؼبؤمني أمري على يكذبُ  ىنا من الوائلي وافرتاء،
! حياتو أيَّاـ ح صدر بياف آخر ح ويكذبُ  ،(التأريخ ح فدؾٌ ) 9كتابوِ  ح يكذبُ  الصَّدر باقر ؿُبَمَّد والسيِّد
 بالفكر ُمعبَّأٌ  ألنَّوُ  الرتّىات هبذه يعتقد ىو سّيء، بقصدٍ  ال للواقع خَلفاً  يكتب فألنّو يكذب، وؿأق وحي

 مصادر أفَّ  العلم مع أصبعي، عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  العصمة بيت ألىل اؼبخالفة باؼبصادر معبَّأٌ  اؼبخالف،
ا ذلك، من خليَّةٌ  اؼبعروفة اؼبشهورة اؼبخالفي  ُكتب ح اؼبعلومة ىذه الصَّدر باقر ؿَبمَّد السيِّد وجد ردبَّ
 فإفَّ  اؼبعلومة، ىذه من خلّية السرية، مصادر واغبديثية، التأرىبية اؼبصادر وإالَّ  اإلخوانّيي، كتب ح القطبّيي،

 وال بكر أيب اػبليفة لواء ربت جندياً  يقاتل ور الردَّة حروب ح يشرتؾ ر عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  عليَّاً 
 ماذا ولكن باؼبئة مئة معارضة واإلمامة، الوصيَّة ح لعقيدتنا ُمعارضة القضيَّة ىذه ذلك، يكوف أفْ  يبكن
 ماذا مّنا، البيت أىلُ  يريدىا الَّيت العقيدةَ  يعرفوف وال الوصية، ومعّن اإلمامة معّن يعرفوف ال ؼبراجع نصنع
 !ؽبؤالء؟ نصنع
ِ:والثالثينِالثَّامنةِِِالوثيقةِِِفيِالوائليِالشَّيخِإلىِنستمع

 وجبت أحسن إذا للجمهور، فبثل اػبليفة أفَّ  اإلسَلـ نظرية ىذا، من أصرح ىوايو اإلسَلـ نظرية واغباؿ]
 إذا9 ؽبم يقوؿ اؼبنرب على الثاين اػبليفة اػبطاب ابن عمر الرجل يوقف وجهو، ح وقفوا أساء وإذا طاعتو
 انطوين صّلحوين، اعوجاج عندي تشوفوف إذا عليكم، نفسي أفرض جاي ما اأن قّوموين، اعوجاجاً  حَّ  رأيتم

 يسمعوف، قاعدين كلهم والصَّحابة بسيوفنا، لقّومناؾ اعوجاج فيك وجدنا لو9 لو قاؿ واحد لو قاـ رأيكم،
اً، سليم موقف ىذا  ييرأ واآلف ىكذا كاف األوالد أمهات ح رأيي9 يقوؿ اؼبنرب على يصعد عليّ  اإلماـ جدَّ



  14/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 431 ة  الَحَمقَ   النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 27 - 
 

 رأيك من إلينا أحبُّ  اعبماعة مع رأيك ال9 قالو واحد لو قاـ اؼبسألة، ح أجتهد أف س بدا الرأي، ىبالف
 شخص نفسو يعترب ألف رأيو، احرـت بالفعل رأيك، احرـت وأنا رأيك إلك9 گالو اإلماـ، جاوبو ما وحدؾ،

 .[فَل وإالَّ  طاعتو وجبت سبثيلهم أحسن فإذا اجملموع، يبثل
 !!شيئاً  أعلِّق ال! اؼبؤمني؟ أمري ح تعتقدوف ىكذا! شيئاً  قُ أعل ال

ِ:أيديناِبينِأعرضوىا91ِِالمرقَّمةِالوثيقةِأيديكمِبينِأعرضُِِوإنَّما
 عليو، ا رضبة مضعوف ابن وعثماف عليو، اِ  سَلـُ  اؼبؤمني أمري اإلماـ بالليل اجتمعوا النزوؿ سبب ىي]

 وأىواؿ القيامة يـو ربديد ح النَّبّ  مواقف من موقف أثر على ىالثَلثة ،عليو ا رضواف اغببشي وبَلؿ
 ىؤالء رجع وُرعب، ىوؿٍ  من وبويو دبا القيامة مواقف من موقف وشرح اؼبنرب على صعد النَّبّ  كاف القيامة،
 الليل من يناـ ما العبادةب الليلة وُبيي أفْ  نفسوِ  على آز عليو ا سَلـ اؼبؤمني أمري اإلماـ الدار، إز الثَلثة

 أنا9 قاؿ مضعوف ابن عثماف كلو، الدىر أصـو أف َعَليَّ  أنا9 قاؿ بَلؿ هباالستثناء، ا شاء ما إالَّ  قط شيئاً 
 النَّبّ  الصََّلة، إز ؾبيئهم ح بالنَّبّ  اتصلوا العادة على الصباح صار أبداً، النَّساء أقرب ال أف َعَليَّ 

 وأصـو وآكل للصََّلة الليل وأسهر أناـ أنا بسنيت، فليستّ  فطرت أحب من9 گاؽبم استدعاىم استدعاىم،
 بقاياىم أولئك عليهم، ا شّدد أنفسهم على شدَّدوا الَّذين ىؤالء إفَّ  رُىبانية، ملَّيت ح ليس النِّساء، وأقرب

 إذاً  السبب، هبذا الكريبة اآلية لتنز  النَّاس، عن واالبتعاد التوّحش وال الرىبانية ديين من ليس الصوامع، ح
 واحنا يومياً  نعيشها اللي األمور من يعين اليومية، حياتنا من ىي نقاط ثَلث تعاخ نازلة والواقع اآلية

 اإلسَلـ منهج من شيء لنا تعكس بالواقع وىي اعبوانب ىذه تعاخ نزلت اآلية مباشرة، بصورة بيها مرتبطي
 أف بعد الثَلثة ىالنقاط فنساير الكريبة ىاآلية شيء منو تعكس اغبياة ح اـالع اإلسَلـ منهج اغبياة، ح

 .[منها الشريعة موقف لنرى النزوؿ سبب عرفنا
ا تعليق إز وبتاج اغبديث ىذا أفَّ  أعتقد ال أيضاً   ىذا إليها، تستمعوف الصوتية الوثائق ىذه لكم أعرض وإمبَّ

 اؼبؤمني أمري بي ُيساوي أنّو حديثو ح واضح األوصياء، يِّدس عن يتحدَّثُ  وىو الوائلي مدرسة منطقُ  ىو
 .اؼبخالفي أحاديثُ  ىي وىذه والوعي، اإلدراؾ من اؼبستوى نفس ح مضعوف ابن عثماف وبي بَلؿ وبي

ِ:أربعينِبالرقمِالمرقمةِالوثيقةِإلىِنذىب
 الليل ربيي دأبك ىذا أنت سباـ،9 لو قوؿي النَّبّ  دأبو ىذا كاف عليو ا سَلـ اؼبؤمني أمري أفَّ  الواقع]

 نفس وح روحك تريح أف بوسعك أيضاً  للراحة وضع ال، للعبادة، ُوضع بس مو الليل ىو لكن نعم بالعبادة
 .[الليل صَلة وبي الراحة بي ذبمع تقدر تقف أيضاً  تنصب الوقت
 باألولويّات، عارفاً  يكن ور وقتو ح لتنسيقا على قادراً  يكن ر وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الؤمني أمري أفَّ  فيبدو
 ..!! الوائلي ؾبالس ح دائماً  يتكرَّر اغبديث من اللوف وىذا
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ِ:19ِبرقمِالمرقمةِالوثيقةِإلىِنذىب
 خَّلىم النَّبّ  مسجد ح سقيفة فرد أكو كانت اإلسَلـ صدر ح الصحابة من ؾبموعة ذوال الصّفة أىل]

 ما بالية ِخرؽ عليهم بالية مَلبسهم ىناؾ، يأكلوف ويناموف يباتوف ىناؾ ػعدوفگيػ مسكن عندىم ما ربتها
 مثل ففي الُفقراء، إالَّ  تبعوه ما األمر، أوَّؿ الضعف بغاية كاف اإلسَلـ أجسادىم، بوِ  يسرتوف ما عندىم
 ىاي زين كبرية، القماش من قطعة عليو ا سَلـ اؼبؤمني أمري اإلماـ غبقت الغنيمة، من النَّبّ  رجع ىاغبالة
 علي لإلماـ اىداىم النَّبّ  قَلدة، شكل على كقَلدة ذىب، من قُػُلب حلي الغنيمة من حصتو اجتها
 تنّبهلي، ُعُنقها، ح وضعتوُ  بوِ  ربلَّت الزَّىراء عليها، ا صلواتُ  لفاطمة اعطاىا عليو ا سَلـ اإلماـ جاهبن

 قطعة وأخذت أبداً، مشكلة يشّكل وما الشرع إليو ندب ما اؼبشروعة األمور من ىذا أفَّ  على يدؿّ  ما
 يعين كلها ملتئمة تكوف ما واعبذوع البيوت أبواب جذوع اؼبدينة أبواب تعرؼ عندىا؟ من اشسّوت القماش

 سرت فوضعتها الدار، داخل ىو ما البيت داخل ىو ما يرى أف يبكن يبر اللي حبيث ىاه، فرجة بيها تكوف
 عليو صلَّى النَّبّ  عادتو على ا رسوؿ وجاء الُقُلب ىذا لبست هبا ربّلت اغبلي ولبست الدار باب على
 9 يصيح الباب ح يقف يومية، فاطمة على يبر باؼبسجد يروح ما قبل وآلو
 يرى فكا بفاطمة، عهد هبدد ويدخل ،﴾رَطيِريَا ًُّطَيَّسَوُن الجَْذ أىْلَ السِّخْسَ عَنىُن لُْرِىِت اهلل ُّسِّدُ إًَّوب﴿

 فكاف اإلسَلـ، ىالكياف أّكدت أفْ  إز جانبو إز وقفت اشلوف أمها أف ويعرؼ خدهبة أمها مَلمح فيها
 بي كانت الروح، تلك وإز أحبَّو الَّذي اعببي ذلك إز وينظر بيها عهد هّبدد فاطمة أفَّ  يرى الوفاء من

 طب ما قَلدة فاطمة عنق ح ؼشا قماش، الباب على سرت اكو شاؼ دخل العادة على زين، جواكبو
 ؾبموعة أكو القصَّة شنهو؟ القصة وطلع، اعببابرة لباس تلبس ؿَبمَّد بنت فاطمة وقاؿ دمدـ، طلع، للدار،

 سلماف دخل فوراً  اؼبوضوع أدركت الزَّىراء يلبسونو، ثوب عدىم أكو ما ؾبموعة جوعاني، الصَّحابة من
 الستار اخذ الستار، ىذا اضبل9 لو قالت بلى،9 قاؿ عم،9 لو قالت دخل َلمَّا عليو ا رضواف امَّديّ 
 القماش وبمل سلماف بو فأقبل ا، سبيل ح بوِ  فليتصدَّؽ لو قل أليب اعطوِ  خذ9 لو قالت الُقُلب ونزعت
 ُقُلبال أخذ أبوىا، فداىا9 فعلت أبوىا، فداىا فعلت9 قاؿ يديو بي وطرحها النَّبّ  رآه فلمَّا الُقُلب ووبمل
 .[الُصفَّة أىل يستدعي قاـ والقماش شبنو وجيبوا بيعوه9 گاؽبم
 ح اغبلقة ىذه ح علينا ومرَّ  الشِّيعة، أيها رؤوسكم على الوائلي الشَّيخ هبا وبثو اؼبخالفي أحاديث ىذه

 يفهم فكا لو ىكذا ىو فعَلً !! أفهم ال أصبحتُ  أنَّين يبدو9 يقوؿ الوائلي الشَّيخ كاف اؼبقاطع من مقطع
 النَّبّ  َغَضب عن ربدَّث فقد السَّخيف، اغبديث هبذا ربدَّث َلَما الزَّىراء ىي َمن ويفهم البيت أىل منهجيَّة

 على وافرتى ا، رسوؿ عن ذلك ُعِرؼ وما! يُدمدـ وىو النَّبّ  عن وربدَّث! ىذا؟ يبكن وىل! الزَّىراء على
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ا فاطمة عن قاؿ النَّبّ  أفَّ  من فاطمة، وعلى ا رسوؿ  وضَلؿ أكاذيب ح أكاذيب اعببابرة، لباس تلبس إَّنَّ
 تنزّلنا لو وحّتَّ  وحّتَّ  اؼبخالفي كتب ح موجودة األحاديث ىذه اؼبخالفي، أحاديث ىي ىذه ضَلؿ، ح

 األحاديث يرفضُ  أيضاً  ىو نرفضها، كبن األحاديث فهذه كتبنا ح موجودة األحاديث ىذه وقلنا
 أبناء من وىو أمس، يـو حلقة ح الكَلـ ىذا علينا ومرَّ  زبالة بأنَّوُ  الكاح حديث ّمييس وىو الصحيحة،

ينيَّةِ  اؼبؤسَّسةِ  ىذه  الَّيت اؼبخالفي بأحاديث يأت بالوُ  فما البيت، أىلِ  حبديثِ  هتزأُ  الَّيت الرَّظبيَّة الشِّيعيَّةِ  الدَّ
 الوائلي غبديث ترقصوا أفْ  تكادوف الطرب يأُخذُكم تموأن رؤوسكم على هبا ووبثوا ؿُبَمَّد، آؿ من تنتقصُ 
  .األبرت اغبديث ؽبذا البيت، أىل أعداءِ  غبديث الضَلؿ، غبديث

 على ماتوا أباؤكم اؼبنطق، ىذا على ماتت أجياؿ العاثر، حّظكم لسوء يا وا، إي العاثِر، حّظكم لسوءِ  يا
 من تنتفعوف الَّذي ما األَبرت، اؼبنطق ىذا وعلى األعوج ؼبنطقا ىذا على أوالدكم تُربّوف زِلتم وال اؼبنطق، ىذا

ينيَّة اؼبؤسَّسة شيئاً، تنتفعوف ال! الوائلي؟ دبنهجِ  االلتصاؽِ   َنطق أُناس اؼبراجع ُتسّوقو، أفْ  تُريد شيء عندىا الدِّ
 أكوف أفْ  يبكن وعليكم، يَّ َعلَ  يُهيمن الشَّيطاف نعم الضَلؿ؟ ىذا يؤيِّدوف ؼباذا وإالَّ  ألسنتهم، على الشَّيطافُ 

 ىل اؼبنطق، ىذا نَزِفَ  وأف ذلك مُبيِّز أفْ  َنستطيع كيفَ  كذلك، واؼبراجع كذلك وأنتم الشَّيطاف عن ناطقاً 
 يقرِّب الَّذي واؼبنطق شيطاين، منطق ىو البيت أىل إز ُيسئ الَّذي اؼبنطق شيطاين؟ أـ رضباين منطق ىو

 أحاديث األحاديث ىذهِ  ىل رضباين؟ منطق اؼبنطق ىذا فهل رضباين، منطق ىو البيت أىل إز الشِّيعي
 مع وعيو ح فيتساوى األمور عواقب يعرؼ ال اؼبؤمني أمري! وقَتو يُنسِّق أفْ  يستطيع ال اؼبؤمني أمري رضبانية؟

 جيوش ح للقتاؿ أبناَءه يُرسل اؼبؤمني أمري الرتّىات، ىذه من ذلك غري إز! مضعوف ابن عثماف ومع بَلؿ
 !!!السَّقيفة
ثنا وىو النجفي بشري الشيخ اؼبعاصر للمرجع الفيديو ىذا نشاىد  اعببابرة، صور من أخرى صورةٍ  عن وُبدِّ
ثنا  9معاً  الفيديو نشاىد وسلَّم وآلو عليو ا صلَّى ا رسوؿ دكتاتورية عن وُبدِّ

 ،﴾ٌُّحَ ًحٌِ إلَّب ىٌ إىْ اذلٌٍ عي ّنطكُ ًهب﴿ نفسو من ينطق ال الرَّسوؿ الرَّسوؿ، ومن ا من يصدر وما]

 ًزثه فال﴿9 يقوؿ وتعاز، سبحانو ا من الرسوؿ من وما الرسوؿ من اإلماـ من ما سبحانو ا من فكّلوُ 

 حاكم يعين اؼبثّقفي بتعبريات بلي الػُمطلق، اغَبَكمَ  تكوف حّتَّ  ،﴾...فْوب ُّحىِّوٌُن حزَ ّؤهنٌى ال
  .[أيو ُيسألوف، وىم يفعل عمَّا سأؿيُ  ال دكتاتوري،

 رسوؿ يصف كيف لسانِو، على ألقاىا الَّذي من أدري ال دكتاتور، معّن ما يعرؼ ال ىذا مسكيٌ  الرجل
ا قاؿ بأنَّوُ  ا رسوؿ على اِفرتاءاً  الزَّىراء يصف الوائلي! دكتاتور؟ بأنَّوُ  ا  أفْ  يبكن اعببابرة، لِباس تلبس إَّنَّ
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 أنَّين أدَّعي ال حديثِهم، من حبديثٍ  وجاءنا النَّواصب بأحاديث ُمشبع ِذىنوُ  فالّرجل لوائليل عذراً  قبد
 كما النصّ  هبذا اؼبخالفي كتب ح حديثاً  أجد ال ذاكرت ح ما حبسب ولكن أحاديثهم كل على اطّلعتُ 

ا باس، ح ىبطرُ  ال اغبقيقة ح رة،اعبباب لباس تلبس فاطمة إفَّ 9 وقاؿ دمدـ النَّب أفَّ  من الوائلي الشَّيخ ذكر  ردبَّ
 ال اغبديث، ىذا يوجد ال عندىم اؼبعروفة الُكتب وح اغبديث ىذا يوجد ال قطعاً  كتبنا ح كتبهم، ح يوجد
 ااِلنتقاص وملؤىا الضَلؿ ملؤىا الَّيت األحاديث عن يبحث دائماً  فهو الوائلي، الشَّيخ نقلو أين من أدري

 فكر باؼبئة وتسعي طبسة بنسبة مكتبتو ُمعبَّأ، ىو سّيء، قصدٍ  دوف من ذلك يفعل رجلوال ؿُبَمَّد، آؿ من
  ذلك؟ من ينتج فماذا ناصّب،
 ال فهو ُمعاصرة، ثقافةً  يبتلكوف ال ومراجعنا بتفاصيلها، العربية على ُمطّلعاً  ليس الّرجل النَّجفي بشري الشَّيخ
 رسوؿ يصفُ  فكيف السيئة، اؼبعاين ُكلّ  ذبمع كلمة تاتوردك كلمة تعين، ماذا دكتاتور كلمة معّن يعرؼ

 ال الرَّجل دكتاتور، كلمة ح الكلمة ىذهِ  ح ذبتمع السوء معاين ُكلّ ! الوصف؟ هبذا وآلو عليو اُ  صلَّى ا
 أنَّوُ  من الوائلي الشَّيخ عن يُدافع حينما دكتاتور، أنَّوُ  من ا رسوؿ عن يتحدَّث ىنا ما مثل يقوؿ، ما يعي

 ىذا؟ يكوف مّت وإز فيها، يتحّدثُ  الَّيت اؼبنطقةِ  ح الشِّيعةِ  وعن نفسوِ  عن دفاعاً  ويتحدَّث عاؼبي خطيبٌ 
 كما لألجياؿ ضَلالً  سيسّبب اغبديث كاف إذا اغبديث، هبوز ال اغبالة ىذه مثلِ  ح العمر، آخر إز

 وعن الضَلؿ ىذا عن يدافعوف زالوا ال الواقع ذاى برغم والشِّيعةُ  يفهم؟ الَّذي َمن نتحّدث؟ من معَ ! حصل
 !!عليو وتعّودوا األمر استطعموا فقد بغريب ذلك وما بينهم، فيما يتحرَّؾُ  الَّذي األبرت اؼبنهج ىذا

ِ:الواليةِأجواءِِِفيِالوائليِالشَّيخِأحاديثِمنِواألربعينِالثانيةِالوثيقةِإلىِنستمع
 ذوال ألفَّ  الو، داعي كو ما أدري ما حچيهم كل اؼبؤرخي ذوال ويا اسباذ اضل ما ىسو أنا حاؿ أية على]
 أف قيمة شنهو أخي يا يكفيها ما فضائلها اؽبا الزَّىراء الواقع، اؼبرأة فضائل، ىاي اشيتصّوروف يعين أدري ما

 اػبلقة كماؿ اإلنسانية، اػبلقة أرجوؾ،كماؿ يكفي، ال، مطّهرة، وطاىرة فضيلة ويعتربوىا الدـ عنها ينقطع
 من اؽبا الزَّىراء خلقتها، ح طبيعية عليها ا صلواتُ  الزَّىراء خلقتو، ح طبيعي اإلنساف يكوف أف اإلنسانية

ا يكفيها أخي يا ربتاج، ما بعظمتها، اإلذعاف إز شداً  يشّدؾ ما وخصاؽبا خَلؽبا ومن مزاياىا  عمر ح أَّنَّ
 .[ىذه أيَّامنا ح َلسفةالف ُكبَّار عنها يعجز آراء تسطر ووقفت الورد
 يفعل ؼباذا العقائدية، البديهيات ويُعارضُ  ؿُبَمَّد، آؿ حديث يُعارضُ  الوائلي الشَّيخ أقوؿ ماذا أقوؿ؟ ماذا

 بالفكر ُمعبَّأٌ  الرَُّجل ولكن ذلك، يُريد ال أنَّوُ  يبي ألف أحلفُ  أنا! الزَّىراء؟ إز اإلساءة يُريد ىل! ذلك؟
 أىل زياراتِ  مع يعيش َكاف لو البيت، ألىل اؼبعادي النَّاصب بالذَّوؽ ناصبيَّة، بعقليَّةٍ  يفّكر الرَُّجل النَّاصب،

ِنَعدُِِّاَلِِِإنَّا) آخر، منطقاً  والمتلك العقيدة ح بديهياتٍ  المتلك وكلماهتم، ورواياهتم أدعيتهم ومع البيت
 وصف وال الفقاىة وصف ال عليو ينطبق ال الوائلي الوصف اهبذ - َعاِقالًِِلَِبيَباًَِِفِقيَهاًِِأْصَحابِناِِمنِالرَُّجل
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َِحتَّىَِعاِقالًِِلَِبيَباًَِِفِقيَهاًِِأْصَحابِناِِمنِِْالرَُّجلِنَعدُِِّاَلِِِإنَّا - البيت أىل دبنطق العقل وصف وال األلباب
 أىل بذوؽ ىو ما ىذا ناصّب، ذوؽ الذَّوؽ وىذا الكَلـ، ح ذوقَنا يعرؼ حّتَّ  ،(الَقْولِِفيِاللَّْحنِيَ ْعِرف
  .البيت

 كتاب من األوؿ اعبزء من لُكم أقرأ وأنا يقوؿ؟ ماذا ا فضلُ  حسي ؿُبَمَّد النغمة ىذه نفس على ولذلك
 بريوت، السرية، دار ،0886 األوز، الطبعة ىي الطبعة ىذه العاملي، مرتضى جعفر السيِّد الزَّىراء، مأساةُ 
ِحالةًِِيعتبرُِِالشَّهريةِللعادةِالزَّىراءِالسيِّدةِرؤيةِعدمِإنَِّ -9ا فضلُ  حسي ؿَبمَّد يقوؿ ماذا لبناف،
 والوائلي أنت وأمثالك، أنت عَلج، إز حباجة أنت ا، فضلُ  حسي ؿَبمَّد يا مريض أنت وا - مرضية

َِمرضيةِحالةًِِتبرُِيعِالشَّهريةِللعادةِالزَّىراءِالسيِّدةِرؤيةِعدمِإنَِّ - العَلج إز حباجة أنتم وأمثالكم
ِعدُّىاِيمكنِوالِكامرأةَِشخصيَّتهاِوفيِأُنوثتهاِفيِنقصٍِِحالةُِِاألقلِعلىِىيِأوِالعالجِإلىِتحتاجُِ
ِالطَّمثِِِعنِالزَّىراءِبتنزُّهِالقول -9يقوؿ ُثَّ  - للنِّفاسِبالنِّسبةِالحالِوكذاِوفضائلهاِكراماتهاِمن

 . السَّخافاتِمنِبأنَّوُِِوالنُّفاس

 ذلك يكوف كيف األذى عن الزَّىراء تتنزَّهُ  فحينما واضحة، اآلية ﴾أَذًٍ ىٌَُ لُلْ الْوَحِْضِ عَيِ أَلًٌَُهًَََّسْ﴿

 كيف األذى عن تنّزىت إذا ،﴾أَذًٍ ىٌَُ لُلْ الْوَحِْضِ عَيِ ًََّسْأَلًٌَُهَ﴿9 الُقرآف ىو ىذا!! مريض يا مرضاً 
 اؼبنطق، نفس على أيضاً  الوائلي الشَّيخ وىذا أنت َلج،ع إز حباجةٍ  الَّذي أنت عَلج؟ إز حباجةٍ  تكوف
 عليكم وقرأتُ  قَبس، اؼبعصـو دـ أفَّ  من ِذكرهُ  مرَّ  عمَّا ببعيد ىو ما الكَلـ وىذا األعوج، اؼبنطق ىذا نفس

 ح اؼبعصـو دـ بنجاسة يقولوف أَّّنم حّتَّ  القوؿ هبذا يقولوف الشِّيعة مراجع كبار أظباءِ  من طويلة ِسلسلة
 بشيءٍ  ذلك ما الكَلـ، ىذا َمع يتواصلُ  الكَلـ ىذا ىذا، أخو وىذا الكَلـ ىذا علينا مرَّ  اإلعجازية، حالتوِ 
، الواقعُ  ىو ىذا غريب اً  َشديدةٍ  وفاعليةٍ  بنشاطٍ  تتحرَّؾُ  الَّيت الَبرتاء اؼبنهجيَّةُ  ىي وىذهِ  الشِّيعيُّ  خصوصاً  جدَّ

 أقوؿ أفْ  أُريد ماذا الشِّيعّي، الوَسط ح األوز األظباء ىي وىذه الُعليا، الرموز ح الشِّيعّي، اؼبرجعي الوسط ح
ا أعتقدُ  والقضيَّةُ  أُعلِّق، أفْ  أُريد وماذا اً  واضحةً  باتت أَّنَّ  ىذهِ  ُكلِّ  وبعد الوثائق من اغبشد ىذا بعد جدَّ

  .أثبات أو شرحٍ  إز رَبتاجُ  ال والَّيت واعبلية والصروبة الواضحة البيانات
ُ  والَّيت أمس يـو حلقةِ  ح أيديكم بي عرضُتها الَّيت الوثائق ؾبموعة  الوائلي، مدرسة منهجيَّة ظِبات لُكم تُبيِّ
 عنواف ربت مدرستوِ  ح الوائلي منطق لكم َتعرضُ  اآلف وإز اغبلقة بداية من عرضُتها الَّيت الوثائق ؾبموعة
 لكم يُقدِّموُ  الَّذي الِفكري واؼبستوى الوائلي، بينها وما فيها دَّثُ يتح الَّيت اػبطوط ىي وىذهِ  والوالية، الرباءةِ 
 عرب كتبو، عرب يُقلِّدونو، الَّذين اػبطباء عرب تَلمذتو، عرب اآلف، الفضائيات عرب يقّدمو لُكم وقدَّموُ 

 األبرت، اؼبنطق ذاهب النَّاس لربط الُعليا الشِّيعيَّة اؼبرجعية من الشديد الضخَّ  ىذا عرب اؼبوجودة، التسجيَلت
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 .تقدَّـ الَّذي من أكثر تعليقٍ  إز ربتاج ال القضيَّة أفَّ  أعتقد
 إيراف، والنِّشر، للطباعة األسوة دار الطبعة وىذه األوَّؿ، اعبزء ،(الكاح كتاب9 )ىو يدي بي الَّذي الكتابُ 
 ح الثَّانية، الرِّوايةُ  فاطمة، الزَّىراء مولد باب ،411 صفحة السَّادسة، الطبعة قمري، ىجري 0317
 إمامنا يقوؿ ماذا الكاظم، إمامنا عن - الَحَسنِأبيَِأِخِيوَِعنَِجَعفرِابنِِِعليِِِّعن -4109 صفحة

يَقةٌِِفَاِطَمةِِإنَِّ - الكاظم؟  األمر ىذا بأفَّ  يقوؿ الوائلي الشَّيخ - َيْطِمْثنِاَلِِاألَنِْبَياءِبَ َناتَِوِإنََِِّشِهيَدةِِصدِّ
 إمامنا! السخافات من األمر ىذا يقوؿ ا فضلُ  حسي وؿبمَّد! اؼبناقشة يستحق ال األمر ىذا ،ُمهمَّاً  ليس

يَقةٌِِفَاِطَمةِِإنَِّ -9يقوؿ ىكذا الكاظم  أف علينا هبب أنَّوُ  كما - َيْطِمْثنِاَلِِاألَنِْبَياءِبَ َناتَِوِإنََِِّشِهيَدةِِصدِّ
يقة فاطمة أفَّ  نعتقد ا صدِّ ا نعتقد أفْ  علينا هببُ  َشهيدة، وأَّنَّ  وعن أذىً  ُكلِّ  وعن الطمث عن منّزىة بأَّنَّ

 أنقلُ  لكنَّين جّداً، كثري مثلها كثري، ومثلها وصروبة واضحة الرِّواية ىذه العقيدة، من ُجزءٌ  ىذا نقص، ُكلِّ 
 حرَّؼ الزَّىراء عن كتابوِ  ح ا فضلُ  حسي ؿُبَمَّد أفَّ  والغريب الكاح، من كتبنا أوثق من الرِّواية ىذه لكم
 شهيدة معّن إفَّ 9 فقاؿ معنوياً  وحرَّفها (،َيْطِمْثنِاَلِِاألَنِْبَياءِبَ َناتَِوِإنَِّ)9 فحذؼ لفظياً  حرَّفها الرِّواية ىذه
ا  شهيدة، فاطمة صحيح األخرى، الرِّوايات حاؿ ولساف لساَُّنا واضحة الرِّواية بينما!! مقتولة ليست أَّنَّ

 دنيوية، شؤوناتٍ  عن تتحدَّث ىنا الرِّواية لكن مقاماهِتا، من ىذا الكائنات، على شاىدةٌ  ىي شهيدة
يقةٌ  يَقةٌِ - اؼبراتب ىذه من أعلى مرتبتها فاطمة وإالَّ  شهيدٌة، صدِّ  َيْطِمْثنِاَلِِاألَنِْبَياءِبَ َناتَِوِإنََِِّشِهيَدةٌِِِصدِّ

ثنا ـُبتصرة صبلة ح الَكاظم اإلماـ -  الوائلي يستسخف كيف والحظوا بفاطمة، دنااعتقا أركاف أىم عن وبدِّ
 الباقية األظباء اؼبنواؿ، ىذا على البقيَّة أفَّ  وأعتقد ا فضلُ  حسي ؿَبمَّد يستسخف وكيف! العقيدة ىذه
 تافل واحد9 الدارجة العراقية والتعابري العراقية باألمثاؿ ػوؿگنػ ما مثل] الشيء، نفس اؼبنواؿ، ىذا على ىم

ينيَّةِ  اؼبؤسَّسةِ  أجواء ح وىناؾ ىنا يرتدَّد ىو ىو الكَلـ تَلحظوف ،[الثاين حبلگ  وح الرَّظبيَّة الشِّيعيَّةِ  الدِّ
 . الشِّيعيَّة اؼبرجعيات أجواء

 اؼبطالب، ىذهِ  ح للتفصيل ـبصوصاً  ليس الربنامج ألفَّ  ذلك من أكثر الَقضية َىذه َعن أربّدث أفْ  أُريد ال
 الَّيت واغبقائق الوثاؽ لعرض ىو اغبلقة ىذه تلي الَّيت واغبلقات اغبلقة وىذه سابقةال اغبلقة اغبلقات، ىذهِ 

 اؼبتقدِّمة اغبلقات ح اغبديث كاف فقد الشِّيعّي، الواقع ح األبرت للمنهج األمبوذجي اؼبثاؿ ىذا لنا َتكشفُ 
 مبوذجي مثاؿٍ  أفضل إز وصلنا أفْ  إز الشِّيعي، الوسط ح يتحرَّؾُ  الَّذي األبرت اؼبنهج مَلمح ح زاؿ وال

ينيَّةِ  اؼبؤسَّسةِ  باسم رظبيَّاً  ناطقاً  صار ولذا الوائلي الشَّيخ وىو األبرت، اؼبنهج مَلمح ُكلّ  فيوِ  ذبتمعُ   الرَّظبيَّة، الدِّ
 البرتاء اؼبنهجية ىذهِ  تبينِّ  على اؼبعاصرة الُعليا الشِّيعيَّةُ  اؼبرجعيَّةُ  ُتصرُّ  لذا األبرت للمنهج النَّموذجي اؼبثاؿ ألنَّوُ 
 ذلك ستؤكِّد تأت الَّيت واغبقائق ذلك، إز ُتشري مّرت الَّيت واغبقائقُ  الشِّيعّي، الواقع وح الشِّيعيّ  الوسط ح
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 .واضحاً  جليَّاً  شديداً  تاكيداً 
 وبعد ءةالربا عقيدة عنواف وبعد الوائلي مدرسة منهجيَّة ظِبات عنواف فبعد ثالث عنواف إز اآلف أنقلكم
 ح( عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  اغبسن ابن اغُبجَّة زماننا إماـ9 )األىم العنواف إز أنقلكم الوالية عقيدة عنواف

 يُوجِّوُ  ُكُتبٍ  وأيُ  كتابٍ  أيُّ  الوائلي، الشَّيخ مدرسة ح اغبسن ابن اغُبجَّة زماننا إماـ .الوائلي الشَّيخ مدرسة
  ذكَرىا؟ ُيكرِّرُ  دائماً  والَّيت إليها يعةالشِّ  َشبابَ  الوائلي الشَّيخ
ِ:معاًِِواألربعينِالثَّالثةِِِالوثيقةِِِإلىِنستمع

 البياف، أكو وبب اللي اؼبصادر وأقرب كثرية فضلوِ  ح وآلو عليوِ  ا صلَّى النَّبّ  عن الواردة األحاديث].. 
 ما رائعة وا مقدمة وبيو اؼبوجودة األحاديث يشوؼ يقراه واحد وبب إذا الشَّافعي للكنجي البياف كتاب
 النَّجف ح الفضَلء العلم طَلب أحد كتبها األمر واقع ح مقدمة بيو ىاؼبقدمة، طلعت اشلوف أعرؼ
 خبروج يعتقد ال من بأفَّ  أفتت اؼبكرمة مكة ح الفتوى عبنة إز فتوى بيها ذكر زين، اػبرساف، مهديّ  السيِّد

 الفتوى رجاؿ موجودة اللي العلماء عبنة أو ؾبموعة عليها ونّصوا الفتوى موجودة نعم كافر، فهو اؼبهديّ 
 سَلـ اإلماـ أحواؿ وتفاصيل الروايات يستعرض الشَّافعي الكنجي كتاب الكتاب ىذا يستعرض ُثَّ  ىناؾ،

 .[..مفصَّلة عليو ا
 ..!! الشَّافعي للكنجي البياف كتاب ىو الكتاب ىذا إذاً 

ِ:الفيديوِىذاِنشاىدِفيديو،ِربعونواألِالرابعةِالوثيقة
 اػبرساف مهدي سيِّد لزميلنا مقّدمة ح الزماف صاحب أخبار ح الشَّافعي للكنجي البياف وكتاب للشَّيخ]

 ضرورة على األخرى األسَلمية اؼبذاىب أدلة فيها استوعب الباب، ىذا ح ُكتب ما أروع من ولعلها
 .[اؼبهديّ  اإلماـ بفكرة االعرتاؼ

 دائماً  يرتدَّدُ  اؼبصطلح ىذا أفَّ  تَلحظوف أال الشَّافعي، الشَّافعي، للكنجي البياف كتاب على اإلصرار أيضاً 
 ..!! الشَّافعي الشَّافعي، الشِّيعيَّة، اؼبصادر وح الشِّيعي الوسط ح

ِ:واألربعونِالخامسةِالوثيقةِالوائليِللشَّيخِأيضاًِِآخرِفيديوِىناك
 مثَلً  شوؼ الشَّافعي، للكنجي البياف كتاب مثَلً  شوؼ ايديك، ىذا بي أضع اؼبصادر أقرب ولعل]

 الكتب عشرات شوؼ الطوسي، للشَّيخ الغيبة شوؼ مثًَل، العسكري الدين قبم للشَّيخ اؼبوعود اؼبهديّ 
 .[عليو ا رضواف للمجلسي بالبحار خاص جزء يعين
 ..!! الكتاب ىذا يذكر فإنّو يذكر ما وَّؿوأ الشَّافعي، للكنجي البياف كتاب على اإلصرار الشيء نفس
ِ:أيديكمِبينِنعرضوُِِأيضاًِِفيديوِواألربعينِالسَّادسةِالوثيقةِإلىِنذىب
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 العَلمة لزميلنا رائعة مقدمة وفيو الزماف، صاحب أخبار ح البياف الشَّافعي، الكنجي لإلماـ البياف كتاب]
 بالرِّوايات وجاء السنية اؼبذاىب علماء آراء اؼبقدمة ىذه ح استعرض وقد اػبرساف، مهديّ  السيِّد األستاذ
 .[عليو مزيد ال دبا اؼبقاـ وأغّن السنة أىل طريق عن الواردة
 ىذا لو، قيمة ال جّداً  صغري كتابٌ  ىو؟ ما البياف كتاب الشَّافعي، للكنجي البياف كتاب عن اغبديث أيضاً 

 كتاب الشَّافعي، الكنجي الشَّافعي، يوسف ابن دؿَبمَّ  ا عبد أليب صفحة، طبسي عن عبارة أمامي ىو
 ال الكتاب؟ هبذا االىتماـ ىذا وؼباذا الكتاب؟ ىذا ح جاء ماذا سريع مرور الزماف، صاحب أخبار ح البياف
 يعين وظبتوُ  - الزمانِصاحبِأخبارِِِفيِبالبيانِوسمتوُِِوقد -9يقوؿ اؼبؤلف؟ يقوؿ ماذا اؼبقدمة ح!! أدري
 ليس الكتاب ىذا يعين الكَلـ، آخر إز - الُحجَّةِتركيبِِِتعريةََِِتعريًة،ِالشِّيعةِطُُرقِعنِرَّيتوُِوع - ظبّيتوُ 

 أف الشِّيعة شباب من الوائلي الشَّيخ يُريد ؼباذا البيت، أىل طرؽ ومن الشِّيعة طرؽ من جاء شيءٍ  من فيو
 مقابَلتوِ  ح وتَلحظوف! اإلصرار؟ ىذا ؼباذا!! أدري ال النَّواصب كتب من زماَّنم إماـ عن يتعلَّموا

 وعندنا النعماين، غيبة عندنا كبن الكتب؟ انعدمت ىل عندنا؟ الكتب قلَّت ىل أحاديثِو، ح التلفزيونية،
 لكن بعضها إز أشار ىو صحيح الكثرية، الُكُتب وعندنا الطوسي، غيبة وعندنا النعمة، وسباـ الدين كماؿ

 معو، آخر كتاباً  يذكر ال الكتاب، ىذا إالَّ  يذكر ال األحياف بعض حو  البياف، كتاب على اإلصرار ىذا
 آخر إز - الُحجَّةِتركيبِِِتعريةَِِتعريًة،ِالشِّيعةِِِطرقِعنِوعرَّيتوُِ -9فيو يقوؿ اؼبؤلِّف ناصب   كتابٌ  وىو

 كتب على اإلصرار ىذا ؼباذا البيت، أىل من شيئاً  الشِّيعة، طُُرؽ من شيئاً  الكتاب ىذا ح يُورد ر كَلمِو،
  .1 صفحة ح اؼبقدِّمة ح ىذا مبشي،! أدري ال النواصب؟

ِِبكِِِأرحمُِِاهللِفإنَِِّتبكيِوالَِتحزنيِالِفاطمةِيا -9ؽبا يقوؿ النَّبّ  فاطمة، عن يتحدَّث 4 صفحة ح
 يريد ىو - يبيتِأىلِِِمنِيَلحقنيِمنِأوَّلِتكونيِأنِِْربِّيَِسألتُِِوقد -9ؽبا يقوؿ أف إز - عليكِِِوأرأفُِ

 ووفاتوِ  شهادتوِ  بعد بالنَّبّ  اللحاؽ ح ُمسرعةً  تكوف أفْ  ؽبا، النَّبّ  دعاء بسبب رحلت فاطمة أفَّ  من يقوؿ أفْ 
 .البياف كتاب صاحبِ  منطقُ  ىو ىذا جرى، ما عليها هَبرِ  ر فاطمة أفَّ  الكَلـ، واضح وآلو، عليو ا صلَّى

ِفيِوالمهديِِّآخرىاِفيِوعيسىِأوَّلهاِفيِأناِأُمَّةٌِِتهلكِلنِِْ:اهللِرسولِقال -189 صفحة إز نذىب
 العصر ال البيت، أىل عقيدةَ  ىُباِلفُ  اؼبنطق ىذا عقيدتنا، ِخَلؼ كَلـ ىذا اؽبُراء؟ ىذا ما - وسطها
 الشِّيعةِ  شباب من الوائلي يُريد ؼباذا بكاملها، ىذهِ  ضَلؿٍ  عقيدة ىكذا، الرَّجعة عقيدة وال ىكذا، اؼبهدويّ 

 !!أدري ال ىذا؟ الوائلي الشَّيخ يريد ؼباذا الكتاب، ىذا من العقيدة يأخذوا وأفْ  الكتاب ىذا يقرأوا أفْ 
ِيقالِقريةِمنِالمهديِيخرج - ا رسوؿ على مفرتى اغبديث ىذا - المهديِيخرج -209 صفحة ح
 ىذه مثلِ  على الوائلي ُيصرّ  اذاؼب لعقيدتنا، وخَلؼٌ  ا رسوؿ على افرتاءٌ  اليمن، ح قريةٌ  ىي - كرعةِلها
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 النَّواصب ُكُتب من األحاديث يأخذُ  ؼباذا البيت؟ أىل عن اؼبنحرفة الُكتب ىذهِ  يبدحُ  ؼباذا الضالّة؟ الُكُتب
 كوَّفتت أفْ  النَّتيجة ىي؟ ما النَّتيجة! الوائلي؟ ِفكر سبريرِ  على اؼبعاصرة العليا الشِّيعيَّةُ  اؼبرجعيَّةُ  ُتصرُّ  ؼباذا ؼباذا؟
 اؼبنهج ىذا األبرت اؼبنهج عاقبة إز اغبديث يصل حي السفياين، ستُناصر الَّيت ىي اعبموع ىذه برتاء، صبوع

 ىذا ننتظرُه، الَّذي اؼبهديُّ  ىو ما ىذا اغُبجَّة، اإلماـ بوجو والوقوؼ السفياين ُنصرة إز الشِّيعة سيقود
 من عيسى يأت الَّذي ىذا كرعة، من ىبرج الَّذي ذاى نعرفُو، ال كبنُ  آخر مهدي   عن يتحّدثُ  الكتاب

 .آخرىا ح وعيسى وسطها ح اؼبهديُّ  بعده،
 األمر ىو وىذا السرداب، ح موجودٌ  اؼبهديّ  اإلماـ إفَّ  يقوؿ يقوؿ؟ ماذا الكتاب ىذا ىذا، من األنكى

 أفَّ  من العقيدة يُوِصل الكتاب اىذ السرداب، لدفن بيدهِ  األمر َكاف لو ويتمّّن  دائماً  الوائلي يرفضوُ  الَّذي
 هبذه الشِّيعة ويعلِّم الشِّيعة يُبلِّغ الرَّجل ىذا ؼباذا أدري ال أنا صباعة يا السرداب، ح موجودٌ  اؼبهديّ  اإلماـ

ِعن - اؼبخالفي من ينكروف الَّذين إنكار - إنكارىمِعنِالجوابِوأمَّا -9الكتاب آخر ح! الطريقة؟
 الَّذي اإلشكاؿ يعين - جوابانِفعنوُِِوشرابوِبطعاموِِِيقومِأحدٍِِغيرِمنِردابالسِفيِبقاءهِإنكارىم
 هبذا، يقوؿ الشِّيعةِ  من أحدٌ  يوجد ال السرداب؟ ح اغُبجَّة اإلماـ إفَّ  الشِّيعة من قاؿ من اؼبخالفوف، يشكلوُ 

 اإلماـ إفَّ  تقوؿ الشِّيعة إفَّ 9 لوفيقو  افرتائهم، على ُيشكلوف ُثَّ  علينا يفرتوف النَّواصب النَّواصب، افرتاءُ  ىذا
  السرداب؟ ح وىو يعيش كيف وشرابو وطعامو وكيف فيقولوف يشكلوف ُثَّ  السرداب، ح

 ينكر ال ىو يعين - إنكارىمِعنِالجوابِوأمَّا - إشكاالهتم على هُبيب ُثَّ  بكَلمهم ُيصّدؽُ  الرجل فهذا
ِبقاءِأحدىما:ِجوابانِفعنوُِِوشرابوِبطعاموِيقومِأحدٍِِغيرِمنِالسردابِفيِبقاءهِإنكارىمِعن - ذلك
 الَّيت اؼبعرفة ىذه ىي! اؽبراء؟ ىذا ما اؽبراء؟ ىذا ما - وشرابوِبطعاموِيقومِأحدِغيرِمنِالسَّماءِفيِعيسى

ِبقاءِأحدىما:ِجوابانِفعنوُِ - السَّخافات؟ ىذه ما اؽبراء؟ ىذا ما يتعلَّموىا؟ أف الشِّيعةِ  من الوائلي يُريد
ِقُلتِفإنِِْالمهدّي،ِمثلِبشرٌِِوىوِوشرابوِبطعاموِيقومِأحدِغيرِمنِالسَّماءِفيِالسَّالمِعليوِىعيس
 إًَِّوَب لُلْ﴿ :األنبياءِألشرفِقالِتعالىِألنَّوُِِباطلةِدعوىِىذهِقُلتِالبشريةِالطبيعةِعنِخرجِعيسىِإنَِّ

 إليوِسبيلِوالِتوقيفِإلىِيحتاجِىذاِقُلتِالعلويِالعالمِمنِذلكِاكتسب:ِقُلتِفإنِْ ﴾هِّثْلُىُنْ ثَشَسٌ أًََب
 - صحيح شيء السرداب ح اغُبجَّة اإلماـ بقاء أفَّ  على الثَّاين الدليل - والثَّاني - دليل إز وبتاج أي -

 ا، رسوؿ زماف ح ولد قد الدجاؿ إفَّ  يعتقدوف اؼبخالفي أف باعتبار - الدينِفيِالدجالِبقاءِوالثَّاني
ِالوثاقِبأشدِِِّتقدَّمِماِعلىِالدينِفيِالدجالِبقاءُِِوالثَّاني - باغبباؿ وموثَّق مكاف ح موجود ولكنَّوُ 

ِبقاءِكانِوإذاِموثوق،ِبئرٍِِفيِروايةٍِِوفيِبالحديد،ِكعبيوِإلىِرُكبتيوِبينِماِعنقوِِِإلىِيداهِمجموعةٌِ
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!! صلوات - يِّالمهدِفكذلكِوشرابوِبطعاموِيقومِأحدِغيرِمنِالمذكورِالوجوِعلىِممكناًِِالدجال
 الشِّيعة شباب من الوائلي يريد الَّيت السخافات ىذه ىي[!! ىذي ىالسخافات شنو! ىذا؟ ىاػبرط شنو]

 الوائلي الشَّيخ من اإلصرار ىذا ؼباذا الشَّافعي، الكنجي بياف كتاب السخافات عي ىي ىذه يتعلَّموىا؟ أف
 دبنهج السَّخيف، اؼبنهج هبذا االلتزاـ على األعلى عاؼبرج من اإلصرار ىذا ؼباذا السَّخيف؟ الكتاب ىذا على

 أنتم، موّفقوف ؼباذا؟ السَّخيف اؼبنهج ىذا على الشِّيعيَّة الفضائيات من اإلصرار ىذا ؼباذا السَّخيف؟ الوائلي
 تائجالن ىي ىذه اغَبسن، ابن اغُبجَّة عن وبعيداً  بعيداً  اػبُطى وُتسرعوف!! السفياين إز اػبُطى ُتسرعوف أنتم

 .ذلك من أكثر أعلق أف أُريد وال أيديكم، بي اغبقائق ىي وىذه الواضحة
ِ:السَّخافةِىذهِنفسِعلىِأيضاًِِفيديوِواألربعينِالسَّابعةِالوثيقةِإلىِنذىب

 فبكن وما مطولة، كتب إز الرجوع هبا وبتاج اؼبهديّ  اإلماـ مسألة ح وغريىا ىذهِ  ىاألبعاد تغطية يعين]
 شفت أنا ولعل كثرية الباب ىذا ح مؤلفات الباب، ىذا ح مؤلفات إز نرشد لكن لعجالة،هبا عليها قبيب

 صحيح يبكن يعين أزبطّر ما وعلى اؼبكرمة، مكة علماء من وىو العبادي لَلستاذ الواقع على اؼبؤلفات من
 وجوه من اؼبسألة ثحب العبادي، االستاذ ىالقبيل، من شيء ىالنوع من يبكن اؼبنتظر اؼبهديّ  أخبار ح األثر

 بعنواف ُمفصلة بصورة عندنا الفكر وأرباب عندنا األقَلـ ضَبََلة من وصباعة علمائنا من صباعة وحبثوىا متنوعة
 زيفُ 9 )وىو قريباً  يصدر ردبا صغري كتيب عندي ا شاء وإف اؼبصادر إز أنا وأشرت اؼبهدّي، اإلماـ
 ؽبذه ثبت على بيها وأنص اؼبسألة ىذه بيو سأستعرض ناأ ا شاء إف ،(يقوؿ ومن قيل فيما النقوؿ

 .[الكاملة وتغطيتها ىالفكرة على التعرؼ وباإلمكاف اؼبهدّي، اإلماـ ح اؼبؤلفات
 عبد الشيخ ىو الِعبادي، األستاذ يقوؿ اؼبؤلف، اسم يتذكَّر ال ىو9 أوَّالً  النَّواصب، ُكُتب على أيضاً  إصرار
9 وعنوانو ،(اؼبنتظر اؼبهديّ  ح اػبرب صحيح9 )الكتاب اسم إفَّ  يقوؿ العبادي، اذاألست وليس الَعّباد اسن

 بأمر ليس اؼبؤلف، اسم وبفظ وال الكتاب، اسم وبفظ ال ،(اؼبنتظر اؼبهديّ  ح واألثر السنة أىل عقيدةُ )
ا بكتاب ىو ما اغبقيقة وح كثرياً، ىذا ُمشكلٍ   اعبامعة ؾبلة ح تونشر  قُػرِّرت ااضرة وىذه ؿباضرة، إَّنَّ

 عليكم ذلك أقرأ أنا ،0858 شباط ىجري، 0277 القعدة ذو األوز، السنة الثالث، العدد اإلسَلمية،
 كتب ح اؼبوجودة النصوص صبع إيباين، الفقيو مهديّ  للشَّيخ السنة أىل عند اؼبهديّ  اإلماـ كتاب من

 الُسنَّة أىل عند اؼبهديّ  اإلماـُ  كتاب من الثَّاين ءاعبز  ىو ىذا الثاين، اعبزء ىو وىذا زماننا، إماـ عن السنة
 بصورة جاء فهنا إيراف، اصفهاف، العامَّة، اؼبؤمني أمري اإلماـ مكتبة منشورات إيباين، الفقيو مهديّ  للشَّيخ
9 ِتبتوكُ  وقُػرِّرت ألقيت الَّيت ااضرة من الكاملة النسخة اإلسَلمية، اعبامعة ؾبلَّة عن كاملة بنسخة كاملة،

 أربعوف ؿباضرة، كبري، بكتاب ىو ما يعين صفحة أربعوف ،(اؼبنتظر اؼبهديّ  ح واألثر السنة أىل عقيدة)
 ماذا عليكم أقرأ دعوين ااضرة، ظبَِع أفْ  بعد باز البن قصري تعليق وىناؾ العبَّاد، اسن عبد للشَّيخ صفحة
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 ىكذا ربّدث أنَّوُ  أـ أخربوه، أـ قرأىا ىل أدري ال كثرياً، يالوائل الشَّيخ يبتدحها الَّذي ااضرة ىذه ح جاء
 ضعَّف قد ىو بينما ،%21 ضعَّف وأنَّوُ  الكاح صحيح كتاب عن أمس يـو حلقة ح ربّدث مثلما
ِبيتِأىلِمنِرجلٌِ -9يقوؿ ىو، ومن اؼبهديّ  اإلماـ اسم عن يتحدَّث يقوؿ، ماذا عليكم أقرأ ،64%
ِعليوِاهللِصلَّىِالرَّسولِاسمِاسموِيُوافقِعنوِاهللِرضيِطالبِأبيِابنِعليِِّابنِالَحسنِولدِمنِالنبوة
 -9ثانية مرَّةً  الكَلـ عليكم أقرأ - المسلمينِإمرةِيتولَّىِالمهديِِّلوُِِويُقالِأبيوِاسمِأبيوِواسمُِِوسلَّم
ِاسمِسمواِيُوافقِعنوِاهللِرضيِطالبِأبيِابنِعليِِّابنِالَحسنِولدِمنِالنبوةِبيتِأىلِمنِرجلٌِ

 من ا عبد ابنُ  ؿُبَمَّدُ  ىو يعين - المهديِِّلوُِِويُقالِأبيوِاسمِأبيوِواسمُِِوسلَّمِعليوِاهللُِِصلَّىِالرَّسول
 ىل الوائلي؟ ىذا عنو يتحدَّثُ  الَّذي ما ننتظرُه؟ الَّذي اؼبهديّ  اإلماـ ىو ىذا فهل اجملتىب، اغَبسن اإلماـ ذرية
 إز أوَّؽبا من ااضرة نعرفُو، ال كبنُ  الرَّجل ىذا الرَّجل، ىذا عن تتحدَّث ضرةاا ىذه! زماننا؟ إماـ ىو ىذا

  !!أدري ال عليها؟ الوائلي ُيصرّ  فلماذا البيت، أىل ؼبنطق ـبالفة آخرىا
 ىذا أفَّ  ويبدو اؼبهديي، صُبلة من كاف أنَّوُ  من العزيز عبد ابن عمر عن يتحدَّث وىو ،303 صفحة ح

 يقوؿ أفْ  إز اؼبهديي، صبلة من وكاف مهدياً  كاف العزيز عبد ابن عمر أفَّ  الوائلي، يُطِربُ  ذيالَّ  ىو الكَلـ
ِالمنتظرِالعسكريِالحسنِابنُِمَحمَّدِىوِالمهديِِّأنَِِّوىو:ِرابعَِقولٌَِِفلهمِاإلماميةِالرَّافضةُِِوأمَّا -
 آخر إز - األبصارِعنِغائبالِاألمصارِفيِالحاضرِالَحسنِولدِمنِالِعليِِّابنِالُحسينِولدِمن

  9األبيات هبذه يأت ُثَّ  يرفضو، الكَلـ فهذا الكَلـ،
ِآناِماِبجهلكمِكلمتموهِِالذيِيلدِانِللسردابِآنِما

ِالنا   والغيِاء   العنقِكلمتمِِِم   فإنكِاء   العفِعقولكمِفعلى
 قريب بشيء أو األبيات هبذه بنا يستهزئوف ةالسن أفَّ  من يرددىا الوائلي الشَّيخ يردُِّدىا دائماً  األبيات وىذه
 باتَّاً  رفضاً  زماننا إماـ ح نعتقده ما يرفض العبَّاد اسن عبد ىنا فهو اجمللة، ح اؼبوجود قرأت أنا منها،

  .اعبوزية القّيم ابن عن ينقلوُ  الكَلـ وىذا قاطعاً،
 ولد من وأنَّوُ  فاطمة ُوِلد من اؼبهديّ  أفَّ  من السمهودي اغبسن أيب عن ينقل ،304 صفحة ح يقوؿ أفْ  إز

 فإفّ  فلذلك - األُمَّةِعلىِشفقةًِِهللِِِالخالفةِالَحسنَِتركُِِفيوِالسرِِّ - اغبسن؟ ولد من صار ؼباذا اغَبسن،
 اػبَلفة، طلب قد اغُبسي ألفَّ  ؼباذا؟ اغبسي، ولد من يكن ور ولده من اؼبهديّ  جعل وتعاز سبحانو ا

ُِذريتوُِِأوِتركِِممَّاِأفضلِأجلوِِِمنِشيئاًِِتركِِلمنِيُعطيِأنَّوُِِعبادهِِِفيِاهللُِسنَّةِوىذه - السبب ىو ىذا
 - ذلكِوتذكر - اػبَلفة طلب عن اغُبسي َّنى - عنهاِأخاهِونهىِالخالفة،ِتركِفيِالَحسنِبالغِوقد

ِفواهٍِِالُحسينِولدِمن - اؼبهديّ  كوف من - كونوِِِمنِرويِوماِأخيو،ِعلىِفترحَّمِمقتلوِِِليلةَِ - اغُبسي
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 الوائلي يريد الَّذي اؼبنطق ىو ىذا ولده، من اؼبهديّ  هبعل ر ا فإفَّ  اػبَلفة طلب اغُبسي فألف - جداًِ
ِوال - اػبتامية الكلمة ىي ىذهِ  - البتةِصلةِوال -3209 صفحة ح يقوؿ أفْ  إز !!يتعلَّموه أف للشِّيعة
ِمهديِ ِخروجِِِمنِالشِّيعةِيعتقدهُِِفإنَّماِالشِّيعيَّةِبالعقيدةِِِالسنةِأىلِعندِالثَّابتةِالحقيقةِلهذهِالبتةِصلة
ِأصلَِِوالِلوُِِحقيقةَِِالِعنوِاهللُِِرضيِالُحسينِنسلِمنِالعسكريِِّالَحسنِابنُِمَحمَّدُِيسمَّىُِمنتظر

ِفيِعندىمِماضينالِاألَِئمَّةِإمامةِأنَِِّكماِموىومةِعقيدةٌِِالحقيقةِِِفيِلمهديهمِبالنِّسبةِِِوعقيدتهم
 الشَّيخ يريد الَّيت العقيدة ىذه ىي كَلمِو، آخر إز - وجودِوالِلهاِحقيقةَِِالِموىومةِإمامةٌِِالحقيقة

 .البحث ىذا ح الكَلـ خَلصة ىي ىذه يتعملَّوىا؟ أف الشِّيعة شباب من الوائلي
ِىذهِفي - العبَّاد اسن عبد يعين - فضيلتوِأبداهُِِماِىوِوالصَّوابِالحقَِِّإنَِّ -9يعلِّق باز ابن ذلك بعد

ِابنِعليِِِّابنِالَحسنُِذريةِمنِالَحسنيِالعلويِاهللِعبدِابنُِمَحمَّدِوىو -9يقوؿ أفْ  إز - المحاضرة
 الشِّيعةِ  شباب من الوائلي الشَّيخ يريد الَّذي ىذا ىو الكَلـ، وانتهى ااضرة انتهت وانتهينا، - طالبِأبي
 فما!! اؼبخالفي على بوِ  االستدالؿ ح ينفع وال عقيدهتم ح الشِّيعة ينفعُ  ال الكَلـ ىذا! عليو؟ يطّلعوا أف

 !الضالة؟ الثَّقافة ىذهِ  من الفائدة
 الشَّيخ يُوجِّو حينما الضالة الثَّقافة ىذه من الفائدة ىي ما الوائلي، عن ُتدافعوف الَّذين أنتم أسألكم أنا

 اؼبكاـر مكياؿ إز مثَل وّجههم أنَّوُ  لو البيت، أىل عن تُبعدىم الَّيت ُكتبال ىذهِ  إز الشِّيعة شباب الوائلي
 النعماين، غيبة إز وجههم أنَّوُ  لو بو، الستهزأ رآه ولو الكتاب، هبذا ظبعَ  قد الوائلي الشَّيخ أفَّ  أعتقد وال

 ىذا ولكن والزيارات، يةِ األدع وعلى البيت أىل حديثِ  على الشِّيعةِ  شبابُ  فيتثّقفُ  اؼبهمَّة الُكتب ىذه
 وبالفكر الناصبّ  بالفكر ُمشبعٌ  فالوائلي الوائلي، عن واألرض السَّماء بي ما بُعدَ  بعيد ذوؽٌ  الذوؽ

 . اؼبخالف
 ـبالف منهج أبرت، منهج إنّو منو؟ تنتفعوف الَّذي ما اؼبنهج؟ ىذا وراء تركضوف شيعة يا أنتم ؼباذا9 ىنا السؤاؿ
ا ىذا، من لدنياكم تنتفعوف ال وأنتم البيت، ألىل  وزواج والدوالرات األمواؿ ووبّصلوف ينتفعوف اػبطباء ردبَّ
ينيَّة اؼبؤسَّسة! األبرت؟ اؼبنهج ىذا عن تدافعوف الَّذين أنتم رُبصِّلوف، ماذا أنتم ذلك، وأمثاؿ اؼبتعة  الشِّيعية الدِّ

 ح يروف الشِّيعة مراجع لذلك الشِّيعة، راجعم عقائد من أفضل الوائلي الشَّيخ عقائد انصافاً، اغبقيقة، ح
 مراجع عقائد من بكثري أفضل الوائلي الشَّيخ عقائد الشِّيعيَّة، العقيدة يعكس رظبياً  ناطقاً  الوائلي الشَّيخ

 أفْ  التقليد مرجع ح يشرتطوف ال اؼبراجع سائر وكذا اػبُوئي السيِّد أفَّ  كيف علينا الكَلـ مرّ  وقد الشِّيعة،
ـ   ثباتٌ  لوُ  فبَّن أو البيت ألىل اغببّ  شديد يكوف  اعبزء كتابو من عليكم ذلك قرأتُ  وقد معرفتهم، ح تا
 أعتقد ال ذلك ومع وِكراراً، ِمراراً  عليكم وسأقرأه ُأخرى مرَّة وسأعود ،(الوثقى العروة شرح ح التنقيح9 )األوؿ
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 تقوؿ اغبقائق أبرتيّتكم، وح صنميَّتكم ح سادروف مولكنَّك اغبقائق أُبيِّ  أفْ  َعَليَّ  ينفع، سوؼ ىذا أفَّ 
 !! والوثائق اغبقائق ىذه ُكلِّ  مع األبرت اؼبنهج ؽبذا تُرّقعوف زلتم ال الواقع، أرض على ىكذا
ِ:14ِبرقمِالوثيقةِإلىِنستمع

 بيها عَلقة النا ما بيها، نصدؽ ما أحنا الرِّوايات بعض أكو ترى خرج، إذا أف9 تقوؿ الروايات ذبي ىسو]
 من اإلصباؿ على آخذىا اؼبهديّ  اإلماـ فكرة أقولك اإلصباؿ على أنا تفصيًَل، عنها نبحث بأف ملزمي وما

 خل يعين باألسطورة، نِسموُ  قد اللي التفكري من لوف بيها يصري قد التفاصيل أما الصحيحة، األحاديث
 بالقرآف أنا ،﴾للوزمني أعدد اجلنخ رله ۞ نالسحْ السمحي اهلل ثسن﴿9 تقوؿ انت اآلف يعين مثل، لك أضرب

 ما ىي؟ شنهو التفاصيل لكن نار، العاصي ويعطي جنة اؼبطيع يُعطي وجل عزَّ  ا أفَّ  أؤمن الُقرآف أقرأ َلمَّا
 القيامة يـو باعبنة يعطى اؼبؤمن أفَّ 9 س يقوس واحد هبيين يعين يعين؟ شلوف التفاصيل، بكل أؤمن مستعد
 ألف سبعي عليو باب كل باب، ألف سبعوف الو ميل، ألف سبعوف مساحتوُ  القصر ىذا قصر، أفرض
 ما بيو، شغل س ما ىجي اغبديث ىاي موه ىاه، سبعات، كلها مصراع، ألف سبعي بيده عبد كل عبد،
 باعبنة روايات ىيجي تلقي انت بيو، عَلقة س ما األساطري من لوف ىيجي بيو، أؤمن أف مكلف ما إصباالً 

 العقارب من لوناً  عليهم يُرسل القيامة يـو اػبَلئق ا بعث إذا مثَلً  روايات ىيجي تلقى موجودة، لناروا
 كو ما اإلنساف، تقتل أف بإمكاَّنا صغري عقرب يستاىل، ما أحد، جبل قلَّة كأَّنا ذنبة الو عقرب كل

 س قاؿ القرآف اإلصباؿ، على قبي بيها، أؤمن ملـز ما أنا الروايات من ىاللوف زين، أحد، كجبل قّلتو حاجة
 كلها ىاي ىاه اإلسرائيليات ىاي اإلسرائيليات األسطوري، الفكر أمَّا اإلصباؿ، على هبا أؤمن جنة أكو

  .[أدخلوىا اإلسَلـ إز دخلوا الَّذين اليهود جابوىا إسرائيلية روايات
 صغرية عقرب9 يقوؿ حينما ـالكَل ىذا معّن ما! خرقاء استحسانات البيت، أىل حبديث واضح جهلٌ 

 أكرب والقضيَّة اإلؽبي، الغضبُ  يتجّلى القيامة يـو ح ولكن الدنيا ح ىذا نعم اإلنساف، تقتل أفْ  بإمكاَّنا
ِما9 )النَّار وعلى اعبنَّة على ينطبقُ  القانوف وىذا البيت، أىل لنا وضعو قانوف ىناؾ وأكرب، أكرب ذلك، من

 أبعد إز تتخيَّل أفْ  يبكن اػبياؿ ُقدرة أفَّ  يعين ،(بشرِقلبِعلىِخطرِوالِسمعت،ِأذنٌِِوالِرأتِالعينٌِ
 الوىم قُػوَّة حّتَّ  اػبياؿ، من أوسع الوىم الوىم، حّتَّ  بل يتصورهُ  أفْ  اػبياؿ يستطيع ال ذلك ومع يبكن ما

 جاء ما نرياف،ال وح اعبناف ح سيكوف ما حقيقة من شيئاً  تقتنص أف تستطيع لنْ  اػبياؿ من أوسع ىي الَّيت
 تُريد الرِّوايات ىذه كاعبباؿ عقارب عن تتحدَّث الَّيت الرِّوايات ىذهِ  مثل الرِّوايات ح أو الكتاب آيات ح
 يوجد ال وإالَّ  اصطنعوُ  ىو مبوذجٍ  إز أشار الَّيت الرِّوايات ىذهِ  وحّتَّ  الصورة، تُقرِّب أفْ  تريد الفكرة، تُقرِّب أفْ 

 ذلك يشابو ما الرِّوايات ح يوجد سبعات، ُكلَّها عنو قاؿ الَّذي ىذا مبوذجاً  نعاصط الشَّكل، هبذا نص
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ثنا الرِّوايات ىذه ولكن ثنا أخرى أحياف وح والرمز اإلشارِة، بلساف األحياف بعض ح رُبدِّ  بلساف رُبدِّ
 العلم، عن بعيدة فيةتعسُّ  وبطريقةٍ  ىرائية بطريقةٍ  يتحدَّث الرَّجل ىذا والصورة، الفكرة لتقريب التقريب،

 البيت، أىل حديث حبقائق جاىلةٌ  ىي الَّيت الشِّيعيَّة اؼبرجعيات من يُؤيَّدُ  ألنَّوُ  اعبرأة ىذه امتلك ولكّنو
 وإالَّ  اغبقيقة، ىي ىذهِ  البيت، أىل ثقافة من شيئاً  يعرؼ ال الَّذي األثوؿ اعباىل الشِّيعي اعبمهور وبتصفيق

 بينما أساطري، ُكلُّها ستكوف ذوقو وحبسب والرِّوايات، واألدعية الزِّيارات سننسفُ  افإنَّن الكَلـ ؽبذا ُوفقاً 
 الكنجي كَلـ ىي األساطري!! يقرأوىا أفْ  الشِّيعة تأمر الَّيت اػبرافات ىذهِ  ىي الشيخ أيها األساطري
 الَّيت الرُتىات ىذه ىي األساطري!! السرداب ح اغُبجَّة اإلماـ إفَّ  يقوؿ والَّذي مدحَتوُ  الَّذي الشَّافعي
 ىذه!! ؿباضرتوِ  عنواف تعرؼ وال دقيق بشكلٍ  اظبوُ  تعرؼُ  ال الَّذي العّباد اسن عبد ؿباضرة ح مدحَتها

 أنت أساساً  اإلصبالية؟ اؼبعرفةُ  ىذه ىي ما إصبالية، معرفةٍ  عن يتحدَّث. اػبزعبَلت ىي وىذه األساطري ىي
  تعرفوف؟ ماذا ثالكوأم أنت البيت؟ أىل عن تعرؼُ  ماذا

ُلغُِِالَِّذيَِذاَِفَمنِْ)9 الشَّريف الكاح من أقرأىا الرِّوايةُ  يقوؿ؟ ماذا الرِّضا إمامنا ِيُْمِكُنوََِِأوِِْاإِلَمامَِمْعرَِفةِيَ ب ْ
َهاتِِاْخِتَيارُه َِصاَغَرتَوتَِِالُعُيونَِِْوَخِسَئتِاألَلَْبابَِوَحاَرتِالُحُلومَِوتَاَىتِالُعُقولَِضلَّتَِىِيَهاتَِىي ْ
ِالشَُّعَراءِوََكّلتِاألَلِبَّاءَِوَجِهَلتِالُخطََباءَِوَحِصَرتِالُحَلَماءَِوتَ َقاَصَرتِالُحَكَماءَِوَتَحي ََّرتِالُعَظَماء
َلةٍَِِأوَِِْشْأنِوِِمنَِِْشْأنٍَِِوْصفَِِِعنِِْالبُ َلَغاءَِوَعيَّتِاأُلَدبَاءَِوَعَجَزت ِبِالَعْجزَِِِوَأقَ رَّتَِفَضائِِلوِِمنَِِْفِضي ْ
َعتُِِأوِِِْبُكلِّوِيُوَصفُِِوََكْيفََِِوالت َّْقِصير، َِمَقاَموِيَ ُقومَُِِمنِِْيُ ْوَجدَُِِأوَِأْمرِهِِمنَِِْشيءٌِِيُ ْفَهمَِأوِِبُكْنِهوِِِيُ ن ْ

ِِمنِِِْتَيارُِااِلخِِْفَأَْينَِِالَواِصِفينَِوَوْصفِِِاْلُمتَ َناِولِينَِيدِِِِمنِِْالنَّْجمِِبَحيثَُِِوُىوَِوأَنَّىَِكْيفَِِاَلِِِغَناه،َِويُ ْغِني
ُِمَحمَّدِالرَُّسولِآلَِِِغْيرِِِِفيِيُ ْوَجدَُِِذِلكََِِأنَِِّأََتظنُّونَِىَذا،ِِمْثلُِِيُوَجدَُِِوأَْينَِىَذاَِعنِِْالُعُقولَُِِوأَْينََِِىَذا
 من األوؿ اعبزء من منو، سطوراً  عليكم قرأتُ  طويلٌ  اغبديث اغبديث، آخر إز (،وآِلوِعليوِِِاهللَُِِصلَّى
 الرِّضا إمامنا عن األوؿ، اغبديث وصفاتو اإلماـ فضل ح جامعٌ  نادر بابٌ  ،111 صفحة ريفالشَّ  الكاح

 .عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ 
 إماـِ  عن نتحدَّث كبنُ  اؼبهدّي، فكرة عن نتحدَّث ال كبنُ  اؼبهدّي، بفكرة معرفةٍ  عن يتحدَّث الوائلي الشَّيخ

 ىذا دائماً  ؼباذا ِاسقاطات، ؽبا اؼبصطلحات ىذه عقائد،ال يفسدُ  اؼبصطلحات استعماؿ بيننا، فيما ىو
 فكرة؟ ؼباذا اؼبهدّي، اإلماـ فكرةِ  عن تَلمذتوِ  ومن اػبُطباء من جيلوِ  حديث وح الوائلي حديث ح الرتكيز
  فكرة؟ عن اغبديث ؼباذا اػبارجي، الواقع ح كائنةٌ  حقيقةٌ  اؼبهديُّ  اإلماـ

 تنطبق أف يبكن الفكرة ىذه وإفَّ  فكرة، اؼبهديّ  أفَّ  من تقوؿ الَّيت ىي بهائيةُ ال البهائية، بعقيدة يذّكرين ىذا
 على تنطبق أف فيمكن مهدّي، فهو النَّاس يهدي من فكلُّ  النَّاس، ىداية بدور يقـو شخصٍ  أيِّ  على
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 بوجود تقدُ يع ال الوائلي الشَّيخ إفَّ  أقوؿ ال أنا اؼبهدّي، اإلماـ فكرة عن اغبديث ؼباذا كثريين، أشخاص
 العقيدةَ  وُتضِعف فكريّة إسقاطات تسببُ  اؼبصطلحات ىذه! اغبديث؟ ىذا ؼباذا لكن اؼبهدّي، اإلماـ

 جهةٍ  ومن النَّاصبية، الُكُتب ىذه قراءة على الشِّيعةَ  وبثُ  الوائلي الشَّيخُ  جهةٍ  فمن الشِّيعة، قلوب ح باإلماـ
 اإلماـ رويات من جاء دبا التصديق عدـ على وبثُّهم ةثالث جهة ومن اؼبهدّي، اإلماـ فكرة عن يتحدَّث
ا اؼبهديّ  ا أساطري ألَّنَّ ا إسرائيليات، وألَّنَّ  الَّذين فهل اؼبهدّي، اإلماـ بفكرة ؾُبمل بشكل نُؤمن أفْ  علينا وإمبَّ
 يتحدَّثوف واكان إذا زماَّنم إماـ مع يتواصلوا أفْ  يستطيعوف العهد دعاء يقرأوف الَّذين وىل الندبة دعاء يقرأوف

 الكتب منطق اؼبنطق ىذا! زماننا؟ إماـَ  ننتظر إنَّنا تقولوف الَّذين أنتم تقولوف، ماذا أنتم! األعوج؟ اؼبنطق هبذا
 ومنطقُ  باألساطري، اؼبهدوية الرِّوايات وصف ومنطقُ  اؼبهدّي، اإلماـ فكرة عن اغبديث ومنطق النَّاصبية
 الَّذين أولئك منطقُ  ىو ىذا وىل زماننا؟ إماـِ  معرفةِ  منطقُ  ىو ىذا ىل اجململ، االعتقادِ  عن اغبديث
 ىذه جفوة وأيُّ  جفاءٍ  أيُّ ! اؼبشاىدة؟ دبنزلة عندىم صارت الغيبة أفَّ  من السَّجاد إماُمنا عنهم يتحدَّثُ 

 .طويل والكَلـ عليو؟ وسَلموُ  اِ  صلواتُ  زمانِنا إلماـِ 
ِ:11ِالمرقمةِوثيقةالِأخرى،ِوثيقةِأيديكمِبينِأعرضُِِولكنَّني

 اشلوف س يقوؿ واحد! منو؟ باألخذ ُأكلَّف كيف دبعرفتو، ُأكلَّف كيف موجود ما إذا أنا زماين إماـ طيب]
 إالَّ  مو ىو ـبتفي؟ كاف إذا اآلف عنده من اشتستفيد ـبتفي اآلف ىاه، ىو؟ وين االف عنده من تاخذ

 يضربوف اآلف يعين للمكّلفي، لطف وجوده وأفَّ  مطروحة تكوف نظريتو أفَّ  اؼبهم ظاىر، يكوف أف ضروري
اً  َمَثل العلماء  فرد أنا افرض اغبياة، بيو تبقى ما الكوف بالكوف، شعاعها هبي ر ما الشَّمس9 صبيل ِجدَّ
 الشمس فوائد ال، الشمس، فائدة انتفت معناه مو منطقيت إز الشمس وصوؿ وبي بيين ربوؿ غمامة

 آراَءه، يطرح العلماء، نظريات مع نظريتو يطرح ويّاكم يعيش ويّاكم أظهركم بي ىو تقوؿ الرِّوايات موجودة،
 تعليَلت اعتربىا أقدر ما كّلها التعليَلت الواقع أنا أعرفو، ما ىذا اختفى؟ ليش س يقوؿ واحد ىّسو

 .[ناىضة
9 حوزتنا ومشكلة عنامراج مشكلة ىي الوائلي الشَّيخ مشكلة يفهم، أنَّو يتصوَّر الوائلي الشَّيخ مشكلة

 الشَّمس قضية عن يتحدَّث يعلم، ال وىو يعلم أنَّوُ  يتصور يفهم، ال وىو يفهم أنَّوُ  يتصور ،(اؼبركَّب اعبهلُ )
 يعقوب ابن اسحاؽ رسالة ح !!يقوؿ الَّذي ىو اغُبجَّة اإلماـ يقولوف، العلماء ىم ما يقولوف، العلماء ويقوؿ

ـُ  النِّعمة، وسباـ الدين اؿكم من أقرأ وأنا زمانِنا، إماـُ  ِِفيِِبيِااِلنِْتَفاعَِوْجوَُِِوَأمَّا9 )يقوؿ الَّذي ىو زمانِنا إما
َهاِإَذاِبِالشَّْمسَِفَكااِلنِْتَفاعَِِِغيَبِتي  اِ  صلواتُ  اغُبجَّةِ  اإلماـ كَلـُ  ىو ىذا ،(السََّحابِاألَْبَصارَِِِعنَِغيََّبت ْ

 ىذا ؿُبَمَّد، آؿِ  حبديث ؽبم علمَ  ال الَّذين اؼبتحدِّثي ؽبؤالء اػبُطباء، ؽبؤالء نصنع ماذا ولكن عليو، وسَلموُ 
 بوِ  ربدَّث قبلُ  ومن عليو، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الصَّادؽ إمامنا بو ربدَّث قبلُ  ومن زماننا إماـ كَلـُ  الكَلـ
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 آؿ حديثُ  ىو ىذا التوقيع، ىذا عن فضَلً  النَّبّ  وآؿ النَّبّ  أحاديث ح ورد اؼبضموف ىذا النَّّب، وآؿُ  النَّبُّ 
 اإلماـ فكرة من انتقلنا اؼبهدّي، اإلماـ نظريَّة عن أيضاً  ويتحدَّث أصبعي، عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  ؿُبَمَّد

 الُعلماء، مع نظرياتوِ  ويطرحُ  نظريات لوُ  اإلماـ أفَّ  عن يتحدَّث ذلك بعد ُثَّ  اؼبهدّي، اإلماـ نظرية إز اؼبهديّ 
 اغُبجَّة، اإلماـ على افرتاء ىذا الكَلـ؟ هبذا جاء أين ومن! زمانِنا؟ إماـِ  عن يُتحدَّثُ  ىكذا اؽبُراء؟ ىذا ام

 يقوؿ قائل من كاف وإذا أساطري، ىذه أساطري، ىذه ىي بينما باألساطري، أؤمن ال إنَّين9 يقوؿ جهةٍ  من
 اغُبجَّة اإلماـ أفَّ  من األَِئمَّة عن ربدَّثت روايةٍ  أيُّ  اسطورة، ىو اإلصباع ولكن اإلصباع، إز ُيشري أنَّوُ  من

 من األصولية اؼبدرسة ُعلماء هبا جاء أسطورة ىو اإلصباع رواية؟ أيِّ  ح العلماء؟ آراء معَ  رأيَوُ  هبعل
 قواعدو  الرِّجاؿ علم قواعد مع إلينا انتقلت النَّاصبية الفكرةُ  وىذهِ !! ناصبية فكرةٌ  اإلصباع فكرةُ !! النَّواصب

 مراجعنا استنسخوُ  بامتياز، نَاصبٌ  ِفكرٌ  اإلصباعُ  الكَلـ، علم وقواعد األصوؿ علم وقواعد اغبديث علم
 فيما دخل قد اإلماـ أفَّ  على يدؿّ  َفهذا الُعلماء أصبع إذا فقالوا يُرقِّعوه أفْ  أرادوا ذلك بعد ُثَّ  بِو، وجاءوا
  روايٍة؟ أي ح اؼبعّن؟ ىذا ورد الُقرآف ياتآ من آيةٍ  أي ح ذلك؟ على الدليلُ  ما بينهم،

 الشَّيخ أيها األساطري ىي وىذه ؿبمَّد آؿِ  على تفرتوف ترفضوَّنا، وأنتم البيت أىل بأحاديث نأت كبنُ 
 الفكر، ىذا وبملوف الَّذين أخاطب أنا حيَّاً، ليس الوائلي الشَّيخ الوائلي، الشَّيخ أخاطب حي أنا الوائلي،
 أكذوبةٌ  اإلصباع أسطورةُ  أسطورة، ىذهِ  عنها، تتحدَّث الَّيت األساطري ىي ىذهِ  ورمز، عنواف ائليالو  فالشَّيخُ 

 دخوؿ من يأت اإلصباع أفَّ  من تقوؿ رواية على دّلونا ىذا يَرفض َمن النَّواصب، من هبا جيء ؽبا حقيقةَ  ال
 ىذهِ  أرشدونا، موجود؟ الكَلـ ىذا روايةٍ  أيِّ  ح اإلصباع، ح داخلٌ  اغُبجَّة اإلماـ وأفّ  اغُبجَّة، اإلماـ

 الُعلماء،كَلـ نظريات بي نظريَّتوُ  يطرح اإلماـ تقوؿ وأنت الوائلي، الشَّيخ أيُّها أساطريُكم وىذهِ  أكاذيُبكم
 ذكره ما ُكلَّ  أستعرض أفْ  ىنا أستطيع ال أنا زمانكم، بإماـ معرفتكم عدـ على دليلٍ  أدؿُّ  ىذا ُىراء، ح ُىراء
ا الوائلي، يخالشَّ   .أيديكم بي أعرضها مباذج ىي إمبَّ

ِ:05ِبرقمِالمرقمةِالوثيقةِإلىِنذىب
 التشيع ىوية بكتاب بكتاب، ىاؼبسألة معاعبها انا وترى وكيف توقيت ماكو اآلف إز وكيف يظهر مّت أما]

 نقعد احنا اف عندنو من البعض يتصور ال يعين تفصيًَل، وسلبياهتا اهبابياهتا ذاكر كاملة، معاعبة معاعبها
 ىيچ عندنا ما سخيف، اعتقاد ىيچي يعتقد اللي أبداً، مشاكلنا، وبل هبي مهديّ  اظبو واحد أكو ننتظر

 عن وننهى دبعروؼ نأمر سبنعنا وال مصنع نسّوي أف سبنعنا ما اؼبهديّ  فكرة يبنعنا، ما االسَلـ اطَلقاً، اعتقاد
 سلبياهتا من أكثر اهبابياهتا فكرة ؾبرد أبداً، مبادئنا دوف نقتل سبنعنا وال أوطاننا دوف قباىد سبنعنا وال اؼبنكر،

 .[إالَّ  ليس للعدالة أعلى مثل رفع عن عبارة أو مبدأ رفع عن عبارة يعين
اً  واضح أدب سوء  الوائلي أضبد الشَّيخ نفسو ىو ،(مشاكلنا لنا وبل مهدي اظبو واحد ننتظر ما احنا)9 جدَّ
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 اظبو واحد تنتظروا ال أنتم يأت، أفْ  قبل اغباضرين للنَّاس ؾبالسو من ؾبلس ح َلً مث عنو أقوؿ أفْ  يقبل
 الشَّيخ مع جرت شخصية وقائع عن أربدَّث أفْ  أُريد ال ىنا وأنا بذلك يقبلُ  ال بذلك، يقبلُ  ال وا! أضبد؟
 ىذهِ  عن أربدَّث فْ أ أُريد ال اظبِو، ذكر قبل األوصاؼ من ُيكَتب ما وخبصوص األلقاب خبصوص الوائلي
 القضايا كانت وإفْ  وعقائدّي، فكريّ  اغبديث شخصية، قضايا إز اغبديث أحّوؿ أف أُريد ال القضيَّة

 وثيقاً  ارتباطاً  يرتبطاف والِفكر والعقيدة الشَّخصية، تلك أو الشَّخصية ىذهِ  ظِبات تعكسُ  ىي الشَّخصية
 أمور عن أربّدث أفْ  أُريد ال والصِّفات، واػبصاؿ السِّمات اإلنساين الكياف من وُجزء اإلنساين، الكياف بُكل

 كيف أضبد، ذىب أضبد، جاء أضبد، أقوؿ أفْ  يُناصرونو الَّذين أو ىو يقبل الوائلي الشَّيخ لكن شخصية
 !! مهديّ  اظبو واحد منتظرين ما احنا ىذا، األدب بسوء يتحدَّث أف لنفسوِ  هُبيز

 إماـ عن حديثو ح الوائلي أدب سوء من اؼبشاىد يتأكَّد حّتَّ  41 رقم ثيقةالو  بث أخرى مرَّة أعيدوا رجاءا
 9زماننا

 التشيع ىوية بكتاب بكتاب، ىاؼبسألة معاخ انا وترى وكيف توقيت ماكو اآلف إز! وكيف؟ يظهر مّت أمَّا]
 نقعد احنا اف ندناع من البعض يتصور ال يعين تفصيًَل، وسلبياهتا اهبابياهتا ذاكر كاملة، معاعبة معاعبها

 ىيج عندنا ما سخيف، اعتقاد ىيجي يعتقد اللي أبداً، مشاكلنا وبل هبي مهديّ  اظبو واحد أكو ننتظر
 عن وننهى دبعروؼ نأمر سبنعنو وال مصنع نسوي أف سبنعنو ما اؼبهديّ  فكرة يبنعنو، ما االسَلـ اطَلقاً، اعتقاد
 سلبياهتا من أكثر اهبابياهتا فكرة ؾبرد أبداً، مبادئنو دوف نقتل عنوسبن وال أوطاننا دوف قباىد سبنعنو وال اؼبنكر،

 .[إالَّ  ليس للعدالة أعلى مثل رفع عن عبارة أو مبدأ رفع عن عبارة يعين
 نتحدَّث وكأنَّنا إهبابيات، وؽبا سلبيات ؽبا الفكرة وىذه اؼبهديّ  فكرة عن للحديث أخرى مرّة أيضاً  وعاد
، دنيوي سياسي بوجودٍ  ُمرتبطةٍ  فكرة عن  زماننا إماـ عن يتحدَّث حي الواضح األدب سوء َمع ُمعيَّ

 هبذا يعتقد واللي يقوؿ مشاكلنا، وبل هبي مهديّ  اظبو واحد منتظرين ما احنا عليو، وسَلموُ  اِ  صلواتُ 
اً، واضحة القضيَّة أعتقد ولكن ذلك من أكثر أُعلِّق أفْ  أُريد ال سخيف، فهو االعتقاد  اؼبعرفة ادرمص جدَّ

ا الرِّوايات ح التشكيك النَّاصبية،  .إليها اإلشارةُ  مرت الَّيت اؼبطالب بقيَّة إز األدب، سوء أساطري، وأَّنَّ
 وسَلموُ  اِ  صلواتُ  اغُبجَّة اإلماـ حبديثِ  واستهزائو أدبو سوء ح يستمرُّ  اؼبتقدِّـ، الوائلي أدب سوء بعد

ا القصد، وسوء النيَّةٍ  سوء عدـ مَلحظة مع عليو،  دبعارؼ الرَُّجلِ  وعبهل زمانو إماـ بشوؤف الرَُّجلِ  عبهل وإمبَّ
 عمامتو من النَّاصب بالفكر معبَّأ فالرجل البيت، أىل حبديث والػُمطِبق الػُمطَبق الرَُّجلِ  وعبهلِ  البيت، أىل

 ناصّب، منطقو ناصبية، مصادره ذلك، على تشهدُ  كلُّها الوقائع وىذهِ  َقدميو، أطبصِ  إز الصَّغرية الطابقية
 . والِعرتة الكتابِ  َمنطقَ  يُعارضُ  حديثوِ  ح شيءٍ  وكلُّ  ناصبّية، أحاديثو ناصّب، فكرهُ 

ِ:09ِالمرقمةِالوثيقةِإلىِنذىب
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 شنو مادري والعي العرتة، ىَلؾ واؽباء كربَلء، الكاؼ كهيعص، لك يقوؿ هبي مفسر فد لك تلقى]
 ما الضَّخم ىالعطاء القرآف القرآف، روح عن بعيدة ىوايو تفاسري ىاي ال ىاغبچي، من لك يسطر ويقـو
 ىالكَلـ ـبّرفة، عجوز مغزؿ عندىا وحدة عقلية ىاي يعين، ىالبسيطة شلوف اؼبادري ىذه هبااوالت هبي

 .[األحواؿ من حباؿ اليقبل التفسري من ىاللوف أبداً، األحواؿ من حباؿ يُقَبل ما
َرة،َِىالكُِِالَهاءَِكرَبالء،ِالَكاف9 )عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  زماننا إماـ عن الرِّواية كهيعص ِيَزِيدِالَياءِالِعت ْ
 اؼبنطق ىذا يقوؿ أدبوِ  بسوءِ  الوائلي الشَّيخ ،(الُحَسينَِصبرَُِِوالصَّادِالُحَسينَِعَطشَُِِوالَعينِالُحَسينِظَاِلمُِ
 العجائز منطق عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  زماننا إماـ قُ فمنط وـبرفة، مغزؿ عندىا عجوز ـبرِّفة عجوز منطق

 مليارات الوائلي ُتشرِّؼُ  اؼبخرِّفة والعجوز اؼبخرِّؼ، ىو الواقع ح الوائلي، ظبري أيب شيخنا َنظرِ  ح اؼبخّرفة
 كرهُ ذ  الكَلـ ىذا الوصف، هبذا زماننا إماـِ  حديث يصفُ  حي القذر، السَّخيف اؼبنطق َىذا حبسبِ  اؼبرَّات

 دار منشورات ،(للُقرآف علمي تفسري كبو9 )عنوانوُ  صغري كتاب عنده 9ىذا كتابوِ  ح وذكرهُ  ىذا ؾبلسوِ  ح
  9يقوؿ 15 صفحة ح كهعيص إز ُيشري أفْ  بعد النَّجاة، سفينة
ِألمكن - صحَّت لو - معصومِعنِصحَّتِلوِاألقوالِوىذه - 169 صفحة ح - األقوالِوىذهِِ
ِالركونِيمكنِفالِمجاىيلِيرويهاِأوِإرساالًِِتُرسلُِِىذهِِِوالحالةُِِولكنَّهاِوجهاًِِلهاِنجدِلمِإذِبهاِالتعبُّد
ِمنِيُغَلقِالِبابٍِِفتحِِِإلىِيُفضيِوىوِمجازاًِِأوِحقيقةًِِعليوِتدلُِِّالِبماِلؤللفاظِتفسيرٌِِألنَّهاِإليها

 اغُبجَّة، اإلماـ بكَلـ تهزئيس ىنا استهزاء، - ُىراءِوالهاءِكالمِالكافِيكونِالِولماذاِالتحكُّم،
ِيُروىِوالياء - ُىراء واؽباء يقوؿ العرتة، ىَلؾُ  اؽباء كَلـ، الكاؼ يكوف ال ؼباذا يقوؿ كربَلء، الكاؼ
 فعند سوقية، كلمةٌ  وصفصطائي - صفصطائيِوالصَّاد - الكَلـ على القدرة عدـ أي عيّ  - عيِ ِوالعين

 أفَّ  على ُمطَّلعاً  يكن ر الوائلي الشَّيخ أفَّ  فيبدو بالسي، ،(ئيسفسطا) يقولوف اللغويي وعند األكاديبيي
 هبا جاء ىو ال، مطبعي، خطأ ىذا 9قائلٌ  قاؿ وإذا بالصَّاد،( صفصطائي) ىكذا ُتكتب ال سفسطاين كلمة
 صحيح، غري الكَلـ ىذا لغوية جهة من صفصطائي، فقاؿ الصَّاد غبرؼ مثاالً  هبا فجاء الصاد، غبرؼ مثاالً 

 اغُبجَّة األماـ بكَلـ االستهزاء ألجل السوقية الكلمة استعمل ولكنَّوُ  ىنا سي يوجد وال بالسي فسطائيس
 .ىكذا يبدو األصلية اللغوية بنيتها ح الكلمة معّن هبهل أيضاً  هبهل وىو
 إز رآف،القُ  على يعين - دستورهِعلىِاألبوابِىذهِأمثالُِِتفتحِأنُِِْمسلمِإنسانٌِِأفيرضى -9يقوؿ أف إز
 إماـ تفسري الَعَبث؟ ىذا ىو ما - العبثِىذاِمثلِِِعنَِتعالىِاهللِكتابُُِِيصانِأنِِْيجبِأجل -9يقوؿ أفْ 

 علّي، وآؿ علي   من التفسري يكوف أفْ  الغدير فبيعةُ  الغدير، بيعة نقض سلسلة ح نقضٌ  وىذا للُقرآف؟ زماننا
ُِيصانِأنَِِْيجبِأجل -9ويقوؿ اغبسن ابن اغُبجَّة من ادرالصَّ  بالتفسري يستهزئُ  يقوؿ؟ ماذا الوائلي الشَّيخ
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  .القرطب وبتفسري الرَّازي بتفسري ويُبجِّد - العبثِىذاِمثلِِِعنِتعالىِاهللِكتاب
 معّن عن ربدَّث الرَّازي الفخر أفَّ  أقصد ال الرَّازي، الفخر تفسري عن الوائلي أخذهُ  الكَلـ ىذا وباؼبناسبة
ا العرتة، ىَلؾ واؽباء ربَلءك كاؼ أفَّ  من كهيعص  جزء يعين عشر اغبادي اجمللَّد ىو وىذا الرَّازي الفخر وإمبَّ

 كهيعص معّن ح عبَّاس ابن عن نقل الرَّازي الفخرُ  ،051 صفحة التوفيقية، اؼبكتبة طبعة من 11و 10
ِالصَّادِومنِعالمِنالَعيِومنِىادٍِِالهاءِِِومن - كاؼٍ  ا - كافٍِِبأنَّوُِِوصفوُِِالَكافَِِِفِمن -9قاؿ

 ابن عن منقوالً  جاء ما آخر إز - والكريمِالكبيرِعلىِتدلُِِّالكاف -9عباس ابن عن وأيضاً  - َصادق
 الكاؼ أفَّ  من كهيعص معّن ح عبَّاس ابن عن جاءت الَّيت الرِّوايات ىذه على يُعلِّق الرَّازي الفخر عباس،

  يقوؿ؟ فماذا آخره، إز ىادٍ  واؽباء كاؼٍ  يعين
ِالِاللغةِعليوِتدلُِِّالِماِكتابوِيُودِعِأنِِْتعالىِاهللِمنِيجوزِالِأنَّوُِِبيَّناِِلَماِقويةًِِليستِاألقوالِوىذه)

 -169 صفحة الوائلي كتاب ح ،(إليهاِالركونِيمكنِفال - ىنا الشَّيء نفس - بالمجازِوالِبالحقيقةِِ
 - 9يقوؿ أف إز ىنا، يقوؿ ىو الكَلـ نفس - ازاًِمجِأوِحقيقةًِِعليوِتدلُِِالِبماِلؤللفاظِتفسيرٌِِألنَّوُِ

ِوىو - ىنا الوائلي يستمر - أصالًِِاللغةِعليوِتدلُِِّالِتحكماًِِالبعضِدونِبعضهاِعلىِحملوُِِفيكون
 وىذا الرَّازي، الفخر تفسري من نقلها اؼبضامي ىذه بالضَّبط - التحكُّمِمنِيُغلقِالِبابِفتحِإلىِيُفضي
 اِ  صلواتُ  الزماف صاحب كَلـ مواجهةِ  ح الرَّازي الفخر تفسري على اعتمادٌ  دير،الغ لبيعة واضحٌ  نقضٌ 

  .ا وسَلموُ 
 اغباضرين بعض كاف يقوؿ قليل قبل اؼبقطع ىذا منو نُقل الَّذي اجمللس ىذا ح اغباضرين األشخاص بعض

 على حظَّكم ا وطيَّح وجوَىكم ا سوَّد اغُبجَّة، اإلماـ كَلـ على الوائلي الشَّيخ تعليقة لدى يضحكوف
 اِ  صلواتُ  اغُبجَّة اإلماـ كَلـ ضدّ  األبرت اػبطيب ىذا هبا يتفوَّه سخريةٍ  بسبب تضحكوف ىذا، اغبظِّ  سوءِ 

 سخرية! ىذا فعلتم َلَما حياءٌ  عندكم كاف لو لكم، حياءَ  ال ولكن وجوَىكم؟ تعطوف أين!! عليو وسَلموُ 
ِعيِ ِوالعينِيروىِوالياءُِىراءِوالهاءِكالمِالكافِيكونِالِولماذا - جَّةاغبُ  اإلماـ كَلـ من واضحة
ِأجل -9يقوؿ ُثَّ ! عليو؟ وسَلموُ  اِ  صلواتُ  األمر صاحب لكَلـ يقاؿ ىكذا - صفصطائيِوالصاد
 ح العبث تقولو، الذي ىذا ىو وا العبث - العبثِىذاِمثلِعنِتعالىِاهللِكتابُِيصانِأنِِْيجب

 قوؿ ىو ما اؽبراء قولك، ىو اؽبراء خطاباتك، وح منابرؾ ح العبث ظبري، أبا يا الوائلي يُّهاأ كَلمك
 !نقوؿ؟ ماذا ولكن عليو، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  األمر صاحب
ِ:09ِرقمِالوثيقةِأعيدواِرجاءاِأخرىِمرةِلنستمع

 ويقـو شنو مادري والعي العرتة ىَلؾ واؽباء كربَلء الكاؼ كهيعص، لك يقوؿ هبي مفسر فد لك تلقى]
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 هبي ما الضَّخم ىالعطاء الُقرآف الُقرآف، روح عن بعيدة ىوايا تفاسري ىاي ال ىاغبجي، من لك يسطر
 ما الكَلـ ـبرفة، عجوز مغزؿ عندىا واحدة عقلية ىاي يعين، ىالبسيطة شلوف اؼبادري ىذه هبااوالت

 .[األحواؿ من حباؿ يقبل ال التفسري من ىاللوف أبداً، األحواؿ من حباؿ يقبل
 سعد رواية طويلة، الرِّواية ،(النِّعمة وسباـُ  الدين كماؿُ ) كتاب من زماننا إماـ عن وردت الَّيت الرِّواية لكم أقرأ
 أنا الكتاب، ىذا يُؤّلف أفْ  وأمرهُ  اؼبناـ ح اغُبجَّة اإلماـ رأى الصدوؽ الشَّيخ الُقمِّي، األشعري ا عبد ابن
 فكرة عندكم تكوف أف ألجل ولكن اؼبوضوع هبذا س شأفَ  ال اؼبنامات، أنبيَّة عن أربدَّث أفْ  ريدأُ  ال ىنا

 األشعري ا عبد ابن سعد التأريخ، ىذا قبل أُلِّف الكتاب قطعاً  ،270 سنة توح الصدوؽ الشَّيخ واضحة،
 ىناؾ وكانت اغُبجَّة، اإلماـ ةوالد بعد زيارتو إز وذىب العسكريّ  اغبسن لإلماـ ُمعاصراً  كاف الُقمِّي

 بولدي سآتيك9 لوُ  فقاؿ اعبواب العسكريّ  اإلماـ من وطلب ىذا، األشعري عند األسئلة من ؾبموعة
 على وأجابوُ  أسئلتك على سُيجيب الَّذي ىو بولدي، سآتيك بعدي، من زمانك بإماـ األمر صاحب
َِعنِِْاهللَِرُسولِِِاَْبنِيَاِفأخِبرِنيِقُلتُِ) 9الُقمِّي األشعري ا عبد ابن سعد األسئلة ىذه صبلة من األسئلة،
 قاؿ ولكنَّوُ  بكاملها الرِّوايةِ  لقراءةِ  وقتاً  أجد ال ىنا وأنا وبىي، وقصَّة زكريا قصَّة لوُ  فذكر - َكَهيَ َعَص؟ِتَْأِويلِِ

َرةَِىاَلكَُِِوالَهاءَِكْرَبالءِِاْسمُِِفَالَكاف -9لو َِوالصَّادَِعَطُشوَُِِوالَعْينِالُحَسينِظَال ِمَِوُىوِيَزِيدَِوالَياءِالِعت ْ
ُره  قم اإلسَلمي، النَّشر مؤسَّسة الصَّدوؽ، للشَّيخ( النِّعمة وسباـُ  الدين كماؿُ ) كتاب من أقرأ أنا (،َصب ْ

 األشعري ا عبد ابن سعد لنا نقلوُ  الَّذي زماننا إماـ كَلـ ىو ىذا الثاين، اعبزء ،377 صفحة اؼبقدسة،
 .يالُقمِّ 

 الرِّواية؟ ىذه خبصوص الرِّجاليوف يقوؿ ماذا ولكن
 مراجعنا من واؼبزوِّروف ارِّفوف حرَّفو أفْ  بعد اآلف يُعَرؼ ىكذا ولكن الفهرست ىو النَّجاشي، رجاؿُ  ىو ىذا

 الرتصبة رقم ،066 صفحة اؼبقدسة، قم اإلسَلمي، النَّشر مؤسَّسة طبعة الطبعة وىذه الكراـ، وعلمائنا
ِألبيِلقاَءهُِيضعفون - ندري ال ىم؟ من - أصحابناِبعضِورأيتُِ -9ا عبد ابن سعد ترصبة ،356
 أي الرَُّجل يعين - أعلمِواهللُِِعليوِموضوعةِحكايةِىذهِِِويقولون - العسكريّ  اإلماـ يعين - ُمَحمَّد

 اػبُوئي وثق ؼباذا ىؤالء؟ ىم من - لقاَءهُِيضعِّفونِأصحابناِبعضِرأيتُِِوإنَّما - باألمر يعلم ال النَّجاشي
 !األشخاص؟ ىؤالء ىم َمن يعرؼ أفْ  دوف النَّجاشي بكَلـ
 ،71 صفحة ح اغبديث رجاؿ معجم من التاسع اعبزء ىذا اغبديث، رجاؿ معجم ح اػبوئي السيِّد لذلك

ا الوائلي الشَّيخ وصفها الَّيت الرِّواية ىذه عن يتحدَّث ِوىذهِِ -9يقوؿ ػبُوئيا السيِّد ـبرفة، عجوز حديث بأَّنَّ
اًِِالسَّندِضعيفةُِِالرِّوايةُِ  ضعيفةُ  الرِّوايات كل! صحيحة؟ رواية اػبُوئي عند رواية بقيت ىل ىو -ِجدَّ



  14/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 431 ة  الَحَمقَ   النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 47 - 
 

 .الرِّوايات تضعيف ح اػبُوئي طريقة ىي وىذه السَّند،
 بي ما لُقمامات،ا ىذه ح كبنُ  حاؿ أي على الرِّواية، ضعَّفوا الَّذين األشخاص أظباء لنا يذكر ر النجاشي

 وُقمامة الوائلي أضبد ؾبالس وقمامة اػبُوئي للسيِّد اغبديث رجاؿ معجم وقمامة النَّجاشي، رجاؿ قمامة
 يضيع والقذارات القمامات ىذه ُكلّ  بي ما للُقرآف، علميٍ  تفسريٍ  كبو كتاب وُقمامة الرازي الفخر تفسري

 منطقٌ  ىذا السفيانّيوف، الشِّيعةُ  أيُّها منربكم عميد قبل من افةالسخ وهبذهِ  السخرية هبذهِ  زمانِنا إماـِ  حديثُ 
ُ  اغُبجَّة اإلماـ حسييّن، منطقٌ  ىو ما يزيدّي، منطقٌ  ىذا مهدوّي، منطقٌ  ىو ما ىذا سفيايّن،  حقيقة يُبيِّ

اً، وواضحةً  منطقيَّةً  روايةً  ذََكر أنَّوُ  معَ  كهيعص معّن  اػبُوئي وُقمامة شيالنَّجا لُقمامة نصنع ماذا ولكن جدَّ
 ..!!ىذه بقماماتكم لكم ىنيئاً  القمامات؟ هبذه نصنع ماذا الوائلي؟ وُقمامة الرَّازي وُقمامة

 بعد الفاصِل، وبعد فاصل إز نذىب أعتَقكم، لن لندف، مدينة حبسبِ  األذاف وقت من نقرتبُ  أنَّنا يبدو
 عليو يتحمَّل، أف عليو اغبقائق يطلب أفْ  أراد من اغبديث، أكمل كي إليكم سأعود والصََّلة األذافِ  فاصل

 سأعود والصََّلة األذاف وبعد والصََّلة األذاف فاصل إز نذىب إذاً  كثرية، واغبقائقُ  طويل الربنامج يصرب، أفْ 
  .إليكم
 ... ِفيَها اْلُمْسَتودَعِ  َوالسِّرِّ  َوبَِنيَها َوبَػْعِلَها َوأَبِيَها فَاِطَمة َعَلى َصلِّ  اللَُّهمَّ 

 ملفِّ  من الثَّالث اعبزء النَّاطق، الكتابُ  برناؾبنا من اؼبئة بعد والثَلثي الرابعةِ  اغبلقةِ  ح اغبديثُ  زاؿ ال
 اساءة أيديكم بي َعرضتُ  لندف، ؼبدينة اّلي التوقيت حبسب والصََّلة األذاف فاصلِ  قبل والعرتة، الكتابِ 
 وىذا اغبلقات ىذه وثائقِ  ترقيم حبسب ،40 بػ اؼبرقمة الوثيقة ح الوائلي الشيخ من الصَّادرة الواضحة األدب

 اغَبسن ابن اغُبجَّة زماننا إماـ عن الُقمِّي األشعري ا عبد ابن سعد رواه الَّذي بالتفسري يرتبط ما الربنامج،
 تدور وثائقال كانت السَّابقة اغبلقة ح تقدَّـ ما ،40 عدد إز الوثائق وصلت اآلف إز كهعيص، معّن ح

 ح الرباءة يتناوؿ كاف األوؿ اعبزء ح اغبلقة ىذه ح عرضوُ  َتَّ  وما الوائلي، مدرسةِ  منهجيَّةِ  ظبات حوؿ
 اغُبجَّة زماننا إماـ عن اغبديثُ  الثالث اعبزء وح الوائلي، مدرسة ح الوالية الثَّاين اعبزء وح الوائلي، مدرسة

 زماننا إماـ أجواء ح اغبديث زاؿ ال والصََّلة، األذافِ  فاصل قبل يوإل وصلنا ما إز ووصلنا اغَبسن، ابن
 فسأتناوؿ غد يـو حلقةُ  أمَّا اغبلقة، َّناية إز عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  زماننا إماـ أجواء ح اغبديث وسيبقى
 .أحياء بقينا إفْ  تعاز ا شاء إفْ  أخرى عناوين

 من الصَّحيح، اؼبنهج معرفةِ  على حريصاً  يكوف أفْ  اغبقائق يطلب أفْ  يديُر  من ولكن طويلةٌ  اغبلقةُ  أفّ  أعلم
 وعليو يصرب أفْ  عليو الشِّيعي الواقع ح اؼبوجودة الكثرية اؼبَلبسات يعرؼ وأفْ  زمانوِ  إماـ عن يبحث أفْ  يُريد
 من بقي ما خصوصاً  نامج،الرب  ىذا مع يتواصل أف يستطيع الَّذي بالشكل وقَتوُ  يُنظِّم وأفْ  يُتابع وأف يُثابر أفْ 

 غاية وح األنبيَّةِ  غاية ح آخره إز أّولو من الربنامجُ  كاف وإف األنبيَّةِ  غاية ح فهي الربنامج ىذا حلقات
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 .والعرتة الكتاب ؼبنهج وفقاً  العقيدةِ  طريقَ  يتلمَّس أفْ  أراد ؼبن الضرورة
ِ:يديوالفِىذاِنشاىدِوالخمسينِالثانيةِالوثيقةِأيديكمِبينِأعرض

ن واحد اؽبا يستند ىذه الرِّواية رواية أكو لك اقوؿ أنا]  الُقمِّي، تفسري أفَّ  يقوؿ اؼبوضوع ىذا ح كتب فبَّ
 يعين وفَلنة فَلنة ىُبرِجُ  اؼبتصّور الرجعة عار ح يعين البيت أىلُ  رجع إذا رجعت، إذا يقوؿ القمي تفسري
 ما وحدة وحدة قبي فخل زين، هبالتعبري، للخطيئة، اوهبلدنب ىبرجهما نعم وهبلدنبا، وحفصة عائشة يقصد
 فكرنا؟ ح موقعها شنهو أو مقدارىا شنو أو أنبيَّتها شنهو الرَّجعة مسألة ىي9 أوالً  اؼبوضوع، هبذا مرّينا طوؿ

 كتابِ  من فهم ؾبّرد اؼبكانة، بتلك ربظى ما اؼبسألة يعين اؼبكانة، بتلك ربظى ما اؼبوضوع، اناقش أريد ما
 .[..تسلم ال قد الَّيت الرِّوايات بعض إز واستناد ا
 ..!! الوائلي مدرسةِ  ح ُمهمَّةً  ليست الرجعةُ  أذاً 

ِ:09ِبرقمِالمرقمةِالوثيقةِالثَّانيِالفيديوِنشاىد
 الكليين مثل الشِّيعة كتب ح مذكورة ىذه الغَلـ ىو بأنَّوُ  الشِّيعة أىل لدى اؼبفهـو أمَّا9 تليفوين اتصاؿ]

 الرسوؿ يبعث ا بإذف يعين سوؼ وأنَّو يعود سوؼ وأنَّو األمور ىذه ح يذكر الَّذي الكتب من ىموغري 
م عثماف وُعمر بكر أبو اػبلفاء من الصَّحابة من يقتصُّ  وأنَّوُ  والصحابة وسّلم عليو ا صلَّى  أغمطوا ألَّنَّ
 !! مذكورة ىاي أخرى وأمور فاطمة وقُرآف الشِّيعة؟ كتب ح مذكورة ىذه علّي، اإلماـ حقَّ 

 تقوؿ الَّذي ىذا9 شيء ػلَّكگأ س اظبح بس تقوؿ، ما فهمت فهمت أنا س، أظبح ال ال9 الوائلي الشَّيخ
 ال السنة أىل أفَّ  أعرؼ لكن األضعاؼ، عشرات السنة أىل كتب ح موجود يقابلوُ  الكتب ح موجود بأنَّوُ 

 الرَّجعة، فكرة وبي اؼبهديّ  بي خلطت وأنت تقوؽبا، الَّيت ىذه تبالزيادا أيضاً  نأخذ ال واحنا بو، يأخذوف
 لتصحيح سيادتك أرجع ،﴾فٌَْخَبً أُهَّخٍ وُلِّ هِي ًَجعثُ ٌَّمَ﴿ باؼبهديّ  عَلقة إلو ما بالرَّجعة عنو تتكلَّم الَّذي ىذا

 ويعاقب ىبرج وأنّو اؼبهديّ  ـاإلما ؾبيء اؼبهدّي، اإلماـ ِفكرة وبي الرَّجعة بي خلطتَ  اؼبوضوع، ح التفكري
 أخبار إفَّ 9 ػوؿگيػ سره؟ ا قدس الغطاء كاشف الشَّيخ وىو فقهاءنا أحد عنها شيعرّب  تدري روايات ىذي

 ىو الكتب ح ورد ما كلّ  ليس إذاً  فاؼبسألة زين، شوية تنّبهلي واحداً، ِفلساً  عندي ُتساوي ال الرَّجعة
 اللي ىذا كامل، لبل إز سبحيص، إز ورّد، أخذ إز لُبِضعها نقاش، إز لُبِضُعها رواية كلّ  احنا صحيح،

 فضائل عدىم وإذا معاقبتهم، يتوّز  الَّذي ىو وجل عز ا أخطاء عدىم كاف إذا داعي ماكو ليش؟ تقولو
 ىذه الدنيا، ح والعقاب اغبساب ُوِضع إذاً  والػمن الفضائل، تلك على جزاءىم يتوّز  الَّذي ىو وجل عز ا

 كّلها الطائفة ربمِّل أف على نقاش، إؽبا رواية وكلّ  ثابتة، وغري الرِّوايات من صبلة هبا، نعتدُّ  ال احنا روايات
  ...[.ضعيفة رواية
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 ىل اؼبخالفي، ُكُتب من ينقلها الَّيت الزبالة ىذه لنقاش، زبضع أفْ  البُدَّ  رواية ُكلّ  يقوؿ الوائلي الشَّيخ
 ىل النَّواصب ُكُتب من الوائلي نقلها الَّيت والقاذورات الزباالت من كثري علينا تمرَّ ! للنقاش؟ أخضعها
 السائل الوائلي، من علماً  أكثرُ  ىو السائل ُثَّ ! البيت؟ أىل عن الواردة الرِّوايات فقط أـ! للنقاش؟ أخضعها

 اإلماـ روايات بي يُبّيز ال الوائلي بالرَّجعة، ؽبا عَلقة ال اغُبجَّة باإلماـ ترتبط روايات عن يسأؿ السيّن  ىذا
 وىذه وفَلنة وفَلف فَلف سُيخرج اغُبجَّة اإلماـ أفَّ  عن تتحدَّث الَّيت الرِّوايات الرَّجعة، روايات وبي اغُبجَّة

  .ذلك بعد تأت الرَّجعةُ  بالرَّجعة، ؽبا والعَلقةَ  الظهور بعصر ترتبطُ  ىذه التفاصيل
 روايات وبي الظهور روايات بي خلط الَّذي الوائلي من للروايات فهماً  أكثر ىو السائل السيّن  الرَُّجل ىذا

 عن يتحدَّث وىو عنده واحداً  فلساً  تساوي ال الرِّوايات أفَّ  على الغطاء كاشف بكَلـ استدَّؿ ُثَّ  الرَّجعة،
 والوائلي لظهور،ا روايات عن يسأؿ والسائل الرجعة، روايات عن يتحدَّث الغطاء كاشف الظهور، روايات

ا الظهور روايات فهم  الوائلي نظر ح النهائية النتيجة ذلك ومع أفهم، كاف والسيّن  الرِّجعة، روايات من بأَّنَّ
 واألحاديث الرِّوايات من مئات القيامة، يـو ح سيكوف واعبزاء اغبساب أفَّ  إذْ  منها فائدةَ  ال الرَّجعة أفَّ 

 ح الرَّجعة عن اغبديث مرَّ  وقد اؼبوضوع ىذا تتناوؿ الُقرآنية ياتاآل من وعشرات والزيارات، واألدعية
 من وتنهلوف بوِ  تتعلَّقوف الَّذي الوائلي مدرسة منطق ىو ىذا لكن الربنامج، ىذا حلقات من ُمفصَّلةٍ  حلقاتٍ 

 روايات وأفَّ  لعقيدةا هبذه لكم ىنيئاً  البيت، أىل شيعة بأنَّكم أنفَسكم ُتسّموف الَّذين أنتم األبرت، اؼبنهج ىذا
 يُنقل يتسابقوف، اؼبراجع ىؤالء أفّ  الغريب !!واحداً  فلساً  تساوي ال الغطاء كاشف الشَّيخ حبسبِ  الرَّجعة

ا9 يقوؿ أنَّوُ  الصَّدر باقر ؿَبمَّد السيِّد عن  جواد ؿُبَمَّد الشيخ عن تُنقل أو ظفر، ُقَلمة عندهُ  ُتساوي ال إَّنَّ
  .األقواؿ ىذهِ  مثل على يتسابقوف مغنيو،
ِ:01ِب ِالمرقمةِالوثيقةِإلىِنذىب

 ثانية آية أكو بينما ﴾أَحَداً هِّنْيُن ًُغَبدِز فَلَن ًحَشَسًَبىُن السَّحْن، السِّمحيِ اهللِ ثسنِ﴿9 يقوؿ الكرًن الُقرآف ولذلك]

 نتيجة أو اآليتي ظاىر أفَّ  تتصوَّر اآليتي بي اعبمع عند طبعاً  زين، ،﴾فٌَْخَب أُهَّخٍ وُلِّ هِيْ ًَحشُسُ ٌَّمَ﴿9 تقوؿ
 قبل اؼبوتى لبعض رجعة وجود إز اؼبفسرين بعض ذىب ولذلك اغبشر، ىذا قبل حشر ىناؾ أفَّ  اعبمع

 .[زين الدين، ضروريات من مو ىذي اؼبعّن، ىا منها افتهم اآلية قرأ اآلية، من افتهمها ىذه البعث،
 العشرات هبذه نصنع وماذا اآليات، من األمر ىذا فهم فسريناؼب بعض الرَّجعة، تفهم ىكذا الوائلي مدرسة

 بيت أىل عن رواية 511 من أكثر اؼبئات، واؼبئات البيت؟ أىل حديث ح بالرَّجعة اؼبفسَّرة اآليات من
 مراجع عن الكَلـ ىذا يأخذُ  الوائلي قطعاً  الضروري، من ليست وىي يقوؿ! هبا؟ نصنع ماذا العصمة
 ..!! َّناراً  جهاراً  ويعاندوَّنم البيت أىلَ  يعارضوف وىم الكبار الطائفة
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ِ:والخمسينِالخامسةِالوثيقةِإلىِنذىب
 باؼبوضوع مرّيت طوؿ ما بيها، نقوؿ احنا مشتهايو فد الرَّجعة أفَّ  يتصور أفَّ  يتصور، ما ىذا ىسو مسألة،]
 الدين ضروريات من ضرورية مو وىي الرجعة معّن تنطي بأعناقنا تأخذ اآليات بعض مشتهايو، مو ال

 تعرَّضت أف سبق اؼبوضوع أنا اآليات بعض أحياناً  نقرأ الواقع ح ىي، اؼبذىب ضروريات من ال اإلسَلمي،
 آيات من آية من فهم ؾبرد مسألة ال، ال عنها، يسألنا ا اللي األشياء من ومو األدلة بعض من فناخذه لو

  .[..ا
9 كتاب ىو ىذا البيت؟ أىل يقوؿ ماذا أتدروف! الكَلـ؟ ىذا غريب !!عنها يسأؿ ا اللي األشياء من مو
 ىجري 0318 اػبامسة، الطبعة ىذه اإلسَلمي، النَّشرُ  مؤسَّسة الثَّالث، اعبزء ،(الفقيو وبضره ال من)

َِلمَِمنِِْمِّنَّاِلَيسَِ:ِالسَّاَلمَِعَليوِِِالصَّادقُِِقَالَِ)9 األوز الرِّواية اؼبتعة، ،344 باب ،347 صفحة قمري،
َعتَ َناَِوَيْسَتِحلِِِّبَكرَّتِناِيُ ْؤِمن  اإلنساف ُيسأؿ ال كيف البيت، أىل من ليس بكرَّتنا، يؤمن ر من منا ليس (ُمت ْ

 ! العقيدة؟ ىذه عن
 9أخرى مرة أعيدوىا وطبسي، طبسة اؼبرقمة الوثيقة السَّابقة الوثيقة أعيدوا رجاءا

 ال باؼبوضوع مريت طوؿ ما هبا نقوؿ احنا مشتهايا فد الرَّجعة أفَّ  يتصور أفَّ  يتصور، ما ىذا ىسو مسألة،]
 الدين ضروريات من ضرورية مو وىي الرجعة، معّن تنطي بأعناقنا تأخذ اآليات بعض مشتهايو، مو

 تعرَّضت أف سبق اؼبوضوع أنا اآليات، بعض أحياناً  نقرأ الواقع ح ىي، اؼبذىب ضروريات من ال اإلسَلمي
 آيات من آية من فهم ؾبرد مسألة ال، ال عنها يسألنا ا اللي األشياء من ومو األدلة بعض من فناخذه لو،
 .[..ا

 منهج ىو ىذا اعبدار، عرض هبا نرمي ُكلُّها األَِئمَّة وأحاديث ا، آيات من آية من فهم ؾبرد اؼبسألة
ينيَّةِ  اؼبؤسَّسةِ   يقولوف ماذا أساساً، هبا يعبئوف ال ىم الكبرية؟ اعبامعة للزِّيارة فيقولو  ماذا الرَّظبيَّة، الشِّيعيَّةِ  الدِّ

ُِمْنَتِظرٌِِِبَرْجَعِتُكمُِمَصدِّقٌِِبِِإيَاِبُكمُِمْؤِمنٌِِِبُكمُِمْعَتِرف9ٌِ )لُباطبهم األَِئمَّة نزور ىكذا! الكبرية؟ اعبامعة للزِّيارة
 هبا يأتوف عقائد العقائد، أصوؿ من وجزء األساس، يدةِ العق من جزء ىذا ،(ِبَرْجَعِتُكمُِمَصدِّقٌِ) ؛ أِلَْمرُِكم

 من ومئات اآليات من عشراتٍ  مع الضروريات من ليست البيت أىل وعقائد أصواًل، تصبح األشاعرة من
 ..!! التافهة العقيدة هبذه لكم ىنيئاً ! ودينكم؟ لعقيدتكم الصحيحة اؼبوازين ىي ىذه!! الشِّريفة األحاديث
ِ:والخمسينِالسَّادسةِةالوثيقِإلىِنستمع

 تساوي ال9 يقوؿ الغطاء كاشف الشَّيخ برضبتو يتغمده فقهائنا بعض يرحم ا أيضاً  احنا الرَّجعة وإالَّ ]
 وثاقتها، ىي شنو ىسو اؼبذىب، متبنيَّات من فهم ؾبرد نعم، ضرورياتنا، من شيء فد مو ىو، فلس، عندي
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 .[الرَّجعة ىذي الكبري، ىاغبجم اؽبا ما قصدي
ِِمنَّاِلَيس9َِ )يقولوف األَِئمَّة الغطاء، كاشف عند فلساً  تساوي ال وىي الكبري، اغبجم ىذا ؽبا ليس الرجعة
 الدين وكأفَّ  فلساً، عندهُ  تساوي ال الغطاء كاشف وجناب ،(ِبرجَعِتناِيُ ْؤِمنَِلمِومنِبكرَّتنا،ِيُؤِمنِلمِِْمن

9 الوائلي الشَّيخ من االستهزائي الصوت ىذا ما ُثَّ  مَّد،ؿبَُ  وآؿ ؿُبَمَّدٍ  من يؤخذ وال الغطاء كاشف من يؤخذ
 !أنبيَّة؟ أيَّة ؽبا وليست واحداً  فلساً  تساوي ال فهي!! اه

 مكانة تصغري على الوائلي الشَّيخ من واضح إصرار ،45 ،44 ،43 ،42 ،941 الوثائق ىذه ُكلّ  الحظتم
ا وعلى الرَّجعة ضرورة على ُتصرّ  الَّيت البيت أىل أحاديث من واؼبئات اؼبئات مواجهة ح الرَّجعة عقيدة  أَّنَّ

 ىذا فيها؟ نقوؿ ماذا الغدير بيعة الرَّجعة، دوف من ؽبا معّن ال الغدير بيعة أصَلً  واضحة، وميزة واضحة ظبة
 مّت اؼبعّن ىذا - َذَلوخََِِمنَِِْوَاْخُذلَِنَصَرهَِمنَِِْواَْنُصرَِعاَداهَِمنَِِْوَعادَِِِوااَلهَِمنَِِْوالِِِاللَُّهمَِّ) 9النَّص

َِوَعادَِِِوااَلهَِمنَِِْوالِِِاللَُّهمَِّ - الرَّجعة ح إالَّ  يتحقَّق لنْ  ىذا؟ يومنا إز الغدير بيعة ُمنذ ربقَّق ىل يتحقق؟
 اـاأليَّ  ح يتحقَّق ولنْ  ربّقق ما يتحقَّق، لن اؼبعّن ىذا ،(َخَذَلوَِمنَِِْوَاْخُذلَِنَصَرهَِمنَِِْواَْنُصرَِعاَداهَِمنِْ

 ثانوياً  أمراً  الرَّجعة تكوف فكيف اؼبعاين، ىذهِ  تتحقَّق حيث الرَّجعة عند إالَّ  اإلماـ، ظهور بعد إالَّ  القادمة
ينيَّةِ  للمؤسَّسةِ  صدىً  ىي الوائلي ومدرسة الوائلي، مدرسة ىي ىذهِ  َنصنع؟ ماذا ولكن ضرورياً؟ ليس  الدِّ

 الشِّيعة مراجع من مرجعٍ  كلمة يُردِّد ىو تروف أال مراجعنا، باسم الرَّظبي اطقُ النَّ  ىو والوائلي الرَّظبيَّة، الشِّيعيَّةِ 
 .الكراـ مراجعنا بقيَّة وطريقة ديدف ىو وىذا الكبار،
 9اؼبراجع كتب على سريعاً  مروراً  أمرّ  سريع بشكل

 كاشف حسي دؿُبَمَّ  للشيخ اظبُو، ىذا ولكن كذلك، ىو ما ووا9 وأصوؽبا الشِّيعةِ  أصلُ  كتاب ىذا
 ماذا ،26 صفحة ح ميَلدي، 1117 اػبامسة، الطبعة األعلمي، مؤسَّسة طبعة الطبعة وىذه الغطاء،

ِالقولِصحَّةِغيرهِوالِىذاِمقاميِفيِأُثِْبتَِِأنُِأريدُِِالِوأنا - الغطاء؟ كاشف حسي ؿُبَمَّد الشيخ يقوؿ
 الوائلي، الشيخ قالوُ  الَّذي الكَلـ نفس - !!كبيرِأوِصغيرٌِِقدرٌِِاالىتمامِمنِعنديِلهاِوليسِبالرجعة

 ىذا ح مقدارهُ  كم اؼبخالف الفكر لكن وأصوؽبا، الشِّيعةِ  أصلُ  اظبوُ  كتاب ح الغطاء كاشفُ  كَلـ ىذا
 أقوؿ أف يكفي الكتاب، ىذا ح اؼبوجود اؼبخالف الفكر عن أربدَّث أف أُريد ال ىنا أنا الكثري، الكتاب؟

ِكلمةِنشرِفيِالجهدِأقصىِبذال -9فيقوؿ والثاين األوؿ اػبليفة عن حدَّثيت ،38 صفحة ح بأنَّوُ 
 من إذاً  يستبّدوا، ور يستأثروا ر - !!يستبّدواِولمِيستأثرواِولمِالفتوحِوتوسيعِالجنودِوتجهيزِالتوحيد

 صوغاتاؼب اعبواري ويُلبس الكثرية اعبواري يبلك حبيث اؽبائلة األمواؿ بتلك عمر ابن ا عبد جاء أين
 ومرَّ  األمواؿ؟ هبذه جاء أين من ذلك، يفعلوف ال اؼبلوؾ حّّت ! ؟..اؼبلوؾ سرية خَلؼ على واعبواىر الذىبية
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، ُكتب خَلؿ من الكَلـ ىذا علينا  هبذا يفرتي الغطاء كاشف أف ىذا من األنكى اغبديث، ىذا مرَّ  القـو
ِبذالِوالثانيِاألولِالخيلفةِرأىِوحين - اؼبؤمني أمري - رأىِوحين -9يقوؿ اؼبؤمني أمري على الكَلـ
ِبايعِيستبّدواِولمِيستأثرواِولمِالفتوحِوتوسيعِالجنودِوتجهيزِالتوحيدِكلمةِنشرِِِفيِالجهدِأقصى
 من يُعدُّ  وىذا اؼبؤمني أمري على وافرتاءٌ  كذب، ح كذبٍ  ح كذبٍ  ح كذبٌ  الكَلـ، آخر إز - وسالم
 من عندي ؽبا وليس9 يقوؿ!! وأصوؽبا الشِّيعةِ  أصل من ىي فما الرجعة اوأمَّ !! وأصوؽبا الشِّيعةِ  أصلِ 

  .الكبار الشِّيعةِ  مراجع من مرجعٌ  ىذا - كبري أو صغريٌ  قدرٌ  االىتماـ
 مكتبة التوزيع، مركز طبعة من ،41 صفحة ح9 اإلمامية عقائد ح الوائلي أستاذ ىذا آخر، مرجعٌ  وىذا

ِفالرجعةُِِحالٍُِِكلِِِّوعلى - 419 صفحة اغبويش، سوؽ األشرؼ، فالنَّج العراؽ، السعدي، الكرار
ِالصحيحةِلآلثارِتبعاًِِكانِبهاِاعتقادناِوإنَّماِفيهاِوالنظرُِِبهاِاالعتقادُِِيجبُِِالَّتيِاألصولِمنِليست
 !!هبا االعتقاد هببُ  الَّيت األصوؿ من ليست - الكذبِمنِبعصمتهمَِنِدْينِالَّذينِالبيتِآلِعنِالواردة

 العقائد، ح نفّيسٌ  الكتاب ىذا أفَّ  من التربيزي جواد اؼبريزا وكذلك اػبوئي السيِّد قالوُ  ما قليل قبل علينا مرَّ و 
 كتاب ح اػبُوئي للسّيد موجَّوٌ  سؤاؿٌ  ىناؾ ذلك ومع اغبقَّة، العقائد نالوا فقد إليو رجعوا إذا فاؼبقلِّدوف

ِالمقصودِما -04269 السؤاؿ رقمُ  ،340 صفحة الثاين، اعبزء االستفتاءات، أجوبة ح النَّجاة صراط
ِالدنياِفارقِمنِبعضِرجوعِمنهاِالمقصود -9يقوؿ اػبوئي السيِّد - ؟بهاِاإليمانُِِيجبِوىلِبالرجعة
 نفسو ىو وىذا - بوِاالعتقادِيجبِاّلذيِالضروريِمنِليستِولكنِاألكبرِالبعثِيومِقبلِإليها
 كاشفُ  فهذا اؼبرجعيات، ىذه من مأخوذ الوائلي الشَّيخ فكَلـ يعّلق، ر إذ التربيزي جواد اؼبريزا كَلـ

 مراجعُ  ىم ىؤالء التربيزي، جواد اؼبريزا وىذا اػبوئي السّيد وىذا اؼبضفَّر رضا ؿُبمَّد الشَّيخ وىذا الغطاء،
  .الطائفة

 9 066 صفحة التربيزي، جواد للمريزا العقائدية اؼبسائل ح اإلؽبية األنوار وىذه
  الرجعة؟ ح عقيدتنا ىي ما

 .العار وا الصحاح وفيها الرويات عليها دلَّت وقد عندنا اؼبسلَّمات من ىي
  اؼبذىب؟ أصوؿ من الرجعة عدَّ  يصح ىل

 .يقيناً  ثابتة ولكنَّها اؼبذىب أصوؿ من الرجعةُ  ليست
  اؼبذىب؟ ضرويات من الرجعةُ  ىل
 جبهلو الشخص ىبرج وال اعبملة ح العلماء عند اؼبسلَّمات من بل الضروريات من وليس حق الرجعة إفَّ 

 .واإلسَلـ اإليباف عن اؼبسلمات من كوَّنا
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 سوء فقهاء! سوء فقهاء ىؤالء وا الفقهاء، وىؤالء ،(ورجعتناِبكرَّتناِيؤمنِلمِمنِمنَّاِليس9 )يقوؿ اإلماـ
 إماـ نوَّابُ  ىم الفقهاء ىؤالء ةالشِّيع منطق حبسب الشِّيعة، منطق حبسب ال البيت أىل منطق حبسب
 ىبطئوف، ال وكرامات، معجزات أصحاب ىم األتقى، ىم األعلم، ىم العباد، على اغبجَّة ىم ىؤالء الّزماف،
 فقاىة ىذه وا البيت أىل منطق حبسب ولكن يطيعوىم، أف اػبلق على وهبب شيء، كلّ  ح يصيبوف

 تساوي ال!! الضروريات من ليس يقولوف وىؤالء برجعتنا يؤمن ال من منَّا ليس يقولوف األئمة!! سوء
  ..!!فلساً 
 وينتهي ،6 صفحة من يبدأ الدين، أصوؿ ح موجزٌ  الواضحة، الفتاوى ىذه9 الصدر باقر ؿُبَمَّد السيِّد وىذا

 البيت أىل أمَّا والرسالة، والرسوؿ اؼبرِسل9 ثَلثة الدين أصوؿ جعل الدين، أصوؿ ح موجز ،71 بصفحة
 9 فهي الدين أصوؿ أّما الرسالة، شؤونات صبلة ومن الرسالة، حاشية ح ِكُروافذُ 

 !والرسالة !ؿُبَمَّد 9الرسوؿ! ا وىو 9اؼبرسل
 باقر ؿُبَمَّد ألفَّ  بعيد من وال قريبٍ  من ال للرجعة ذكر أيّ  وال األئمة وجود الرسالة شوؤنات صبلة ومن

 .ظهوره حي اغبسن ابن اغبجَّة زمن ح البيت أىل إز اغبكم وعبرج وذلك يقوؿ الرجعة يتأوَّؿ كاف الصدر
 السّيد األوؿ، اعبزء ىو وىذا الصدر، باقر ؿُبَمَّد السيِّد ؽبا قدَّـ الَّيت اؼبوسوعة ح9 الصدر ؿُبَمَّد السيِّد تلميذه
ِفيِنظيرٌِِهالِيسبقِلمِموسوعةٌِِوىي - 9يقوؿ اؼبهديّ  اإلماـ موسوعة عن يتحدَّث الصدر باقر ؿبمَّد
 - جوانبهاِكلِِِّمنِالمنتظرِاإلمامِلقضيَّةِوشمولهاِإحاطتهاِفيِالمهديِِّحولِالشِّيعيِالتصنيفِتأريخ
 بعد ما تأريخ ح اؼبوسوعة من الثالث اعبزء ح واضحٌ  الكَلـُ  وىذا ..!!بالرجعة تؤمنُ  ال اؼبوسوعة ىذه بينما

 تاريخ اؼبوسوعة، أجزاء من الثالث اعبزء ،0317 األوز، الطبعة الزىراء، دار طبعة ىي الطبعة ىذه الظهور،
 - السابقةِاحتماالتهاِوالِالرجعةِمعانيِمنِمعنىِأيِيثبتِفَ َلمِومعوُِ - 528 صفحة الظهور، بعد ما

 النهائية النتيجة الرجعة، حوؿ حبثٌ 9 عنواف ربت الصدر ؿُبَمَّد السيِّد ذلك بعد كتبوُ  الَّذي الكرَّاس ح وحّتَّ 
 - الرجعة فكرة ثبوت - الفكرةِىذهِثبوتِالبحثِىذاِمنِعرفناِأنَّناِعلى - 269 صفحة ح قاؿ اماذ
 !! صحيحة تكوف أف يبكن - صحيحةِمحاملِعلىِحملهاِوإمكانِالجملةِفي
 للثقافة اغبكمة مؤسَّسة العقيدة، أصوؿ كتابوُ  ىذا9 اغبكيم سعيد ؿبمَّد السّيد اؼبعاصرين اؼبراجع من

 - المؤمنينِإخوانناِبعضِمنِسبقِفقدِوبعد - 9الكتاب ىذا بداية ح البداية ح يقوؿ ىو اإلسَلمية،
م  الكتاب، ىذا فكتب هبا، يعتقد أف اؼبؤمن على هبب الَّيت العقائد أصوؿ يكتبَ  أف السيِّد من طلبوا أَّنَّ
 الكتاب ىذا ح وما ا،هب يعتقد أف اؼبؤمن على هبب اّليت العقائد فيو صفحة 411 من يتألَّف الكتاب ىذا

 .اغبكيم سعيد ؿُبَمَّد السيِّد ىذا الرجعة، إز إشارة بعيد من وال قريب من ال
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 ىذا اعبواب الرجعة، عن اغبكيم سعيد ؿُبَمَّد للسيِّد سؤاالً  وجَّهوا9 وأجوبة أسئلة الفتاوى اظبو كتاب ىناؾ
 اؼبطبعة الثانية، الطبعة األوؿ، مالقس وأجوبة، أسئلة الفتاوى، ،0083 السؤاؿ رقم ،256 صفحة ح

ِالحديثِكتبِفيِكثيرةِرواياتِبذلكِوَرَدت -9يقوؿ الرجعة عن فالسؤاؿ اؽبَلؿ، دار الناشر فاضل،
 أسئلة الفتاوى كتاب ح مذكوراً  جاء ما ىذا - إجماالًِِوضرورياتهاِالطائفةِمسلَّماتِمنِوالرجعة
 !! الشِّيعيَّة العقائد أصوؿ من ىي الرجعة أفَّ  من السؤاؿ ىذا على هبُِيب أحداً  قبد ر اآلف إز وأجوبة،

ا قلت الكتاب لنفس بنسختي وجئت ،النجفي بشري للشيخ العملية الرسالة ىذه  نسخةً  ح رأيو بّدؿ ردبَّ
 ذكر ،(القيم الدين مصطفى9 )عنواَّنا الرسالة العملية الرسالة مقدَّمة ح ذكر معاً  النسختي وح أخرى،
 ىي وتلك واؼبعاد، والنبُّوة التوحيد9 الدين أصوؿ أفَّ  ذكر قطعاً  هبا، يعتقد أف اإلنساف على هبب الَّيت العقائد
ينّيةِ  اؼبؤسَّسةِ  ح الشائع اؼبنطق ىو وىذا البيت، أىل بعقائد ىي ما ،%011 األشاعرة عقائدُ   الشِّيعّيةِ  الدِّ
 معتقد حسب األشعري، اؼبعتقد حبسب اإلسَلـ ؿأصو  اإلسَلـ، عقائد اؼبعاد النبُّوة التوحيد9 الرظبية

 ألىل اؼبعادين النَّواصب أيضاً  اؼبعتزلة معتقد حبسب العدؿ إليها أضافوا الشِّيعة مراجع النَّواصب، األشاعرة
 اغبديث سيأت ما وىذا أيضاً  النَّواصب تفسري حبسب اإلمامة وفسَّروا اإلمامة، أضافوا ذلك بعد ُثَّ  البيت،

 باألمور االعتقاد هبب بأنَّوُ 9 قاؿ اؼبعاد ذكر أف بعد ربدَّث النَّجفي بشري فالشيخ .القادمة اغبلقات ح عنوُ 
 من وال قريبٍ  من ال الرجعةِ  إز ُيِشر ور والشفاعة، واغبساب اؼبيزاف الصراط، القرب، عذاب وذكر9 التالية
 .هبا قدوايعت أف اؼبؤمني على هببُ  الَّيت العقائد من ذكرهُ  فيما بعيد

 الطبعة وىذه ،(اإلسَلمية اؼبسائلُ ) العملية رسالتوُ  ىذه الشريازي، ؿُبَمَّد السيِّد9 الشريازي السيِّد ىو كذاؾ
 على هببُ  الَّيت العقائد البداية ح وذكر طبعة، وعشرين طبسة ،0883 سنة والعشروف، اػبامسةُ  الطبعةُ  ىي

 البعض العملية، الرسالةُ  ىي ىذه بعيد، من وال قريبٍ  من ال رجعةِ ال إز ُيشر فلم هبا يعتقدوا أف اؼبكلَّفي
 ىذه9 قلت أنا!! ىذا قلت ما أنا بالرجعة، يعتقدُ  ال بأنَّوُ 9 وأقوؿ الشريازي السيِّد على أفرتي أنين من يّتهمين
 بعد يعين ،83 سنة والعشروف اػبامسة الطبعة ىي وىذه ،اإلسَلمية اؼبسائلُ  9عنواَّنا الَّيت العملية رسالتو
 أبقى الشريازي صادؽ السيِّد ألفَّ  ىو، ىو الكَلـ بقي ىذه بعد الطبعات وحّتَّ  وأكثر، أكثر طبعت ذلك

 الرجعة عقيدة أنبيَّةِ  إز بعيد من وال قريب من ال إشارة توجد فَل نفسُو، أبقاه الكَلـ، العملية رسالتو ح
 الشريازي السيِّد إفَّ  أقوؿ حّتَّ  األوز الطبعة وليست كلَّفيللم العملية الرسالة ىي وىذه للشِّيعة، بالنسبة

 إز ُيشر ر الشريازي والسيِّد والعشرين اػبامسة الطبعة إز والعشروف، اػبامسة ىي الطبعة ىذه ذلك، نسي
ا من الرجعة عقيدة   .الضروية العقائد من أَّنَّ

 الواجبة، العقائد صبلة من لذكرىا بأنبّيتها يعتقدُ  كاف لو نبّيتها،بأ يعتقدُ  ال لكنَّوُ  هبا يعتقدُ  ال إنَّوُ  أقل ر أنا
ِوالقيامةِالقبر:ِآخرانِمقامانِوالنَّارِالجنَّةِِِقبلِوىناك - والقيامة بالقرب االعتقاد وجوب ذكر ما مثل
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 ىي ىذه بعيد، من وال قريبٍ  من ال للرجعة ذكرَ  فَل - العقائدِبهذهِيعتقدِأنِاإلنسانِعلىِيجب
 كاف ولو بأنبيَّتها، يعتقدُ  ال ولكّنو بالرجعة، يؤمن ال إنَّوُ  أقوؿ ال إنَّين الشريازي، ؿُبَمَّد للسيِّد العملية سالةالر 

 .الواجبة العقائد ذكر ألنَّوُ  للمكلَّفي ذلك لذكر بأنبيَّتها يعتقدُ 
 مع اإلسَلمية اؼبسائلُ  9عنواف ربت العملية رسالتو ىذه ،الشريازي صادؽ السيِّد عند نفسوُ  األمر وىذا

 ىذه حيَّاً، الشريازي صادؽ السيِّد زاؿ وال طبعة، 10 والعشروف، اغبادية الطبعة وىذه اغبديثة، اؼبسائل
 الكَلـ نفس بالضبط نقل الشريازي صادؽ السيِّد قمري، ىجري 0318 لسنة والعشروف اغبادية الطبعة

 يغريِّ  ر أنَّوُ  بدليل اؼبعتقد ىذا على مات الشريازي ؿُبَمَّد سيِّدال أفَّ  يعين ىذا اإلسَلمية، اؼبسائل ح اؼبوجود
 منشورات الناشر الطبعة ىذه العقائد، ح اؼبقدَّمة ىذه نفس نقل الشريازي صادؽ والسيِّد العملية، رسالتو
ِقبلِوىناك - اؼبعاد إز يصل لػمَّا ،34 صفحة ح 10 طبعة فاطمي، شارع قم، شريعة، اؼبطبعة رشيد،
ِآخرانِمقامانِوالنَّارِالجنَّة  ال من وجلَّ  نسي قد الشريازي ؿُبَمَّد السيِّد كاف فإذا - والقيامةِالقبر:

 العقائد ضمن من الرجعةِ  إز ُيشر ر والعشروف اغبادية الطبعة وىذه الشريازي صادؽ السيِّد باؿ فما ينسى،
  !!واحد إناءٍ  من يشربوف اً صبيع اؼبراجع ىؤالء أنا، قلُتو الَّذي ىو ىذا األساسية،

 ىذه ،(اإلسَلمية اؼبسائل منتخب9 )عنواف ربت الشريازي صادؽ للسّيد أيضاً  أخرى عملية رسالة وىذه
، دار الثالثة، الطبعة ،1111 لسنة الثالثة الطبعة  نقل الشريازي صادؽ السيِّد أيضاً  لبناف، بريوت العلـو
 مع اإلسَلميَّة اؼبسائل ح اؼبوجود نفسو وىو الشريازي، للسيِّد اإلسَلمية اؼبسائل ح اؼبوجود الكَلـ نفس

 عنوانو اّلذي الكتاب ىذا ح الكَلـ بنفس جاء الشريازي، صادؽ السيِّد رسالة رسالتو، اغبديثة اؼبسائل
ِالجنَّةِقبل - اؼبعاد أيضاً  10 صفحة ح االعتقاد نفس فذكر ـبتصر، يعين اإلسَلمية اؼبسائل منتخب
 توضع حينما حينئٍذ، االعرتاض فلماذا آخر، شيءٍ  أليِّ  وجود وال - والقيامةِالقبر:ِآخرانِمقامانِاروالنَّ

 ىي ىذه اغبقيقة؟ أعناؽ سّ  ؿباولة ؼباذا اغبقائق؟ على االعرتاض ؼباذا جلّي، بشكل الطاولة على اغبقائق
ينيَّةِ  اؼبؤسَّسةِ  منطقُ  ىذا واضحة، اغبقائق   .رظبيَّةال الشِّيعيَّةِ  الدِّ
ا ؽبا قيمة ال وىي عنها، يسألنا ما ا9 ويقوؿ الرجعة عقيدة يستصغرُ  ىنا الوائلي الشيخُ   بعض رأيُّ  ىي وإمبَّ

 اؼبرجعية جوّ  خارج من أناسٍ  عن ربدَّثت ما أنا اؼبراجع، ىؤالء عليو ؼبا صدىً  ىو الكَلـ وىذا اؼبفسرين،
 اؼبضفَّر رضا ؿبمَّد الشيخ عن ربدَّثت أنا! الغطاء كاشف حسي دؿُبَمَّ  الشَّيخ عن ربدَّثت أنا الشِّيعيَّة،

 اؼبريزا عن ربدَّثت أنا! صبيعاً  اؼبراجع أستاذ اػبوئي السيِّد عن ربدَّثت أنا! اؼبعاصرين العلماء من الكثري أستاذ
 ربدَّثت أنا! الصدر دؿبمَّ  السّيد عن ربدَّثت أنا! الصدر باقر ؿُبَمَّد السيِّد عن ربدَّثت أنا! التربيزي جواد

 الَّذين اآلخروف واؼبراجع! النجفي بشري الشَّيخ عن كذلك وربدَّثت! اغبكيم سعيد ؿبمَّد السيِّد عن كذلك
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! الشريازي ؿُبَمَّد السّيد عن وربدَّثت التصّور، ىذا نفس ووبملوف الرأي ىذا نفس على ىم ذكرهتم ما
 عن وربدَّثت أحياء، ومراجع النَّجف من أموات مراجع عن ثتربدَّ ! الشريازي صادؽ السيِّد عن وربدَّثت

ينيَّةِ  اؼبؤسَّسة منطقُ  ىو ىذا أحياء، مراجع وعن كربَلء من أموات مراجع  ..!!الرظبيَّة الشِّيعةِ  الدِّ
 بريةالك اعبامعةِ  الزيارةِ  إز رجعنا ما وإذا الكبرية، اعبامعة الزيارة منطقُ 9 ىذا ىو فمنطقهم البيت أىل أمَّا

َِوِبَماِِبُكمُِمْؤِمنٌِِأَنِّيَِوُأْشِهدُكمِاهللُِأْشِهدَُِِوُأْسَرِتي،َِوَماِليَِوَأْىِليَِوأِميِأَنْ ُتمِبِأَِبي) 9كبنُ  لباطبهم ىكذا
ِْدقٌُِمصَِِبِِإيَاِبُكم،ُِمْؤِمنٌِ -9نقوؿ أف إز اؼبستوى هبذا ونستمرّ  - ِبوَِكَفْرُتمَِوِبَماِِبَعُدوُِكمَِكاِفرٌِِِبوِآَمْنُتم

 أمَّا الكامل، البليغُ  القوؿُ  ىي الكبرية اعبامعةُ  الزّيارةُ  عقيدتنا، أصوؿ من ىي كلُّها العقائد ىذهِ  (،بَ َرْجَعِتُكم
 يتحدَّثوف ىؤالء اؼبراجع؟ ىؤالء حديث قيمة ما حديثهم؟ قيمة ما! تُػرَّىات حديثهم ىؤالء اؼبراجع ىؤالء
 ىي وىذه اؽبادي، اإلماـ منطقُ  ىو ىذا! النَّاصبّ  الفكرُ  اخرتقها يتالَّ  العقوؿ بلساف! اؼبركَّب اعبهل بلساف
 .الكبرية اعبامعةُ  الزيارةُ 
َِعَلىَِساَلٌم -9ياسي آؿ بزيارة اؼبعروفة الزيارة أنتم، تعرفوَّنا الزيارة ىذه زمانكم؟ إماـ زيارة ح تقرأوف ماذا
 - َمْواَليِيَاُِأْشِهُدكَِ -9زمانكم إماـ زباطبوف أنتم ،لكم أقرأُ  اغبجَّة؟ اإلماـ زباطبوف ماذا - يَاِسْينِآلِِ

ِاهللِِإالَِِِّإَلوِاَلَِِأنَِِْأْشَهدُِِأَنَّيَِمْواَليِيَاُِأْشِهُدكَِ - زمانك إماـ على عليو، ِديْػَنكَ  تْعِرضُ  ُتْشِهُده، أنت
رََِِعِليَّاًَِِأنََِِّمْواَليِيَاَِوُأْشِهُدكََِِوَأْىُلوُِىوِالَِِّإَِِحِبْيبَِِاَلَِِوَرُسولُوَِعْبدهُُِِمَحمَّداًَِِوَأنََِِّلوَِشرِْيكَِِاَلَِِوْحَدهُِ َِأِمي ْ

ُتوَِوالَحَسنُِحّجُتوِال ُمْؤِمِنين ُِحّجتوَِعليِِّاْبنَِوُمَحمَّدُِحّجتوِالُحَسْينِاْبنَِوَعليُِِّحّجتوَِوالُحَسْينُِحجَّ
ُِحّجتوَِعليِِّابنَِوُمَحمَّدُِحّجتوُِموَسىِاْبنِوَعليُِِّحّجتوَِجْعَفرِاْبنَِوُموَسىُِحّجتوُِمَحمَّدٍِِاْبنَِوَجْعَفر
َِوَأنََِِّواآلِخرِاأَلّولُِِأَنْ ُتمِاهلل،ُِحجَّةُِِأَنَّكََِِوَأْشَهدُُِِحّجتوَِعليِ ِاْبنَِوالَحَسنُِحّجتوُِمَحمَّدٍِِاْبنَِوَعليِّ

 ليست العقيدة ىذه تكوف فكيف ؿُبَمَّد، وآؿ دبَُحمَّدٍ  االعتقاد دبستوى ىي الرجعة عقيدةُ  - َحقِِّرَْجَعَتُكم
ـْ  زمانكم، إماـ على تضحكوف أنتم! ضرورية؟  تقرأوَّنا، أنتم ياسي آؿ زيارة ىذه! الزيارةكاذبة؟ ىذه أفَّ  أ

  .واضحة الزيارة ىي ىذه! تفهموف؟ ما! عمياف؟ أنتم
 ىذه على اإلماـ ُتْشِهدُ  كما - اهللِِإالَِِِّإَلوِاَلَِِأنَِِْأْشَهدُِِأَنَّيَِمْواَليِيَاُِأْشِهُدكَِ -9تقوؿ اإلماـ زباطب أنت

ِاأَلّولُِِأَنْ ُتم - زماين إماـ يا - اهللُِحجَّةُِِأَنَّكََِِوَأْشَهدُِ - مباشرةً  باؼبعصومي االعتقاد على وُتْشِهُدهٌ  العقيدة
َهاِرَْيبَِِاَلَِِحقِِّرَْجَعَتُكمَِوَأنََِِّواآلِخر َفعُِِاَلَِِيومِِفي ْ َِكَسَبتَِأوِقَ ْبلِِمنِآَمَنتُِكنَِْتَِِلمِِِْإَيَمانُ َهاِنَ ْفَساًِِيَ ن ْ
 أغبق ىنا اإلماـ - َحقَِِّوَنِكْيراًِِنَاِكَراًَِِوَأنََِِّحّق،ِال َمْوتََِِوَأنَِّ - الكَلـ يأت ذلك بعد - َخْيراًِِِإْيَمانَِهاِِفي

 من ُجزءٌ  َبل بإمامتنا، االعتقاد دبستوى مستواىا العقيدة ىذه إفَّ 9 يقوؿ أف يريد باألئمَّة الرجعة عقيدة
 تكوف ال فكيف اإلمامة، لعقيدة قيمة ال للعقيدة، قيمة ال برجعتهم االعتقاد دوف فمن بإمامتنا، االعتقاد



  14/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 431 ة  الَحَمقَ   النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 57 - 
 

  ؟ضروريّاهتا ومن العقيدةِ  أصوؿ من
 العقائد، إز رجع ُثَّ  ،﴾إميبهنب ًفسبً ّنفعُ ال ٌّم﴿9 باآلية وجاء ربدَّث ذلك وبعد هبم، أغبقها اإلماـ وواضح،

َِوَنِكْيراًِِنَاِكَراًَِِوَأنََِِّحقِِّال َمْوتََِِوَأنَِّ - اغبدث تسلسل ح العقائدي، الرتتيب ح الرجعة أفَّ  تبالرتي بينما
َِواآلِخرِاأَلّولُِِأَنْ ُتمِاهللُِحجَّةُِِأَنَّكََِِوَأْشَهدُِ - بوِ  أغبقها اإلماـ ولكن اؼبوت، بعد - َحقِِّالَرّجَعةَِوَأنََِِّحقِّ
َهاِرَْيبَِِاَلَِِحقٌِِرَْجَعَتُكمَِوَأنَِّ  تضحكوف زمانكم إلماـ تقولونو حي الكَلـ ىذا أنتم، تقولوف ماذا - ِفي ْ
 أـ ؿُبَمَّد آؿ منطقُ  ىذا ىؤالء؟ يقوؿ وماذا الكَلـ؟ ىذا تفهموف ال أنفسكم؟ على تضحكوف اإلماـ؟ على
 ىذه على ىم وَمن لوائليوا اؼبراجع ىؤالء منطق أـ الشيطاف منطقُ  ؿُبَمَّد آؿ منطقُ  ؿُبَمَّد؟ آؿ منطقُ  ىذا

 من اغبجَّة، اإلماـ عن صادرةٌ  الزيارة وىذه الشيطاف، منطقُ  منطُقهم ذكرهُتم الَّذين اؼبراجع ىؤالء الشاكلة،
 وا ىذا ياسي، آؿ زيارةُ  واِ  ىذه الشيطاف، منطقُ  واِ  وىذا الرضبن منطقُ  ىذا اؼبقدسة، الناحية توقيعات

 جواد مريزا! اػبوئي السيِّد! اؼبظفر رضا ؿُبَمَّد! الغطاء كاشف9 الشيطاف منطقُ  ِ وا وىذا الرَّضبن منطقُ 
! النجفي بشري الشيخ! اغبكيم سعيد ؿُبَمَّد السيِّد! الصدر ؿُبَمَّد السيِّد! الصدر باقر ؿُبَمَّد السيِّد! التربيزي
 اإلماـ دبنطق ىو ما منطقها اجملموعة ىذه! الوائلي الشيخ! الشريازي صادؽ السيِّد! الشريازي ؿُبَمَّد السيِّد
  .اغبجَّة
 وصل أف إز اؼبعصومي واغُبَجج النَّبّ  ذكر ُثَّ  التوحيد شهادة ذكر أف بعد يقوؿ ىكذا اغبجَّة اإلماـ

َهاِرَْيبَِِاَلَِِحقِِّرَْجَعَتُكمَِوَأنََِِّواآلِخرِاأَلّولُِِأَنْ ُتمِاهللُِحجَّةُِِأَنَّكََِِوَأْشَهدُِ - إليو اغبديث  يتحدَّث ُثَّ  - ِفي ْ
 عن صادرة الزيارةُ  ىذهِ  أنتم؟ تقولوف ماذا األخرى، التفاصيل وسائر والقربِ  اؼبوت عقيدة إز يعود ذلك بعد
 اإلماـ؟ على تكذبوف تقرأوَّنا حينما اغبجَّة، اإلماـ كَلـ الكَلـ ىذا تقولوف براحتكم، تنفوَّنا؟ زماننا، إماـ

 مع يتعاملوف كيف أنفسهم؟ على يضحكوف عليكم؟ يضحوكوف العلماء ىؤالء أنفسكم؟ على تضحكوف
 أنصار من الرضبن؟ منطق أنصار من ماذا؟ الوسط ىذا ح أنتم أنتم؟ تقولوف ماذا ىذا؟ اغبجَّة اإلماـ حديث
 ىذه كلّ  ح أنتم أين أنتم؟ تقولوف ماذا الرضباين؟ اؼبنطق ىو أين الشيطاين؟ اؼبنطق ىو أين الشيطاف؟ منطق

  اللعبة؟
 دعاء قرأوا الَّذي أخاطب أّمهاتكم، ؛آباؤكم ؛ماتوا الَّذين أمواتكم9 أيديكم بي أثريىا أف أُريد قضيَّة ىناؾ

 ومن مثلي أمثالنا، من االحتضار عند اإلنساف أفَّ  من عندنا وصروبة واضحة الرِّوايات األموات، عند العديلة
 أمثاس، اؼبراجع، أمثاؿ الفارسي، سلماف أمثاؿ اليقي درجات أعلى إز وصلوا الَّذي أولئك ليس أمثالكم،
 اإلنساف أفَّ  من تقوؿ الروايات البيت، أىل شيعة من العاديوف األناس كبنُ  الوائلي الشيخ أمثاؿ أمثالكم،

ا اؼبوت، عند بو يعبثُ  الشيطاف وأفَّ  يضعف اؼبوت عند  ولذلك عقيدتو، وعن دينو عن اإلنساف عدؿ ولردبَّ
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 عن يعدؿ اإلنساف أفَّ  ىي؟ ما اؼبوت عند العديلة اؼبوت، عند العديلةِ  من نتعّوذُ  اؼبعّن ىذا ألدعيةا ح
 .عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  األمر صاحب زيارات ح ورد اؼبعّن وىذا الباطل، عقيدة إز اغبقّ  عقيدة

َفةَخلِِِيَاَِعَلْيكَِِالسَّاَلمُِ -9أوؽبا اّليت األمر صاحب زيارة ح نقرأ َفةَِِاهللِي ْ  أقرأ وأنا - ال َمْهِديِينِآبَائِوَِوَخِلي ْ
َِوُتَضاَعفُِِاأَلفْ َعالَِوتُ زَكَّىِاأَلْعَمالِتُ ْقَبلُِِِبَواَليَِتكََِِأنََِِّأْشَهدُِ - نقرأ؟ ماذا اعبناف، مفاتيح من عليكم

َِأقْ َوالُوَِوُصدَِّقتَِأْعَمالُوِقُِبَلتِِتكبِِإَمامَِِواْعتَ َرفَِِِبَواَليَِتكَِجاءََِِفَمنِالَسيَِّئاتَِوُتْمَحىِالَحَسَنات
 تكوف وقد اغبياة، ح تكوف قد العديلة ىذه - َواَليَِتكَِعنَِِْعَدلََِِوَمنَِسيَِّئاتُوَِوُمِحَيتَِحَسَناتُوِوَتَضاَعَفت

َركِِبكََِِواْسَتْبَدلََِِمْعرِفَ َتكَِوَجِهلََِِواَليَِتكَِعنَِعَدلََِِوَمن - 9اؼبوت عند  يكوف قد االستبداؿ ىذا - َغي ْ
 عند العديلة من بك أعوذُ  العديلة، من با ونعوذ ندعو ولذلك االحتضار، غبظة عند يكوف وقد اغبياة ح

َركِِبكََِِواْسَتْبَدلََِِمَعرِفَ َتكَِوَجِهلََِِواَليَِتكَِعنَِعَدلََِِوَمن - اؼبوت َِوَلمِالنَّارِِفيِِمْنَخرِهَِعَلىِاهللَِكّبوَُِِغي ْ
 أمري اغبلقة، بداية ح اغبلقة، ىذه ح علينا مرَّ  قليل قبل - َوْزنَاِالِقَياَمةَِِِيومََِِلوُِِيُِقمَِوَلمَِعَمالَِلوِاهللِيَ ْقَبل

 - منخريك من دخل الشيطاف إفَّ 9 قاؿ الزبري؟ خاطب ماذا ُقطع أف بعد الزبري رأس إز نظر حي اؼبؤمني
 من والزبري اؼبضموف ىذا إز أشار اإلماـ النَّار، ح ُتَكبُّ  اؼبناخر ىذه ألفَّ  - النَّارِِفيِِمْنَخْرهَِعَلىِاهللَِكبَّو

 من تقوؿ الروايات عدؿ، ُثَّ  علي   مع كاف اغبّق، عن عدلوا الَّذين من واضح مصداؽ عدلوا، الَّذين
 من عندىم، ريةعا اإليباف منهم، يُؤخػَذ ُثَّ  اإليباف يُػْعَطوف الَّذين ىم؟ من اؼبعاروف اؼبعارين، مصاديق
 الزيارة - َمْعرِفَ َتكَِوَجِهلَِ - علي   والية عن - واَليَِتكَِعنَِِْعَدلََِِوَمنِْ - فعدؿ الزبري كاف اؼبعارين مصاديق

ثنا فالروايات ُىَو، ُىوَ  فيها الكَلـ اغبجَّة اإلماـ عن ثنا العديلة، عن ربدَّ  اإليباف عن اؼبعار، اإليباف عن ربدَّ
  .واؼبستودع اؼبستقرّ 

 بّينت كما ؼباذا؟ اتضر، عند يقرأ الدعاء ىذا العديلة، بدعاء معروؼ اعبناف مفاتيح ح موجود دعاء ىناؾ
 يعدؿ أف إز العديلة، إز بو يدفع أف وباوؿ عليو يهجم والشَّيطاف اؼبوت عند يضعف اإلنساف الروايات،

 عند اؼبعّن ىذا على تؤكِّد و تقوؿ الرويات ،تلقيُنو يستحبّ  لذا الباطلة، العقيدة إز اغبقَّة عقيدتو عن
 تلقينُو، يستحبُّ  قربه ح عليو الرتاب ويُهاؿ يُدفن أف بعد حّتَّ  الدفن، بعد حّتَّ  االحتضار وبعد االحتضار

 ىنا ومن الصحيحة، بالعقائد تذكريه من فَلبدَّ  تنبيو، وإز تذكري إز وبتاج يسمع، اتضر أو اؼبيت ألفَّ 
 فيو ذُِكرت الدعاء ىذا االحتضار، حاؿ ح اؼبيت عند يُقرأ الشيعة بي معروؼ العديلة دعاءُ  ءالدعا ىذا

 . كَل9 اعبواب البيت؟ أىل عن ورد الدعاء ىذا ىنا السؤاؿ. العقائد أصوؿ العقائد،
 من ال ةإشار  اؼبصادر ح عندنا ما البيت، أىل عن يرد ر الدعاء ىذا بأفّ  أقطع شخصيَّاً  س بالنسبةِ  أنا

 صحيح األدعية، غبن عن ىبتلفُ  غبنوُ  أفَّ  عن فضَلً  البيت أىل عن ورد الدعاء ىذا أفَّ  بعيد من وال قريب
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 صحيحة مضامي فيو اؼبوجودة اؼبضامي العديلة دعاءُ  صحيحة، مضامي الدعاء ىذا ح اؼبوجودة اؼبضامي
 عن بوروده أعتقد ال أنا س بالنسبةِ  الدعاء ىذا لكن اؼبذكورة، اؼبضامي على إشكاؿ أدىن يوجد ال ومسلَّمة

 ومن والزِّيارات األدعية مصادر ح الروايات، مصادر ح مصادرنا، ح إشارة أي وجود عدـ جهة من األِئمَّة
 كَلمية عبائر ىناؾ الكَلـ، علماء من كَلمّيي، عبائر واضحة العبائر بعض فيو وخصوصاً  اللحن جهة

 النوري ادَّث أستاذه عن ينقل ىو اعبناف مفاتيح ح القّمي ادِّث حّتَّ  الكَلـ، علماء ذوؽ من مأخوذة
  9يقوؿ أنَّوُ  من
 شأف ال - ونُ ّقاِدىاِاألحاديثِحملةِكتبِِِفيِموجودِوالِبمأثورٍِِليسِالعلمِأىلِبعضِمؤلَّفاتِمنِىو
 إشارة أيّ  أجد ر والزيارات دعيةاأل كتب وح اغبديث كتب ح تتّبعي خَلؿ من النوري، ادِّث بكَلـ س
 الدعاء غبن أفَّ  عن فضَلً  اؼبعصومي، ِقَبل من جاء قد الدعاء ىذا أفَّ  على بعيد من وال قريب من ال

 ح الكَلـ علماء عبارات من قريبةٍ  عباراتٍ  على يشتمل وىو خصوصاً  البيت أىل أدعية غبن عن ىبتلف
 الدعاء ىذا ولكن الدعاء مضامي على إشكاؿ عندي ما أنا حةصحي اؼبوجودة اؼبضامي الشِّيعي، الوسط
 وأنتم ألمواتكم وقرأسبوه الدعاء ىذا تقرأوف فأنتم الدعاء، ىذا ح الرجعةُ  تذكر ر إذ ناقصة فيو العقائد

 أفَّ  من تثقَّفوا ىكذا الوائلي الشيخ بسبب الدينية، اؼبؤسَّسة بسبب الشِّيعةُ  أساساً  الناقصة، العقائد تلّقنوَّنم
 بعضُ  كتبوُ  الدعاء ىذا العقائد، تلّقنوَّنم ىنا وأنتم أذىاَّنم، ح منسيَّةٌ  فالعقيدةُ  فلساً، ُتَساوي ال الرجعة

 البعض اؽبجري، الثَّامن أو السابع القرف ح ُكتب الدعاء ىذا أفَّ  إز ُتشري ردبا القرائن بعض ىناؾ العلماء،
 اغبلي، العَلمة ابن ىو اقِّقي فخر النسبة، ىذه صحة مدى ريأد وال اقِّقي فخر إز ينسبوُ  ردبا

 ولكن صحيحة مضامينوُ  البيت، أىل أدعيَّة من ليس الدعاء ىذا كتبو، من ندري ال الدعاء ىذا بالنتيجة
 9 النصيحة يقبل ؼبن عندي من نصيحة لذا الرجعة، عقيدةُ  فيو ُتذكر ر ناقص، الدعاء ىذا

َِِويُوىبُِِيُ َباعَِماَِأْغَلىَِوالُنْصحَُِِِِنِصْيَحتيِِبلتقَِِِإنَِنَصْحتكَِولقد
ِحقَِِال موتََِِأنََِِّوَأْشهد - (َحقِِّالرَّْجَعةِوأنَِّ) 9العبارة ىذه أضيفوا الدعاء ىذا تقرأوف حي مين نصيحة
 أصوؿ من عقيدةٌ  الرجعة فعقيدةُ  - َحقَِِّوالبَ ْعث - وتستمرّ  - َحقِِّالرَّْجَعةِوأنَِِّحقِِّالقبرَِوُمَسائلة
 مثلما اغبّجة اإلماـ ذكر بعد الرجعة نذكر أف فعلينا اغبجَّة اإلماـ ذوؽ مع نتماشى أف أردنا إذا بل العقائد،

 بل ذكرىا، مثلما الرجعة نذكر أف الصحيح النهج الصحيح، النهج ىو وىذا ياسي، آؿ زيارة ح ذكرىا
 وقد اغبقَّة العقائد على تشتملُ  ياسي آؿ فزيارةُ  ،العديلة دعاء من بدالً  ياسي آؿ زيارة نقرأ أف األوز
 العديلة، دعاءِ  من ياسي آؿِ  زيارةُ  أين ولكن بقراءتو، بأس ال العديلة دعاء أمَّا اؼبقدسة، الناحية من وردت
 تتوافق بطريقةٍ  ُبين العديلة دعاء العديلة، دعاء من بدالً  اغبقَّة العقيدةُ  ىذه ىي الكبرية اعبامعة الزيارة قراءةُ 
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 الدعاء ىذا ح صحيحة اؼبضامي صحيح اػبمسة، الدين أصوؿ مع الكَلـ، علم مع الكَلمي، اؼبنهج مع
 لقراءةِ  وقت ىناؾ يكن ر إذا عاشوراء، زيارة تقرأ أف األوز الكبرية، اعبامعةُ  الزيارةُ  تقرأ أف األوز ولكن
 الدعاء ىذا ؼبوتاكم تقرأوف أنتم..!! اغبّقة عقائدنا ىي ىذه ياسي، آؿ زيارة تقرأ أف الكبرية اعبامعة الزيارة
 تلقيناً  موتاكم تلّقنوف ؼباذا! موتاكم؟ على ذبنوف ؼباذا البيت، أىل شيعةَ  يا ناقصة العقائد ىذه ولكن

 اؼبنهج مصاديق من مصداؽ ىذا األبرت، اؼبنهج اتّباع نتيجةُ  ىذه األمة عن ورد ما الدعاء وىذا! ناقصاً؟
 التشيع من للعلماء التشيع فأين للعلماء، التشيع مصاديق من مصداؽ ىذا اغبقَّة، العقائدُ  تُبرت حي األبرت
  .البيت أىل حديثَ  وترتكوف العديلة دعاء ؽبم تقرأوف صبيعاً  موتاكم البيت؟ ألىل
 بعدما لإلنساف تذحبوَّنا الوالدة عند البيت أىل شرعها الَّيت العقيقة شيعة، يا باؼبقلوب سبشوف أنتم الواقع

 اليـو ح للمولود ُتذَبح العقيقة تفعلوف؟ ىكذا أليس باؼبقلوب كّلها األمور باؼبقلوب، شيء ُكلُّ  يبوت،
 اليـو ح اؼبسنوف األوز، السنة خَلؿ األوز السنة ح السابع، اليـو ح يكن ر إف حياتو بداية ح السابع،
 األمور ىذه ولكن ذلك ح إشكاؿ ال اؼبوت بعد ُتذبح فأ أمَّا ذلك، بعد تُقضى أف يبكن ولكن السابع
 فكذلك حاؿ، أيّ  على حياتو، ح عنو البَلء لدفع ىي دعاَءىا تقرأوف حينما العقيقة ألفَّ  باؼبقلوب، ذبري
 أنا الناقصة، النصوص ىذه إز وتذىبوف اتضرين وتنفع موتاكم تنفعُ  الَّيت والنصوص األدعية ترتكوف أنتم
 الكبرية اعبامعةُ  فالزيارةُ  تُرابٍ  من الدعاء ىذا كاف إذا ولكن العديلة، دعاء ح صحيحة اؼبضامي ىذه قلت
 ولكن صحيحة مضامي تراب، ىذا األؼباس، من اإلبريز، الذىب من اؼبصفَّى، الذىب من ،الذىب من ىي

  .الدعاء ىذا ح قصةنا العقائدُ  كانت ولذلك! اؼبراجع؟ قيمةُ  ما! العلماء؟ قيمةُ  ما علماء، كتبها
 منهاج عاشوراء، زيارة ح األقل على الكامل البليغ القوؿُ  ىي الكبرية، اعبامعة الزيارة ح ىي اغبقَّة العقائدُ 
 إماـ على اغبقَّة عقائدنا فيها نعرض الَّيت ياسي آؿ زيارة أو اغبسي أحضاف ح واضح بشكلٍ  والرباءة الواليةٍ 
 على ذبنوف ؿُبَمَّد، آؿ عن مبتعدوف أنتم كم تَلحظوف عليو، وسَلموُ  اِ  اتُ صلو  منو صادرةٌ  وىي زماننا

 سبّسككم خَلؿ من القادمة أجيالكم على القادمة، أجيالكم على وذبنوف! موتاكم على ذبنوف! أنفسكم
 ىذا رموز عن والدفاع األبرت اؼبنهج هبذا التمسكِ  من أنتم تنتفعوف ماذا أدري، ال ؼباذا؟ األبرت ؼبنهج هبذا

 أنا العواقب عن نتحدَّث ال كبنُ  إمامنا، عنا يعفو أف نرجو كما إمامهم، عنهم يعفو ردبا األبرت؟ اؼبنهج
 إمامهم، عنهم يعفو لن اؼبراجع بقية وأف الوائلي الشِّيخ أف أعتقد ال أنا اغبياة، ح نّتبعو منهجٍ  عن أربدَّث

 تقصري، قصور، مركب، جهلٌ  اشتباىات، إمامهم، من لعفوا يرجوف ىم إمامنا من العفو نرجوا كبنُ  مثلما
  .البشر حقيقةُ  ىذه ـبطئوف، وكلنا خطاؤوف كلنا اعبو، ىذا ح كلنا كبنُ 
 واآلخرة، الدنيا ح النجاة سفينة النجاة، سفينة ىم عندىم، النجاة ؿبمد، آؿ إز مشدودة وعيوننا أملنا

 دعاء أفضل فأيهما نستكشفها، وأف نتتّبعها أف علينا هببُ  يتالَّ  اغبقائق اطرح اغبقائق أطرحُ  حي لكنَّين
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 القوؿ مع الكاملة، النصوص مع أـ الشِّيعة علماء من عار كتبو الَّذي مضامينوِ  صحة مع الناقص العديلة
 ىناؾ، موجودة أسرارىا وبكل تفاصيلها بكل العقائد كلُّ  الكبرية اعبامعة الزيارة تقرأ حي! الكامل؟ البيلغ
 عنها ربدَّث الَّيت كاعبداوؿ ال العيوف ىذه معَ  النقي، الطاىر اؼباء ىذا مع! لعديلة؟ دعاءا إز تلجأوف ؼباذا

 إنَّين األبرت، األعوج اؼبنطق ىذا عن أربدَّث ال إنين اإلسَلـ، إز تؤّدي جداوؿ كلها اعبداوؿ الوائلي،
 ح الكَلمي الذوؽ ىذا عن بعيداً  اعبامعة الزيارة وفعي عن ؿُبَمَّد، آؿ عيوف عن الصافية، العيوف عن أربدث

 . غريه وح العديلة دعاء
 ينشئ أف لإلنساف يبكن حدة، على يقرأه اتضرين، عند بقراَءتو بأس ال يقرأه أف أراد من9 فأقوؿ وأعود
 قيمة ال الَّذي بالرتا من اإلبريز الذىب فأين مقايسو بعملية أقـو ىنا ولكنين الدعاء، ىذا يقرأ وأف دعاءاً 

 ِقَبل من وىو العديلة دعاء ؼبوتاكم وتقرأوف غافلوف أنتم كما9 فيها فكروا القضية ىذه ألذكركم وأعود! لو؟
 وتتمّسكوف الكوثر ترتكوف األبرت، اؼبنهج ىو ىذا اغبقائق، وترتكوف عادي ، إنسافٍ  ناقٍص، عارٍ  شيعي  

 من أثبتوُ  لو حّت اغبقيقة، ىذه إز ُيشري وال الدعاء ىذا يثبت أف القمي ادث من وغريبٌ  األبرت، باؼبنهج
 .اؼبقدسة النَّاحية عن اؼبروية ياسي آؿ زيارة أوح الكبرية، اعبامعة الزيارة ح ىي اغبقَّة العقائد أفَّ 
 اِ  صلوتُ  اغبجة باإلماـ عَلقتها ح الوائلي مدرسة عليوِ  تشتمل فيما زماننا إماـ أجواءِ  ح اغبديثُ  زاؿ ال

 ..!! عليو وسَلموُ 
ِ:معاًِِنستمعِوالخمسينِالسابعةِالوثيقةِإلىِنذىب

 اإلماـ بدار كاف السرادب عليو اؽبرجة صارت اللي ىذا سرداب أكو إذا معروؼ الزماف صاحب9 أوالً ]
 بيها وبطوف بالصيف سامرا دور أغلب حارة الدنيو بسامراء، العسكري اإلماـ بدار سرداب العسكري،

 مرة من أكثر أنا حّت أبداً، باؼبوضوع عَلقة الو ما اغبر بو يتقي اغبر عن واحد عيناً  النجف مثل ردابس
 بَل طويلة عريضة النا جايب مشاكل فد ألنو منو، ولبلص نطّمو تراب قبيب أف إز دعوت بالعراؽ ازبطر
 .[وحدة؟ ىاي دابالسر  معّن شنو بالسرداب غاب اإلماـ اإلماـ، يقوؿ من أبداً، ليش، فائدة
ِ:والخمسينِالثامنةِالوثيقةِإلىِنذىبِأيضاًِ

 كانوا بالصيف حارة الدنيو العراؽ ح تعرؼ كانت العسكري اإلماـ بدار كاف اللي اؼبكاف السرداب ىذا]
 اىناؾ طب اإلماـ أف معناه مو وإالَّ  بيو يسكنوف سرداب يسووف سرداب، بيو يصري اؼبكاف سرداب يسووف

 الناس وأرّيح وأسّده تراب ضبل چم اجيب اف بيدي لو وا گايل اؼبنرب على مرة من أكثر أناو  ىچي، مو ال
 .[ىالشكل مو مّنو،

 وحّت الوائلي، الشَّيخ عند دائماً  يتكرر الكَلـ ىذا! ؼباذا؟ أدري ال الشريف السرداب دفن على دائم إصرار
 يديّ  بي الذي الكتاب الغبّية، كالببغاوات كَلمو يرددوف وىم الوائلي، يقلدوف فبن آخرين خطباء عند
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 الرتاث، إلحياء البيت آؿ مؤسَّسة طبعة الطبعة وىذه ،553 سنة اؼبتوج طاووس، ابن للسيِّد الزائر مصباح
 صاحب موالنا زيارة ح عشر السابع الفصل ،307 صفحة قمري، ىجري 0306 قم، ستارة، اؼبطبعة
 اإلمامي زيارة بعد يقوؿ أف إز اغبجَّة، اإلماـ زيارة يعين - زيارتوُِِتأردِإذا -9عليو اِ  صلواتُ  األمر

ِبابوِِِعلىِوقفِالمقدَّسِالسردابِإلىِفامضِِ -9العسكري واغَبسن اؽبادي اإلماـ زيارة العسكريي
 قدَّساؼب السرداب دفن الوائلي الشَّيخ أفَّ  لو الزيارات، طقوس ىذهِ  َكانت إذا التفاصيل، آخر إز - ...وُقل

ِفيوِاستقررتِفإذاِاليمنىِرجلكِمقّدماًِِتنزلِثُمَِّ -9الزيارة تقوؿ ُثَّ  هبا، أذىب أين الطقوس ىذه مثًَل،
 ىذه السرداب، ح واالستقرار النزوؿ وعند الباب، عند زيارة ىذه - ...وقلِالقبلةِمستقبلِفقف

 .الزيارة طقوس من ىي التفاصيل
 اغبمريي، ا عبد ابن ؿُبَمَّد جعفر أيب إز بالقدس افوفة احيةالن من خرجت ،321 صفحة ثانية زيارة
 بالندبة اؼبعروفةُ  وىي الرواية، ىذهِ  حبسب اغبجَّة اإلماـ من األمر ىذا اؼبقدَّس، السرداب ح تتلى أف وأمر

 ح تتلى أف اإلماـ وأمر اغبمريي، ا عبد ابن ؿبمَّد جعفر أيب إز بالقدس افوفة النَّاحية من خرجت
 أيضاً  تسمى والَّيت الندبة، دعاء غري وىي الندبة بزيارة اؼبعروفة الزيارة ىذه كانت فإذا اؼبقدَّس، السرداب

 اغبجَّة اإلماـ بأمر الزيارة ىذهِ  قليل، قبل إليها اإلشارة مرت الَّيت الزيارة غري اؼبشهورة، غري ياسي آؿ بزيارة
 يشتهي وكما يقوؿ كما بالرتاب السرداب يدفن أف يريد الوائلي الشَّيخ افك إذا اؼبقدَّس، السرداب ح تُتلى

 الزيارة ىذه اؼبقدَّسة؟ الناحية من صدرت ؼباذا هبا؟ نذىب أين والزيارات الطقوس ىذهِ  إذاً  ويرغب، ووبب
 . اؼبقدَّس السرداب ح تُتلى أف أمر وقد ، اغبجة اإلماـ من صادرة

! الزيارات؟ ىذهِ  موازين وح النصوص ىذه موازين ح أضعها أين الوائلي الشَّيخ عقلية السخيفة العقلية ىذهِ 
ِياِأشهد - اغبجَّة اإلماـ على عقيدَتوُ  يعرضُ  اؼبقدَّس السرداب ح الزائر أيضاً  الندبة زيارة ،أيضاً  الزيارة ىذه

 -9تقوؿ األئمَّة أظباء تعدد أف وبعد ةاألئمَّ  أظباء تعدد ُثَّ  ماذا؟ ُثَّ  - اهللِإالَِِّإلوِالِأنِأشهدِأنيِموالي
 غري وىذه التفاصيل، وبقية والقرب اؼبوت إز تعود ذلك وبعد تتحدث ُثَّ  - فيهاِشكِالِحقِرجعتكمِوأنِّ

 مع مقارنةً  اؼبشهورة غري ياسي آؿ بزيارة تسمى أو الندبة زيارة وىذه ياسي، آؿ زيارة تلك قرأهتا، الَّيت الزيارة
 ح العميقة النصوص من وىي العقائد ح أكثر تفصل فيها الزيارة وىذه إليها، اإلشارة تمر  الَّيت تلك

 .طويَلً  عندىا أقف أف أُريد وال األئمَّة زيارات
 -9يقوؿ أف إز - ...ِالعسكريّينِزرتَِِإذا -9اإلماـ هبا يزار سادسة زيارة ،331 صفحة إز نذىب إذا

 ضعيفة عنها يقولوا أف يُريدوف طقوس ىذهِ  - كالمستأذنِبابالِجانبِماسكاًِِوقفِالسردابِإلىِفأتِِ
 قد الوائلي الشَّيخ كاف إذا اؼبضامي، هبذهِ  أعتقدُ  الشِّيعي أنا لكن إليهم، راجعة قضايا ىذه ذلك أمثاؿ أو
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 الناحية عن وردت زيارات ىذه هبا؟ نذىبُ  أين الزيارات وَىذه الطقوس َىذه اؼبقدَّس السرداب دفن
  .البيت أىل طقوس ىي ىذه العصمة، بيت أىل عن ة،اؼبقدَّس

ِإلىِفعد - اغبجَّة اإلماـ حـر من - الشريفِحرموِمنِاالنصرافِأردتِفإذا -3469 صفحة ح
 عن وردت وتفاصيل أدعية ىذه - ...ِوقلِالقبلةِمستقبلِقمِثُمَِِّشئتِماِفيوِوصلِِِّالمنيفِالسرداب

 . مبوذج ىذا كثري، ذلك وغري اؼبقدَّسة الناحية
 يكوف أف على اؼبرجعيةُ  تصرّ  فلماذا الطقوس وهبذه اؼبضامي هبذه جاىَلً  الوائلي الشَّيخ كاف إذا أقوؿ أنا

 لو الناصّب، بالفكر معّبأ الرجل جاىل، معذور، الرجل جاىل، الرَّجل! إماِمهم؟ معرفةَ  النَّاس لتعليم مصدراً 
 والعذر العذر أعطيو لكنَّين آخر، بشكل يكوف عوُ م النقاش لكاف البيت أىل حديث على مطلعاً  كاف

 أىل حديث من شيئاً  يعرؼ ال يعرؼ، ال البيت، أىل حبديث ومطِبق مطَبق جهل من يعاين الرجل والعذر،
 منطقو ىو ىذا البيت، أىل على وافرتاء كذب ىو بوِ  يتحدَّث ما كل الناصّب، بالفكر معّبأ رجل البيت،
  .وتأتينا وستأتينا الشواىد، ىي وىذه واألبرت، األعوج
ِ:معاًِِنستمعِوخمسينِتسعةِبرقمِالمرقمةِالوثيقة

 أسّده والسرداب االمور، ىا تنقية الواقع يتوّز  يعين مركز فد عدنو أكو ما شوية ىم احنا حاؿ أية على]
 ما ،شنهو وجوده وعدـ وجوده داعي، كو ما ىاه، ىاي؟ ىاؽبوسو عليمن شنهو؟ ىاي تراب، أطّمة أشيلو
 يبشي كاف األرض خوب أرض، أو دار أو سرداب عدنا عليو، ا َسَلـ اإلماـ عدنا مقّدس، شيء عدنا
 ليش الشكل، ىا مو ال! كلها؟ االرض أو كلها الدار نقّدس الـز احنا يعين بيها، يگعد كاف والدار عليها
 والدار مراقب كاف ىذا، من أكثر وم لك ذكرت ما مثل الشبهو ىاي وإالَّ  وللشَُّبو، للدَُّىم ؾباؿ أُوجد
 ..[وؽبذا اؼبَلحقة غاية ومَلحقو مراقبة
 اإلماـ عندنا كبن يقوؿ يقوؿ؟ ماذا ذلك بعد ثُّ  للسرداب، قيمةٍ  أيَّ  هبا ينفي بطريقةٍ  يتكلَّم كيف وفظتَلح

 نقّدس نكب الرتاب، نقّدس الدار، نقّدس كبن ىل ىنا، الشَّيطاين الكَلـ ولكن حق كلمة ىذه مقّدس،
  !!صحيحاً  الكَلـ ىذا كاف إذا9 الوائلي للشَّيخ أقوؿ أنا .اإلماـ

ِ:ستينِبرقمِالمرقمةِالوثيقةِالفيديوِونشاىدِلنستمع
 قيمة من ننقص أف اؼبوضع ىذا حبث وراء من يعين عدالة، وراء من نريد ما احنا الصحابة عدالة موضوع]

 .[..!!نقّدسو كبنُ  الصحابة يطأه تراب وجدنا إذا اآلف أنَّنا السامع يعلم أف هبب يعين الصحابة
 الَّيت واألرض يقّدُسو، ال اغبجة اإلماـ بيت أما يقّدسو، فإنّو الصحابة يطأُه تراباً  وجد إذا الوائلي الشَّيخ يعين

 ..!!يقّدسها ال اغبجة اإلماـ يطُأىا
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ِ:01ِبرقمِالوثيقةِللمشاىدينِللمستمعينِأعيدواِرجاءا
 أسّده والسرداب االمور، ىا تنقية الواقع يتوز يعين مركز فد عدنو أكو ما شوية ىم احنا حاؿ أية على]

 ما شنهو، وجوده وعدـ وجوده داعي، كو ما ىاه، ىاي، ىاؽبوسو عليمن شنهو؟ ىاي تراب، أطّمو أشيلة
 يبشي فكا األرض خوب أرض، أو دار أو سرداب عدنا عليو، ا َسَلـ اإلماـ عدنا مقّدس، شيء عدنا
 ليش الشكل، ىا مو ال! كلها؟ االرض أو كلها الدار نقّدس الـز احنا يعين بيها، يگعد كاف والدار عليها
 والدار مراقب كاف ىذا، من أكثر مو لك ذكرت ما مثل الشبهو ىاي وإالَّ  وللشَُّبو، للدَُّىم ؾباؿ أُوجد
 ..[وؽبذا اؼبَلحقة غاية ومَلحقو مراقبة
 .قليل قبل عليكم عرضتو الَّذي الفيديو ح مذكوراً  جاء الذي الكَلـ وبي اغبديث اىذ بي أنتم قارنوا
ِ:أخرىِمرَّةِبثهاِأعيدواِرجاءاًِِستينِرقمِالوثيقة

 قيمة من ننقص أف اؼبوضع ىذا حبث وراء من يعين عدالة، وراء من نريد ما احنا الصحابة عدالة موضوع]
 ..!![.نقّدسو كبنُ  الصحابة يطأهُ  تراب وجدنا إذا اآلف اأنَّن السامع يعلم أف هبب يعين الصحابة

 منطق ىو ىذا باؼبئة، مئة إبليسي منطق اؼبنطق ىذا أليس! شيطاين؟ أـ رضباين اؼبنطق ىذا أنتم؟ تقولوف ماذا
  .الواضح الّضَلؿ
ِ:النغمةِىذهِنفسِعلىِأيضاًِِوالستينِالحاديوِالوثيقةِإلىِنذىب

 الطاىروف، الصحابة يسحگو اللي األقداـ تراب كبصل إذا اآلف نعرؼ اف بهب احنا شي كل قبل ألنَّوُ ]
 الصحابة من النمط ىذا باإليباف قلوهبم امتألت والَّذين والسنة الكتاب ضبلوا الَّذين األوفياء األبرار ىاه،

 .[زين اآلف، بيو نتربّؾ أقدامو تراب على كبصل لو احنا الصفات هبذه اؼبوصوؼ
 وانتهاءاً  سلماف من ابتداء قيمتهم، ما! اغبجَّة؟ اإلماـ إز بالقياس أساساً  الصحابة قيمة ما تقولوف؟ ماذا
 ال أنا ناصّب، منطق ىذا! أنتم؟ تقولوف ماذا شيطاين؟ أـ رضباين منطق اؼبنطق ىذا منهم، آخر شخص بأي
 من يعاين الرجل ولكن البيت، أىل بُّ وب شيعّي، الوائلي الشَّيخ9 أقوؿ أنا ناصّب، أنَّوُ  من الوائلي الشَّيخ أهّتم

 فكر وبمل فهو الناصبّ  الفكر قاذورات من عنده ما أف يتصوَّر والرجل البيت، أىل دبعارؼ مطبق جهل
 الَّيت القاذورات ىذه يتصّور هبهل، أنَّوُ  وهبهل هبهل اؼبرّكب، اعبهل الوائلي الشَّيخ مشكلة البيت، أىل

ا يتصّور واألباطيل واألضاليل واعبهاالت واالشتبهات وبملها  بفكر ؽبا عَلقةَ  وال البيت، أىل فكر من أَّنَّ
 الكثري زاؿ ال باؼبناسبة بعد، الربنامج ينتوِ  ور تاجر يا عينك على والوثائق اغبقائق أمامكم ىذه البيت، أىل

 إز أصل أف أُريد ري،كث عندنا وكَلـ طويلة، حلقة أيضاً  غد يـو وحلقة انتهت، ما اآلف إز اغبلقة والكثري،
 اؼبوجود األبرت اؼبنهج مَلمحِ  بيافِ  ح اشتباهٍ  وجود ح أحدٍ  لدى احتماالً  عندىا أترؾ ال النقطة وىذه نقطة،

 ُسِلب أناسٌ  ىذا، برناؾبي وال حديثي معهم ينفع لن الشِّيعة أفَّ  أعتقد فإنَّين ذلك ومع الشِّيعي، الواقع ح
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 يرى أف يستطيع فَل!! وأصمو وأعماه بصره أعشى فقد شيئاً  عشق ومن األبرت، اؼبنهج وعشقوا التوفيق منهم
 الشريف، والسرداب بو، ويتربّؾ يقّدسو الصحابة أقداـ تراب! تقولوف؟ ماذا وإالَّ  واضح، بشكل اغبقائق
 وحتماً  ة،الزيار  هبذه الرجل جهل مع! اؼبقاييس؟ ىذه ىي ما لُو، قيمةَ  وال يدفنو أف يريد زماننا إماـ سرداب

 رجاؿ معجم ح اؼبوجودة الرجاؿ علم قذارات أف باعتبار هبا، يعتقد ال فإنّوُ  الزيارات ىذه إز رجع لو ىو
 ىو ىذا الصّحة، بعدـ الزيارات ىذه على ربكم الُقمامات وىذهِ  القذارات ىذهِ  اػبُوئي، للسيد اغبديث

 سأعرضها الفيديوات بعض ىناؾ النغمة ىذه نفس وعلى ية،الرظب الشِّيعيَّة الدينيةٍ  اؼبؤسَّسة ح اغباكم اؼبنطق
 .فيها تعيشوف أنتم الَّيت األجواء والحظوا األمر ودّققوا تابعوىا أنتم عليكم
 9الفيديو ىذا أعرضوا رجاءاً  السهلة مسجد طقوسِ  عن فيوِ  يتحدث الَّذي الصاد علي السيِّد فيديو

 وكاف باإلعدادية ػّنوچ ،teenagers الشباب من وثّلة كبنُ  اـاألي من يـو ح ووعي، فكرٌ  اغبّجة اإلماـ]
 ليلة بالنجف، السهلة دبسجد انتو سامعي للسهلة، ثَلثاء أربعي يروح بعضنا اؼبهديّ  لإلماـ حبنا من

 عي،أرب نروح فكّنا األربعاء، ليلة اي األربعاء، ليلة اربعاء، ليلة الثَلثاء يـو نروح بالسهلة ثَلثاء، يـو أربعاء
 عنده واألربعاء الثَلثاء بيـو العادة ىاي دبجلس، الصدر السّيد ػبدمة شباب احنا راوبي مرّة اتذكر فأنا

 ثَلث س باقي اغبّجة اإلماـ بلقاء احظى بلكت س ادعي9 سّيدنا ػلوگ أصدقائي الشباب من واحد ؾبلس،
 ح حيات لقضيت الصّحة من ذرة ذلك ح فكا لو ابين يا وا9 ػللوگيػ الصدر بالسّيد وإذا أنا، أسابيع

 حّبو ىو چاف يعين بس تفاجأت بوقتها أنا اؼبهدّي، باإلماـ اللقاء أمل على يـو كلّ  ح السهلة إز الذىاب
 بعد واالستنكار، النهر ىذا إز الداعي شنهو صبكراف، مسجد مثل ؼبسجد وراوبي اؼبهدّي، لإلماـ خوب
 واحد فد إجا إذا نصدؽ راح صحيحة مو وىي وإف حّّت  رواية بفد قناصدّ  احنا إذا عرفت عرفت، ذلك

 بعد ىذا من ىو صغري ثقب فد اليمن سدّ  اَّنداـ بداية وىي ػاي،چ ويايو يشرب اغبّجة اإلماـ النو ػاؿگ
 علماءنا مراجعنا ولذلك األمر، وينتهي وىاي األصوؿ حسب وعلى وشسمو خرافات وتبدأ يتسع يّتسع،

 .[األمر ىذا ح شديدين جداً 
 ح دبلن ح مدينة ح البيت أىل حسينية ح يتحدَّث ىو يبدو الصاد علي السيِّد ينقلوُ  الَّذي الكَلـ ىذا

 الصدر، باقر ؿُبَمَّد السيِّد عن يتحدَّث ىو ىكذا، الصدر باقر ؿُبَمَّد السيِّد يتحدَّث أف غريباً  ليس إيرلندا،
 ح الرفاعي طالب السيِّد مذكرات ح أقرأ حينما غريباً  ذلك أجدُ  ال ينلكنَّ  يقوؿ، الَّذي ىو عليو والعهدةُ 

 ،051 صفحة ح للنشر، مدارؾ دار ،1102 الثالثة الطبعة ىي وىذهِ  الرفاعي، طالب السيِّد أماس كتابو
 الغيبة افزم ح الدولة إقامة قضية ح ترّدد حينما الصدر باقر ؿبمَّد السيِّد عن ينقل الرفاعي طالب السيِّد
 الرفاعي طالب سيِّد - ليِقال) 9يقوؿ ىو الدعوة حزب ح البقاء على يساعده دليلٍ  إز يصل أف وأراد
 يعين - اإلمامينِلزيارةِسامراءِإلىِذىبت - لو قاؿ الصدر باقر ؿُبَمَّد السيِّد يعين - ليِقال - يقوؿ
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 نسي الصدر باقر ؿُبَمَّد السيد أف ىل اغبجَّة، اإلماـ إز ُيِشر ور العسكري اغبسن واإلماـ اؽبادي اإلماـ
ِلزيارةِسامراءِإلىِذىبتُِِ:ليِقال - أدري ال األمر؟ ىذا يذكر أف نسي الرفاعي طالب السِّيد أف أـ ذلك

ِالغيبة،ِعصرِفيِإسالميةِدولةِقيامِمشروعيةِفكرةِلديِِّاىتّزتِأيِشكِعنديِفصارِاإلمامين
ِرأسِعلىِأبقىِأنِفيِسبيالًِِليِيجعلِأنِاهللِأتوسلُِِلعسكريّيناِحرمِفيِومكثتُِِسامراءِإلىِذىبت
 غاطس الُقطّب، اعبو ح غاطس ىو اغبالة، ىذه بسبب ،(عليِاهللِيفتحِفلم - الدعوة تنظيم - التنظيم

 جواباً، وبصل ر عبأ حي فلذلك عليو، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  اغبجَّة اإلماـ وأين ىو فأين القطّب، الفكر ح
 السهلة، مسجد خبصوص عنها يتحدَّث الَّيت اؼبعتقدات ىذه ىي النتيجة جواباً، وبصل ر حي قطعاً و 

 . قليل قبل عليكم عرضتوُ  الَّذي الفيديو ىذا ح ذكرىا الَّيت اغبادثة ح الصاد علي السيِّد نقلو الَّذي الكَلـ
 ربت يبرّ  والَّذي اؼبعروؼ اؼباء قضية عن فيو يتحدَّث الصاد علي السيِّد لنفس أيضاً  ثاين فيديو ىناؾ

  ..!!العباس الفضل أيب قرب عند اؼبقدَّسة العباسية اغبضرة
ِ:معاًِِونستمعِالفيديوِنشاىد

 يسئلوف يروحوا حّّت  ليش؟ فيها اسامي وأذكر مكاف كلّ  ح أكررىا أنا اللي األخرى القّصة ىاي وظبعوا]
 أضبد السّيد الشيخ نزور كباوؿ على، مرينا األربعي لزيارة األربعي ح راوبي السنو چذيػ احنا اكذب، أنا إذا

 استقباؿ خوش استقبلنا بس بلقاءه حظينا ما العباسّية العتبة أمي مدير الصاح أضبد السّيد النجفي، الصاح
 ىذا شكل شافوين ويايي اللي فالشباب الرجل، بيَّو واحتفى العامو العَلقات مدير األسدي عدناف السّيد
 مياه من شويو ينطينو عدناف للسّيد ػوؿگتػ ما سّيدنا9 ػالواگ فرصة، خوش ػالواگ بيَّو، احتفى عدناف السّيد

 العلقمي مياه ىاي الّناس عند الشريف القرب حوؿ اعبوفيو اؼبياه ىاي ػانتچ األياـ چذيػ طبعاً  العلقمي،
 ىم بعد، نتحارش مانقدر العّباس الفضل بأبو ااّل  شي بكلّ  نتحارش الواعي حقيقةً  واحنا فد، وصايره
 كربَلء ح مرتفعو اعبوفية اؼبياه جوفية مياه ىاي نيابةً  ػوؿگنػ ػنوچ فما بينا، يبلش اغبامي راس أبو لباؼ

 اؼبياه ىذي مثل مياه أكو ىم بكربَلء جدي بيت بسرداب حّّت  موجودة مكاف كل القرب حوؿ مثل وصايرة
 العلقمي، مياه من شويو بلكت سّيدنا9 لو ػلتگ عدناف، بالسّيد وإذا يعين اؼلب نستحي، ػوؿگنػ ػنوچ ما

 صار؟ اللي شنهو ا شاء ما9 لو ػلتگ ػي؟چىيػ ػوؿگتػ انتو حسن أبو سّيد9 َّنرين عدناف سّيد إاّل  ماشوؼ
 ح اػبدمة هازج ، staff الػ احنا وعندما ا حفظو السيستاين السّيد ًنّ  راوبي احنا اسبوعي قبل9 ػاؿگ

 إز يذىبوا أف فبدؿ العباس؟ الفضل أيب زّوار زبدعوف ؼباذا9 قاؿ ابتدءنا ما أوؿ جلسنا عندما العباسية العتبة
 من أحسن اؼباي، ندّور نروح؟ وين العباس الفضل أيب لقّيم مانروح قمنا اؼبياه، ىذه إز يذىبوف الفضل أيب

 إذا يؤثّر العباس الفضل أبو أكو؟ الساحة من الوعي لسحب ىالطريقة من أحسن أكو؟ النوعي ىالضد
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 وا عبارتو كانت إذا دولية معادلة يغري العباس الفضل أبو العباس، الفضل أبو لو اؼبريض تشفي مياىو كاف
 وا9 ػاؽبمگ ػاؽبم،گفػ مايو؟ لو قولو؟ التاريخ؟ يصنع اللي ياىو ديين، عن أبداً  أحامي إين يبيين قطعتموا إف
 ووقفتُ  اؼبؤمني أمري عند بئراً  أنا غبفرتُ  للشيعة مصلحة ذلك ح كاف لو للشيعة، مصلحة ذلك ح كاف لو

 بعد والّناس، ذبي البشرية ػدگشػ اؼباي ىو ويوزّع بري لو وبفر السيستاين السّيد تصوروا بنفسي، اؼباء أوزّع
 ح اآلف الوعي اؼباي؟ ىذا حبالنا بشي يتغري اؼباي؟ هبذا شي حبالنا يتغري وناخذ، ماي يوزع جاي اؼبرجع
 ..[.يستنجدكم خطر

 ح اػبصوصية ىذه ؼباذا كربَلء؟ تُراب ح اػبصوصية ىذه ؼباذا إذاً  اؼبنطق ىو ىذا كاف إذا اؼبنطق، ىذ ىو
 9 وجهتاف ؽبا كربَلء تراب ح اػبصوصية ىذه كربَلء؟ تراب
 !! لسبعاِالحجبِيخرقِالحسينِتربةِعلىِالسجود 9غيبية وجهة

 !! الحسينِتُربةِفيِالشفاءِجعل 9الشهادة عار ح 9شهودية وجهة9 الشهادة بعار مرتبطة ووجهة
 اغبقيقة، طريق عن يبعدنا ىذا اغُبسي برتبة التمسك فهل اغُبسي، شيعة عند فيها شك ال القضية وىذه

 أي أو ثياب من ألحد شيئاً  يهدي كاف حينما الرضا اإلماـ حرز، أَّنا من اغبسي تربة عن ربدثنا الروايات
 تربة! هبا أطفالنا كبّنكُ  اغبسي تربة! عليها نسجدُ  اغُبسي تربة! اغُبسي برتبة ىبلطها كاف يهديها حاجة

 ال اغبسي، تربة اغبسي تربة! قبورنا ح معنا تدفن اغُبسي تربة! العيد يـو ح اإلفطار بداية قبعلها اغُبسي
 اؽبداية طريقة عن يبعدنا اغُبسي برتبة وااللتزاـ اغُبسي برتبة االعتقاد فهل ىنا، اغبسي تربة عن اغبديث أريد

 حي ث األبرت، اؼبنطق ىو ىذا األباترة، منطقُ  ىذا ىذا؟ منطقٍ  أيُّ  اغبق، وعن اغبقيقة عن بعيداً  يأخذنا أو
 ما بئراً، غبفر للشيعة مصلحة أف يعلم لو السيستاين السيِّد أفَّ  من السيستاين السيِّد عن الكَلـ ىذا ينقل
  !البئر؟ ىذا قيمة ما !العباس؟ قرب عند يبرّ  ماء مع السيستاين السيِّد وبفره بئرٍ  قيمة

 مقّدسة، رتبة ماىي اؼبرجعية مرجعاً، صار الشِّيعة، عامة من رجل الشِّيعة، عامة من ىو السيستاين السيِّد
 شخصٌ  إليو يرجع فقيوٌ  العلمّي؟ اؼبصطلح ح اؼبرجع ىو من ية،اؼبرجع ىي ىذه اجتماعية، دينية وظيفة ىي

 وما ديين، دبقاـ ىي ما اجتماعية، دينية وظيفةٌ  ىي األكثرية، إليو ترجع األعلى اؼبرجع مرجع، لو يقاؿ واحد
 بئراً  وبفر فحينما احرتامها، ؽبا اجتماعية دينية وظيفة ىي األمر ح ما غاية الغيب، عار ح قدسية دبرتبة ىي
 ما العلقمي، َّنر تقوؿ الناس السََّلـ؟ عليو العباس قرب عند يبرُّ  دباءٍ  البئر ىذا يقاس كيف البئر؟ ىذا قيمة ما

 قرب عند سبرّ  أَّنا من اؼبياه ىذه قيمة ولكن جوفية مياه اؼبياه وىذه َّنر، العلقمي َّنر العلقمي؟ َّنر قيمةُ 
 العراقية األراضي ح موجودة اعبوفية اؼبياه جّده، بيت سرداب ح يتالَّ  اعبوفية اؼبياه عن زبتلف ىذه!! العباس
 اؼبياه ىذه ح الفارؽ لكن جوفية، مياه وىذهِ  اعبميع، يعرفوُ  األمر وىذا كربَلء، ح وخصوصاً  عاـ بشكل
 كاف ماكل الكربَلئي الرتاب أليس كربَلئي، طيٍ  بأشرؼ ـبتلطة العباس، قرب من قريبة اؼبياه ىذه أفّ  اعبوفية
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 جوفية مياه فهذه العالية، اؼبنزلة لوُ  كانت كلما العباس، قرب من قريباً  كاف كلما اغبسي، قرب من قريباً 
 إذا يتحدَّث، اؼبرجع كاف لو حّت الطريقة هبذه عنها اغبديث مقّدسة، مياه ىذه العباس، قرب برتاب ـبتلطة

 األمر، ىذا يبنع أف ويستطيع اآلف سلطة لوُ  حصحي باؼبرجع، عَلقتنا ما اغبقيقة ىذه هبهل اؼبرجع كاف
 يسيطر أف يستطيع صداـ كاف لقد نفسها، ح قيمتها ربملُ  تبقى واغبقائق وتتبّدؿ، تتغري األمور ىذه ولكن
 وكبنُ  تتغرّي، واألمور تتبّدؿ واغبياة مرجع ويذىب مرجع ويأت ذلك، بعد شيء كل وانتهى شيء، كل على

  .حقيقة تبقى اغبقيقة لكن أخرى، أجياؿ وتأت مبوت
ا ليس ؼباذا؟ مقدَّسة مياه اعبوفية اؼبياه ىذه  َّنر العلقمي َّنر قيمة ما أساساً  العلقمي، َّنر مياه من ألَّنَّ

 قرب بطي زبتلط وألَّنا العباس، قرب حوؿ وتدور سبرُّ  ألَّنا مقدَّسة مياه اعبوفية اؼبياه ىذهِ  لُو، قيمةَ  ال العلقمي
 ال كاف إذا مشكليت، وليست مشكلتو فهذه يعرؼ ال اؼبرجع كاف إذا قدسّيتها، تتأ ىنا من العباس،
 َّنر العلقمي، َّنر من ألَّّنا ليست اؼبياه ىذه قدسّية عندُه، جهلٍ  من فهذا اؼبياه ىذه ح القدسية يتصوَّر

 عند ومشالو يبينو عتُقطِ  العباس ألف منو نتشائم ردبا بل األَّنر، كبقية َّنر ىو لو، قيمةَ  ال أساساً  العلقمي
ا مقدسة اؼبياه ىذه العلقمي، لنهر قيمةَ  ال النهر، ىذا  قرب بطي زبتلط وىي العباس قرب حوؿُ  تدورُ  ألَّنَّ

 البعثيوف كاف البعثيي زماف ح الغريب لَلستشفاء، فتستعمل العباس قرب من طيٍ  بأقرب العباس،
اً  ةكثري  اؼباء هبذا الشفاء وقصص لإلستشفاء يستعملوَّنا  الشَّيخ منطق نفس ىو اؼبنطق ىذا لكن!! جدَّ

 اؼبؤسسة اآلف سلطة، عندىا اؼبرجعية اآلف السردايب يلغي أف سلطة عنده كانت ما الوائلي الشَّيخ الوائلي،
 وإذا نفسو، اؼبنطق ذلك ىو اؼبنطق ىذا الواقع، ىو ىذا تريد، ما تفعل أف تستطيع سلطة عندىا الدينية

 يصدر كاف إذا كَلمو تكذيب لنشر مستعدوف وكبنُ  كَلَمو فليكّذبوا صحيحاً  ليس جلالرَّ  ىذا كَلـ كاف
 .العنكبوتية الشبكة على العديدة االلكرتوينة مواقعنا وعلى الشاشة، ىذه نفس على أيضاً  رظبي، بشكلٍ 
ِ:اآلخرِالفيديوِنشاىد

 بيو حجر فد طلع بالرتاب، دـ طلع وا ماؿ قضية ىاي كثرت األخرية بالسني مَلحظي اآلف ولذلك]
 ويهبطو، الدوالر بسعر يرفع اػبارطة على موجود العار، ح مهمّ  التشّيع اآلف ألنَّوُ  خطرة، ال ىذي تراب،

 ىذا حرّكت اّليت العقيدة ؽبذه هبوف استطاعوا فما اػبارج من يهزموه أف حاولوا ويهبطو، البرتوؿ بسعر يرفع
، ىم صري تعاؿ لك ػولواگيػ يسحبوىا، ام يسحبوىا، اغبضارة وىذي اجملد  لك ػولواگيػ يسحبوىا ما ملتـز
 كاف فإذا يريده، ما الدين تأثري شتدّين، أنت مايهّمو الدين تأثري شي أىم ىو ال، دينك، عيف تعاؿ

 فيها تربو لك يطّلع يغرّيؾ ما بس اغبسي باسم شي لفرد تروح ىبليك يغريؾ اللي ىو اغبسي إز الذىاب
 بيو اللي اليسره على كاف اغبسي اإلماـ ماؿ اؼبتحف اليسره، على وتلوؼ تعيفو قدامك اغُبسي ىوو  دـ

 اؼبهدي عبد بالشَّيخ يرسل أف وعيو من السيستاين السّيد  اغبمد أضبر، لوف إز ربولت اّليت الرتبو
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 جّداً  مراجعنا كيف الثانيو، صةىالق الكم أذكر أف وعيي من تعرفوف وانتوا اؼبوضوع، ىذا يغلق أف الكربَلئي
 راوبي السنو چذيػ احنا اغبقيقي، الدين عن يصرؼ ىذا ألنّو ليش؟ بو، يسمحوف ال األمر ىذا ح دقيقي

 ح فكاف نزوره نريد الصاح السّيد أضبد السّيد الشَّيخ وقابلنا األربعي زيارة ح العباس الفضل أبو نزور
 وقعدونا واالستقباؿ ويايو اللي الشباب اغبفاوه فشافوا اؼبوسوي، عدناف سّيد العامو العَلقات مدير استقبالنا

 العلقمي ماي أعرؼ آنا العلقمي، ماي ىذا من ينطينا ػولوگتػ بلكت سّيدنا9 س ػالواگ فالشباب بالشسمو،
 عالية األمور بعد فاستحيت شلوف، فاىم جوفية مياه وىو الضريح حوؿ اللي بالصور اللي ىذا اللي

 ىم فآنا العلقمي بنهر عَلقة ماؽبا اعبوفيو اؼبياه ىاي فاستحيت، األربعي وزيارة جياشو والعواطف واغبماوة
 العلقمي، مياه ىاي النو كبصل يبشوف وبلكت مأوى عندىم الشباب عدناف سّيد عدناف، للسّيد لو ػلتگ
 صار؟ شنهو ا شاء ما9 لو لتػگ ػي؟چىيػ ػوؿگتػ أنت حسن أبو سّيد9 ػاؿگ عدناف سّيد إاّل  شوؼ ما
 اػبدمة ولستاؼ الشريف ظلو داـ ا، حفظو السيستاين السّيد ظباحة ًن كنت فرته أسبوعي قبل أنا9 ػاؿگ

 الفضل أيب إز يذىبوا أف فبدؿ الّناس؟ زبدعوف ؼباذا9 قاؿ جلسنا ما وأوؿ العباس الفضل أبو اجمللس، مالت
 جوه شويو العباس الفضل أبو منا ػيچىيػ درجتي بالزاوية ىيو تيدرج شوؼ شوؼ، إز، يذىبوف العباس

 ألبو رايح أنت ػلكگيػ يقشمرؾ، اؼباي ؽبذا الروحة للمجد، تُوصل العباس الفضل ألبو الروحو مالتو، اؼباي
 ح كاف لو وا9 ػاؿگ السيستاين، السّيد ػاؿگشػ واظبع شي، لك يسوي ما شي، ماكو بس العباس الفضل

 من يقطعها الصدر السّيد شلوف شوؼ أنا، ووقفتُ  اؼبؤمني أمري عند بئراً  أنا غبفرتُ  للتشِّيع منفعو ذلك
 أمري عند بئراً  حفرتُ  ألنا للتشيع منفعو ذلك ح كاف لو وا ذىّنا، من يقطعها ىم السيستاين السّيد ذىّنا،

 ىاػبرافات منافع، قضايا ػيچىيػ فيو لو أوقف، السيستاين السّيد آنا آنا، اؼباء، أوزع عليو ووقفتُ  اؼبؤمني
 ..[. قصد عن ىذي تُػَبثّ  اللي ىذي

 فيما تقدـ الَّذي الكَلـ إز يشري ذىننا من األمر يقطع أف يريد السّيد أف من الصاد علي السيِّد قالو ما
 يضل ذلك عدوب درجتي ىناؾ أنَّوُ  من الصاد علي السيِّد يتحدَّث ىو السهلة، مسجد بطقوس يرتبط

 ماء عن تقوؿ ماذا ُثَّ  اؼباء، إز النزوؿ يستطيعوف ال الزوار أساسا ىو اؼباء، إز يذىب حينما اإلنساف
؟  إبراىيم؟ النَّب أقداـ آثار ىي! إبراىيم؟ مقاـ عن تقوؿ ماذا ُثَّ ! اؼباء؟ ىذا على اغبجاج يتدافع أليس! زمـز

 األغناـ تأت لئَل اغباجز ىذا وضع وقد أّمو، فيو ُدفنت الَّذي اؼبكاف ىو إظباعيل؟ حجر عن تقوؿ ماذا ث
 كلما ؼباذا اؼبؤمني؟ أمري والدة آثارِ  من بقي الَّذي الشَّق عن تقوؿ فماذا الكعبة ىي ىذه اؼبكاف، ىذا إز

 !؟اوؼباذ !؟وؼباذا !؟ؼباذا! األمر؟ صاحب يزيلو ال فلماذا مضرّاً  ذلك كاف إذا! يظهر؟ ىبفوه أف القـو حاوؿ
  العوج؟ اؼبنطق ىذا ما ؟!ؼباذا تريليوف إز مليوف إز

 البيت أىل كرامات آثار زبفي أف اؼبرجعية تريد ؼباذا أعوج، تفكري ىذا اعوج، منطق ىذا مشكلتو، ىي ىذه
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 الوائلي، فكر نشرِ  على ُتصر اؼبرجعية ولذلك الوائلي منطق مثل ىذا أبرت منطق ىذا! األبرت؟ اؼبنطق هبذا
 حركتها ح تتربَّؾ الَّيت اعبوفية اؼبياه ىذه من اؼباء، ىذا من تأخذ النَّاس أفَّ  ح الضرر ىو ما ُىَو، ُىوَ  الكَلـ
 تشدد الَّيت والسبل الوسائل من ىذا أليس! ذلك؟ ح الضرر ىو ما قربهِ  بطي وزبتلط العباس قرب حوؿ
 الَّّت اؼبعانىي وىذه العَلئق ىذه مثل من يتالب أىل ؿبتوى تفرغوا أف تريدوف ؼباذ البيت، بأىل النَّاس عَلقة
 ! ؼباذا؟ الشيعي الوجداف مع تتناغم

 وبشكل الشاشات على بينما اغُبسي، تربة ح الدماء صنع أحداً  أف عن صاد علي السيِّد يتحدَّث ىو ُثَّ 
 الَّيت ىي الربيطانية أو األمريكية اؼبخابرات أف ىل دماء، إز تتحوَّؿ الرُتبة أفَّ  كيف شاىدنا كبنُ  مباشر
 ىذه وضد الصَُّور ىذه ضد اغبرب ىذه ؼباذا الناقص؟ التفكري ىذا ما! التافهة؟ العقوؿ ىذه ما ذلك؟ فعلت

 الكربَلئي اؼبهدي عبد الشَّيخ أمر يقوؿ ىو كما اؼبرجعية أمرت ؼباذا! البيت؟ أىل من الواضحة التجّليات
 إذا ذلك؟ ح السِّرُ  ما ؼباذا! فقط؟ اغبائط على صورة ؽبا وتركوا دماء زإ ربّولت الَّيت اغُبسي تربةَ  ىبفوا بأف

 يـو كل ثياهبم على الدماء آثار يروف كانوا اؼبدينة أىل أفَّ  من ربدثنا الروايات اؼباذ عيب ىذا ح كاف
 مقتل بعد جتَخر  اغبمرة ىذهِ  أفّ  الروايات ربدثنا أال! السماء؟ ح اغبمرة ىذه ؼباذا ثياهبم؟ ينشروف حينما

 ؼباذا !؟وؼباذا ا؟!ؼباذ عبيط؟ دـٌ  ربتوُ  فار اؼبقدس بيت ح حجرٍ  كلَّ  رفعوا حينما ؼباذا! السَّماء؟ ح اغُبسي
، ىذا إز اباد زار قرية ح! دماً؟ تسيل العاشر اليـو ح ىذا يومك إز قزوين ح الشجرة  على اادخلو  اليـو

  .حقائق ىذه !وؼباذا؟ !؟وؼباذا ؟!وؼباذا الفيديوات، وإز الصور إز وانظروا اإلنرتنت
 كتب ح ؼباذا !وؼباذا؟ ؟!ؼباذا العقيلة، كلمة ىي ىذه ،(دماًِِالسَّماءِتمطرِأنِأوعجبتم)9 قالت العقيلة
، عن وبّدثوف حي الربيطاين التأريخ  ومطرت دـ إز اغبليبُ  فيو ربوَّؿ اإلنرتنت، مواقع على وادخلوا يـو
 ىناؾ يكن، ر أـ اغبسي يـو ح كاف ىل النَّظر بغض التأريخ؟ ح ىذا روفيذك ؼباذا ؟ؼباذا دماً؟ السَّماءُ 

 للمياه اإلخفاء ىذا ؼباذا اغبسي؟ لرتبة اإلخفاء ىذا ؼباذا. واضحة حقائق اغبقائق ىذه حدث، شيء
 ح يغطسوف ينالَّذ شأفُ  يُرَفع ؼباذا طويلة، والقائمة طويلة القضية وؼباذا؟ ؟ؼباذا العباسي؟ اغبـر عند اؼبقدَّسة

ِـّ  إز النَّاصب الفكر  البيت؟ أىل وحديث البيت أىل فكر إز النَّاس يدعوف الَّذين وباَرب ؼباذا روؤسهم؟ ُأ
ينيَّة اؼبؤسسة أيّتها وؼباذا ؼباذا الشِّيعيَّة؟ اؼبرجعية أيّتها وؼباذا ؼباذا   الرظبية؟ الشِّيعيَّة الدِّ

  9كربَلء قناة من الفيديو ىذا نشاىد العار، أعي أماـ حدث دماء إز الرتاب ربّوؿ
 العاشر يـو ح األضبر اللوف إز اؼبقدَّسة اغبسينيَّة العتبة متحف ح اؼبعروضة السََّلـ عليو.. . 9الربنامج معدّ ]

 عاشوراء يوـِ  ح سيَّما ال السََّلـ عليو اغبسي اإلماـ لكرامات أخرى كرامةً  لتضيف اغبراـ ؿبرـٍ  شهر من
  9التاس تقريرهِ  سياؽِ  ح الكرامة ىذه حدوث تابع فاضل حاـز ،اػبالد
 بيتوِ  وأىلِ  اغبسي اإلماـ الستشهادِ  الكاملة القصَّة قراءة وأثناء السنة ىذه عاشوراء يـو ح9 فاضل حاـز
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 أصبحت ّتَّ ح فشياً، شيئاً  اغُبسيين اْلُمتحف ح الطاىر القربِ  تربة لوف يتغريَّ  بدأ السََّلـ، عليهم وأصحابوِ 
 بالُبكاء اغباضروف ليجهش السََّلـ عليوِ  العبَّاس الفضلِ  أيب استشهادِ  قصَّة رواية عند للعياف واضحةً  ضبراء
 .اغبسينيَّة الكرامة ؽبذهِ 

   
 السَّاعة بي اليـو تفاجأنا اغبقيقة ح9 السَلـ عليو اغبسي اإلماـ متحف مسؤوؿ الدين ضياء عَلء السيِّد

 إز اللوف ىذا ربّوؿ وُثَّ  الفاتح األضبر اللوف من بدايةً  األضبر، إز يتغريَّ  الرتبة ىذه لوف بدأ عاشروال التاسعة
 .أغمق
 اإلماـ فيو استشهد الَّذي اليـو أفَّ  الفريقي من الواردة الروايات ح وعندنا9 اؼبنصوري األمري عبد الشَّيخ

 وعلى النَّاس ثيابِ  على الدَّـ ذلك ُشوىد حّتَّ  عبيطا دماً  ءُ السَّما بكت عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  اغُبسي
 .اغبيطاف

 قناةُ  انفردت أف بعد سيَّما ال الكرامة ىذه ؼبشاىدةِ  اؼبتحفِ  على اإلقباؿُ  ازداد غبظة بعد غبظةٌ 9 حاـز فاضل
 فالبعضُ  شاىدىا نم كلِّ  لدى باغبزفِ  فبزوجةٍ  دىشةٍ  وسط أصبع العار إز مباشرةً  بنقلها الفضائية كربَلء
 الرُتاب ُزجاجة بتقبيلِ  آخرُ  تربَّؾ فيما وأر حبرقةٍ  صدرهُ  لطم وآخرُ  األليمة الطَّف واقعةِ  إز األفكارُ  بوِ  عادت

 .اّبي وخلجات لواعج عن يُعربِّ  أف من أكرب كاف اؼبشهد لكنَّ 

   



  14/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 431 ة  الَحَمقَ   النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 72 - 
 

 والوقت الدقائق دبرور اللوف بدأ ُثَّ  ومن اصفرار، عليوِ  فاتح لوف فاتح بصورة بدت9 ُمصّور األسدي عماد
 .القات األضبر اللوف إز يتغري

 ىل يسئلوين الزوُّار دايباً  يسألوين كاف9 السَلـ عليو اغبسي اإلماـ متحف مسؤوؿ الدين ضياء عَلء السيد
 ألف ضبرا ايشوفه إيباف عنده واللي عقيدة عنده اللي ؽبم ػوؿگا فچنت عاشوراء؟ يـو ح الرتبة ىذي تتحوَّؿ

ا ضبراء نشوفها احنا  اغبسينية والشعائر صادقي، وُكلنا صادقة، اغبسي اإلماـ وقضية صادقة، تربة ألَّنَّ
 .صادقة

 وقبلوُ  سلمة أـ تربة بكت فقبلوُ  دماً  اغُبسي لإلماـ الطاىرة القرب ذرات تبكي أف عجيباً  ليس9 فاضل حاـز
 عبد أبا يا يبكيك أصبعوُ  الكوف أفَّ  على كونية دالئلٌ  ىي تلك وكلُّ  واغَبجر واألرضُ  السَّماءُ  بكت كذلك

 [. ... فاضل حاـز اغبسيين اؼبتحف داخل من الفضائية كربَلء لقناة.. ا
 يقّبل والبعض يزور والبعض يلطم والبعض يبكي البعض أفَّ  يتحدَّثوف الشيعة ىؤالء بصدؽ تتكلم النَّاس
 مع العَلقة تشدِّد اآلثار ىذه أليس! جّيدة؟ أـ سّيئة آثار ىذه ء،كربَل ح جرى ما يتذّكر والبعض الرتبة
 ! الكرامة؟ وىذه الرتبة ىذه تُرَفع ؼباذا! الشهداء؟ سيِّد
 ابن علي فضائل من فضيلةً  ذكر من ُمعجزًة، أو منقبةً  أو كرامةً  أو فضيلةً  ذكر من إفَّ  الروايات ح نقرأُ  حي
 أيب ابن علي فضائل من فضيلة كتب ومن بلسانو، ارتكبها الَّيت الذنوب صبيع لوُ  ا غفر بلسانوِ  طالب أيب

 ابن علي فضائل من فضيلة إز استمع ومن موجوداً، اػبط ىذا داـ ما اؼبَلئكة لوُ  تستغفرُ  يدهِ  خبطِّ  طالب
 أيب ناب علي فضائل من فضيلة إز نظر ومن بالسمع، اكتسبها الَّيت الذنوب صبيع لوُ  ا غفرَ  طالب ايب

 نظراً ! طالب؟ أيب ابن علي فضائل من فضيلة إز نظر كيف بالنظر، اكتسبها اليت ذنوبو لو ا غفر طالب
 الكرامة وىذه اؼبعجزة وىذه الفضيلة ىذه أفَّ  وأمَّا مكتوبة، الفضيلة ىذه قرأىا، أنَّوُ  إمَّا الفضيلة ىذه إز

 ىذه مكاف، كل ح موجودة علي آؿ كراماتُ و  طالب أيب ابن علي وكراماتُ  الواقع أرض على موجودة
 النَّاس ربرموف ؼباذا بالنظر، اكتسبها الَّيت الذنوب صبيع لوُ  ا غفر إليها نظر من علي آؿ كرامات من كرامة

 البعثيّ  والصهر الفاسدوف الوكَلء ؼباذا! ؼباذا؟ اؼبرض؟ ىذا ما ذلك؟ ح الِسرُّ  ما! الفضيلة؟ ىذه من
 وكرامات العار على بو تتفّضلوف البعثي الصهر! اؼبقدَّسة؟ الكريبة اؼبرجعية أيتها يا لعارا على بو تتفّضلوف

  !!سُبَنع اغبسي وآؿ اغُبسي
 كرامةً  أف9 ىذا ىو الواقع أرض على اؼبوجود لكن اؼبرجعية، وكَلء من اؼبرجعية، من بتوجيو أدري ال أنا

 ُىوَ  ُىوَ  اغبديث اغُبسي، فضائل من فضيلةٍ  إز ظرن من! ؼباذا؟ ... األعي عن وُمِنعت ُحِبست حسينيةً 
 وىذه الكرامة ىذه ربجب ؼباذا اغُبسي، ىو وعلي علي ىو اغُبسي علي، فضائل من فضيلة إز نظر من

 ح ىو السرُّ  أين؟ السِّرُ  وعريضة، طويلة واألسئلة ... !؟وؼباذا ... !؟ؼباذا! اغبسي؟ زوار أعي عن الفضيلة
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 ىذا ىو الوائلي الشَّيخ منطق ... !ىذا؟ األبرت اؼبنهج مَلمح من أوضح َلمحم ىناؾ ىل األبرت، اؼبنهج
  .نفسو اؼبنطق

 اغبلقة، طوؿ من أعتذرُ  ال أعتذر، لن لكنَّين اغبلقة طوؿ من اجملاملة سبيل على أعتذر أف اللياقة من ردبا
 األمر ىذا اغبقائق يعرفوا أف فيريدو  ال الَّذين ويتابعوا، يتابعوا أف عليهم اغبقائق يعرفوا أف يريدوف الَّذين
 اؼبوعد نفس ح نلتقي غداً  انتهت، اغبلقة بشيء، ذلك يضريين وال بشيء ذلك من أنتفعُ  ال إليهم، راجعٌ 

  .جديدة حقائق مع
  ... الَقَمر رَِعايَةِ  ِح  أَْترُكُكم

 اإلًْزَسًِْذ عَلََ ًَهُزَبثِعِْنَب هُشَبىِدِّنَب ًًَُخٌُهِ ىِنَبًُخٌُ عَيْ الىَسْةَ إوْشِف احلُسَني أَخِْهَ ًَخْوِ عَيْ الىَسْةِ وَبشِفَ َّب

  ... احلُسَني أَخِْهَ ثِحَكِّ

  ... اهلل أهَبىِ يف ... الشَّبشخ ًفس علَ غداً ادللزمَ ... خَوْعبً الدُّعَبء أَسأَلُىن
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ِ:وفيِالختام
كم  اِى  يِوى  ذاِالمطب  وعِالِالِبُ  ّدِم  نِالتنبي  وِال  ىِأنّن  اِحاولن  اِنق  لِنص  و ِالبرن  ام ِِ

يخل  وِم  نِأخط  اءِوىف  واتِفم  نِأرادِالدقّ  ةِالكامل  ةِعلي  وِمراجع  ةِتس  جيلِالبرن  ام ِ
ِبصورةِالفيديوِأوِاألوديوِعلىِموقعِزىرائيون.
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ِمعِالتحيات
ِال ُمتابَعة
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ِى 9197ِ

 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  9اعبزء الثالث9 الكتاُب الناطق، متوّفر بالفيديو واألوديو على موقع زىرائّيوف - * ملّف الكتاب والعرتة

www.zahraun.com 


