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 اٌِّْئَت بَعد ًَاٌثَّالثٌُْ تُاخلَبِِسَ تُمٍََحَاٌْ

 ٌُّْسًاخلَ ِٔبثاٌ اجلُصْءُــ  فَبطَِّت َّب ٌَبَّْهِ

  3ق اٌٌائٍِ - 13ج اٌبَسَاءَة ضَعْفُ - 2 ق اٌشِّْعِّ اٌٌالع يف األبرت ادلنيح ِالِحُ
 

  ... بَػَناِتْ  أَبْػَناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسبَلـٌ 
 ادلنهجِ  مبلمحِ  ح يتواصلُ  زاؿ ال واحلديثُ !! ... فَاِطَمةِيَاِلبَّيكِِ: ىذه احللقاتِ  جملموعة نَفسوُ  ُىو الُعنوافُ 
ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  ح وُخصوصاً  الشِّيعيّ  الوسط ح شديدين ونشاطٍ  بفاعليةٍ  يتحرَّؾُ  الَّذي األبرت،  الشِّيعيَّةِ  الدِّ

 ادلثاؿ ح َكاف ادلتقدِّمتٌن احللقتٌن ح واحلديثُ  واحلوزوي، ادلرجعي الوسط ح أخصّ  وبنحوٍ  الرَّمسيَّة،
 الرباءة عقيدة وَضعفُ  وُشَعُبها وُذيوذلا الصَّنميَّةُ  األبرت، ادلنهج مبلمحُ  تتجلَّى حيثُ  اخرتتوُ  الَّذي النَّموذجي

ـُ  بل   .عليو اِ  رمحةُ  الوائلي شيخنا إنَّوُ  الفكرية، الرباءة انعدا
 عنوافٍ  ح وكذاؾ الوائلي، مدرسة منهجيَّة مِساتِ  حوؿ مضامينها تدور الوثائق من رلموعةٍ  ح احلديثُ  تقدَّـ
 ح انتقلت ُثَّ  الية،الو  إىل احلديثُ  ربّوؿ ذلك وبعد الرباءة،: ادلهمَّة الشِّيعيَّة العقائديةِ  العناوين من آخر

 َصلوات احَلسن ابن احُلجَّة زماننا بإماـِ  يرتبطُ  فيما والفيديوية التسجيلية عليكم الوثائق أعرض وأنا حديثي
 ترتسم حّتَّ  احللقة ىذه ح ُأخر عناوين سأتناوؿُ  والستٌن احلادية الوثيقةِ  إىل وصلتُ  .عليو وسبلموُ  ا

 معرفة وح الوالية عقيدة وح الرباءة عقيدة ح الوائلي، منهج ح احلديثُ  دَّـتق أيديكم، بٌن كاملةً  الصورةُ 
 األذاف ح ذلك كاف إفْ  الثَّالثة، الشَّهادة حوؿ مضموهنا يدور عليكم سأعرضها وثائق يديّ  بٌن زماننا، إماـ

  .الصَّبلة أجزاء ح واألخًن الوسطي التشهُّد ح ذلك كاف أو واإلقامة
 من األوىل احللقات ح أعين الربنامج، من األوَّؿ الشَّطر ح الربنامج ىذا ح عديدةٌ  حلقاتٌ  تقدَّمت وقد

 قناعيت حبسب باألدلَّة وبيَّنتُ  الثَّالثة، الشَّهادةِ  ح والقوؿَ  احلديثَ  فيها فصَّلتُ  النَّاطق، الِكتاب حلقات
 باألذافِ  َجاء ومن واإلقامة، األذاف ح بٌ واج جزءٌ  الثَّالثة الشَّهادة أفّ  اعتقادي وحبسبِ  فهمي وحبسبِ 
ما مع واإلقامة  جاء من بو، يؤتى حٌن ادلستحبّ  ح الكاملة بالشرائط االلتزاـ من البُدَّ  ولكنَّ  ُمستحبَّاف أهنَّ
 االستحباب بعنواف هبما جاء ومن باطلة، واإلقامة باطل فاألذافُ  الثَّالثة الشَّهادةِ  دوف من باإلقامة أو باألذاف

 إفَّ  َبل أصلي   واجبٌ  جزءٌ  الثَّالثة الشَّهادة ألفَّ  باطلة واإلقامةُ  باطل فاألذافُ  ادلستحبَّة اجلُزئية بعنواف وحّتَّ 
 التشهُّد ح تركوُ  غلوزُ  ال واجبٌ  جزءٌ  الثَّالثةُ  والشَّهادةُ  اإلقامة، وكذاؾ األذاف أجزاء أىمُّ  ىي الثَّالثة الشَّهادة
 إذا بصحيحة، ىي ما فصبلتوُ  ُمتعمِّداً  الثَّالثة الشَّهادة تنقصها بصبلةٍ  جاء ومن ألخًنا التشهُّد وح الوسطي
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 الَّذي النقص ىذا عن زمانوِ  إلماـ يعتذر وأفْ  ربَّو يستغفر أفْ  فعليو لآلخرين ُمتابعةٍ  وعن جهلٍ  عن كاف
 .اجلهة ىذه ح كثًناً  الكبلـ أطيل أف أريد وال بصبلتو، أحلقوُ 

ِ:معاًِِنستمعُِِوالستينِالثَّانيةِالوثيقةِلىإِبكمِوأذىب
 الواقع الرسوؿ؟ مستوى نفس ح ويعترب األذاف ح عليّ  اسم يذكر فلماذا اإلسبلمي، الدين تعاليم يتبعوف]

 بدء من األمويٌن األمويٌن، تأريخ يقرأ أف عنده من أطلب انا السائل أنت فعل، رّدة عملية ىاي التفتلي أنا
 تنّبهلي علي، اإلماـ عليها ُيشَتم كاف منابر وعشرة منرب ألف سبعٌن أوجدوا خبلفتهم، هناية إىل خبلفتهم

 القوى ح يساويو فعل رد فعلٍ  لكل: تقوؿ الفيزيائية القاعدة نعرؼ ضلنُ  احلادث، ذلذا الفعل رّدة عملية زين،
 واجب مو ترى األذاف ؾنظر  الفت بس بيها، أكدوا الفعل ردة فعل، ردة ىاي الواقع االذباه، ح وؼلالفو
 مستحب كاف وإذا مستحب أذف، ما إذا زبتل ما الصبلة أذف ما إذا االنساف ؽلكن يعين مستحب، األذاف
 أشهد: األذاف ح فرفعوا فعل بردة عليو يؤكدوف الذات تأكيد أرادوا الشتم إىل علي اإلماـ تعرض َلمَّا ىؤالء

  .ا ويل علياً  أفَّ 
 رفع من يا ا نيب يا ا رسوؿ يا مثبلً  عليك الّسبلـ: تقوؿ األذاف آخر ح األخرى ادلذاىب ما مثل يعين
 أف مانع أكو ما إطبلقاً، لؤلذاف مسيء يعترب ما وىذا الكذا، الوجو صاحب يا اخللق صاحب يا كذا، بك

 بيو وما ؼلتل األذاف الو  أبداً، بأس فيو ما ا، ويل عمر أفَّ  وأشهد ا ويل بكر أبا أفَّ  أشهد: يقوؿ واحد
 تعّرض شتم، إىل غًنه تعّرض ما شتم إىل تعّرض طالب أيب ابن علي ُشِتم، عليَّاً  بأفَّ  أّكدوا ىؤالء مانع، أي
 واألذاف األذاف، صلب من وال واجبة نعتربىا ما ضلن وإالَّ  أخي، يا إالَّ  ليس فعل رّدة عملية مبلحقة، إىل

 فهمي حبدود متواضعة ولو صورة قّدمت أكوف أف أرجو اخلتاـ ح مستحب، ىو وإظّلا واجب مو كلو
 .[وبركاتو ا ورمحة عليكم والسَّبلـ توفيقكم فيو دلا بأيديكم يأخذ أف ا من وأمل ادلتواضع

 الثَّالثة الشَّهادة أفَّ  من الوائلي الشَّيخ طرحها الَّيت ىي شيطانيةٌ  فكرةٌ  ىذه فاضح، واضحٌ  وكذبٌ  جهلٌ 
 فاضح وجهلٌ  للحقائق، وتزوير الواقع، على افرتاء وافرتاء، صريح كذبٌ  وىذا فعل ردِّ  بعنواف: الً أوَّ  جاءت
 جهلٌ  بالعقيدة، َجهلٌ  بالتأريخ، َجهلٌ  إنَّوُ  لكم سأُبٌن الصَّادؽ، زُلَمَّدٍ  ابن َجعفر ومنهجِ  زُلَمَّد آؿِ  حبديثِ 
 دبصدرٍ  يأتيين أفْ  الوائلي عن يُدافعوف شلَّن شخصٍ  أي ىأربدَّ  ذكرىا الَّيت ادلسألةُ  وىذهِ  البيت، أىل دبعارؼ

 عليَّاً  ذكروا فعلٍ  كردِّ  الشِّيعة ولكن مجيعاً  نعرفها ضلنُ  قضيَّةٌ  ىذه عليَّاً  شتموا األمويٌن أفَّ  من عنها، يتحدَّث
 وكبلء وبسببِ  ليالوائ الشَّيخ ِبسبب شاعت والَّيت الشِّيعيّ  الوسط ح الشَّائعة ادلعلومة ىذه األذاف، ح

 ىذا يُردِّده ما يردِّدوف الغبيَّة كالَبَبغاوات ُىم الَّذين ادلنرب ُخطباء وِبسبب اجلَاىلة العَماِئم وبسببِ  ادلرجعيَّة
 ُكتبنا، ح وال ادلخالفٌن ُكتب ح ال لُو، أصلَ  ال األمر وىذا الشِّيعيَّة الثَّقافة ح الفكرة ىذه شاعت الوائلي،
 القضيَّة، ىذه عن يتحدَّثُ  زُلَمَّد آؿِ  مصادرِ  من مصادرنا، ِمن دبصدرٍ  منهم أحدٌ  يأتيين أفْ  عاجلمي وأربّدى
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 ما موجز بشكلٍ  لُكم وسأعرضُ  ادلوضوع، هبذا لوُ  عبلقةَ  ال آخر شيءٌ  ىو البيت أىل عن َجاء ما ألفَّ 
 ىذا حلقات من ادلتقدِّمة اتاحللق إىل تعودوا أف عليكم التفصيل أردمت إذا لكن احلقيقة، ببيافِ  يرتبطُ 

 الشِّيعة لشباب تضليلٌ  ىو الصورة هبذهِ  األمر وربليلُ  الثَّالثة، الشَّهادةِ  موضوعَ  فيها تناولتُ  الَّيت الربنامج
 . األوىل الدرجة من ِمغناطيسي   وتثويلٌ  الشِّيعيَّة للعقائد وتضييعٌ 
 احُلسينيَّة ادلنابر وعلى دروسها ح احلوزة، جنبات ح دُ َترتدَّ  الشِّيعيّ  الوسط ح شائعة الفكرة ىذه أفّ  الغريب

ا منها واحدةً  أستثين ال برتاء كلُّها وىي البرتاء، الشِّيعيَّة الفضائيات شاشات ِمن مَسعتها وِكراراً  وِمراراً   ألهنَّ
ينيَّة ادلؤسَّسة فضاء ح َتسبحُ   ناطقها وىذا واضح بشكلٍ  ألبرتا ادلنهجُ  فيها يتحّكم الَّيت البرتاء الشِّيعيَّة الدِّ
 من تصفيقاً  كاف احلديث هناية ح التصفيق اجلميع، لوُ  صفَّق ولذلك األبرت ومنهجوِ  األبرت دبنطقوِ  الرَّمسي
 الكبلـُ  ىذا البيت، أىل سلالفي من ىو التصفيق ىذا البيت؟ أىل سلالفي من أـ البيت أىل أولياء من أين؟
 ا، ويلُّ  بكرٍ  أبا أفَّ  أشهدُ : يقوؿ أفْ  للقائل غلوز أنَّوُ  من أضافها الَّيت فاتاإلضا عن فضبلً  ندوٍة، ح كاف

 فالكبلـ الكبلـ ىذا على أُعلِّق أف أريد ال بو، بأس وال فيو إشكاؿ وال ذلك غلوز ا، ويلُّ  عمر أفَّ  أشهدُ 
 من فاسدٌ  كبلـٌ  واضح، الكبلـ ائلي،الو  الشَّيخ نوايا تفاصيلِ  ح أحبث أفْ  أريد وال تعليق إىل ػلتاج ال واضح
  .أساسوِ 
ا خاطئة، معلومة ادلعلومة ىذهِ  ادلعلومة، ىذه كذب إىل الشِّيعيّ  الشَّباب نظر أُلفت أفْ  على ُأصرّ  لكنَّين  وإظلَّ
ا عليها ُأصرُّ   من لفضائياتا ح وتُردَّدُ  اجلُهبلء، األغبياء ادلنرب خطباء ويُردِّدىا الشِّيعيّ  الوسط ح تنتشرُ  ألهنَّ
 قضيَّةٌ  الثَّالثة الشَّهادةُ  اتوى، فارغةُ  وعريضة طويلة وُمسّميات أمساء َفقط فارغة، عمائم كبًنة، عمائم قبل

اً  عميقةٌ   ىذا وُأكرِّر أعود لكنَّين موجز، بشكلٍ  ذلك َكاف وإفْ  والشَّرح بالبيافِ  وسأتناوذلا العقيدة ح جدَّ
 سيِّد سّبوا أميَّة بنو األوصياء، لسيِّد أُميَّة بين شتم على فعلٍ  ردَّة ىي لثَّالثةا الشَّهادة أفَّ  من زَلض كذبٌ 

 التشهد وح اإلقامة وح األذاف ح الثَّالثة الشَّهادة َتشريع ولكنَّ  فيو، قالوا ما وقالوا وشتموه ولعنوه األوصياء
 ادلوضوع، هبذا لوُ  عبلقةَ  ال التشريع ىذا ثَّانية،وال األوىل الشَّهادة فيو ُتذكرُ  موضعٍ  ُكلِّ  وح واألخًن الوسطي

م ال أنا وافرتاء، زلض كذبٌ  ىو الوائلي الشَّيخُ  ذكرهُ  وما  قاصداً، يكذب عامداً، يكذبُ  بأنَّوُ  الرَّجل اَّتَّ
 النَّاصيب، فكربال ابُتليَ  الرَّجل ولكنَّ  احلقائق، بيافُ  نيَّتو ح البيت، أىل خدمةُ  نيَّتوِ  ح الوائلي الشَّيخ أبداً،
 ظلوذجيَّاً  ومثاالً  مثالياً  رمزاً  وَكاف األبرت، ادليداف أبطاؿِ  من بطبلً  فكاف الوائلي، الشَّيخ مشكلةُ  ىي ىذه

 ح لو ادلرجعيَّة تأييد والسبب وفخر، وَزىوٍ  وقوَّةٍ  ُعنفوافٍ  وبُكلِّ  الشِّيعيّ  الوسط ح يتحرَّؾ الَّذي األبرت للمنهج
 الوثيقة ح مسعتم كما لوُ  الُسنة أىلُ  صفَّق كما الشِّيعة وتصفيقُ  اللحظة ىذه إىل فاتوو  بعد وحّتَّ  حياتو

 .ادلتقدِّمة الصوتية
 جاء فيما ادلشاىدوف يُدقِّق كي: 26ِرقمِالوثيقةِيعنيِالمتقدـِالمقطعِبثِأعيدواِرـوِالكنتروؿِرجاءاًِ
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 :الوائلي الشَّيخ لساف على
 الواقع الرسوؿ؟ مستوى نفس ح ويعترب األذاف ح عليّ  اسم يذكر فلماذا اإلسبلمي، الدين تعاليم يتبعوف]

 بدء من األمويٌن األمويٌن، تأريخ يقرأ أف عنده من أطلب انا السائل أنت فعل، رّدة عملية ىاي التفتلي أنا
 وعشرة منرب ألف سبعٌن منابر، وعشرة أالؼ وعشرة ألف سبعٌن أوجدوا خبلفتهم، هناية إىل خبلفتهم

 القاعدة نعرؼ ضلنُ  احلادث، ذلذا الفعل رّدة عملية زين، تنبهلي علي، اإلماـ عليها ُيشتم كاف منابر
 الفعل ردة فعل، ردة ىاي الواقع االذباه، ح وؼلالفو القوى ح يساويو فعل رد فعلٍ  لكل: تقوؿ الفيزيائية

 أذف ما إذا االنساف ؽلكن يعين مستحب، األذاف واجب مو ترى األذاف نظرؾ الفت بس بيها، أكدوا
 أرادوا الشتم إىل علي اإلماـ تعرض َلمَّا ىؤالء مستحب كاف وإذا مستحب أذف، ما إذا زبتل ما الصبلة
  .ا ويل علياً  أفَّ  أشهد: األذاف ح فرفعوا فعل بردة عليو يؤكدوف الذات تأكيد

 يا ا نيب يا ا رسوؿ يا مثبلً  عليك ـالّسبل: تقوؿ األذاف آخر ح غايو ح األخرى ادلذاىب ما مثل يعين
 أكو ما إطبلقاً، لؤلذاف مسيء يعترب ما وىذا الكذا، الوجو صاحب يا اخللق صاحب يا كذا، بك رفع من

 ؼلتل األذاف وال أبداً، بأس فيو ما ا، ويل عمر أفَّ  وأشهد ا ويل بكر أبا أفَّ  أشهد: يقوؿ واحد أف مانع
 شتم، إىل غًنه تعرض ما شتم إىل تعرض طالب أيب ابن علي ُشِتم عليَّاً  بأفَّ  أكدوا ىؤالء مانع، أي بيو وما

 األذاف، صلب من وال واجبة نعتربىا ما ضلن وإالَّ  أخي، يا إالَّ  ليس فعل ردة عملية مبلحقة، إىل تعرض
 حبدود واضعةمت ولو صورة قدمت أكوف أف أرجو اخلتاـ ح مستحب، ىو وإظّلا واجب مو كلو واألذاف
 .[وبركاتو ا ورمحة عليكم والسَّبلـ توفيقكم فيو دلا بأيديكم يأخذ أف ا من وأمل ادلتواضع فهمي

 ادلصلِّي يقوؿ وأفْ  ادلؤذف يقوؿ أفْ  مانع كو ما ا، ويلُّ  بكرٍ  أبا أفَّ  أشهد األذاف ح تقولوا أفْ  مانع كو ما
 ادلرقِّعوف وسيقوؿ الوائلي الشَّيخ مدرسة منطق ىو ىذا مانع، كو ما ا ويلُ  عمر أفَّ  أشهد الصَّبلة إقامة ح

 من رللسٍ  أوَّؿ من ؽلتدّ  ذوؽٍ  من ينطلقُ  الكبلـ ىذا يقولوف، ما فليقولوا التقيَّة، بلساف ىو الكبلـ ىذا
 دبوقفٍ  سلصوصةً  ليست القضيَّة ىذه احلياة، ىذه عن رحل ذلك وبعد رللٍس، آخر إىل الوائلي رلالسِ 
،  . منهجها ىو وىذا مدرسة ىذه ُمعٌن، وبزمافٍ  ُمعٌنَّ
 فعلٍ  ردِّ  قوَّة ىناؾ فعلٍ  قوَّة لكلِّ : التشريع أدلَّة من دليلٌ  وكأنَّوُ  الفيزيائي القانوف هبذا يأت الوائلي الشَّيخ

 مسألةٍ  ح ياءالفيز  وقوانٌن نيوتن قانوف ىنا يصنع ماذا أدري ال االذباه، ح وتعاكسها ادلقدار ح تساويها
 التثويل ىو ىذا! والعرتة؟ الكتاب دبنطق ترتبطُ  تشريعيَّة دبسألةٍ  الفيزيائي القانوف ىذا عبلقة ما تشريعية؟

 الشِّيعة أفَّ  من الواقع، أرض على ذلا حقيقة ال وافرتاءت أكاذيب مع فيزيائي لقانوفٍ  خلطٌ  ادلغناطيسي،
 ىذا زلض، وجهلٌ  ُصراح كذبٌ  األوصياء، لسيِّد أُّمية بين لشتم لٍ فع كردَّة واإلقامة األذاف ح عليَّاً  ذكرت

ينيَّة ادلؤسَّسة ح الوائلي الشَّيخُ  تعلَّموُ  الَّذي الشَّيطاين الفكر نِتاج ىو  خبلؿِ  من أضافوُ  وما الرِّمسيَّة الشِّيعيَّة الدِّ
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 رتوش، دوف ومن قشور، دوف من قيقةاحل ىي ىذهِ  الطابقية، ِعمامتو إىل النَّاصيبّ  الفكر ح وغوِصو غطسوِ 
 . رلامبلت دوف ومن

ِ:معاًِِنشاىدهُِِفيديوِوالستوفِالثَّالثةِالوثيقة
 التشهد ح الشهادة ىذه ذكر لنا ؽلكن وىل األذاف وح اإلقامة ح الثَّالثة الشَّهادة نذكر ضلن: السائل]

 األوؿ؟ السؤاؿ ىذا الصَّبلة ح أيضاً  استحباباً 
 طريقة؟ أي على استحباباً  تقرأ كيف يعين؟ صورة أي ح كيف: الوائلي الشَّيخ
 شلكن فهل استحباباً، أيضاً  اإلقامة وح استحباباً  ا ويلُّ  عليَّا أفَّ  أشهد نذكر األذاف ح عفواً : السائل
 استحباباً؟ ا ويلُّ  عليَّاً  أفَّ  أشهدُ  ورسولو عبدهُ  زُلَمَّداً  أفَّ  أشهد بالتشهُّد نذكرىا

 نطاؽ فيو يدخل واألذاف الواجبة، األفعاؿ فيو يدُخل والتشهُّد ُمعّينة بصيغة ورد التشهُّد ألفَّ : الوائلي يخالشِّ 
 من جزء التشهُّد لكنَّو إقامة وال أذاف بدوف الصبلة تدخل أف بوسعك األذاف أنت يعين ادلستحبة، األفعاؿ
 األذاف ح الشَّهادة ح التشهُّد ح األوَّؿ ح وحّتَّ  طل،با ىذا باطل، فهو اجلزئية بعنواف أدخلتو وإذا الصَّبلة

 كأفَّ  لكن يبطل، اجلزئية بعنواف أدخلتو إذا حّتَّ  حكم، أيضاً  واالستحباب ادلستحب ىذا واإلقامة يعين
 .[نقطة ىاي الشَّهادة، تدخل أف يسعك ما ال ىنا لكن سعة أكو االستحباب مقاـ ح أنت ىناؾ

 التزاـ ىو األخًن والتشهُّد الوسطي التشهُّد ح الثَّالثة الشَّهادة ذكر جواز عدـ من الوائلي الشَّيخ بيَّنوُ  ما
 اطبلعٍ  على يكن مل الوائلي فالشَّيخ عليكم قرأتُ  كما الشِّيعّي، واحلوزوي ادلرجعي اجلوّ  ح ادلوجود بادلنهجِ 

 إذا أخرى مرَّةً  أيضاً  الكبلـ ىذا وسنقرأ نرب،ادل مع ذباريب كتابو ح بذلك صرَّح ىو احلوزوية، العلـو ح واسعٍ 
 ادلعصومٌن عن عديدة روايات ِعندنا أفَّ  غلهل ىو تقدَّـ، فيما كبلمو عليكم قرأتُ  ولكنَّين الفرصة، سنحت
 عندنا الثَّالثة، الشَّهادة وذكر علي   ذكرُ  فيها جاء الصَّبلة ح األخًن وللتشهُّد الوسطي للتشهُّد صيغاً  ذكرت
  .ادلتعارفة الصِّيغة ىذهِ  الشِّيعة علَّموا الطائفة مراجع لكنَّ  ادلعصومٌن، عن وردت عديدة صيغ

 صيغة مع الشافعي، صيغة مع تّتفق صيغةٌ  ىذهِ  والصلوات والثَّانية األوىل الشَّهادة ىذه ادلتعارفة والصِّيغة
 الَّذي ىو الطوسي الشَّيخ أفَّ  كيف الربنامج ىذا من األوىل احللقات ح لكم ذلك بّينتُ  وقد الشَّوافع،

 التشهُّد ىذا أشاع الطوسي الشَّيخ لكنَّ  كثًنة، أخرى صيغٌ  وردت ولكن رواياتنا ح ورد التشهُّد، ىذا أشاع
 ح الشَّافعي وآثارُ  الشافعي وتأثًنات الشَّافعي تشهُّد ىو التشهُّد ىذا ألفَّ  ىذا، يومنا إىل ادلراجع بعدهِ  ومن

ينيَّةا ادلؤسَّسةِ  اً، واضحةٌ  الرَّمسية الشِّيعيَّة لدِّ  والتشهُّد الوسطي التشهُّد ىذا ىذا ىو الشافعي آثار مُجلة من جدَّ
 الرِّوايات ىذه على اإلصرار دلاذا ولكن الصيغة هبذه وردت عندنا روايات أفَّ  أنفي ال أنا .الصَّبلة ح األخًن
 الشَّهادة ذكرُ  فيها ورد أخرى صيغ وىناؾ صحيح ادلعروفة غةالصي هبذه التشهُّد: يُقاؿ أفْ  األقل على فقط؟

اىات، مجيع ح تتحرَّؾُ  السَّقيفة دودةُ  حديثُنا، تقدَّـ كما الدودة ولكنَّها الثَّالثة،  أىل عن فالرِّواياتُ  وإالَّ  االذبِّ
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اً  واضحةٌ  العصمة بيت  . جدَّ
 ح الثَّالثة للشَّهادة برفضها معروفة وىذه: اخلالصية موعةاجمل الشِّيعيَّة أجوائنا ح صلد فإنَّنا اجلو ىذا نفس ح

 حاجة وال واألخًن الوسطي التشهُّد ح ترفضها ىي األوىل باب ومن وصريح واضح بشكلٍ  واإلقامة األذاف
 .ادلسألة ىذه على للتعليق

 منها ؽلنع اإلقامةِ  وح إطبلقاً، زىاغُلي ال واألخًن الوسطي التشهُّد ح الثَّالثة الشَّهادة: ا فضلُ  حسٌن زَلمَّد
ا: يقوؿ دلاذا؟  ح الفساد ُتسبِّب الثَّالثة الشَّهادة!! صلوات إىل ربتاج ىذه الصَّبلة، ح مفسدةً  ُتسبِّبُ  ألهنَّ

 وصبلةَ  صبلَتكم يُفسد الَّذي ىو ا فضلُ  حسٌن زَلمَّد الثَّالثة، الشَّهادة دوف من الصَّبلة قيمة ما الصَّبلة،
 .الفاسدة الفتاوى هبذه ويتابعونوُ  يقّلدونو الَّذين وصبلةَ  فسوِ ن

 أقرأُ  واإلقامة، األذاف االستفتاءات ُعنواف ربتَ : الشريف ظلو داـ السيستاين السيِّد مكتب موقعُ  وىذا
ِالسؤاؿ - ادلوقع على موجودةٌ  وىي السيستاين السيِّد موقع من الفتوى ىذه عليكم ِالشَّهادةِحكمِما:

ِفيِالثَّالثةِالشَّهادةُِحكمِما - الوائلي الشَّيخ عنوُ  ربّدث الَّذي الكبلـ نفس - ؟التشهُّدِفيِالثةالثَّ
ِالجوابِالتشهُّد؟  األحوط وجويب، احتياط ىذا االحتياط، هبذا االلتزاـ غلب - تركوِوجوباًِِاألحوط:

  .تركو وجوباً 
 :لسيستاينا السيِّد مكتب من الفتوى هىذ صورة رجاءاً  لنا اعرضوا

   
  التشهد؟ ح الثَّالثة الشَّهادة حكم ما: السؤاؿ
 .تركو وجوباً  األحوط: اجلواب
 االستفتاءات واإلقامة األذاف باب ح ادلتقدِّـ السؤاؿ السيستاين السيِّد موقع من أيضاً  آخر سؤاؿٌ  وىناؾ
 .الّصبلة ح اخلللُ  االستفتاءات الثاين السؤاؿ واإلقامة، األذاف
 :رجاءاً  الثاين االستفتاء صورة لنا وااعرض
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 عديدة ولسنواتٍ  تصلي امرأةٌ  ىو؟ ما السؤاؿ األمحر باللوف ادللوف األمحر ادلستطيل داخل ح ادلوجود السؤاؿ
 رسوؿ زُلَمَّداً  أفّ  وأشهدُ  ا إالَّ  إلو ال أفْ  أشهد (:الوسطي التشهُّد) الصفة ىذه على بالتشهُّد تأت كانت

  صلواَّتا؟ حكم فما أو صبلَّتا حكم فما ا ويلُّ  اً وعليَّ  ا
 األحوط على الصلوات تلك قضت تقصًنياً  كاف وإذا عليها قضاء فبل قصورياً  جهلها كاف إذا: اجلواب

  .لزوماً 
 إىل حباجةٍ  علي   ذكر من زبلو الَّيت الصَّلوات! الصَّبلة؟ قضاء إىل يُؤدِّي الصَّبلة ح علي   ذكرُ  عليكم با

 األمور ذبري ىكذا ولكن قضاؤىا، اإلنساف على غلب علي   بذكر تتزّين الَّيت الصلوات وليست قضائها
 .الشريف ظلو داـ السيستاين السيِّد موقع من إليكم نقلتها الفتاوى ىذهِ  بادلقلوب،

ِ:الوائليِشيخناِإلىِمعاًِِونستمعِوالستينِالرابعةِالوثيقةِإلىِنذىب
 الصفويٌن أيَّاـ صار أنَّو شك ال صار ليش ىذا؟ صار ليش تسألين ىسو ا أولياءِ  من ىذا إفَّ  أقوؿ جاي]

 صارت طالب ابن عليَّ  يشتموف أناس انوجدوا َلمَّا ألف الذات على للتأكيد صار صار؟ ليش ليش، ىو،
 للجانب ينقلها فيزيائيةال القاعدة مو ىاي اذّباه وزبالفو قوَّة تساويو فعل ردة فعلٍ  لكل مو الفعل، ردَّة عملية

 .[علماً  االجتماعي
 ىذه ،(الذات على التأكيد مسألة) نفسيَّة قضيَّةً  طرح الفيزيائية القضيَّة إىل إضافةً  ُأخرى بقضيَّة جاءنا اآلف

ا الكاح ح البيت أىل أحاديث يصفُ  الوائلي الشَّيخ شرعية، نصوص البيت، أىل َعن روايات  زُبالة بأهنَّ
 ح ذلا حقيقةَ  ال األكاذيب ىذهِ  أكاذيب، على أدلَّةً  منها ليجعل ادلطالب ىذه دبثل ويأتينا ـ،الكبل ومرَّ 

 ح تساويها فعل، ردِّ  قوة ىناؾ فعلٍ  قوة لكلّ  الفيزيائي، القانوف إىل القضيَّة نفس إىل رجعنا الواقع، أرض
 وواِ  واإلقامة، األذاف ح الثَّالثة الشَّهادة ذكروا فالشِّيعة عليَّاً، شتموا أُّمية بنو االذباه، ح وتعاكسها ادلقدار
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 وُمشبعٌ  النَّاصيّب، بالفكر ُمشبعٌ  باحلقائق، لوُ  علمَ  ال جاىل، جاىلٌ  جاىلٌ  الرَّجلُ  وَجهل، َكذب زلضُ  ىذا
ينيَّة الشِّيعيَّة ادلؤسَّسة بفكر  سريعة جولةٍ  ح َأخذكمس .النَّاصيبّ  بالفكر ُمشبعةٌ  اأُلخرى ىي الَّيت الرَّمسيَّة الدِّ

 كي ادلتقدِّمة الوثيقة نفس ح الوائلي الشَّيخ إىل لنستمع ولكن! ؟..الثَّالثة الشَّهادة بدأت أين من لنعرؼ
  .عليو ا رمحة مسًن أبو شيخنا قالو شلا ادلشاىدوف يتأكَّد
ِ:والستينِالرابعةِالوثيقةِأعيدواِرجاءاًِ

 الصفويٌن أيَّاـ صار أنَّو شك ال صار ليش ىذا؟ صار ليش تسألين ىسو ا أولياءِ  من ىذا إفَّ  أقوؿ جاي]
 صارت طالب ابن عليَّ  يشتموف أناس انوجدوا َلمَّا ألف الذات على للتأكيد صار صار؟ ليش ليش، ىو،

 للجانب ينقلها الفيزيائية القاعدة مو ىاي اذّباه وزبالفو قوَّة تساويو فعل ردة فعلٍ  لكل مو الفعل، ردَّة عملية
 .[علماً  االجتماعي

 وىذا الصفويٌن إىل أشار الذات على التأكيد بقضيَّة ربطوِ  إىل إضافة إليها اإلشارة من البُدَّ  مسألة ىناؾ
 جاءوا الَّذين ىم الصفويٌن أفَّ  من يقولوف الَّذين ىم البيت أىل وأعداءُ  النَّواصب زلض، ناصيب   فكرٌ 

 علوي تشيُّعٍ  إىل التشيُّع يُقسِّموف شريعيت وأمثاؿ شريعيت خرج، من علينا خرج ذلك وبعد! الثَّالثة بالشَّهادة
 الَّذي الفكر الّندوي، وأشباه النَّدوي فكر أنغاـِ  وعلى الُقطيب، الفكر أنغاـ على يرقصوف وىم صفوي وتشيُّعٍ 
 القضيَّة ىذه ولكنَّ  التفاصيل، ىذهِ  عن احلديث أريد ال ادلسلمٌن، وسط ح اذلندية القارة شبو ح انتشر
 حبسينيَّة، ىي وما احُلسينية بادلنابر أنتم تسّمونوُ  ما على وحّتَّ  الشِّيعيّ  الوسط وح األلسنة على كثًناً  َترتدَّدُ 
 ىي فهذه برتاء، وُحسينّياتكم منربكم، عميدُ  ىو فهذا برتاء منابركم احُلسٌن، باسم ُصِبغت برتاء منابر ىذهِ 

 ..!!األبرت الفكر ىذا ُتسوِّؽ الَّيت احلسينّياتُ 
 : الثَّالثة الشَّهادة خبصوص الوائلي الشَّيخ أحاديث من أيدينا بٌن َخُلص الَّذي الشَّيء اآلف

 أفَّ  أشهد ا، ويلُّ  بكرٍ  أبا أفَّ  أشهد تقوؿ أفْ  لك وغلوز فعل رّدة ىي يقوؿ كاف :والستٌن الثَّانية الوثيقة ح
 ! السَّذاجة وهبذه البساطة هِ هبذ القضيَّة ا، ويل عمر
 الوسطي التشهُّد ح الثَّالثة الشَّهادة ُتذَكر حينما الصَّبلةِ  بطبلف عن ربدَّث :والستٌن الثَّالثة الوثيقة وح

 ! اجلزئية بعنواف ذكرت إذا واإلقامة األذاف صحَّة عدـ عن وحّتَّ  واألخًن
 الذَّات تأكيد عن تعبًنٌ  ىي واإلقامة األذاف ح الثَّالثة هادةالشَّ  أفَّ  عن ربدث :والستٌن الرَّابعة الوثيقة وح

 ! هبا جاُءوا الَّذين ىم الصفويٌن وأفَّ  األمويٌن َشتم على فعلٍ  ردَّةُ  وىي
 لكم وسأعرض! زلض جهلٌ ! افرتاءٌ ! كذبٌ  ،الثَّالثة الشَّهادة عن الوائلي مدرسة ثقافةُ  ىي ىذه قالُو، ما ىذا

 ادلنطق ىو ىذا موجز، وبشكلٍ  زُلَمَّد آؿِ  حديث ح العقائدية الوجهة ومن لتأرؼليةا الوجهة من احلقائق
 ..!!األبرت ادلنهج ىو وىذا األبرت،



  15/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 531 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 13 - 
 

 للطباعة األسوة دار الُكليين لشيخنا الشَّريف الكاح كتاب من األوَّؿ اجلُزء ىو يديّ  بٌن الَّذي الكتاب
 احلديث رقم وآلو، عليو ا صلَّى ووفاتوِ  النَّيب مولد ابب ،502 صفحة ،1428 السَّادسة الطبعة والنَّشر،

َِأوَّؿُِِإنَّا - قاؿ؟ ماذا الصَّادؽ إمامنا عن - السَّالـَِعَليوِاهللَِعْبدِأَِبيَِعنَِِْطرِيف،ِِابنِِسَنافَِعنِْ - :8
ِإنَّا - ِذكرنا وإىل أمسائنا إىل نظاراأل يُلفت أفْ  وأراد ذكرنا ذكر، يعين نَػوَّه - بَِأْسَمائَِناِاهللُِِنَػّوهِبَػْيتٍَِِأْىل
هِبَػْيتٍَِِأْىلَِأوَّؿُِ  اخللق، بداية ح - فَػَنادىُِمَناِدياًَِِأَمرَِواأَلَرضِالسََّماواتَِخَلقََِِلمَّاِِإنَّوُِِبَِأْسَمائَِناِاهللُِِنَػوَّ
 ويتحدَّثُ  الوائلي بو يتحدَّثُ  الَّذي اذلُراء ىذا أموية؟ دولةٌ  ىناؾ كانت ىل صفوية؟ دولةٌ  ىناؾ كانت فهل

ِبَػْيتٍَِِأْىلَِأوَّؿُِِإنَّا - كذب زلضُ  زلض، وافرتاءٌ  كذبٌ  اذلراء ىذا ادلراجع، وكبلء بوِ  ويتحدَّثُ  اخلُطباء بوِ 
 أمَّا اآلخرين، نظر يُلفت أفْ  يريد ال ولكن الذاكر يذكر أفْ  ؽلكن ذََكر ألنَّوُ  ا، ذََكر الرِّواية قالت ما - نَػّوه

ِالسََّماواتَِِِخَلقََِِلمَّاِِإنَّوُِِبَِأْسَمائَِناِاهللُِِنَػّوهِبَػْيتٍَِِأْىلَِأوَّؿُِِإنَّا - اآلخرين نظر إلفات مع ذكرٌ  فهو التنويو
َِثاَلثًا،ِاهللِِإلَِِِّإَلوَِلَِِأفَِِْأْشَهدُِِفَػَناَدىُِمَناِدياًَِِأَمر - نداء واألذاف نداء، - فَػَنادىُِمَناِدياًَِِأَمرََِِواأَلَرض

 باؿ فما ا، أذافُ  ىو ىذا - َثاَلثاًَِِحقَّاًِِاْلُمْؤِمِنينَِأِميرَُِِعِليَّاًَِِأفََِِّأِشَهدَُِِثاَلثاً،ِاهللَِرُسوؿُُِِمَحمَّداًَِِأفََِِّأْشَهدُِ
 ! ؟..أعور أذافٌ  أذانكم

 شَّهادةال ألفَّ  األذاف، من األىم اجلزء ىو اجلزء ىذا أفَّ  إىل ُتشًن ىنا،( َحقَّاًِ: )وكلمة ا، أذاف ىو ىذا
 حقَّاً  بكلمة تبعت ما ا رسوؿُ  زُلَمَّداً  أفَّ  َأشهدُ  ثبلثاً، ا إالَّ  ِإلو ال أفْ  أشهدُ  حقَّاً، بكلمة تُِبعت ما األوىل
 قليل، قبل قصدتوُ  ما وىذا الكلمة، هبذه الثَّالثة الشَّهادة تُِبعت ثبلثاً، حقَّاً  ادلؤمنٌن أمًن عليَّاً  أفَّ  أشهدُ  ثبلثاً،

 واألخًن، الوسطي التشهُّد أجزاءِ  ح األىم وىي واإلقامة، األذافِ  أجزاء ح األىم ىي الثَّالثة الشَّهادة فَّ أ من
 غطسوا الَّذين ادلراجع تتبعوف! ا؟ تتبعوف ال دلاذا! ادلراجع؟ تُقلِّدوف ا؟ تُقلِّدوف ال دلاذا ا، أذافُ  ىو ىذا
! تّتبعوهنم؟ دلاذا البيت أىل ؼلالفوف حينما أمَّا البيت، أىلَ  يوافقوف حينما عادلراج اتّبعوا النَّاصيّب، الفكر ح

 تأخذوف دلاذا العرتة دلنهج سُلالفاً  الوائلي كبلـُ  َكاف وإذا العرتة، دلنهج ُموافقاً  كاف إذا الوائلي بكبلـ خذوا
  لكم؟ قاؿ ماذا زمانكم إماـ السَّليم، ادلنطق ىو ىذا! بو؟

 - َأَحاِديِثَناِِرَواةِِِِإَلىِفَاْرِجُعوا - مرجعاً  انتخبتم مرجعاً، صنعتم إذا - فَاْرِجُعواِالَواِقَعةِلَحَواِدثِِاِِفيَِوَأمَّا)
 فهؤالء الشَّوافع بلساف يتحّدثوف حينما أمَّا ،(َأَحاِديِثَناِِرَواةِِِِإَلىِفَاْرِجُعوا - ذلم قيمةَ  ال الرِّوايات خالفوا إذا
 ىذا عليهم، اِ  صلواتُ  برواياَّتم ينطقوف حينما احُلجَّة اإلماـ ِقَبل من عليكم احُلجَّةُ  عليكم، حبجَّةٍ  ىم ما

 إفَّ  بل الثَّالثة، الشَّهادة بدأت ىنا من الدوؿ، ُكلِّ  وقبل الصَّفويٌن وقبل األمويٌن قبل ىذا ا، أذافُ  ىو
ثنا ادلرحلة، ىذه قبل ىي الثَّالثة الشَّهادة  رفع عن تتحدَّث الرِّواية ىذه ذلك، عن صَّادؽال إمامنا سُيحدِّ

َِخَلقََِِلمَّاِِإنَّوُِِبَِأْسَمائَِناِاهللُِِنَػّوهِبَػْيتٍَِِأْىلَِِِأوَّؿُِِإنَّا - تقوؿ؟ ماذا للرواية انتبهوا بالصَّوت، الُوجود ح األذاف
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 على ُكِتبت الثَّالثة الشَّهادة أفَّ  عندنا الرِّوايات منادياً، أمر - فَػَنادىُِمَناِدياًَِِأَمرَِواأَلَرضِالسََّماوات
 الشريف الكاح ح الصَّادؽ اإلماـ عن طريف ابن سناف رواية الرِّواية ىذه ولكن آخر، أفقٌ  وذلك الكائنات

 عن أذاف، عن تتحدَّث ىذهِ  الثَّامنة الرِّواية وآلو، عليو ا صلَّى ووفاتو النَّيب مولد باب ح األوؿ، اجلزء ح
َِثاَلثاً،ِاهللِِإلَِِِّإَلوَِلَِِأفَِِْأْشَهدُِِفَػَناَدى - واألرض السَّماواتِ  َخَلق أفْ  بعد - فَػَنادىُِمَناِدياًِِرَأمَِ - نداء

 قبل النُبوَّات، قبلَ  آدـ، قبلَ  - َثاَلثاًَِِحقَّاًِِاْلُمْؤِمِنينَِأِميرَُِِعِليَّاًَِِأفََِِّأَشَهدَُِِثاَلثاً،ِاهللَِرُسوؿُُِِمَحمَّداًَِِأفََِِّأْشَهدُِ
يانات  الوجود، أذافُ  ىو ىذا ا، أذافُ  ىو ىذا - فَػَنادىُِمَناِدياًَِِأَمرَِواأَلَرضِالسََّماواتَِخَلقَِلمَّا - الدِّ

 ! أعور؟ أذانكم باؿُ  فما
 آخر واحد! الثَّانية الشَّهادة ذيل ح نُلحقها: يقوؿ آخر واحد! واحدة مرَّةً  الشَّهادة نذكر: يقوؿ واحد
ا من ادلستمعٌن عند اشتباه ػلدث ال حّتَّ  أخرى أحياف ح نذكرىا وال األحياف بعض ح نذكرىا: يقوؿ  أهنَّ
 كبلماً  يذكروا أف يستطيعوف البشر أفَّ  باعتبار اإلباحة باب من ىكذا نذكرىا إنَّنا: يقوؿ آخر واحد! واجبة
 ذكرىا عن الشِّيعيَّة الذىنيات قتتفتّ  أفْ  إىل وآخر، وآخر،! البشريّ  الكبلـ باب من فهي األذاف، ح بشريّاً 
 وأنتم ا، وخذلكم وجوَىكم ا سوَّد القضيَّة، هبذه ويفتخروف يتبّجحوف ودائماً  اجلزئية، عدـ بشرط

 .ا منطقُ  ىو وىذا الشَّريف الكاح ىو ىذا ا، منطقُ  ىو ىذا ا، منطقَ  زُبالفوف
 1983 للمطبوعات، األعلمي مؤسَّسة طبعة طبعةال وىذه الطربسي، لشيخنا( االحتجاج) كتاب ىذا

ِقَاؿُِمَعاويَة،ِابنِِِالَقاِسمَِعنِالرِّواية - :158 صفحة الثَّانية، الطبعةُ  ميبلدي، :ِاهللَِعْبدِأِلَبيِقُػْلت:
ِالَعْرشَِِِعَلىِىرَأَِِاهللِِبَرُسوؿُِِِأْسِريَِلمَّاِأَنَّوُِِِمْعَراِجِهمِِفيَِحِديثاًِِيَػْرُووفَِ - النَّواصب يعين - َىُؤَلء

َِمْكُتوبَاًِ ِاهللُِسْبَحاف - الصَّادؽ اإِلَماـُ  - فَػَقاؿِالِصدِّيق،َِبْكرٍِِأَبُوِاهلل،َِرُسوؿُُِِمَحمَّدٌِِاهللِِإلَِِِّإَلوَِلِ:
َِىَذاِحتَّىَِشيءٍُِِكلَِِّغيػَُّروا ِقُػْلتُِ!’!  الَّيت ادلضامٌن ىذه حّتَّ  يعين ىذا، حّتَّ  تغًن شيءٍ  ُكلّ  - نَػَعم:

ِِإَلوَِلِ:َِعَليوَِِِكَتبَِِالَعْرشَِخَلقََِِلمَّاَِوَجلََِِّعزَِِّاهللِِإفَِّ:ِالصَّادؽِِإَماُمَناِقَاؿ - الغيب عوامل عن حدَّثتت
 َمرَّت الَّيت الرِّواية واألرض، السَّماوات قبل ُخِلق العرش - اْلُمْؤِمِنينَِأِميرَُِِعِليِ ِاهللَِرُسوؿُُِِمَحمَّدٌِِاهللِِإلَِّ
 بعد كاف رُِفع الَّذي األذاف وعن النداء عن الصَّادؽ اإلماـ عن طريف ابن سناف عن الكاح ح قليل قبل

 السَّماوات خلق قبل ادلوطن ىذا ح الثَّالثة الشَّهادة عن يتحدَّث اإلماـ اآلف .واألرض السَّماوات خػَلق
َِأِميرَُِِعِليِ ِاهللَِرُسوؿُُِِمَحمَّدٌِِاهللِِإلَِِِّإَلوَِلِ:ِيوَِِعلََِِكَتبَِِالَعْرشَِخَلقََِِلمَّاَِوَجلََِِّعزَِِّاهللِِإفَِّ - واألرض

 ماء احلياة، ماء ىذا واألرض، السَّموات قبل ُخِلق وىذا - اْلَماءَِوَجلََِِّعزَِِّاهللَِخَلقَِوَلمَّاِاْلُمْؤِمِنين،

ِِفيَِكَتبَِِاْلَماءَِوَجلََِِّعزَِِّاهللَُِِخَلقَِوَلمَّا - ادلاء ىذا ىو ،﴾حَِّ شَِْءٍ وًَُّ اٌَّْبء َِِٓ ًَخَعٍَْنَب﴿ الوجود،
َِوَلمَّا - واألرض السَّموات خلق قبل ىذا - اْلُمْؤِمِنينَِأِميرَُِِعِليِ ِاهللَِرُسوؿُُِِمَحمَّدٌِِاهللِِإلَِِِّإَلوَِلِ:َِمْجَراه
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 ،﴾ًَاألَزْضَ اٌسََّّبًَاثِ سْسُِّْوُوُ ًَسِعَ﴿ واألرض السَّموات قبل ُخِلق الكرسي - الُكْرَسيَِوَجلََِِّعزَِِّاهللَُِِخَلقَِ
َِعَلىَِكَتبَِِالُكْرِسيَِوَجلََِِّعزَِِّاهللَُِِخَلقَِوَلمَّا - الُكرسي ضمن ح خػُِلقت ذلك بعد واألرض السَّموات

 واللوح - اللَّْوحَِوَجلََِِّعزَِِّاهللَُِِخَلقََِِوَلمَّاِاْلُمْؤِمِنين،َِأِميرَُِِعِليِ ِاهللَِرُسوؿُُِِمَحمَّدٌِِاهللِِإلَِِِّإَلوَِلِ:ِقَػَواِئِموِِ
َِوَجلََِِّعزَِِّاهللَُِِخَلقََِِوَلمَّا - ذلك بعد سُيخلقُ  شيءٍ  ُكلّ  فيو ُكِتب اللوح ألفَّ  واألرض، السَّموات قبل ُخِلق

َِكَتبِِإْسَراِفيلِاهللُِِقَخلََِِوَلمَّاِاْلُمْؤِمِنين،َِأِميرَُِِعِليِ ِاهللَِرُسوؿُُِِمَحمَّدٌِِاهللِِإلَِِِّإَلوَِلِ:ِِفيوَِِِكَتبِاللَّوح
َهِتوَِعَلى َرائِيلِاهللَِخَلقَِوَلمَّاِاْلُمْؤِمِنين،َِأِميرَُِِعِليِ ِاهللَِرُسوؿُُِِمَحمَّدٌِِاهللِِإلَِِِّإَلوَِلِ:َِجبػْ َِعَلىَِكَتبَِجبػْ

 بعد - السََّمَواتِوَجلََِِّعزَِِّاهللَِخَلقَِِاَوَلمَِِّاْلُمْؤِمِنين،َِأِميرَُِِعِليِ ِاهللَِرُسوؿُُِِمَحمَّدٌِِاهللِِإلَِِِّإَلوَِلِ:َِجَناِحيوِِ
َِوَلمَّاِاْلُمْؤِمِنين،َِأِميرَُِِعِليِ ِاهللَِرُسوؿُُِِمَحمَّدٌِِاهللِِإلَِِِّإَلوَِلِ:َِأَكَناِفَهاِِفيَِكَتب - السَّابقة ادلراتب تلك ُكلِّ 

ِاْلُمْؤِمِنين،َِأِميرَُِِعِليِ ِاهللَِرُسوؿُُِِمَحمَّدٌِِاهللِِإلَِِّوِإلََِِلِ:َِأْطَباِقَهاِِفيَِكَتبَِِاأَلَرِضينَِوَجلََِِّعزَِِّاهللَُِِخَلقَِ
 اْلُمْؤِمِنينَِأِميرَُِِعِليِ ِاهللَِرُسوؿُُِِمَحمَّدٌِِاهللِِإلَِِِّإَلوَِلِ:ُِرؤوِسَهاِِفيَِكَتبَِِالِجَباؿَِوَجلََِِّعزَِِّاهللَُِِخَلقََِِوَلمَّا

 نزوؿ يستمرُّ  وال يتكامل وال وجودىا يتحقَّقُ  ال تابةالك ىذه دوف ومن التكوين، كتابة الكتابة ىذهِ  -
  .إليها الفيض

َِوَلمَّاِاْلُمْؤِمِنين،َِأِميرَُِِعِليِ ِاهللَِرُسوؿُُِِمَحمَّدٌِِاهللِِإلَِِِّإَلوَِلِ:َِعَليَهاَِكَتبَِِالشَّْمسَِوَجلََِِّعزَِِّاهللَُِِخَلقََِِوَلمَّا
ِالسََّوادَُِِوُىوِاْلُمْؤِمِنينَِأِميرَُِِعِليِ ِاهللَِرُسوؿُُِِمَحمَّدٌِِاهللِِإلَِِِّإَلوَِلِ:َِليوِِعََِِكَتبِالَقَمرَِوَجلََِِّعزَِِّاهللَُِِخَلقَِ
ا باحلروؼ، كتابة ليست السواد - الَقَمرِِفيِتَػَرْونَوُِِالَّذي  َأَحدُُكمِقَاؿَِِفَِإَذا - تكوينية كتابةٍ  إىل يشًن إظلَّ

 ِبُكلِّ  الوجود أفَّ  ومن طبقاتوِ  ِبُكلِّ  التكوين أفَّ  ِمن الصَّادؽ إماُمنا نال بٌنَّ  أفْ  وبعد البيانات ىذهِ  ُكلّ  بعد -
ُ  والثَّالثة والثَّانية األوىل الشَّهادةِ  على قائمٌ  مراتبوِ   أفْ  ؽُلكن وال للتكوين، انعكاسٌ  والتشريع التشريع ىذا لنا يُبٌنِّ

 فاسد، تشريع ىذا التشريع، ح فسادٌ  فهذا ينالتكو  عن التشريع زبلَّف إذا التكوين، عن التشريعُ  يتخلَّف
ِاهللَِرُسوؿُُِِمَحمَّدٌِِاهللِِإلَِِِّإَلوََِِلَِِأَحدُُكمِقَاؿَِِفَِإَذا -:قاؿ التكوين عامل ح احلقائق ىذهِ  بَػٌنَّ  أفْ  فبعد

 ح اإلقامة، ح األذاف، ح احلاالت، مجيع وح الوجوب على دالَّة صيغة - اْلُمْؤِمِنينَِأِميرَُِِعِليِ ِفَػْليَػُقل
 جاء إذا والدنيا، الدين مواضع من موضعٍ  ُكلّ  ح اإلسبلـ، إعبلف ح األخًن، التشهُّد ح الوسطي، التشهُّد

  .وصريح واضح كبلـ الثَّالثة، الشَّهادة ذكر وجب والثَّانية األوىل الشَّهادة ذكر
 مراجع من مرجعاً  سألُتم لو اآلف منها؟ وفتفهم ماذا كتبها الشِّيعة مراجع من مرجعاً  أفَّ  لو الكلمة ىذهِ 

 علي   فليُقل ا رسوؿ زُلَمَّدٌ  ا إالَّ  إلو ال أحدكم قَاؿ إذا فكتب الثَّالثة؟ الشَّهادة حكمُ  ىو ما وقُلتم الشِّيعة
 ذىب يذىب، ذىب لوحدِه، رلرداً  جاء إذا يدّؿ؟ ماذا على ادلضارع الِفعل ُمضارع، فعل ىذا ادلؤمنٌن، أمًن
 ح إمَّا فبلف يذىب واالستقباؿ، احلاؿ على يدؿّ  يذىبُ  سلف، فيما احلدث وقوع على يدؿُ  ماضٍ  فعلٌ 
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 البلـ دخلت ولكن يقوؿ مضارع، فعل ىذا ادلستقبل، إىل احلاضر من َتستمرّ  معاً  أو ادلستقبل ح أو احلاضر
 األمرية، بالبلـ َمسبوؽ واالستقباؿ ؿاحلا على داؿٌ  ُمضارع فعلٌ  ،(فليقل) الصيغة هبذه الفعل فصار األمرية

 بشكل فهي (فليُقل) لكن تكفي، واحدة مرة (ُقل) األمر، ِفعل من أكثر ادلستمرّ  الوجوب على َيدؿُّ  فهو
 واحدة، مرة (ُكلْ ) الواحدة، ادلرة على يدؿّ  أف وؽلكن االستمرارية على يدؿّ  أفْ  ؽلكن األمر ِفعل مستمر،

 حينما بينما واحدة، مرةً  تأكل أفْ  واحدة، مرة يعين (ُكلْ ) وىلة ألوَّؿ لكنو  االستمرار، تعين أف وؽلكن
ِاهللِِإلَِِِّإَلوََِِلَِِأَحدُُكمِقَاؿَِِفَِإَذا - ادلستقبل وح احلاؿ ح األكل ح ِاستمرار ىذا فليأكل، فلتأكل، نقوؿ

 كبلمو من تفهموف ماذا ىذا، كتب التقليد مرجع أفَّ  لو - اْلُمْؤِمِنينَِأِميرََِِعِليِ ِفَػْليَػُقلِاهللَِرُسوؿُُِِمَحمَّدٌِ
 ضعيفة، الرِّواية أفَّ  من الرِّجاؿ علم قذارات حِبُجَّةِ ! البيت؟ أىل بكبلـ العلماءُ  يعبث فلماذا ادلعىن؟ ىذا غًن

  .واضح بشكلٍ  ُمشخَّصاً  ليس معاوية ابن والقاسمُ  معروفاً، ليس والسَّندُ  ضعيف، ااِلحتجاج فكتابُ 
 ال ضلنُ  فاسق، ىو معاوية ابن القاسم أفَّ  لنفرتض ،﴾فَخَبََّْنٌُا بِنَبَأٍ فَبسِكٌ خَبءوُُْ إِْ﴿: وواضح صريح الُقرآف
 الُقرآف، منطق ىو ىذا ادلنت، ح ونتبٌنَّ  نبحث نأت ُثَّ  معاوية، ابن القاسم فنرتؾ لنفرتض، ولكن ذلك نعلم
  .%100 بالضبط والشَّافعي البخاري منطقُ  فذلك ادلراجعو  احلوزة منطق أمَّا

 ىو ىل نعلم ال ضلنُ  فاسق، معاوية ابن القاسم أفَّ  لنفرتض ،﴾فَخَبََّْنٌُا بِنَبَأٍ فَبسِكٌ خَبءوُُْ إِْ﴿: الُقرآف منطقُ 
ا ال؟ أـ فاسق  بو، لنا شأف ال إذاً  فاسق، معاوية ابن القاسم أفَّ  لنفرتض لكن وثاقتِو، على قرائن توجد وردبَّ

 الكبلـ ىذا أقوؿ لكن عنو، ربدَّثتُ  الَّذي ادلتقدِّـ الكبلـ أعيد أريد ال ىنا أنا النَّص، نتبٌنَّ  أفْ  فتبّينوا،
َِأِميرَُِِعِليِ ِفَػْليَػُقلِاهللَِرُسوؿُُِِمَحمَّدٌِِاهللِِإلَِِِّإَلوََِِلَِِأَحدُُكمِقَاؿَِِفَِإَذا: )يقوؿ ىكذا الصَّادؽ إمامنا واضح،

اً  صريحو  واضح كبلـ ،(اْلُمْؤِمِنين  قلتُ  وكما احلاالت، مجيع ح االستقباؿ وح احلاؿِ  ح الوجوب ح ِجدَّ
 بالوجوب معناه ستفهمُ  الشِّيعة فإفَّ  الشِّيعة مراجع من مرجعٍ  من صادراً  الكبلـ ىذا كاف لو قليل قبل

 ؼلرج وىكذا وف،يعبث ما فيو يعبثوف فإهّنم الصَّادؽ اإلماـ عن صادراً  يكوف حينما ولكن والصَّريح، الواضح
 الصَّادؽ، إمامنا ومعاندةِ  مواجهة ح الرتّىات تلكم بُكلِّ  واآلخروف الشِّيعيَّةُ  وادلرجعيَّةُ  الوائلي الشَّيخُ  علينا

 سائرِ  ح وىكذا والثَّالثة والثَّانية األوىل الشَّهادة عليو َكَتبَ  العرش اُ  خلق َلمَّا يقوؿ اإلماـ واضحة، الرِّواية
  .تكوينال طبقات

 وربقيقاً  تكويناً  وجودىا ربقَّق والفسيحة الوسيعة العوامل ىذهِ  وُكلُّ  العالية ادلراتب ىذه ُكلُّ  َكانت إذا
 الَّذين ىم الُعوراف! أعور؟ أذافٍ  إىل األذافُ  يتحوَّؿ صبلتنا وإىل أذاننا إىل نصلُ  حٌن فلماذا الثَّالثة، بالشَّهادة

ِإنِّي: )لوُ  قاؿ الَّذي الرَّجل لذاؾ ادلؤمنٌن أمًن قاؿ مثلما عوراء، صبلَّتم نالَّذي ىم العوراف أعور، أذاهنم
ِأفِِِْإمَّا - أعور أذاف ىذا سُلتلَّة، عقيدة ىذه - أِلَْعَورِِإنَّكَِأَما:ِالمؤمنينِأميرِفقاؿِفالناً،ِوأحبُُِِّأحبُّك
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 أنت ُمرتدِّداً، تبقى أف وإمَّا تُبصر، كي الواجبة الثةالثَّ  الشَّهادة جبزئية تقطع أفْ  فإمَّا ،(تُػْبِصرِأفِِْوِإمَّاَِتعَمى
 ..!! العمى إىل سيقودؾ الَعَور ىذا ولكن أعور

 ذلا بالتكوين، عبلقةٌ  ذلا الثَّالثة الشَّهادة بالصفويٌن، ذلا عبلقة وال باألمويٌن ذلا عبلقة ال الثَّالثة الشَّهادةُ  إذاً 
َِأَمر: )طريف ابن سناف رواية ح كما ا أذاف ىو الثَّالثة الشَّهادة على ادلشتملُ  واألذافُ  بالوجود، عبلقةٌ 
 الشَّهادةِ  َتشريع أفَّ  إىل ُتشًن ىذه الصَّادؽ إمامنا وكلمة واألرض، السَّماوات خلق َلمَّا مّت؟( فَػَنادىُِمَناِدياًِ
 ُأشًن أفْ  أُريد وال فقط، الرِّواية ىذه على نقف أفْ  أردنا إذا الصَّادؽ، إمامنا زماف من بدأ األقلّ  على الثَّالثةِ 

 .الَغدير بعد بدأت الثَّالثة الشَّهادة أفَّ  من ادلخالفٌن ُكتب ح وردت رواياتٍ  ح جاءَ  ما إىل
 روايتاف ىناؾ ذر أيب عن جاء ما وكذاؾ وإقامتو أذانوِ  ح الثَّالثة للشَّهادة سلماف ذكرِ  عن روايةٍ  ح جاء ما

 السابع القرف ُعلماء من ادلراغي، ا عبد امسو ُسين   لعاملٍ  ،(اخلبلفة أمر ح السُّبلفة: )امسو كتابٍ  عن نُقلتا
 بعض رآهُ  أيدينا، بٌن موجوداً  ليس الكتاب وألفَّ  أوَّاًل، ادلخالفٌن كتب من الكتاب ألفَّ  لكن اذلجري،

 القضيَّة ىذهِ  عن أربدَّث أفْ  أريد ال األحاديث، ىذه عنوُ  ونقل بدمشق الظاىرية ادلكتبة ح الشِّيعة ُعلماء
 .االعتبار بنظر آخذىا وأف

 ح وكذاؾ الواجبة اجلزئية بنحو واإلقامة األذافِ  ح الثَّالثة الشَّهادة شرَّع الرِّواية ىذهِ  حبسبِ  الصَّادؽُ  فإمامنا
 زُلَمَّد ا إالَّ  إلو ال نقوؿ مكاف أي ح ،(َأَحدُُكمِقَاؿَِِفَِإَذا: )واضح الكبلـ واألخًن، الوسطي التشهُّد
؟ معلـو مكاف ىناؾ ىل ا، رسوؿ ، معلـو مكاف يوجد ال قطعاً  معٌنَّ  األذاف، ح ذلك نقوؿ ولكنَّنا ُمعٌنَّ

 األوىل الشَّهادة ذكرُ  يكوفُ  الَّيت اأُلخرى ادلواطن سائر وح األخًن، التشهُّد ح الوسطي التشهُّد ح الصَّبلةِ  ح
 موجود التشريع ىذا وقطعاً  واجباً، تشريعاً  لنا ُيشرِّع ىنا اإلماـ مستحب، بنحوٍ  أو واجب بنحوٍ  فيها والثَّانية

 بينما فقط، الرِّواية ىذه على وقفنا إذا ىذا ويُؤكِّده، التشريع ىذا عن يكشف ىنا اإلماـ لكنَّ  البداية، ُمنذ
 فأين الصَّادؽ، إمامنا أيَّاـ من بدأ فالتشريع اية،الرِّو  وىذهِ  ضَلنُ  ولكن األحاديث من والكثًن الكثًن ظللك ضلنُ 

 ُكلِّ  عن يتحدَّثُ  ىنا واإلماـ فعل؟ كرّدة األمر هبذا قاـ الصَّادؽ اإلماـ أفَّ  ىل ادلوضوع؟ ىذا من األمويّوف
 اكم الذَّات على كتأكيدٍ  أو فعلٍ  كردَّة تأت زُلَمَّد آؿ من الصَّادرة األحكاـ كانت ومّت التكوين، مراتب

  .قليل قبل إليها استمعتم الَّيت تّرىاتوِ  ح الوائلي الشَّيخ ذكر
 إمامنا: النَّتيجة ىذه إىل طلُلص تفهموف، كيف بكم يل شأفَ  ال فهمي، حبسب النتيجة ىذه إىل طللصُ  إذاً 

 التشهُّد ح واإلقامة األذاف ح الكامل اجلزئي الشَّرعي الوجوب بلسافِ  الثَّالثة الشَّهادة ُيشرِّع الصَّادؽ
 لوُ  غلد ال وفهَموُ  الصَّادؽ اإلماـِ  كبلـَ  مسع من كبلمي، أعين ال الكبلـ، ىذا مسع ومن واألخًن الوسطي

 إمامنا كبلـُ  ىذا مراجعنا، فتاوى ح جاءت أو الوائلي هبا ربدَّث الَّيت التُػّرىات ىذه يُتابع أف ح ُعذراً 
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 منوُ  َفِهم قرأهُ  حٌن أو مسعوُ  وحٌن الصَّادؽ، اإلماـِ  كبلـُ  لكبلـَ ا ىذا أفَّ  شيعي   أيُّ  اعتقد إذا. الصَّادؽ
 قدر على النَّاس ػُلاَسب أال الصَّادؽ، اإلماـَ  ؼُلالف بذلك فإنَّوُ  آخر أحدٍ  أيَّ  يُتابعَ  أفْ  ذلم ػلقُّ  ال الوجوبَ 
 على داؿ   وىو الصَّادؽ كبلـ ىذا ادلعلومة، هبذهِ  الشِّيعيّ  عقلُ  ُأشِبعَ  فإذا عقوذلم؟ قدر وعلى معرفتهم

 الرتّىات هبذهِ  الشيعةِ  على وػلثوف النَّاصيّب، الفكر ح يكرعوف أناساً  يتابع أساسٍ  أيِّ  فعلى الوجوب،
 !الواقع؟ أرض على ذلا حقيقةَ  ال بأكاذيب الثَّالثة الشَّهادة لتضعيف

 واجلزئّية الوجوب ضلو على ونُزيِّنوُ  األشرؼ النَّجف وقت حبسب األذاف سنرفعُ  قريباً، صار النَّجف أذاف وقتُ 
 .احلديث أكمل كي إليكم أعود النَّجفي األذاف فاصل بعد عليو، وسبلمو ا صلوات علي   بذكر القاطعة

 ...  ِفيَها اْلُمْسَتودَعِ  َوالسِّرِّ  َوبَِنيَها َوبَػْعِلَها َوأَبِيَها فَاِطَمة َعَلى َصلِّ  اللَُّهمَّ 
اً، الواىي كبلمو ومرَّ  الوائلي، مدرسة ح الثَّالثة الشَّهادةُ  نوافع ربت احلديثُ  زاؿ ال  قانوف عن حديثٌ  جدَّ

 وإقامتهم أذاهنم ح عليَّاً  ذكروا ذلك، مواجهة ح والشِّيعةُ  األمويٌن شتم عن وحديثٌ  الفعل، وردّ  الفعل
 ذلا، حقيقةَ  ال الَّيت األخرى التافهة ادلطالب وسائر األمر ىذا نشروا الَّذين ىم الصفويٌن وأفَّ  الذَّات لتأكيد

ِاهللَِرُسوؿُُِِمَحمَّدٌِِاهللِِإلَِِِّإَلوََِِلَِِأَحدُُكمِقَاؿَِِفَِإَذا: )والصَّريح الواضح الصَّادؽ إمامنا كبلـ إىل وصلنا حّتَّ 
 الصَّادؽ إمامنا عنها ثربدَّ  الَّيت التكوين حلقائق انعكاسٌ  ىو التشريع وىذا ،(اْلُمْؤِمِنينَِأِميرَُِِعِليِ ِفَػْليَػُقل

 لؤلذاف صدىً  وىو والثالثة، والثَّانية األوىل الشَّهادةُ  ُكِتبت حيث العرش دوف وما العرش خبلقةِ  يرتبطُ  فيما
 واألرض السموات خلق َلمَّا وتعاىل سبحانو ا أفَّ  كيف طريف ابن سناف رواية ح عنو احلديثُ  مرّ  الَّذي

 وبالشَّهادة ثبلثاً، الثانية وبالشَّهادة ثبلثاً، األوىل بالشَّهادةِ  فنادى ُمنادياً  رَ أم الشريف الكاح رواية حبسب
 الشَّهادات تلك ُكلّ  بٌن األىمَّ  ىي الثَّالثة الشَّهادة وأفَّ  لتأكيدىا، حقَّاً  كلمةُ  إليها وُأضيف ثبلثاً  الثَّالثة
ا   .األمتّ  ومظهُرىا رلمُعها ألهنَّ
 يُردُِّدىا النَّواصب أكاذيب ِمن ُأكذوبةٌ  فهذه الصفويوف هبا جاء الثَّالثة الشَّهادة فَّ أ من األضحوكة ىذه أمَّا

 وىذه ،381 سنة توح توح؟ مّت الصَّدوؽ الشَّيخ اجلاىلة، الغبّية الشِّيعيَّة العمائم من والكثًن الوائلي الشَّيخُ 
 األربعة، األصوؿ أحد الفقيو وكتابوُ  هجرة،لل 381 وفاتو تأريخ معروؼ الصَّدوؽ الشَّيخ معروفة، القضيَّة

 أو موافقتوِ  عن النَّظر بغضِّ  يتحدَّث كتابوِ  ح ىو بالقبوؿ، الشِّيعةِ  ُعلماء بٌن ُعرفت الَّيت الُكُتب أحد
 ولستُ  ذلك يهمُّ  ال بادلفّوضة، بالُغبلة، مسَّاىم الشِّيعة من رلموعةٍ  عن يتحدَّث ىو األمر، ذلذا سُلالفتو
 الشِّيعة من رلموعة أفَّ  من الواقع أرض على حقيقةٍ  عن يتحدَّث لكنَّوُ  الصَّدوؽ، الشَّيخ اقشةمن بصدد
 الشَّيخ زماف من الصفوية الدولة فأين الصَّدوؽ، الشَّيخ رأي عن النَّظر بغضَّ  الثَّالثة الشَّهادة تذكرُ  كانت

 ،381 سنة تُوح الصَّدوؽ الشَّيخ بينما ري،اذلج العاشر القرف بدايات ح نشأت الصَّفوية الدولة الصَّدوؽ،
 الصَّدوؽ الشَّيخ فإفَّ  وفاتِو، سنةِ  قبل ُمؤلَّفاً  كاف قطعاً  حياتو، وسط ح ألَّفوُ ( الفقيو كتاب) الكتاب وىذا
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 ػلضره ال من) كتابو من األوَّؿ اجلزء ىذا الكتاب، ىذا ح ىو فيها، تُوح الَّيت 381 سنة قبل ألَّفوُ  قد
ِاهللِلعنهمِوالمفوِّضة - يقوؿ؟ ماذا ،290 صفحة ادلقدسة، قم اإلسبلمي النشر مؤسَّسة طبعة ،(الفقيو

ِأشهدُِِبعدِرواياتهمِبعضِِِوفيِمرَّتينِالبريّةِخيرُِمَحمَّدٍِِوآؿُُِِمَحمَّدٌِِاألذافِفيِوزَادواِأخباراًِِوضعواِقد
ِأميرُِِعليَّاًِِأفَِِّأشهدُِِذلكِبدؿِروىِمنِوُمنهمِمرَّتينِاهللِوليِعليَّاِأفَِِّأشهدُِِاهللِرسوؿُِمَحمَّداًِِأفَِّ

 مرَّ  كما ،(حقَّاًِِالمؤمنينِأميرِعليَّاًِِأفََِِّأْشهدُِ) طريف ابن سناف رواية ح ما مثل - مّرتينِحقَّاًِِالمؤمنين
 الغبلة ىؤالء ذنب فما واألرض، السَّموات خلق َلمَّا يُنادي أفْ  ُمنادياً  أمر حينما ا أذاف ح علينا

 من رلموعةٍ  وجود عن تتحدَّث شيٍء؟ أيِّ  عن تتحدَّث ادلعلومة ىذه ادلهمّ  هبم، يل شأفَ  ال وادلفّوضة؟
 الثَّالثة الشَّهادة وجود عن ػُلدِّثُ  اخلرب ىذا لكن اسم بأي مسُّوىم ُمفوِّضة، ُغبلة، الصَّدوؽ مسَّاىم الشِّيعة

ُ  األمر ىذا ذلك؟ من الصفويّوف فأين بًل،باط أو حّقاً  ذلك كاف النَّظر بغضِّ  الواقع، أرض على  أكذوبةَ  يُبٌنِّ
 الَّيت وادلضامٌن ادلطالب مع تتناغم الصَّدوؽ الشَّيخ ذكرىا الَّيت ادلعلومة وىذهِ  الكبلـ، ىذا يُردِّدوف الَّذين
  .قليل قبل إليها أشرتُ 

 سنة متوج التنوخي، علي   ابن اسَّن علي   ايب للقاضي ،(ادلذاكرة وأخبار ااضرة نشوار) كتاب ىذا
 ىذا ،381 سنة توح الصدوؽ الشَّيخ الصَّدوؽ، الشَّيخ فيو توح الَّذي التأريخ نفس ح تقريباً  ،384

 نشوار) كتاب من الثَّاين اجلزء عن ُمصوَّرة األوراؽ ىذهِ  الثَّاين، اجلزء ىو وىذا ،384 سنة توح التنوخي
 بًنوت، صادر، دار ادلطبعة ،1971 الطبعة تاريخ اامي، الشاجلي عبود يقربق( ادلذاكرة وأخبارُ  ااضرة

 ىذه يعين ،356 سنة توح االصفهاين الفرج أبو االصفهاين، الفرج أيب عن ػُلدِّث ،133 صفحة ح
 وفاتِو، بعد احلادثة وىذه الواقعة ىذه نقل الفرج أبا أفَّ  ادلعقوؿ من فليس التاريخ، ىذا قبل لنا ينقلها الواقعة

 الفرج أبو االصفهاين، الفرج أيب عن ينقل ولكنَّو ،384 سنة توح التنوخي القاضي ااضرة نشوار صاحب
 ح الكاظمية ح أذافٍ  عن ينقل ،356 سنة قبل وقعت احلادثة ىذه يعين ،356 سنة توح االصفهاين

ا الكاظمية، أمساء من والقطيعة القطيعة،  الَّذين للشِّيعة اسمٌ  فالقطعيَّة الشِّيعة، من عيني القطعيَّة ادلراد وردبَّ
 اإلماـ إمامةِ  على وقفوا الَّذين وىم واقفة منهم ىناؾ فالشِّيعُة، الواقفة، مواجهة ح الرِّضا اإلماـ بإمامةِ  قالوا

 الرِّضا، اـاإلم إمامةِ  على قطعوا الَّذين وىم القطعيَّة، الشِّيعة وىناؾ ادلمطورة، بالكبلب ويومَسوف الكاظم،
  ...حاؿ أيّ  على
 على مشتمبلً  كاف الكاظمية ح الَّذي األذاف ىذا الكاظمية، ح أذافٍ  عن يتحدَّث االصفهاين الفرج أبو

 كتاب من الثَّاين اجلزء من ،133 صفحة ح وصريح واضحٍ  بشكلٍ  مذكور الكبلـ ىذا الثَّالثة، الشَّهادة
 عن نتحدَّث وضلنُ  للهجرة، 930 سنة ح أركاهنا ثبتت الَّيت صفوية،ال الدولةِ  زمافُ  فأين ااضرة، نشوار



  15/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 531 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 20 - 
 

 الصفوية إفَّ  يقولوف الَّذين ىؤالء! ذلك؟ من الصفوية فأين ،356 تاريخ قبل الكاظمية ح أذافٍ  وعن واقعةٍ 
 بكثًنٍ  الصفويٌن قبل موجودةٌ  لكنَّها بدعة الثَّالثة الشَّهادة كانت لو حّتَّ  الثَّالثة، الشَّهادة ابتدعوا الَّذين ىم

اً،  الكاظمية مدينة ح األذاف الكاظمية، مدينة عن احلادثة ىذه ينقل وىو ،356 سنة توح الفرج فأبو جدَّ
ا ارتفع  إىل البويهّيٌن دخوؿ بعد الثَّالثة بالشَّهادة علين بشكل األذاف فيها ارتفع العراؽ ح مدينة أوَّؿ ىي وردبَّ

 .العراؽ
 ،(األسفار وعجائب األمصار َغرائبِ  ح النُّظار ربفةُ  بطوطة ابن رحلةُ ) معروؼ تابك آخر كتابٌ  ىناؾ
 للهجرة، 756 سنة الكتاب ىذا كتابة بطوطة ابن أكمل كتابتها؟ بطوطة ابن أكمل مّت الرِّحلة ىذه

 ذاى الصفوية، الدولة نشوء اكتمل 930 إىل 905 بٌن ما األوىل البدايات دولتهم؟ نشأت مّت الصفويوف
 طبعة على صور وىذه الكتاب هناية ح يقوؿ بطوطة ابن ىو ،756 سنة منو؟ الفراغ وقع مّت الكتاب
 آخر ح يقوؿ ماذا للهجرة، 1322 للهجرة، 1322 سنة اخلًنية بادلطبعة األوىل الطبعة القاىرة، ح طُِبعت

  الكتاب؟
ِمنِالفراغِوكاف - :يقوؿ أف إىل - لُنظَّاراِتحفةِالمسمَّاةِالرِّحلةِانتهتِىناِوىا -:النسخة ىذه آخر ح

 ويرويها سيذكرىا الَّيت احلادثة يعين 756 - مئةِوسبعِوخسمينِستةِعاـِالِحجَّةِذيِثالثِفيِتقييدىا
ثنا ماذا ،756 سنة قبل ىي ىنا  210 صفحة ح ادلتقدِّمة احللقات ح الكبلـ ىذا مرَّ  وقد بطوطة ابنُ  ػُلدِّ
 - بالُقطَيف يضبطها ىنا وىو القطيف، مدينة عن يتحدَّث اخلًنية، بادلطبعة األوىل الطبعة الطبعة، ىذه من
ِكثيرِنخلٍِِذاتُِِحسنةِكبيرةٌِِمدينةٌِِوىي - القطيف مدينة إىل يشًن - الُقطيفِمدينةِإلىِسافرناِثُمَِّ

ِفيُِمؤّذنهمِيقوؿِوِأحداًِِيّتقوفِلَِجهاراًِِالرَّفضِيُظِهروفُِغالة،ِرافضيَّةٌِِوىمِالعربِطوائفُِِيسكنها
 وحيَّ  الصَّبلة على حيَّ  بعد يعين - الحيعلتينِبعدِويزيدِاهلل،ِوليُِِّعليَّاًِِأفَِِّأشهدُِِالشهادتينِبعدِأذانو
ِخالفهماِمنِالبشرِخيرَُِِوَعليِ ُِمَحمَّدٌِِاألخيرِالتكبيرِبعدِويزيدِالعمل،ِخيرِعلىِحيَِّ - الفبلح على
 فأين ،756 سنة قبل الكبلـ ىذا احلقيقي، األذاف ىذا ىو صور،ال أحسن ح شلتاز أذاف - َكفرِفَػَقد

 ُكُتب وىذهِ  أكاذيب، ىذه لكم قُلت ،905 سنة األوىل حركتهم بدأت الصفويوف! ذلك؟ من الصفويوف
  .ادلصادر ُكلّ  إلينا تصل ومل التأريخ

 شيعة إىل ربّولوا الصفويٌن أفَّ  رباعتبا الصفويٌن زماف ح نعم بالصَّفويٌن، ذلا عبلقةَ  ال الثَّالثة الشَّهادة
 ربت وقعت الَّيت البقاع ُكلّ  ح الثَّالثة الشَّهادة بذكرِ  واإلقامةُ  األذافُ  انتشر شيعيَّة دولةً  دولتهم وصارت

 وجهلٌ  زَلض، َكذبٌ  ىذا التشريع هبذا جاءوا الَّذين ىم الصفويٌن أفَّ  لكن علين، وبشكلٍ  الصفويٌن ُسلطة
 ،334 سنة دخلوا؟ مّت العراؽ إىل دخلوا البويهيوف أيديكم، بٌن التأريخ حقائق ىي ىذهِ و  التأريخ، حبقائق
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 عصرُ  وانتهى الكربى، الغيبةُ  وبدأت الُصغرى الغيبة انتهت 329 سنة ،329 انتهت؟ مّت الصغرى الغيبةُ 
 زماف ح كانت الَّيت ّيةالتق بشدَّة ال ولكن تقّية ىناؾ بقيت الصُّغرى، الغيبة عصر بانتهاء الشديدة التقيَّة
 شلن الشِّيعة من ِقسمٌ  بدأ الُكربى الغيبةُ  بدأت َلمَّا الثَّالثة، الشَّهادة ذكر ؼُلفوف الشِّيعةُ  وكاف الُصغرى، الغيبة

 الشَّهادة يُعلنوف فبدأوا وطأَّتا، خفَّت قد التقيَّة أفَّ  من احلاؿ وَفهموا اخلوؼ عليهم يُهيمن وال اجلُرأة ؽللكوف
 َلمَّا العصر، ذلك ح يعيش كاف فهو وبادلفوضة، بالغبلة الصَّدوؽ الشَّيخ ُيسّمهيم الَّذين ىم ىؤالء الثة،الثَّ 

 ،329 سنوات خبمس الصغرى الغيبة انتهاء بعد يعين للهجرة، 334 سنة بغداد إىل البويهيوف دخل
 ىؤالء فالشِّيعةُ  شيعة، والبويهيوف البويهيوف دخل الشَّديدة التقيَّةِ  عصر انتهاء من سنوات مخس فبعد ،334
 الكاظمٌن اإلمامٌن مقاـ ح الكاظميَّة، مدينة ح رمسي بشكلٍ  رفعوىا الثَّالثة الشَّهادة يُعلنوف كانوا الَّذين

 وَصريح، واضحٍ  بشكلٍ  أمَرىا الشِّيعةُ  وأعلنت الثَّالثة بالشَّهادة األذافُ  فارتفع عليهما، وسبلموُ  اِ  صلواتُ 
 كتاب ح السنٌن تِلك تأريخ نُراجعَ  أفْ  أردنا إذا ذلك، على تشهدُ  التأريخ وُكُتب معروفاً  األمرُ  ىذا وبقي

 ما معَ  أيضاً  يتوافق الكبلـ وىذا احلقائق، ىذهِ  إىل ادلشًنة والصور القرائن من سنجد األثًن البن الكامل
 ويعضدُ  قليل، قبل التفاصيل لُكم بيَّنتُ  وقد ااضرة، نشوار ح التنوخي ورواه االصفهاين الفرج ابو ذكرهُ 
 .العربية اجلزيرة ح القطيف منطقة ح الشرقية ادلنطقة ح األذاف عن بطوطة ابن ذكرهُ  ما ذلك

 أكاذيب، أكاذيب، أكاذيب، ِإالَّ  ىو ّما األلسنة على يرتدَّد الَّذي الكبلـ ىذا إذاً  واضحة، القضيَّة صارت
 ىو الوائلي مدرسة ومنطقُ  الوائلي؟ مدرسة منطق أـ بوِ  أتفوَّه الَّذي ادلنطق ىذا اين؟رمح منطقٌ  ادلنطقٌن أيُّ 

ينيَّة ادلؤسَّسة منطق  منطقٌ  وأيّهما رمحاين منطقٌ  ادلنطقٌن أيُّ  الكراـ، مراجعنا منطقُ  ىو الرَّمسيَّة، الشِّيعيَّة الدِّ
 يكوفُ  وقد شيطانيَّاً  منطقاً  منطقي كوفي قد ذلك، على احكموا أنتم إليكم، راجعٌ  األمر ىذا شيطاين؟

، منطقُ   الوائلي كبلـ أيديكم، بٌن عرضُتها احلقائق شيطانيَّاً، منطقاً  ؽلثّلهم ومن الوائلي الشَّيخ منطقُ  القوـِ
 .أيديكم بٌن بو أقتنعُ  وما بوِ  أؤمن ما وعرضتُ  ىو، كما أيديكم بٌن عرضتوُ 
 الوائلي، مدرسة ح الثَّالثة الشَّهادةُ  ادلتقدِّـ الُعنواف أجواءِ  ح احلديثِ  فبعد جديد، عنوافٍ  إىل بكم أنتقلُ 

ينيَّة ادلؤسَّسة سُبثِّلهم الَّذين الشِّيعة عن الشِّيعة، عن رمسيٌ  ناطقٌ  مراجعنا حبسب ىو الَّذي الوائليُّ   الشِّيعيَّة الدِّ
 من ذبعلُ  مؤسَّسةٌ  ُتشرِّفين وال إليها، أنتمي رلموعةٍ  عن نَاطقاً  الوائلي يكوف أفْ  ُيشرِّفين ال قطعاً  الرمسيَّة،
 إىل ااِلنتماء ُيشرِّفين ال أنَّين ىو السَّببُ  ادلؤسَّسة، ىذه تقودىا إليها أنتمي رلموعةٍ  عن ينطقُ  ناطقاً  الوائلي
 ِمن بنا ػُليط لَّذيا األبرتِ  ادلنهجِ  من ِفراراً  الكوثرِ  دبنهج ألتصق أفْ  أحاوؿُ  إنَّين السَّبب، ىو ىذا األبرت، ادلنهج

ينيَّة ادلؤسَّسة أفَّ  السَّبب مكاف، ُكلّ   يُقّيدوف الَّذين ىم الكبار مراجعنا رأسها وعلى الرَّمسيَّة الشِّيعيَّة الدِّ
 زماننا، إماـ الوالية، الرباءة، ادلنهج، فبعد جديد، عنواف إىل بكم سأنتقلُ  األبرت، ادلنهج حبباؿ الشِّيعة

 . ةالثَّالث الشَّهادة
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 فحٌن ُموجز ُعنوافٌ  ولكنَّو زُلَمَّد، وآؿ زلمَّداً  يعين زُلَمَّد آؿ أقوؿ وحٌن..!! . زُلَمَّد آؿُ : جديد عنوافٌ 
 مِساتُ  زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّدٌ : )العنواف فليكن وآلو، عليو ا صلَّى زُلَمَّدٍ  عن نتحدَّث إنَّنا زُلَمَّد آؿ عن نتحدَّث
 ألفَّ  الشِّيعّي، ادلرجعي الوسط ح هبم العقيدة مِساتُ  ِىيَ  ِىيَ  ،(الوائلي مدرسة ح هبم العقيدةِ  ومبلمحُ 
 منهج صريح بشكلٍ  قوسٌن، بٌن أقوؿ وال األبرت، الوائلي دبنهج الشِّيعة َتربط أف على ُتصرُّ  الشِّيعيَّة ادلرجعيَّة
 .أيديكم بٌن تَػرْتى واألدّلة األبرت، الوائلي
ِ:والستينِسةالخامِالوثيقةِإلىِنستمع

 وروح عّنو، إبعد أو كافر النَّيب قرب على يوقف اللي تعترب مشرؾ، النَّيب قرب على يوقف اللي أف تعترب انت]
 چا اجلسد، على واقف مو أنا چا تراب، أقوؿ ىم وأنا! الرتاب؟ على واقف اشعندؾ صار تراب كّلو وزُلَمَّد

 اجلسد على واقف ما أنا تراب، صار راح اجلسد ،للجسد شسوي انا تراب، بلي تراب للجسد، شسوي انا
 بيو عاش اللي ادلكاف ىذا النَّيب، بيو اللي ادلكاف ىذا زين، تنّبهلي مقر، ىذا زُلَمَّد، مضموف على واقف
 مضموف، على واقف ترابات، على واقف ما أنا مرفرفة، النَّيب روح بيو اللي النَّيب، ِظبلؿ بيو اللي ا، رسوؿ
  :لو يػقوؿ اإلسبلمي الشاعر مو ىاه، موقف، على واقف

ِبُِػػػمَزغَِّشٌِػريِوػػػػجنحيِمنِريلػػػلجبِِِرهُِػػػػػعفِمسَِِّثرىًِِفيِّديػػػخِرتػػػوعفِّ
ِبُِػػػػػػػػتنصِاهللِإلىِراعاتٌِػػػػػػػضِنػػػبهِِِدٍِػػػػػػػػػػػػػػػػمَِّػحَِػمُِِآلؿِبٌِػػػػػػاريػػػحػمِوػػػػػػػػػػػػيػوفِ
ـٍِػػػػػػػػػأقِارػػػػػػوآثِ ِبُِػػػػػوملعِنػػػػالزاكييِنينػػػػػػػػػالحسِإلىِِِعٌِػػػػػػػػػػػػجػهػومِارٍِػغػػػػػػػػػصِدا
ِزينبُِِتجلسِحيثِكبشٍِِجلدِإلىِِِقوتهاِنػػتطحِراءػػػػػػػالزَّىِرحىِوتػػػوصِ
ِبُِػػػتعشِاطةػػػػػػػالبسِرغمِعلىِوتبقىِِِجاللهاِيرويِالدَّىرِيبقىِسوؼِرؤىًِِ

 مكاف على واقف النَّيب، عطر بيو النَّيب، نفح بيو مكاف على واقف ذكريات، بيو مكاف على واقف اأن إذاً 
 صار النَّيب جسد أفَّ  أقوؿ أجي جاي ما أنا أكثر، مو ا رسوؿ بيو أكرَّـ رمز يعين الوحي، بو يهبط كاف
 ما أنا يهمين، ما زلفوظ مو أو زلفوظ بعده ربت ىو شنهو أبداً، ىذا، يهمين ما تراب، صار ما أو تراب
 .[النَّيب ُنكرِّـ أفْ  أمرنا وجل عزَّ  وا النَّيب أكرَّـ زُلَمَّد، روح أتبع واقف الرتاب أتبع واقف

 فهو تراب، ىو أيضاً  أقوؿ ىم أنا: قاؿ صريح وبشكلٍ ..!! برتاب ليس أو تراباً  النَّيب يكوف أفْ  يهموُ  ال ىو
 يتأكَّد كي ادلقطع أعيدوا ثانية مرَّة رجاءاً !! برتاب ليس أو تراباً  وآلو عليو ا ىصلَّ  النَّيب يكوف أفْ  يعبأ ال

 :الوثيقة أعيدوا تراب ىو الشَّريف قربه ح النَّيب ح عقيدتوُ  أفَّ  من الوائلي الشَّيخ قالو شلَّا ادلشاىد
 وروح عنو، أبعد أو كافر النَّيب قرب على يوقف اللي تعترب مشرؾ، النَّيب قرب على يوقف اللي أف تعترب انت]

 جا اجلسد، على واقف مو أنا جا تراب، أقوؿ ىم وأنا! الرتاب؟ على واقف اشعندؾ صار تراب كلو وزُلَمَّد
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 اجلسد على واقف ما أنا تراب، صار راح اجلسد للجسد، شسوي انا تراب، بلي تراب للجسد شسوي انا
 بيو عاش اللي ادلكاف ىذا النَّيب، بيو اللي ادلكاف ىذا زين، تنبهلي مقر، ىذا زُلَمَّد، مضموف على واقف
 مضموف على واقف ترابات على واقف ما أنا مرفرفة، النَّيب روح بيو اللي النَّيب، ِظبلؿ بيو اللي ا، رسوؿ
  :لو يػقوؿ اإلسبلمي الشاعر مو ىاه، موقف، على واقف

ِبُِػػػمَزغَِّشٌِػريِوػػػػجنحيِمنِريلػػػجبلِِِرهُِػػػػػعفِمسَِِّثرىًِِفيِّديػػػخِرتػػػوعفِّ
ِبُِػػػػػػػػتنصِاهللِإلىِراعاتٌِػػػػػػػضِنػػػبهِِِدٍِػػػػػػػػػػػػػػػػمَِّػحَِػمُِِآلؿِبٌِػػػػػػاريػػػحػمِوػػػػػػػػػػػػيػوفِ
ـٍِػػػػػػػػػأقِارػػػػػػوآثِ ِبُِػػػػػوملعِنػػػػالزاكييِنينػػػػػػػػػالحسِإلىِِِعٌِػػػػػػػػػػػػجػهػومِارٍِػغػػػػػػػػػصِدا
ِزينبُِِتجلسِحيثِكبشٍِِجلدِإلىِِِقوتهاِنػػتطحِراءػػػػػػػالزَّىِرحىِوتػػػوصِ
 ِبُِػػػتعشِاطةػػػػػػػالبسِرغمِعلىِوتبقىِِِجاللهاِيرويِالدَّىرِيبقىِسوؼِرؤىًِِ

 افمك على واقف النَّيب، عطر بيو النَّيب نفح بيو مكاف على واقف ذكريات، بيو مكاف على واقف أنا إذاً 
 صار النَّيب جسد أفَّ  أقوؿ أجي جاي ما أنا أكثر، مو ا رسوؿ بيو أكرَّـ رمز يعين الوحي، بو يهبط كاف
 ما أنا يهمين، ما زلفوظ مو أو زلفوظ بعده ربت ىو شنهو أبداً، ىذا، يهمين ما تراب صار ما أو تراب
 .[النَّيب ُنكرِّـ أفْ  أمرنا وجل عزَّ  وا النَّيب أكرَّـ زُلَمَّد، روح أتبع واقف الرتاب أتَّبع واقف

ىات؟ ىذه مثلُ  وردت البيت أىل عن حديثٍ  أيِّ  ح ىذا موقف، أزور مضموف، أزور أين: ادلنطق ىذا ! الرتُّ
 ضلنُ ! السَّخيف؟ ادلنطق ىذا ما! لتكرؽلهم؟ زُلَمَّد آؿ ونزور النَّيب نزور ضلنُ  فهل النَّيب، لتكرمي النَّيب يزور ىو

! لو؟ بزيارت زُلَمَّداً  ُأكرِّـ حّتَّ  أنا من نناؿ، الَّذين ضلنُ  والكرامة، الشَّرؼ نناؿ كي زُلَمَّد آؿَ  ونزور نَّيبال نزور
 اذلُراء، ىذا ما! ؟..زُلَمَّداً  ُيكرِّموف بزيارَّتم الَّذين ىؤالء النَّاس وَمن الشِّيعة وَمن أنا وَمن الوائلي ىذا ىو َمن
 وىنا إذلّية، مشاىد ىذه ىذه؟ ذكرياتٍ  أيُّ  القدمي؟ أبيك بيت تزورُ  أنت لى ذكريات، فيو مكاف ىذا

 وبالتلويح، بالتصريح زُلَمَّد آؿ عنها ربدَّث حقائُقها وذلا أسرارُىا ذلا الزِّيارات وىذه وادلواثيق، العهود تتجدَّد
 ال ضلنُ  وأضاليل، وأباطيل راءٌ ىُ  الكبلـ ىذا طويل، وقتٍ  إىل سيحتاجُ  فإنَّوُ  ادلطلب ىذا ح للخوضِ  رلاؿَ  ال

  .تراب إىل ربوَّؿ قد ا رسوؿ أفَّ  ونعتقدُ  موقفاً  نزور أفْ  ألجل أو مضموناً  نزور أفْ  ألجلِ  النَّيب نزور
 بروحوِ  ويسمعنا وجبسدِه، بروحوِ  يرانا أنَّوُ  نعتقدُ  بعيد، ومن قريبٍ  من طُلاطبو إنَّنا ذلك، نعتقدُ  ال إنَّنا

 من عندِه، من اذلراءُ  ىذا اذلراء، ىذا أمَّا زُلَمَّد، ح عقيدتنا ىي ىذه وجبسده، بروحوِ  علينا ويردُّ  وجبسده،
 صّلى النَّيب نزور حٌن دلنربىم، وعميداً  رمسيَّاً  ناطقاً  جعلوه الَّذين عند ومن ؽُلثِّلهم الَّذين عند ومن الوائلي عند
 وآلو عليو اُ  صّلى زُلَمَّدٌ  ىو ىذا بنا، زُليطةٍ  حقيقةٍ  مع ثُ نتحدَّ  فإنَّنا بعيد من أو قريبٍ  من وآلو عليو اُ 

 ىذهِ  قرأىا الَّيت األبيات ىذهِ  السطحية، الساذجة الصور هبذه مكافٍ  عن نتحدَّث أف ال عنو، نتحدَّث الَّذي
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 ! الساذجة الصورة ىي ىذه شعرِه، من ىي
ثوا أنفسهم عن ربدَّثوا حٌن زُلَمَّد آؿ ِالَخْلقِِِِإيَابَُِِلُكم،َِشيءٍُِِكلَُِِّوَذؿَِّ) :الكبًنة اجلامعة ارةالزي ح ربدَّ

 آؿُ  ،(ِإلَيُكمِتَػَوجَّوَِقَصَدهَُِِوَمنَِِْعْنُكمَِقِبلََِِوحََّدهَُِِوَمنِِِْبُكمَِبَدأَِِاهللَِأرَادََِِمنَِِْعَليُكم،َِوِحَسابُػُهمِِإلَْيُكم
 وُخطَبِهم وأحاديثهم كلماَّتم سائر وح الكبًنة اجلامعة الزِّيارة ح أنفسهم عن ربدَّثوا ىكذا زُلَمَّد

 صلَّى زلمَّداً  إفَّ  الوائلي مسًنٍ  أيب عن يُدافعوف للَّذين ونقوؿ أعوج، ادلنطق ىذا ادلنطق، ىذا أمَّا..!! الشَّريفة
 التائهة لةالضا النَّغمة ىذه نفس على .الوىابّية العقيدةِ  مع عقيدتِو ح يتَّفق كما برتاب ىو ما وآلو عليو اُ 

  :األبرت اإليقاع ىذا نفس على احلائرة،
ِ:والستينِالسَّادسةِالوثيقةِإلىِنستمع

 عنده أمسي أقدر ما طالب أيب ابن علي احلقيقة أنَّوُ  على إرادة القرب، ىذا ح وين؟ التشكيك لبعثِ  إرادة]
 طالب أيب ابن عليِّ  على أقف ماعند أنا يعين أبداً، بالقرب ينظمّ  كياف فرد مو طالب أيب ابن عليّ  ألف قرب
 عظاـ عظاـ مسألة كانت إذا ألف عظاـ؟ على يل أوقف ما ليش الواقع ال، عظاـ، على يل أوقف ما

 معامل على أوقف أنا طالب أيب ابن بعليّ  يرتبط مكاف على أوقف عندما أنا إذاً  وغرباً، شرقاً  منتثرة اآلدميٌن
 عظاـ يل أدّور جاي مو معنوي، بكياف يرتبط أثر ألنَّو ؼلصو فمكا على أوقف معنوية، شخصية إىل تّشدين

 أقف عندما طالب أيب ابن عليِّ  الواقع أنا أبداً، ال ال، ال، ىاه، قرب، يل أدّور جاي وال العظاـ، مدفونة وين
 .[أبداً  بقرب مدفوف أمسّيو ما عليو
 فهو والصريح، الواضح كبلمو ىو ىذا عظاـ، عةُ رلمو  عقيدتوِ  ح أنَّوُ  يبدو عليَّاً  ألفَّ  عظاـ على يقف ال ىو
 بتقبيل علي   قرب بزيارة تأمرنا الَّيت واألحاديث بالرِّوايات نصنع ماذا قرب، على يقف وال عظاـ على يقف ال

، قرب ، قرب عند بالصَّبلة علي  ، قرب على اخلدود بوضع علي   ال ىو كاف إذا! الرِّوايات؟ هبذه نصنع ماذا علي 
 كما عظاـ رلموعة عليَّاً  أفَّ  عن تصوَّراً  ذىنوِ  ح ػلملُ  ألنَّوُ  عظاماً، يزور أفْ  يريد ال وىو قرباً، يزور أفْ  يريد
 يقوؿ الوىايب ؼُلاطب وآلو عليو اُ  صلَّى زُلَمَّدٍ  زيارة عن ربدَّث حينما قاؿ، ىكذا تراب، َحفنةُ  زُلَمَّداً  أفَّ 
 يزور ىو عظاـ، وعلي   تراب، زُلَمَّدٌ  كذلك،: أقوؿ أنا تراب، زُلَمَّداً  فَّ إ: تقوؿ أنت كقولتك، أقوؿ وأنا: لوُ 

 ا صلَّى وعليَّاً  زُلَمَّداً  تزوروا أف تُريدوف ىل يزوره، الَّذي ىذا ىو وتّرىات، وذكريات ومضموف مواقف
 !!هاعن نتحدَّثُ  الَّيت البرتاء الوائلي مدرسة منطق ىو ىذا ادلنطق؟ هبذا وآذلما عليهما
ِ:معاًِِالفيديوِىذاِنشاىدِوالستينِالسَّابعةِالوثيقةِإلىِنذىب

 ىواي تراب، على نقف أو عظاـ على نقف كرببلء إىل نروح عندما أحنو يتصوروف اللي ىذولو الواقع]
 صرخةٍ  على ىنا أقف جاي أنا ال، ال، تراب، على أقف جاي مو موقف، على أقف جاي أنا غلطانٌن،
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 من رلموعة على اىنا واقف أنا ادلكاف، ىذا على مرفرفة تزاؿ ما الرتاب، احتواىا ما دويَّة،مُ  تزاؿ وما دوَّت
 .ىاه بالية عظاـ يل أزور رايح مو أنا األمر واقع ففي الطف، صعيد على جّسدىا الشهداء أبو الػُمُثل

ِاألبيِالعلويِِِّالدـِػػوػوزىػػِِِراحػػالجِرػػػعبيِياِالءػػػكربِأيا
ِالمعِجبِِِرصفوِِِفيِوأبدعِِِالُحَسينِبناهُِِدٍِمجِصرحِويا
ِاألطيبِِِإلىِاألنوؼَِتشدُِِِِّالُخُلودِِسماتِمنِمةًِػػسِويا

 الػُمْذَىبِِِوالشفقِأصيلكِِِِِعلىِعاراًِػػشِينػػػالُحسِسيبقىِ
 كاف لو وُ ألنَّ  أبداً، البالية، العظاـ من قطعة أو الرتاب من قطعة يل أزور رايح ما للُحسٌن زيارت ح أنا إذاً 

 األمويٌن عروش خافتها ما بالية عظاـ احُلسٌن كاف لو أرجوؾ زيارتِو، عن بادلنع الظادلوف نشط َلَما ىكذا
 من النَّمط ذلك احُلَسٌن كاف لو نعم، ىذا، يومك إىل أذياذلم عروش وال ادلتوكل، وأمثاؿ ادلتوكل عروش وال

 القرب ضرب أفَّ  تصوروا يعين بالقضاء، أفَّ  وتصوروا بوىمأرع لكن ىؤالء، أرعب لػَما ىاه، البالية، العظاـ
 مضموف احُلسٌن ؽلوت، ال وادلضموف مضموف، احُلَسٌن أف، من أكرب احُلسٌن صّدقين، أبداً  احلسٌن، يضرب

 .عليو القضاء على اذلدـُ  يقوى ال وادلضموف
ِالعنفوافُِِوِالشموخُِِتهاوىِماِِوافػػػػػواإليِحُِػػػريػػػػػوالضِىػػػػػػػهػػػانت

ِافػػوُيصِدىػػػػػػػالمِىػعلِىػقػيبِِوالمضموفِالحجارةِتُهَدـِإنَّما
 أعطيكم ال وا مدوية أمسعها صرخة على واقف وإظلا بالية عظاـ بيو قرب على واقف ما واقف، ما أنا إذاً 

 .[العبيد فرار أفرّ  وال الذليل إعطاء بيدي
 ىذا! أدري ال ادلضموف؟ ىذا من ادلراد ما مضموف، يزور وىو راب،تُ  بالية، عظاـ فاحلسٌنُ  ُىَو، ُىوَ  الكبلـ

 احُلَسٌن، ىو احُلَسٌنُ  أدري، ال! الوىم؟ جهات من ِجهةٍ  أي ح! اخلياؿ؟ بُػَقع من بُقعةٍ  أيِّ  ح ادلضموف
 وال القضيَّة هِ ىذ وُيكرِّر بالية عظاماً  يزورُ  ال والوائلي ذلك؟ من ادلراد ما مضموف أنَّوُ  من احُلَسٌن عن احلديث

 نذىب حٌن أنَّنا من البيت أىل حديث ح قرأتُ  ما اآلف إىل أنا مضموناً، يزور موقفاً، يزور إنَّوُ  تراباً، يزور
 أنتم ،(تعاىل ا إىل قربةً  ادلوقف وأزور كرببلء ح ادلضموف أزورُ : )ىكذا النيَّة تكوف أفْ  احُلَسٌن زيارة إىل

 .الوائلي مدرسة منطق ىو ىذا! تقولوف؟ ماذا النية؟ هبذه احُلسٌن رواتزو  أفْ  تريدوف بذلك، مسعتم
ِ:والستينِالثامنةِالوثيقةِإلىِنستمع

 أدلحُ  أقّدر جاي أنا ال، تراب، على واقف مو موقف على واقف أنا أبداً، خشبة أقبِّل فضَّة، أقبِّل جاي مو]
 بيدي أعطيكم ال واِ  الوجود، أبعاد ؽلؤل يزاؿ ال يهدرُ  صوت الضريح خلف أدلحُ  موقف، الضريح خلف
 إىل احُلسٌن هبا قذؼ الَّيت الّدـ من كتلةً  األحجار ىذه وراء من أدلح أنا العبيد، ِفرار أفرُّ  وال الذليل إعطاء
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 .[حقَّي عليَّ  مغصوب بدمي، سلضوب وأنا ا ألقى ىكذا وقاؿ السَّماء
 ..!!زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّدٍ  دلنهجِ  وفقاً  الصَّحيح العقائدي فهمال من خالية أدبّية عبارات وتسطًن إنشائي كبلـ

ِ:والستينِالتاسعةِالوثيقةِإلىِنذىب
 ما مخ، عندي ما ىيچي مو أنا أرّلدىا أحجار على يل أوقف جاي ما قربه على أوقف عندما أنا إذاً ]

 واقف أنا ميِّت، يل ـأكرِّ  واقف وال أنا، حجر على واقف مو ال، فكري، يل تصّحح انت ذبي فكر، عندي
 .[..!!ادلواقف من موقف على واقف نفسو القرب على مو ىالقرب على واقف موقف، أكرِّـ

 على أقف ال إنَّين يقوؿ وىو ،(احُلَسٌن قَػبػْرَ  زَارَ  َمنْ : )يقولوف األَِئمَّة التشريعات، هبذهِ  يأت أين من أدري ال
 وآؿ زُلَمَّدٍ  دبنطق ىو ما ادلنطق ىذا وصرػلة، واضحة َّتموزيارا وصرػلة، واضحة البيت أىل أحاديث قرب،

 زُلَمَّد، آؿ أعداء إىل أقرب أـ زُلَمَّد آؿ إىل أقرب ادلنطق ىذا أسألكم أنا الوائلي، مدرسة منطقُ  ىذا زُلَمَّد،
 تقولوف اماذ أنتم ،%100 زُلَمَّد آؿِ  حديث مع يتناج منطقٌ  ادلنطقُ  ىذا يل بالنِّسبة! أنتم؟ تقولوف ماذا
 مع تُراب، النَّيبّ  مع ادلؤمنٌن، أمًن وزيارةِ  النَّيب زيارة مع تتعاملُ  ىكذا الوائلي مدرسة ىي ىذه أحرار، أنتم
 يزورُ  ذكريات، يزور والوائلي ذلك ُكلّ  وتراب، بالية عظاـ الشهداء سيِّد مع عظاـ، رلموعة ادلؤمنٌن أمًن

 اتوى من الفارغة األدبية اإلنشائية الكلمات ىذهِ  اؿوأمث الضريح وراء من ويلمح ومواقف، مضامٌن
 ىاويةٍ  إىل سيقوده الوائلي يتذوقو الَّذي الذوؽ وىذا التفكًن ىذا ولذلك. أصبلً  ذلا قيمةَ  ال الَّيت العقائدي

  :فيها يقع
ثنا ِ:07ِبرقمِالمرقمةِالوثيقةِعنهاُِتحدَّ

 تُػَرب الشِّيعة ينگلوف جاي شكثر سنة 1340 ىذه زين، تقريباً، سنة 1340 الو انقتل احُلسٌن اآلف]
 انتوا تفهمين ما ؼللص؟ ما ىالگد يعين األطلسي ايط ىوَّ  شنو احلسٌن دـ يل تقوؿ ما عليها؟ يصّلوف

 مع غريب وا، غريب بعقلو، ػلچي لو بأذنو ػلچي ػلچي من يتكلم الواحد يعين ىالذىنية ىالعقلية
 عنده واحد شلكن ما زين، صلس، الدـ أفَّ  الدـ، حبرمة تقوؿ كلها أيديكم بٌن ناكتب ىذهِ  بعدين ُثَّ  األسف،

 بأف ىالشكل عندنا ما ال دـ، بيها ألف بيها، أف تقولوف ذبوف َلمَّا انتوا زين، عليو، ويسجد بدـ يُلطَّخ شيء
 ..[ىادلعىن مي ما اطبلقاً  احلسٌن دـ بيها
 الشِّيعة مراجع! يقولوف؟ ماذا مراجعكم! تقولوف؟ ماذا! س؟صل احلسٌن دـ أفَّ  ىل! أنتم؟ تقولوف ماذا

 بعد حّتَّ  بالنجاسة احلسٌن دـ على َفَحَكم بعيداً  ذىب الوائلي لكنَّ  صلس، احلسٌن دـ نعم: يقولوف
 أفَّ  من ادلخالفٌن فُقهاء من العديد عند أيضاً، الشِّيعة فقو وح ادلخالفٌن فقو ح األمر ىذا بينما استشهادِه،

 ح عندنا موجودٌ  نفسوُ  األمر وىذا طاىرة، تكوف دماؤه شهيداً  واحُتِسبَ  ادلعركة ساحة ح قُِتل إذا دلسلما
 األمر وىذا شهيداً، يُقَتل حٌن طاىرة دماؤه ادلعركة ح يُقَتل حٌن الشِّيعيّ  الشِّيعّي، الفقو ح الشِّيعّي، فقهنا
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 بعد حّتَّ  بالنَّجاسة احُلسٌن دماء على حكم فقد الوائلي مَّاأ ادلخالفٌن، فقهاء من العديد عند حّتَّ  موجودٌ 
 راتع ىو ما! ادلخالفٌن فقو على حّتَّ  اطبلع عدـ! بالفقو جهل! اعتقاد سوء! أدب سوء! استشهادهِ 

 الَّذي أفَّ  من ادلخالفٌن، ُكتب ح حّّت  موجود األمر ىذا مسًن أبا يا النَّاصبية، الثَّقافة ح وكارع وغاطس
 يُقَتلوف الَّذين ىؤالء فهل طاىرة، دماؤه تكوف ادلعركة ح شهيداً  ويكوف ادلعركة ساحة ح ادلسلمٌن من َتليُق
 بالنَّجاسة عليها ػُلَكم احُلَسٌن ودماء بالطهارة دمائهم على ػُلَكم احُلَسٌن، من أفضل ىم ادلعارؾ سوح ح

 ! قلوب؟ادل ادلنطق ىذا ما ادلنطق؟ ىذا ما! استشهادِه؟ بعد حّتَّ 
 اخلاطئة العقائد ىذهِ  وعن الضبلؿ ىذا عن للدِّفاعِ  الشِّيعة يهبّ  العقائدية اإلساءات ىذه ننتقدُ  وحٌن

م ومراجعنا فقهاؤنا أمَّا! ذاىبوف؟ أنتم أين إىل الفقهية، للبديهّيات حّتَّ  ادلخالفة  دـ على ػلكموف فإهنَّ
 للمعصـو اإلعجازية الدماء على حّتَّ  القضيَّة ىذه على ويتسابقوف استشهاده قبل بالنجاسة احُلسٌن

 !!ىذا غريبٌ ! بالنَّجاسة عليها ػلكموف
 السيِّد ادلعروؼ الشِّيعي للمرجع عملية رسالة الوثقى العروة ،(عليها والتعليقات الوثقى العروةُ ) كتاب ىذا

 واألحياء، األموات نم الشيعة مراجع كبار من مرجع أربعٌن من أكثر من تعليقات وىذهِ  اليزدي، كاظم
م أمساؤىم ُتذَكر مل الَّذين وحّتَّ   قبل احُلَسٌن دماء بنجاسة القوؿ من الرأي ح ىؤالء مع يتَّفقوف فإهنَّ

! األمر صاحب دـ! واحلسٌن احلسن دـ! فاطمة دـ! علي   دـ! ا رسوؿ دـ بنجاسة القوؿ من استشهادِه،
 ىذه العادلية، السبطٌن مؤسَّسة إعداد ،(عليها والتعليقات ثقىالو  العروة..!! )ادلعصـو دـ بنجاسة يقولوف
 صلس ادلعصـو دـُ  ،90 صفحة الصفحة وىذه الثَّاين، اجلزءُ  ىو وىذا قمري، ىجري 1430 األوىل الطبعة

 بعض ح ،(األبيض الدـ) ،90 صفحة ح ،3 مسألة ح ىنا القضيَّة لكن منو، مفروغ عندىم األمر ىذا
ِبكونوِِِالعلمُِفرضِإذاِاألبيضِالدَّـ - الصِّحية األسباب من لسببٍ  أبيضاً  الدـ يكوف أف ؽلكن األحياف

 أفَّ  من احلديث ُكتب ح مذكور خرب ىناؾ - عليوِاهللِِِصلواتُِِالعسكريِفصدِخبرِفيِكماِنجسِدماًِ
 الدـ خراجإ احلجامة، لعملية ُمقاربة ىي الفصد عملية نصراين، طبيبٍ  طريق عن فصد عملية أجرى اإلماـ

 .إعجازية القضيَّة وكانت األبيض، باللوف اإلماـ جسم من الدـُ  فخرج اجلسم، من
 رلاؿ ال مفصَّل اخلرب ،21 رقم ،260 صفحة اخلمسوف، اجلزء ىذا األنوار، حبار ح مذكوراً  جاء اخلرب ىذا

 مؤسَّسة العريب، الرتاث ءإحيا دار األنوار، حبار من اخلمسوف اجلزء ىو ىذا تراجعوه، أفْ  ؽُلكنكم لقراءتو
 راىبٌ  ىناؾ جرى ما وبسبب واجلرايح، اخلرايج عن ينقلوُ  ،21 رقم احلديث ،260 صفحة العريب، التأريخ

 وإعجاز بيضاء دماء إعجازية، قضيَّة العسكرّي، اإلماـ أتباع من شيعيَّاً  صار العاقوؿ دير راىبُ  ىو مسيحي
 احلسن إمامنا أتباع من فصار العاقوؿ، دير راىب ادلسيحي، اىبالر  ىذا ومنهم ادلتخصِّصوف بو وأيقن رآه

 .عليو وسبلموُ  اِ  صلواتُ  العسكريّ 
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 عبلقةَ  ال الَّذي األمحر الدـ األوىل باب من إذاً  اإلعجازي، الدـ ىذا بنجاسة ػلكموف ىنا األجبلء فقهاؤنا
، دـ بنجاسة حكموا ىنا الكراـ مراجعنا صلساً، سيكوف البديهي من باإلعجاز لوُ   دماء بنجاسة ادلعصـو

 مراجعنا أمَّا استشهاده، بعد حّتَّ  احلسٌن دماء بنجاسة فحكم بعيداً  ذىب الوائلي استشهادِه، قبل احُلَسٌن
 جاءت الَّذين ادلراجع أمساءُ  عليكم سأقرأُ  االعجازية، احلالة ح حّتَّ  ادلعصـو دماء بنجاسة حكموا فقد ىنا

 :ادلعصـو دماء بنجاسة حكموا وقد ابالكت ىذا ح تعليقاَّتم
 . اجلواىري عليّ  الشَّيخ .1
 .آبادي الفًنوز زُلَمَّد السيِّد .2
 . اخلوئي السيِّد أستاذ: النَّائيين حسٌن زُلَمَّد ادلًنزا .3
 .ُقم ح العلمية احلوزة مؤسَّس: احلائري الكرمي عبد الشَّيخ .4
 .اخلوئي السيِّد أستاذ: العراقي الدِّين ضياء الشَّيخ .5
 .ادلعروؼ ادلرجع: االصفهاين احلسن أبو السيِّد .6
 .ادلعروفٌن كرببلء مراجع من: الُقّمي حسٌن أغا السيِّد .7
 .ياسٌن آؿ مرتضى الشَّيخ وأخو الصَّدر باقر زلمَّد السّيد خاؿ: ياسٌن آؿ رضا زُلَمَّد الشَّيخ .8
 .األوؿ الطراز من قم جعمرا من: اخلوانساري تقي زُلَمَّد السيِّد .9

 .ادلتوفٌن من األوؿ الطراز من قم مراجع من أيضاً : الكهكمري زُلَمَّد السيِّد .10
 .الصَّدر موسى السيِّد والد قم، مراجع من: الصَّدر الدِّين صدر السيِّد .11
 .الغطاء كاشف حسٌن زُلَمَّد الشَّيخ .12
 .الكبار النَّجف مراجع من: الكلبيكاين الدين مجاؿ السيِّد .13
 .االصطهبنات احُلسيين إبراىيم السيِّد .14
 .قم ح الكبًن ادلرجع: الربوجردي الطباطبائي حسٌن السيِّد .15
 .الشًِّنازي زلمَّد السيِّد والد: الشًِّنازي مهديّ  السيِّد .16
 .الكبار النَّجف مراجع من عمومتهم أبناء من: الشًِّنازي اذلادي عبد السيِّد .17
 .احلكيم الطباطبائي زلسن السيِّد .18
 .ادلعروؼ ادلتوج ادلرجع: الشاىرودي زلمود السيِّد .19
 .الّرفيعي احلسيين احلسن أبو السيِّد .20
 .ادلعروؼ ادليبلين ادلرجع: ادليبليين احلسيين ىادي زُلَمَّد السيِّد .21
 .ادلعروفٌن النَّجف مراجع من: البوجنوردي حسن السيِّد .22
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 .األوؿ الطراز من ادلعروفٌن ادلراجع من طهراف مراجع من إيراف مراجع من: اخلوانساري أمحد السيِّد .23
 .خراساف مشهد مراجع من: الشًِّنازي ا عبد السيِّد .24
 .ادلعروؼ ادلرجع: الشريعتمداري كاظم السيِّد .25
 .قم مراجع من: االصفهاين الفاين عليّ  السيِّد .26
 .اخلميين ادلوسوي ا روح دالسيِّ  .27
 .أيضاً  قم مراجع من: النَّجفي ادلرعشي الدين شهاب السيِّد .28
 .اخلوئي ادلوسوي القاسم أبو السيِّد .29
 .الكبار قم مراجع من: اآلملي ىاشم ادلًنزا .30
 .أيضاً  قم مراجع من: الكلبيكاين رضا زُلَمَّد السيِّد .31
 .النَّجف مراجع من: السبزواري وسويادل األعلى عبد السيِّد .32
 .قم مراجع من: األراكي علي زُلَمَّد الشَّيخ .33
 .النَّجف ح ادلعروفٌن اإلخبارية علماء من: الدِّين زين أمٌن زُلَمَّد الشَّيخ .34
 .الكرببلئي ادلرجع ادلعروؼ الشًِّنازي السيِّد: الشًِّنازي احلسيين زُلَمَّد السيِّد .35
 .مشهد مراجع من: الُقّمي الطباطبائي حسن دالسيِّ  .36
 .الُقّمي الطباطبائي تقي السيِّد .37
 الُقمِّي الطباطبائي تقي السيِّد أفَّ  كما ادلعاصرين، ادلراجع من: الروحاين احلسيين صادؽ زُلَمَّد السيِّد .38
 .الُقّمي الطباطبائي حسن السيِّد كذاؾ ادلعاصرين ادلراجع من

 .ادلعاصرين ادلراجع من: الشِّيعة ُمفيت ادلوسوي مَّدزلَُ  السيِّد .39
 .النَّجف ح األعلى ادلرجع ادلعروؼ ادلرجع: السيستاين احُلسيين علي السيِّد .40
 . اللنكراين الفاضل زُلَمَّد الشَّيخ .41

 دـ سةبنجا يقولوف الشِّيعة مراجع كبار من مرجع 42 العروة، صاحب اليزدي كاظم السيِّد إىل إضافة
 وكانت العسكريّ  اإلماـ فصد خرب ح احلاؿ ىو كما إعجازياً  دماً  دموُ  كاف لو حّتَّ  استشهاده قبل احلسٌن
، دـ بنجاسة ادلراجع ىؤالء حكم ذلك ومع إعجازية، قضيَّة القضية  ىل! أنتم؟ تقولوف ماذا ادلعصـو

 عليو، وسبلموُ  اِ  صلواتُ  احُلسٌن يارةز  ح نقرأُ  ىكذا أنتم؟ تقولوف ماذا صلس، ادلعصـو دـ إفَّ  تعتقدوف
 الزِّيارة ادلطلقة احُلسينيَّة الزِّيارات اجلناف مفاتيح من أقرأ أنا اجلناف، مفاتيح ترتيب حبسب األوىل ادلطلقة الزِّيارة
 - الُخْلدِِفيَِسَكنََِِدَمكََِِأفََِِّأْشَهدُِ - احلسٌن؟ طلاطب كيف الشَّريف، الكاح عن ينقلها وىو األوىل
ِالُخْلدِِفيَِسَكنََِِدَمكََِِأفََِِّأْشَهدُِ - !العامل ذلك صلَّس قد احلسٌن دـ أفَّ  فيبدو ُمطهَّر، طاىرٌ  عاملٌ  اخلْلد



  15/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 531 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 30 - 
 

 على لكم ىنيئاً  احُلسٌن، دماء صلاسة بسبب اقشعّرت قد العرش أظلة أفَّ  يبدو - الَعْرشَِأِظلَّةَُِِلوَُِِواَْقَشَعرَّت
 دماء الوائلي عقيدة حبسب - الُخْلدِِفيَِسَكنََِِدَمكََِِأفََِِّأْشَهدُِ -! ؟أحسدكم ماذا على العقائد، ىذه

 بعد أمَّا استشهاده، قبل صلسة احُلسٌن دماء الكراـ مراجعنا عقائد وحبسب صلسة، استشهاده بعد احلسٌن
 بقيَّة حاؿك حالو احُلسٌن أفَّ  باعتبار دلاذا؟ احلسٌن، دماءِ  بطهارة حكموا فقد متفضِّلوف فهم استشهادهِ 
ا بذلك ُيصرِّحوا مل طاىرة، الشَّهيد فدماء ادلعركة ح قُِتل إذا ادلسلمٌن  أدري، ال الوائلي، مع يّتفقوف وردبَّ

 فدماؤه دمو وُسِفح ادلعركة ح قتل إذا ادلسلم أفَّ  من الفقهية الكتب ح معروفة القضيَّة ىذه أفَّ  باعبتار ولكن
  :احلسٌن طلاطب فهكذا. طاىرة تكوف

َِلوَُِِوَبَكتِالَخاَلِئقَِجِميعَُِِلوَُِِوَبَكىِالَعْرشَِأِظلَّةَِلوَُِِواَْقَشَعرَّتِالُخْلدِِفيَِسَكنََِِدَمكََِِأفََِِّأْشَهدُِ)
 الطهارة جوىر ىو احُلَسٌن ألفَّ  دلاذا؟ للُحَسٌن بكى شيءٍ  ُكلُّ  - السَّْبعَِواأَلَرُضوفِالسَّْبعِالسََّماَواتُِ

نَػُهنََِِّوَماِِفيِهنََِِّوَماِالسَّْبعَِواأَلَرُضوفِالسَّْبعِالسََّماَواتَُِِلوَُِِوَبَكت - احلسٌن ىو ىذا والطهر، َِوَمنِِْبَػيػْ
 .(يُرىَِلَِِوماِيُػَرىَِوَماِرَبػَِّناَِخْلقِِِِمنِِْوالنَّارِالَجنَّةِِِِفيِيَػتَػَقلَّبُِ

 زيارة أّوؿ شعباف شهر وح رجب شهرِ  ح نزورهُ  حينما نقرأىا الَّيت الزِّيارة ح طلاطبوُ  الَّذي احُلسٌن ىو ىذا
  :اجلناف مفاتيح ح ادلخصوصة الزِّيارات من

ِِبَهاِأَْنتََِِأْرضٌَِِوَطُهَرتِالِباَلدِِبكََِِوَطُهَرتَِطُهْرتَُِِمَطهَّرِطَاِىرٍِِطُْهرٍِِِمنُِِْمَطّهرِطَاِىرٌِِطُْهرٌِِأَنَّكََِِأْشَهدُِ)
  .(َحَرُمكَِوَطُهر

ا  إىل ػلتاج وىو مريض احلسٌن أفَّ  يعين فهذا طاىر احلسٌن دـ أفَّ  من نقوؿ حينما ؿفيقو  أحد علينا ؼلرج ردبَّ
 عن يتحدَّث وىو ا فضلُ  حسٌن زُلَمَّد النحرير وادلفكر اخلبًن وادلرجع الكبًن العبّلمة قاؿ ما مثل!! عبلج

يقة ثنا كما وكذلك الطمث من طهارَّتا وعن الطاىرة الصدِّ  ادلنطيق اخلبًن بّلمةوالع الشهًن اخلطيب حدَّ
ينيَّة ادلؤسَّسة باسم الرمسي النَّاطق األعظم  بٌن ما! أنتم؟ تقولوف ماذا ..!!الوائلي أمحد الرمسية الشِّيعيَّة الدِّ

 بعد حّتَّ  احُلسٌن دـِ  بنجاسةِ  تعتقدُ  الَّيت الوائلي مدرسة وكبلـ الكبار مراجعنا وكبلـ زُلَمَّد آؿ كبلـ
 ألجل ،70 برقم ادلرقَّمة الوثيقة ح جاء ما عليكم سأعيدُ  !أقوؿ؟ ماذا عليو، وسبلموُ  اِ  صلواتُ  استشهادهِ 

 الَّذين ىم فبل الصَّنميَّة، أعمتها وقلوهبم الصَّحيحة العقائد من فارغة عقوذلم الَّذين أولئك على احُلجَّة تأكيد
 حٌن ادلناسبة غًن التعابًن هبذهِ  انوِ بلس وىو الوائلي أمحد مدرسة ىذهِ  يسمعوف، الَّذين ىم وال يفقهوف،
 عن يتحدَّث صريح وبشكلٍ  ذلك بعد ُثَّ  ذلك وغًن األطلسي بايط تشبيهوِ  وعن احُلسٌن دـ عن يتحدَّث

  .عليو وسبلموُ  اِ  صلواتُ  استشهادهِ  بعد حّتَّ  احُلسٌن دـ صلاسة
ِ:المشاىدوفِيستمعِكيِ،07ِبرقمِالوثيقةِأعيدواِرجاءاًِ
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 ترب الشِّيعة ينكلوف جاي شكثر سنة 1340 ىذه زين، تقريباً، سنة 1340 الو انقتل حُلسٌنا اآلف]
 انتوا تفهمين ما ؼللص؟ ما ىالكد يعين األطلسي ايط ىو شنو احلسٌن دـ يل تقوؿ ما عليها؟ يصلوف

 مع غريب وا، غريب بعقلو، ػلجي لو بأذنو ػلجي ػلجي من يتكلم الواحد يعين ىالذىنية ىالعقلية
 عنده واحد شلكن ما زين، صلس، الدـ أفَّ  الدـ، حبرمة تقوؿ كلها أيديكم بٌن كتبنا ىذهِ  بعدين ُثَّ  األسف،

 بأف ىالشكل عندنا ما ال دـ هبا ألف بيها، أف تقولوف ذبوف َلمَّا انتوا زين، عليو، ويسجد بدـ يُلطخ شيء
 ..[ىادلعىن مي ما اطبلقاً  احلسٌن دـ بيها
 دـ من فعبلً  تلّطخت الَّيت الرتبة تلك صلدُ  أين عليو، وسبلموُ  اِ  صلواتُ  احُلسٌن دـ صلد أفْ  لنا وأين

ينيَّة ادلؤسَّسة دـ، إىل ربوَّلت الَّيت الرتبة حّتَّ  ىي، ما احُلسٌن،  أعٌن عن أخفتها الرَّمسية الشِّيعيَّة الدِّ
 صلسةٍ  ودماءٍ ! كرببلء ح باليةٍ  وعظاـٍ ! عظاـ علي  و ! تراب نيب   بٌن ما ضلن حاٍؿ، أيِّ  على! ؟..الشِّيعة

 !! واألباطيل األضاليل وىذه اذلراء ىذا بٌن ما ضلن! استشهاده بعد حّتَّ  للُحسٌن
ِ:الوائليِأكاذيبِإلىِوالسَّبعين،ِالحاديةِالوثيقةِإلىِنذىب

 احلقَّ، شجرة سقى حّتَّ  ادلسلمٌن، محى عن دفاعاً  متتالية وقايع ثبلث ح جراحو ػلمل احلسٌن وقف]
 الفتوح ثرى ح دماء يسكب أفريقيا فتوح ح احلسٌن نزؿ عندما اذلجرة، من 26 سنة ح األوىل الدفعة
 من وَسَكب طربستاف فتوح ح ،30 سنة القتاؿ إىل ونزؿ اجلراح، من أومسةٌ  عليو ورجع احلّق، شجرة لًنوي
 مع وقاتل اسطنبوؿ فتح ح ،49 سنة ونزؿ ،احلقَّ  شجرة وسقى إضافية أومسةً  جسده على ومحل دماه

 سهماً  لتستقبل رقبتو ويُِعدُّ  لُتقطع يدهُ  يُِعدُّ  الليلة ىذه مثل ح ووقف اجلراح، من أومسةً  ػلمل ورجع ادلسلمٌن
 .[احلقّ  شجرة أصلِ  ح وليضعوُ  احُلسٌن ليحملو ُثَّ  الدـ ليهبط ُثَّ 

 الوائلي، عن ويذبّوف الوائلي عن يُدافعوف الَّذين أربّدى! بأكاذي ىذه احُلسٌن وحقِّ  أكاذيب ىذه وا
 زُلَمَّد، آؿ مصادر من مصادرنا، من زُلَمَّد، آؿ من واحد بدليلٍ  تأتيين أفْ  الُعليا الشِّيعيَّة ادلرجعيَّة وأربدَّى

 أسطنبوؿ، وإىل افطربست وإىل أفريقيا إىل ذىب الوائلي يقوؿ كما عليو وسبلموُ  اِ  صلواتُ  احُلسٌن أفَّ  عن
 يقود كاف الَّذي من أسطنبوؿ، ح يقاتل ذىب احلسٌن وأفَّ  ،49 سنة عن ػُلدِّثكم ىنا الوائلي أتعلموف
 بقيادة األموي للجيش معركةٌ  أسطنبوؿ عند حدثت الَّيت ادلعركة ،49 سنة معاوية ابن يزيد إنَّوُ  ىناؾ؟ اجليش

 حبسب الفرضية هبذه واحُلسٌن ومخرِه، وقرودهِ  جواريو مع لوُ  ةٍ خاصَّ  خيمةٍ  ح غللسُ  وكاف معاوية، ابن يزيد
 ىذه عن يتحدَّث الوائلي فإفَّ  التاريخ إىل ارجعوا معاوية، ابن يزيد راية ربت يُقاتل كاف الوائلي أكذوبة
 سيِّد على وافرتاء كذبٌ  ىذا! أكاذيب ىذهِ  واِ  أكاذيب ىذهِ ! ؟..الكبلـ ىذا تقبلوف ىل الوقائع،

 بل نية بسوء ال يفرتوف ىؤالء أقوؿ أنا قطعاً  الصَّدر، باقر زُلَمَّد السيِّد افرتى كيف علينا ومرَّ ! هداءالشُّ 
 ،(التأريخ ح فدؾ) كتاب ح ثبَّتو الغريب ااِلفرتاء وىذا ادلؤمنٌن أمًن على افرتى حٌن ادلرّكب، اجلهل بسبب
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 حروب ح بكر أيب لواء ربت كجنديٍ  قاتل عليَّا أفَّ  من حياتو، آخر ح بياف آخر ح وثبَّتو حياتو أوؿ ح
َمتٌن، احلَلقتٌن ح َتقدَّـ فيما الوائلي كبلـ علينا ومرَّ  صريحٌ  افرتاءٌ  وىو الردة،  أفَّ  من السابقة احللقة ح ادلتقدِّ

 ! اءوافرت  كذبٌ  ىذا السَّقيفة، راية ربت ادلسلمٌن جيوش ح القتاؿِ  إىل أوالدهُ  أرسل ادلؤمنٌن أمًن
 اإلماـُ ) كتاب من أخذه أنَّوُ  يل يبدو اإلنشائية األدبية الطريقة هبذهِ  الوائلي ينسجوُ  الَّذي الكبلـ ىذا

 الوسط ح ذكرىا وانتشر أمرىا انتشر الَّيت الكتب من ىو الكتاب وىذا العبليلي، ا لعبد( احُلسٌن
 الكتاب هبذا ادلعجبٌن من الصَّدر باقر زُلَمَّد لسيِّدا أفَّ  ومعروؼٌ  الشَّيء، بعض عنو ربدَّثتُ  وقد النَّجفي،
 من وىو احليدري كماؿ السيِّد اعتمدهُ  ما علينا مرَّ  وقد .الكتاب ىذا من يأخذوف شلَّن أيضاً  وتبلمذتوُ 

 أمًن فشل خبصوص الكتاب ىذا ح ورد فهمٍ  ومن حديثٍ  من اعتمده ما الصَّدر، باقر زَلمَّد السيِّد تبلمذة
 ! مشروعو وح سياسيتو ح ٌنادلؤمن

ِ:المؤمنينِأميرِفشلِعنِيتحدَّثِوىوِالحيدريِللسيِّدِالفيديوِىذاِنشاىد
 حّتَّ  فشل، ماذا؟ عليَّاً  أفَّ  كيف إمجاالً  ُأشًن أنا يُطاِلعوف، غداً  ا شاء إفْ  انتهى، الوقت األسف مع .]..

 .[... الَفَشل أسباب نُعاخ ؟ماذا نعاخ أفْ  البُدَّ  ننهض أف أردنا إذا درساً  نأخذهُ 
 ُنشاىد العلمية األمانة تتحقَّق أفْ  وألجل الصورة تكتمل حّتَّ  أيضاً  عليكم عرضوِ  من البُدَّ  آخر فيديو ىناؾ

  :الثَّاين الفيديو
 دا بكافر، ليس الكفرِ  ناقل مقصودي ىاه، أنا ذىنك يروح ال ضلن أقوؿ من يقوؿ، ىو ضلُن، أعزائي يقوؿ]

 قبلها قرينة، بيها أنا، بابا ضلُن، يقوؿ ىو السيِّد يقوؿ يطِلع يروح واحد بكرة ىّسو ىؤالء، تكلما أنقل
 قضيَّة قرينة، أنَّوُ  قضيَّة ح قلنا ما مثل كبلـ أنقل دا أنا لك، أفعل ماذا قطعتها انت خوب بعدىا، قرينة،
 مخس موالنا أخذوىا راحوا ىذي موالنا ي،العبليل ا عبد عبارات نقرأ كنَّا احنا إجراءاتِو، ح علي   فشل
 أوربا وح النَّجف ح نشروىا موالنا األتقياء، ادلتديّنٌن ادلؤمنٌن شوفوا ليلو؟ ويا ادلواقع ُكلّ  على ونشروىا ثواين
 شهادة تعيش دا انت بأنَّو يقوؿ حّتَّ  إيو، حّتَّ  رمضاف، شهر ح عليو سبلـ ادلؤمنٌن أمًن شهادة ليلة قمّ  وح
  ..[.عليّ  فشل علي   فشل قاؿ احليدري السيِّد وا شيگوؿ، مالو ادلوبايل وعلى ادلؤمنٌن ًنأم
 بكتاب ُمعجبٌ  ىو حديثوِ  خبلؿ من يبدو ولكن ادلنطق، ىذا يتبىنَّ  احليدري السيِّد إفَّ  أقوؿ ال أنا

ا كبًن حد   إىل العبليلي بطرح ُمعجبٌ  فهو العبليلي،  إىل رجعنا إذا واضح وىذا ما، حد   إىل طرحو يقبل وردبَّ
 وىي ومطبوعة، موقعوَ  على موجودة وىي احليدري كماؿ للسيِّد األصوؿ علم ح دروس ىذه الدرس، نفس

/ 16: بتاريخ ،180 الدرس رقم ،(األدلَّة تعارض: )عنواف ربت الدرس ىذا موقعِو، من ُأِخَذت يدّي، بٌن
، فشلِ  عن فيو ربدَّث الَّذي ،1435/  األوَّؿ ربيع  مل ُبثَّ  الَّذي علي   فشلِ  عن ادلوجود ادلقطع علي 

 - :يقوؿ فهو إليو، أشرتُ  ما منو ُيستفاد أفْ  ؽلكن كبلـ ىناؾ ااضرة داخل ولكن حذفوه، يطبعوه،
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ِالُسنةِعلماءِمنِواقعاًِِيُعدُِِّالعاليليِاهللِعبدِالعاّلمةِالعاليلي،ِاهللِعبدِللعاّلمةِالحسينِاإلماـِكتاب
 شتائمِيشتمِالوىابيِلالتِّجاهِاآلفِبأنَّوُِِتجدوفِولهذا - كبلمو ىذا - المجاؿِىذاِفيِالمحّققينِمن
ِذىنكمِإلىِيُتبادرِلِطبعاًِِالحقائق،ِمنِكثيراًَِِكَشفِألنَّوِشتيمة،ِبعدهِما - العبليلي ا عبد -

ِفيِالحقائقِيقوؿِولكنَّوُِِذلك،ِغيرِوإلىِوالثَّانيِاألوؿِبالخليفةِوُمعَتِقدُِسّنيِىوِيبقىِأبداً،ِشيعي،
 ..!!ادلؤمنٌن أمًن فشل عن العبليلي بو ربدَّث ما احلقائق ىذه مجلة فمن - الحسينِاإلماـِكتابوِِ

 السيِّد دبنطق ىذا يُذكِّركم أال - المعاديةِالسياسةِونجاحِعليِ ِسياسةِفشلِأسبابُِ - :44 صفحة ح
يقة فشل عن يتحدَّث وىو التأريخ ح فدؾٌ  كتابوِ  ح الصَّدر باقر زَلمَّد  فاطمة فشل عن الطاىرة، الصدِّ

ِونجاحِعليِ ِسياسةِفشلِأسباب - !ادلنطق ىو ادلنطق تبلحظوف أال..!! األوَّؿ اخلليفة ذكاء بسبب
، إىل ُمقتنعٌ  أنَّو ويبدو احليدري كماؿ السيِّد طرحوُ  الَّذي ىو ىذا - المعاديةِالسياسة  حد   إىل أقوؿ ال حد 

  .ما حد   إىل بعيد،
 ىنا وأنا ،311 و 310 صفحة ح وحّتَّ  يستمّر، الكبلـ أيضاً  48 صفحة ح ادلوضوع ذلذا تربيراً  غلد قد
ا ادلوضوع، ىذا عند أقف أفْ  أريد ال  ادلؤسَّسة، نفس ِىيَ  ِىيَ  الكتاب، هبذا احليدري السيِّد بتأثُّر جئت إظلَّ

 يبدو الوائلي الشَّيخ الوائلي، الشَّيخ منطق ادلنطق، ذلذا الصَّدر باقر زَلمَّد السيِّد منطق موافقة ادلدرسة، نفس
 أو هبا أدىل الَّيت التعابًن نفس ىنا، موجودة األدبية التعابًن وحّتَّ  الكتاب ىذا من ادلعلومات ىذه أخذ أنَّو

ِسنيِّوِمنِوالعشرينِالثانيةِيُناىزِحسينٌِِكاف -:يقوؿ العبليلي ىو ،434 صفحة ح منها قريبٍ  بشكلٍ 
 أفريقيا، إىل يعين الغرب إىل - الغربِإلىِالحملةِفيِواإلصالحِالبعثِِِبشعلةِيُلوِّحِجندياًِِذىبِحينما

ِوَحشَّدِالجموعِأشبَِِّطنجةِإلىِطرابلسِبينِماِالممَّلكُِجرجيرِأفَِِّعن - :يتحدَّث ىو ذلك بعد
ِفيِوكافِالتطوعِعلىِالنَّاسِوتدفَّق -:436 صفحة ح يقوؿ أف إىل - ممكلتوِأطراؼِمنِالجند

  .أفريقيا ح للقتاؿ تطّوعوا ىؤالء - عباسِابنِاهللِوعبدِوالُحسين،ِالَحسنِمقدِّمتهم
 أمًن أفَّ  من السَّابقة احللقة ح أيديكم بٌن وعرضتو ذكرتوُ  الَّذي حديثوِ  ح الوائلي أشار ادلعلوامة ىذه إىل

ِابنُِِاهللِوعبدِوالحسينِالحسنِمقّدمتهمِفيِوكاف - ادلسلمٌن جيوش ح يُقاتلوف أوالده أرسل ادلؤمنٌن
ِفأخذواِالقتاؿِمصاؼَِِّىبطواِحتَّىِطويالًِِيُكنِولم - السَّفر ح أسرعوا - راحلينِوخفُّواِعباس

 إفريقيا، ح يعين -ِالبربرِعلىِفيوِالخناؽِضاؽِبالقصير،ِليسِأمداًِِالحربِرَحىِودارتِمواضعهم
ِإلىِشرقاًِِالذَّاىبِالجيشِفيِالُحسينِانتظمِسنينِبضعِوبعد - أفريقيا ِِشاؿ كَّافسُ  ىم فالرببر

ِظاللهاِتحتِكريماًِِوقضىِلهاِعاشِالَّتيِاهللِكلمةِسبيلِفيِبروحوُِمضحيَّاًِِنفسوِباذلًِِطبرستاف
ِقبلِأوِاليـوِألحدٍِِليسِماِالدـِعظاميَّةِمنِلوُِِالنَّبيِسبطُِِالُحسينُِِفهذاِالحمراء،ِوبنودىاِالدامية
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 صفحة ح ىذا - غايتوُِمُثلُِِتحدوهِجنديٍِِكأيِِِّالواجبِرايةِتحتِيمضيِفهوِذلكِومعِاليـو
ثنا العبليلي فنرى ،438   .طربستاف وح إفريقيا ح احلسٌن قتاؿ عن ػُلدِّ

َِوَفدِالُحسينِأفَِِّعساكرِابنِذكر - زماننا ح اسطنبوؿ يعين - قسطنطينيةِعند - :340 صفحة وح
ِالَّذيِالجيشِفي - !من؟ - أميرهِكافِالَّذيِالجيشِفيِالقسطنطينةِإلىِغازياًِِوتوجَّوِمعاويةِعلى
ِاألمثاؿِجملةِإلىِالُحسينُِيضيفوِجديدَِمَثلٌِِىذاِالثانية،ِالغزوةِوىيِمعاويةِابنِيزيدِأميرهُِِكاف

ِيزيدِقيادةِتحت - من؟ - قيادةِتحتِولكن -:يقوؿ أفْ  إىل - الذاتِإنكارِفيِضربهاِالَّتيِالرفيعة
 لكم ينقلها الَّيت الرتّىات ىذه آخر إىل - كثيراًِِشيئاًِِالمستهترةِأخبارهِِِمنِالُحَسينِيسمعِكافِالَّذي

 يزيد راية ربت يُقاتل كاف الوائلي الشَّيخ يقوؿ كما أسنطبوؿ ح قسطنطينية ح فاحُلسٌن الوائلي، شيخكم
 أقوؿ حٌن قلت كما كّذاب، وائلي  ! األكاذيب؟ ىذه على ربكموف ماذا! أنتم؟ تقولوف ماذا معاوية، ابن

 من رللسٍ  ُكلّ  ح ولكّنو سبّر، أفْ  ؽلكن كذبتٌن، واحدة، كذبةً  نقل أنَّوُ  ولو األكاذيب، ينقل إنَّوُ : كّذاب
اباً  يكوف أفبل أيديكم، بٌن والوثائق احلقائق وىذه زُلَمَّد، آؿِ  على األكاذيب ينقل رلالسو  صحيح !’!كذَّ

 بنسبة مكتبيت يقوؿ ىو النَّواصب، ُكتب من األحاديث ينقل ىو يعلم، ولكنَّوُ  نيَّة، سوء دوف من أنّو
 البعض ويصف الكاح أحاديث يرفض البيت، أىل أحاديث ح ُيشكِّكُ  ادلخالفٌن، ُكتب من ىي% 95
  .البيت أىل حبديث جاىلٌ  جاىل، الرجل يعلم، ال كاف وإف بالزبالة، منها

ِ:عليناِأعيدوىا07ِِبرقمِالمرقمةِالوثيقةِىذهِنفسِأعيدواِجاءاِر
 احلقَّ، شجرة سقى حّتَّ  ادلسلمٌن محى عن دفاعاً  متتالية وقايع ثبلث ح جراحو ػلمل احلسٌن وقف] 

 الفتوح ثرى ح دماء يسكب أفريقيا فتوح ح احُلسٌن نزؿ عندما اذلجرة، من 26 سنة ح: األوىل الدفعة
 من وَسَكب طربستاف فتوح ح ،30 سنة القتاؿ إىل ونزؿ اجلراح، من أومسةٌ  وعليو ورجع احلقّ  شجرة لًنوي
 مع وقاتل أسطنبوؿ فتح ح ،49 سنة ونزؿ احلقَّ، شجرة وسقى إضافية أومسةً  جسده على ومحل دماه

 مسهماً  لتستقبل رقبتو ِعدُّ ويُ  لُتقطع يدهُ  يُعدُّ  الليلة ىذهِ  مثل ح ووقف اجلراح، من أومسةً  ػلمل ورجع ادلسلمٌن
 .[احلقّ  شجرة أصلِ  ح وليضعوُ  احُلسٌن ليحملو ُثَّ  الدـ ليهبط ث
 ،(ُحَسينِِمنَِِْوأَنَاِمِّنِّيُِحَسينٌِ: )وآلو عليو اُ  صلَّى زُلَمَّدٌ  عنوُ  قاؿ والَّذي نعرفوُ  الَّذي ُحَسٌنٌ  أسألكم أنا

 إالَّ  منو يبقَ  ومل تُراب وإىل بالية عظاـٍ  إىل ربوَّؿ الَّذي ىذا وى ىل الوائلي؟ عنو يتحدَّثُ  الَّذي ىذا ىو ىل
 احلسٌن وكاف صلسة دماؤه الَّذي ىذا ىو ىل! الضريح؟ وراء من للوائلي يَلوح الَّذي وادلوقف ادلضموف

 رسوؿ رؽلةُ ك ىي الَّيت ادلقدِّسة كرؽلَتو ؼُلضِّبُ  وحٌن الشَّريفة بدمائوِ  وجهو يُلطِّخ حٌن بنفسو نفسو ينجِّس
، حليةُ  زُلَمَّد، حليةُ  ىي الَّيت حليَتوُ  ؼُلضِّب حٌن! ا؟  ىو ىو ىل احُلسٌنُ  ىذا بدمائو، ؼُلضِّبها كاف علي 
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 يتحدَّثُ  الَّيت النَّجسة بدمائو ووجَهوُ  وجبهَتوُ  عمامَتوُ  فيُنجِّسُ  بنفسو نفسوُ  ينجِّس الوائلي عنو يتحدَّث الَّذي
 طربستاف وح أفريقيا ح الضبلؿ رايات ربت يقاتل نفسوُ  نفسو، ىو احُلسٌن ىذا وى ىل! ؟..الوائلي عنها
: ُيصرِّح والنَّيب ُولد أف ُمنذ ادلعصـو اإلماـ وىو جنديّاً  يكوف وكيف..!! الزَّىراء أُمِّو قَػتَػَلة رايات ربت

 البداوة أغبياء من غيب   راية ربت جنديّاً  اإلماـ يكوف كيف ،(قَػَعداِأوِقَاَماِِإَماَمافِوالُحسينِالَحسن)
 األنكى! زُلَمَّد؟ وآؿ زُلَمَّد أعداء من احلمقى اجلّهاؿ ىؤالء بأمر يأسبر جنديّاً  يكوف كيف! العرب؟ وصحراء

 ضلنُ ! الوائلي؟ حسٌنُ  ىذا أـ احُلسٌن، ىذا ىو معاوية، ابن يزيد راية ربت ُمقاتبلً  جندياً  يكوف أفْ : ذلك من
 ..!!الوائلي ُحسٌنُ  ىو زُلَمَّد حسٌن أفَّ  أعتقد ال إنَّين د،زُلَمَّ  حسٌن عن نبحثُ 
 األوصاؼ هبذه ىذا الوائلي ُحسٌنُ  بو، يل عبلقةَ  ال ىذا الوائلي، ُحسٌن من إليك أبرأُ  ا، بقية يا سيِّدي

َِسَكنََِِدَمكَِِأفََِِّأْشَهدُِ) :تالزِّيارا زُباطبو الَّذي ُحَسينك أوايل إينِّ ..!! واليتوِ  ومن منو اِ  بقيَّةَ  يا إليك أبرأُ 
ِِبكََِِوَطُهَرتَِطُهْرتَُِِمَطهَّرِطَاِىرٍِِطُْهرٍِِِمنُِِْمَطهَّرِطَاِىرٌِِطُْهرٌِِأَنَّكَِوَأْشَهدُِِالُخْلد،ِوَطهَّرِالُخْلدِِفي

 عنو يتحدَّثُ  الَّذي حسٌنٌ  أمَّا ىذا، ىو أواليو الَّذي حسٌنٌ  اخلُلد، بوِ  َطُهر الببلد بوِ  َطُهرت مثلما ،(الِباَلد
 أفْ  بعد حّتَّ  صلسة دماؤه الَّذي ىذا الوائلي، عنو يتحدَّثُ  الَّذي ىذا! ؟..ُحسينا ُأمسّيو كيف ىذا الوائلي

 يتحدَّث الَّذي ىذا النَّاصيّب، للفقوِ  وفقاً  حّتَّ  طاىرة فدماؤه اسُتشِهد إذا ادلسلم دبسلم، ليس ىذا استشهد،
 حسٌن، امسو يقوؿ حٌن يكذب الوائلي! أدري ال امسُو؟ ما ىذا، ىو ةٍ ِملَّ  أيِّ  من أدري ال الوائلي عنوُ 

 أيضاً، أقوؿ أنا احلسٌن، خادـ وتقولوف حسيُنها وىذا الوائلي مدرسةُ  ىذه ىذا، غًن ىو نعرفوُ  الَّذي حسٌنٌ 
 وكثًناً  كثًناً  لُحَسٌنل أساء فقد الواقع أرض على فعَلوُ  ما أمَّا! بنيَّتوِ  خادـٌ ! أبرت جاىلٌ  للُحَسٌن خادـٌ  ولكّنو
 ..!! وكثًناً 

ِ:والسبعينِالثَّانيةِالوثيقةِإلىِنستمع
 وجود العامل تنّبهلو، العامل ىو شنو ا، شاء إف الليلة اياه لك أشرح اللي شويو ادلهم ىذا عامل أكو]

 األجنيب، عنصرال يعين اشلوف زين، شويّو تنّبهلي ادلسلمٌن، تأريخ ح الوحدة مصادر لضرب األجنيب االصبع
 بٌن ما يزيد عاش زين، مسيحيٌن، كلب بنو كلب، بين أخوالوِ  عند اترّّب  يزيد ترّّب؟ وين يزيد الرجاؿ

 منو؟ وندؽلو معلمو وبعد، النصافره، أيدي على باألديرة كلها دراستو يدّرسونو، اللي ىم كانوا النصافره،
 ابن منصور ابن سرجوف ىالشكل، مو سرجوف اثنٌن منو؟ مالو ادلستشارين ادلعروؼ، الشاعر األخطل
 يديروف كانوا اللي ادلؤسَّسة ىاي ىالدولة ماؿ ادلستشارين اثنٌن، ذوال تنّبهلي، نفروخ، وزاغا سرجوف،
  .[اجلو ىذا ح ترّّب  الرجل شؤونو،
ُِكِتبََِِيـوِينالُحسَِِقُِتلَِ: )يقولوف يقولوف؟ ماذا زُلَمَّد آؿ ادلضحك، السَّاخر ادلنطقُ  ىذا ادلؤامرة منطق
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 إمامنا عن ينقلوُ  الشَّريف، الكاح كتاب من الثَّامن اجلُزء ح الُكليين شيخنا لنا ينقلوُ  الكبلـ ىذا ،(الِكَتاب
 ػُللِّلُ  ىكذا ا ا، كبلـ ىذا ا، عن ينقلوُ  ا ورسوؿ ا، رسوؿ عن ينقلوُ  الصَّادؽ وإمامنا الصَّادؽ،

 ىكذا ا احلِليَّة، من وليس التفكيك من يعين التحليل من ػُللِّل احلسٌن، قتلَ  سِّرُ يُف ىكذا احُلسٌن، قتلَ 
 إىل الوائلي احُلَسٌن، قتلَ  لنا يشرحوف ىكذا زُلَمَّد آؿُ  ىكذا، والصَّادؽُ  ىكذا وزُلَمَّدٌ  احُلسٌن، قتلَ  لنا يُفسِّر

 الرومّية، الدولة البيزنطّية، الدولة أفَّ  دلنطقا ىذا بنفس الشِّيعيّ  الوسط ح يتحدَّث من ىناؾ ذىب؟ جهةٍ  أي
 الكتاب من وادلراد(..!! الِكَتابُِكِتبَِِيَـوِالُحَسينِقُِتلَِ: )ىذا ىو زُلَمَّد آؿ منطقُ  القوؿ، من ىراءٌ  ىذا

 شروعادل ىذا نّفذوا الَّذين الصَّحابة من رلموعةٌ  كتابِتها وعلى مضموهِنا على اتَّفق الَّيت مةؤو ادلش الصَّحيفة
 الَّيت اجملموعة إبليسّي، بإشراؼٍ  قطعاً  وُخطِّط وُكِتب ُرِسم قد برنارلها كاف فالسَّقيفةُ  ساعدة، بين سقيفة ح

  .السَّقيفة حكومة شكَّلوا الَّذين ىم الربنامج ذلك نفَّذت
 ساعدة، بين سقيفة ح احُلَسٌن قُِتل أنّو صحيحٌ  ساعدة، بين سقيفة ح الكثًنوف يقوؿ كما ليس احُلَسٌن قُِتل

 ىو ىذا الكتاب، ُكِتب يوـَ  كاف الشُّهداء سيِّد دلقتل احلقيقيّ  التحليلُ  ناقص، ربليلٌ  التحليل ىذا ولكن
 منطقٌ  ىذا التفاصيل، وىذه وعبّلف وفبلف النصراين سرجوف ادلستشار عن احلديث ىذا أمَّا. زُلَمَّد آؿ منطق
اً، سخيفٌ  قطيب   ِالُحَسينِقُِتلَِ: )زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّدٍ  مدرسةِ  منطق ىو وىذا الوائلي ةمدرس منطقُ  ىو ىذا جدَّ

  بو؟ نعتقد الَّذي كُحسيِننا ىو ىذا الوائلي ُحسٌنِ  ح شيءٍ  فأيُّ  ،(الِكَتابُِكِتبََِِيـو
ِ:والسَّبعينِالثَّالثةِالوثيقةِإلىِنستمع

 من العاشر يـو احلسٌن يقوؿ مؤلِّف فرد أكو لك، وذكرت سنتٌن قبل لك ضربت أنا يسأؿ، واحد يعين]
 قلت نعم،: يل قاؿ أدبية، فد شيخنا: لو قلت توج، ىو مات ا رمحوُ  لقيتو طيب، ألف، 12 قتل ارَّـ

 اعليها سبر بس معّلكة كو، ما شي ُكل وأعّلگها أنظّفها كلها دجاجة ألف 12 لك أجيب أرد أرجوؾ: لو
 أالؼ ست يعين دقيقة نص مثبلً  للوحدة: نقوؿ مسافة؟ تاخذ شگدا واحد، واحد بيها تقطع بيدؾ وادلوس
 ساعة كم ىاه دقيقة أالؼ ست با؟ تطلع ساعة كم وّزعها دقيقة أالؼ ست زين،: يل قاؿ دقيقة،
 التسعٌن، قريب عن عبارة ستة يعين أالؼ ستة ساعة، 15 ،14 حوايل اذلا تطلع تقريباً  دقيقة األلف تطلع؟
 مار وأنت إذا نعم لك، يريد أياـ أربعة ثبلث فيو اللي الوقت تشوؼ ىالدقائق على اقّسمه أالؼ الستة
 .[..ىذي ىالكتابة تكتب شيخنا عليك عيب مو بيو، تقطع الدجاج على

 رلموعة ح الربنامج ىذا نفس ح بالتفصيل القضية ىذه ناقشتُ  فقد الوائلي الّشيخ أُناقش أفْ  ىنا أريد ال
 ح كامبلً  وتفصيبلً  ربقيقاً  وستجدوف احللقات ىذهِ  تراجعوا أفْ  ؽلكنكم ،(والنشر الطي قوانٌن) حلقات

 وأيضاً  الوائلي طرحها الَّيت القضيَّة ىذه مجلتها ومن كرببلء، وحوادث دبجريات تتعّلق الَّيت ادلطالب من كثًنٍ 
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 وطرحها احلسينّية، ماسةاحل ح طرحها ادلطّهري الشَّيخ وأيضاً  ،(ادلنرب مع ذباريب) كتابو ح طرحها ىو
 قوانٌن) حلقات رلموعة تُراجعوا أفْ  ؽُلكنكم بالتفصيل القضيَّة ىذه وأمثاؿ القضيَّة ىذه تناولتُ  آخروف،

 إفْ  كامل بشكلٍ  الربنامج ىذا بث وسُيعاد أخرى، ومواقع زىرائّيوف موقع على موجودة وىي ،(والنشر الطَّيِّ 
 ح مسَّيتوُ  كما ادلنطق هبذا يتعامل الوائلي أفَّ  إىل أشًن أفْ  أريد فقط ينلكنَّ  .انتهائوِ  بعد تعاىل ا شاء

 ىذه مع بو تعامل الَّذي ادلنطق ىذا ىو الدجاج أبو منطق! الدجاج أبو دبنطق والنَّشر الطيّ  قوانٌن حلقات
  .غًنىا ومع الواقعة
 يتحدَّث حٌن القرآنية، موزِىابر  يستهزئُ  وىو خصوصيتها يدرؾُ  كيف ولكن خصوصّيات ذلا كرببلء واقعة

 ا عبد ابن لسعد الرموز ىذه احلسن ابن احُلجَّة زماننا إماـُ  ويُفسِّرُ  ،﴾ويْعص﴿ كرببلء عن برمزيَّةٍ  القرآف
َرةَِىاَلؾَُِِوَىاءَِكرَباَلءَِكاؼ) :الُقمِّي األشعري ِالُحَسينَِعَطشَُِِوَعينِالَحَسينِظَِاُلمِيَزِيدَِويَاءِالِعتػْ

رَُِِوَصاد ِكالـِكاؼ -:يقوؿ( للُقرآف علميٍ  تفسًنٍ  ضلو) كتابوِ  ح علينا مرَّ  كما الوائلي(. الُحَسينَِصبػْ
 بالعبثّية ذلك ويصف - صفصطائيِوصاد - الكبلـ عن عجز يعين - عيِ ِوعينِيروىِوياءِىراءِوىاء

 الكتاب ح احلسينّية الرموز يافب ح احُلجَّة اإلماـِ  منطقَ  يصفُ  ادلنرب على يتحدَّثُ  وحٌن الُقرآف، تفسًن ح
 التفاصيل يُدرِؾ أفْ  لوُ  أنّ  الثَّقافة ىذهِ  وػلملُ  العقلّية ىذه ػلمل الَّذي سُلرِّفة، عجوزٍ  منطقُ  بأنَّو الكرمي

 راجعوا التفاصيل َتعرفوا أفْ  أردمت إذا الرخيص، ادلنطق هبذا يتحدَّث ولذلك كرببلء، ح حدثت الَّيت واألسرار
 الكرمي الُقرآف وكلمات وروايات أحاديث من ُمذىبلً  تفصيبلً  ستجدوف والنَّشر الطي نٌنقوا حلقات

 . والعرتة الكتاب منهج عّودتكم، كما وادلعصومٌن،
ِ:واألربعينِالسَّابعةِالوثيقةِإلىِنذىب

 برجلي أسحگها أنا گّدامك ىاي أخي يا لك أُگل تعبدوىا، أنتوا ال الرتبة، ىاي برجلك وتسحگها]
 .[زين زبلص، ما ىاي خّلصها، دي الفهم، عدـ ىالتعمُّد ليش و ىالسطحية ليش و،ىسّ 

 الشَّيخ ىنا أدري ال أنا برجلِو، الرتبة ىذه يسحق وأنَّوُ  سُلالفٍ  مع نقاشٍ  ح احُلسٌن تربة عن ىنا يتحدَّث
 ىنا أنَّوُ  أو..!! مصر ح فكا حينما دبداِسو احُلسٌن تربةَ  هبا داس فعبلً  الَّيت الواقعة عن يتحدَّث الوائلي

 احُلسٌن تربة عن يتحدَّث ىنا والوائلي ادلضموف ىذا ولكن بالضَّبط، أدري ال افرتاضي، نقاشٍ  عن يتحدَّث
 بعض مع نقاشٍ  ح دخل حينما حبذائِو احُلسٌن تُربةَ  هبا داس الَّيت ادلعروفة بالواقعة ذّكرتين برجلو يسحقها الَّيت

! ذلك؟ لفعلِ  ُمربِّرٍ  من ىناؾ ىل حبذائو، وداسها الرتبةَ  فأخرج الرُتبة، َىذه تعبد شِّيعةال أفَّ  حوؿ ادلخالفٌن
 خادـٌ  بأنَّو نفسو يصف شخصٍ  من احُلسيين األدب من فهل شرعاً، جاز ولو! شرعاً؟ ذلك غلوز ىل

 القضيَّة الوائلي، شَّيخال على ِحكراً  يكن مل األمر ىذا ىذا؟ باجملوِّز جاء أين ومن! ؟..ىذا يفعل أفْ  للُحسٌن
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 وجاء الدعوة، حلزب التابعة الدين أصوؿ لكلية عميداً  كاف حينما العسكري مرتضى السيِّد عن معروفة
 نقاشٍ  ح معو ودخلوا العسكري، مرتضى السيِّد مكتب إىل ودخلوا الكّلية، زاروا الُسنَّةِ  من األشخاص بعض

 من يعّدوهنا وىذه..!! أماَمهم حبذائو وداسها الرتبة فأخرج الشِّيعة يعبدىا الَّيت احلسٌن تربة إىل الكبلـ ووصل
 ! مناقبوِ  من ىذه يعّدوف العسكري مرتضى ُيصنِّموف الَّذين مناقبِو،

 أف ذلك؟ على الشريعة من الدليل ىو ما ذلك؟ على الدليل ىو ما احلسٌن؟ تربةُ  َُّتاف شرعيٍ  رُلوِّزٍ  بأيِّ 
 كرببلء، تراب على ظلشي نعم كرببلء، تُراب على ظلشي أنَّنا من يقولوف الَّذين حّتَّ ! احلسٌن؟ تربةُ  ُتداسَ 
، حكَموُ  فإفّ  للسجود زلبلً  يكوف لكي معّينة هبيئةٍ  جِعل أو ألواح ح وُجِعل ُأِخذ إذا الرتاب ىذا ولكن  يتغًنَّ
 ح ادلوجود الرتاب حّتَّ  عاـ بشكل كرببلء تراب كرببلء، تراب حّتَّ  إىانُتو، غلوزُ  وال يتغًنَّ  الشَّرعيُ  احلكم
 لرتاب اإلىانة ظاىرهُ  ما منو يصدر اإلنساف كاف إذا نعم، كرببلء، تراب إىانة بنيَّة إىانتو ذبوز ال الشارع
 يقصد أف ولكن آخر، أمر ىذا كرتاب، الرتاب ىذا مع يتعامل أنَّوُ  باعتبار النيَّة ىذه دوف من ولكن كرببلء

 أفْ  لنا ػللّ  نعم مقدَّسة، كرببلء فرتبة ذلك، غلوز ال الشارع ح ادلوجود الرتاب ذاى كرببلء، تراب إىانة
 تربة مع نتعامل أفْ  أمكن لو وإالَّ  الضرورة، وبسبب احلرج بسبب الرتاب سائر مع نتعامل كما معها نتعامل
 أفْ  للنَّاس ؽلكن وال رةمنتش تربة الرتبة ىذه ألفَّ  ولكن ىذا، لوجب ُقدسّيَتها فيها ضلفظُ  بطريقةٍ  كرببلء
 حرج، فهناؾ عسًنة، حينئذٍ  احلياة فستكوف الرتاب سائر مع هبا يتعاملوف الَّيت الطريقة بغًن معها يتعاملوا

 ىل ولكن الرُتاب، أنواع بقيَّة مع نتعامل كما كرببلء تُراب مع التعامل غلوز اجلهة ىذه من ضرورة، ىناؾ
 ! النيَّة؟ وهبذه كرببلء برتاب َنستهٌن أف لنا ػللُّ 

 كما الرتاب ىذا مع نتعامل أف لنا أجازوا األَِئمَّة ولكن خصوصّياَّتا، ذلا مقدَّسة تربةٌ  ىذه ذلك، غلوز ال
 فرتبة االحرتاز بقصد أو التربّؾ بقصد تراباً  أخذنا إذا لكن اليومية، احلياة شؤوف ح الرتاب بقيَّة مع نتعامل
 فاإلماـ يفعل، الصَّادؽ اإلماـ كاف كما نفعل أفْ  أو لوحاً  نصنع أف السجود بقصد أو حرز، احُلسٌن
 ؼُلَرط خيط، رأسو ح كيس يعين خريطة احُلسٌن، تُرابَ  فيها يضع صفراء خريطةٌ  لديو كانت الصَّادؽ
 لئلماـ فكاف ُيَشّد، يعين ؼُلَرط خيط رأسو ح كيس ،(اخلراطة أبو ػيسچ: )يقولوف العراقية باللهجة فُيَشّد،

 أفْ  يريد فحينما پاودر، بشكل يعين كرببلء، تراب احلسٌن، ترابَ  فيوِ  يضعُ  ؼُلَرط أصفر كيسٌ  لصَّادؽا
 فيسجد سجودِه، موضع على الرتاب فيصبُّ  الكيس ىذا يفتح يعين اخلريطة، يفتحُ  تقوؿ الروايات ُيصلِّي

 أو الطريقة هبذه عملنا فسواء الكيس، ح ويضعوُ  ثانية مرَّةً  الرتاب ىذا غلمع صبلَتوُ  ُيكِمل أفْ  وبعد عليو
 مستطيلة، مثلثة، دائرية، بأشكاؿ سلتلفة، بأشكاؿ طينية ألواح ُتصنع أفْ  ومعروؼ معهود اآلف ىو كما

 األلواح ىذه أو اخلريطة ىذهِ  ح للسجود أُِعدَّ  الَّذي الرُتاب ىذا إىانة غلوز ال ىنا طينية، ألواح مربّعة،
 ػلاَفظ أف وغلب يُهاف، أفْ  األشكاؿ من شكلٍ  بأيِّ  غلوز ال لبلستشفاء، ُأِخذَ  الَّذي الرُتاب ىذا أو الطينّية
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 ح خصوصّياتو عن أحّدثكم أف أريد ال ىنا وأنا احُلَسٌن، تُراب ىو ىذا ارتمة، األماكن ح يوَضع وأفْ  عليو
 . ذلك خبلؼ على دليل أيّ  أو رُلوِّز أي يوجد وال الشرعي، ادلوقف ىو ىذا الرِّوايات،

 أو! الُقرآف؟ ظُلزِّؽ أفْ  لنا غلوز فهل وكذا، كذا الُقرآف ح تعتقدوف أنَّكم من وقاؿ شخص جاء إذا اآلف يعين
 الرتبة ىذه ُمقدَّس، ادلصحف ىذا الُقرآف أفَّ  كما ىذا، غلوز ال! ىذا؟ غلوز ىل! بأرجلنا؟ الُقرآف ندوس
 مطاعٌ  فأمرهُ  الرتبة، ىذه تقديسَ  لنا شرَّع الَّذي نفسوُ  ىو صحفادل تقديسَ  لنا شرعَّ  الَّذي ُمقدَّسة، أيضاً 
ا الرتبة، هنٌن أفْ  أو ادلصحف هُنٌن أفْ  تربيراً  يعطنا ومل ىناؾ، مطاعٌ  وأمره ىنا،  ح العالية، الضرورات ح ردبَّ

 إىانة فهذهِ  ،احُلسٌن تربة ُتداس أفْ  ناصيب   مع نقاشٍ  مسألةِ  ح ولكن ذلك، غلوز قد احلياتية الضرورات
 .عليو وسبلموُ  اِ  صلواتُ  احلسٌن ترابِ  قيمةَ  يعرفوف وال احلسٌن، ىو َمن يعرفوف ال ىؤالء للحسٌن،

 سبرّ  الدين، أصوؿ كلية ح مكتبو ح حبذائوِ  احُلسٌن تربةَ  داس الَّذي العسكري مرتضى السيِّد أفَّ  الغريب
 من اإليرانية القوات تدخلها عراقية منطقة وأوَّؿ اإليرانية العراقية احلرب وتكوف إيراف إىل ويذىب الُسنوف

 ح واإليرانية العراقية احلدود بٌن ما العراقي الشِّماؿ أقصى ح منطقة عمراف، حاج منطقة العراقية األراضي
 ةمنطق ىي العراؽ أراضي من اإليرانية العراقية احلرب ح اإليرانية القوات دخلتها منطق أوؿ العراؽ، ِشاؿ
 من تأكَّدتُ  فإينِّ  صحيحاَّ  األمر وكاف الوقت ذلك ح شاع كما العسكري مرتضى بالسيِّد وإذا عمراف حاج
 احُلسٌن تراب يدوسُ  وىو ادلوقف ذلك بٌن أقارف أفْ  أردتُ  ألنَّين ذلك وتتّبعتُ  وقتِو، ح األمر وتتّبعتُ  ذلك
 من دبقدارٍ  جيئوين أفْ  الطلبات ويُرسل الرَّسائل يُرسل أفْ  وبٌن الدين أصوؿ كلية ح مكتبوِ  ح قدمو ربت
 ويقولوف برتبٍة، جيئوين أف![ أدري ما عّمو؟ خالو؟ گرايبو؟ عمراف حاج أدري ما أنا] عمراف، حاج تربة

 ىو ىل أدري وال للعراؽ، أشواَقو وأظهر وِشّو الرتاب ىذا وأخذ عمراف حاج منطقة تربة من دبقدار جاُءوه
 مثل إىل اإلنساف يقود التوفيق سوء ولكن حاؿ، أيّ  على ادلسرحيات، من سرحّيةم كذب، أو صدؽ ىذا
  .ىذا

..!! عمراف حاج تراب على لوجهوِ  ومقلِّباً  شامَّاً  وسيكوفُ  ُمقدِّساً  سيكوف حبذائوِ  احُلسٌن تراب يدوس الَّذي
 حوائج قضاء على يقدروف يت،الب أىل شيعة من شيعتنا، من الَّذين إفَّ  تقوؿ الرِّوايات ذبري، ىكذا األمور

 حوائج بقضاء يُبتَلوف يُبتَلوف؟ شيءٍ  بأي ذلك يفعلوف ال ولكنَّهم اإلمكانية عندىم قادروف، شيعتنا،
 مستوى على ىذا واخلذالف، التوفيق قانوف ىو ىذا والطبيعي، ادلنطقي الشيء ىو ىذا النَّواصب،

 مستوى على ذلك، نرى حكومات، ستوىم على ذلك نرى وضلنُ  مرجعيَّات، مستوى على حكومات،
 قادراً  شيعتنا من كاف من البيت، أىل من قانوف قانوف، ىذا أحزاب، مستوى على ذلك، نرى مرجعيات،

 عن أربدَّث يستطيع، ال الَّذي عن أربّدث ال قادر، أنَّوُ  مع قضائها ح يسعى وال شيعتنا حوائج قضاء على
 االبتبلء، هبذا يُبتَلوف فإهّنم ذلك إىل يبادروف وال الشِّيعة حوائج قضاء على الشِّيعة من القادرين عن القادر،
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م  تقـو شيعيَّة حكومات ستجدوف حولكم، الَّذي الواقع ح دّققوا النَّواصب، حوائج لقضاء سبباً  يكونوف أهنَّ
 وحّتَّ  بذلك، تقـو معروفة شيعية أحزاب ستجدوف بذلك، تقـو ُعليا شيعيَّة مرجعيات ستجدوف بذلك،

 تربةِ  على خٌديو يُقلِّب أفْ  ذلك يقوده حبذائو احُلسٌن تربةَ  يدوس الَّذي فهذا ومؤسَّسات، وذُبَّار أشخاص
 ُتداس حبيث احلدّ  ىذا إىل احُلسٌن برتبة االستهزاء منطق ادلنطق، ىذا بالِعرَب، مؤلى احلياة عمراف، حاج

 ..!! باألحذية
 ا رمحة الوائلي الشَّيخ كبلـ ح ادلشاىدوف يُدقِّق كي :والسبعينِالرَّابعةِالوثيقةِثانيةِمرَّةِأعيدواِرجاءاًِ
 :عليو

 برجلي أسحگها أنا گّدامك ىاي أخي يا لك أُگل تعبدوىا، أنتوا ال الرتبة، ىاي برجلك وتسحگها]
 .[زين زبلص، ما ىاي خّلصها، دي الفهم، عدـ ىالتعمُّد ليش و ىالسطحية ليش ىّسو،

 أصحابُ  اجلميع الشِّيعّي، الوسط ح الشَّائع ادلنطق ىو ىذا ادلخالف، إرضاء ألجل ادلنطق ىذا ادلنطق، ىذا
 األوَّؿ ىاجسهم الشخصيات، األحزاب، ادلؤسَّسات، ادلراجع، الشِّيعة، من السلطة ح ىم الَّذين القرار،

 ذلك؟ تفعل أُمَّة ىناؾ ىل ن؟الدي من ىذا ىل! أدري ال دلاذا؟ عنَّا، يرضوف ادلخالفٌن صلعل كيف واألخًن
 قد والقلوب العقوؿ ىذه إفّ . إليو منجذبٌ  الشَّيء وشبيوُ  التوفيق، سوء إنَّوُ  معنا؟ ذلك يفعلوف ىم ىل

 ال وىو سلالفاً  يُقنع أفْ  ألجل احُلسٌن تُربة يدوس أف الوائلي يدفعُ  الَّذي ما وإالَّ  النَّاصيّب، بالفكر ُأشِبعت
 مع الشِّيعة ِقصَّة ىي ىذه..!! بو يبايل ال اآلخر والطرؼ احُلسٌن تُربة مع األدبَ  أساءو  الرُتبةَ  داس يقتنع،
ينيَّة الشِّيعيَّة ادلؤسَّسة قصَّة الُسنَّة،  الشِّيعيّ  الواقعُ  ىو ىذا الُسنَّة، مع احلكومات قصَّة الُسنَّة، مع الرَّمسيَّة الدِّ
 ..!!البائس

 النَّاس إبعاد من السَّابقة، احللقة ح عنو احلديثُ  مرَّ  الَّذي التفكًن ىذا ينطلق الذوؽ ىذا نفس من
 ..!! اجلذر نفس ىو ىذا العبَّاس، قرب حوؿ ويدور غلري الَّذي ادلاء خبصوصّية االعتقاد وتسخيف

 ادلؤمنٌن، من كنَّا إذا أنت، أنا، ادلؤمن، سؤر مؤمن، أي ادلؤمن، سؤر رواياتنا ح: ىنا أطرحوُ  سؤاؿ أقوؿ أنا
اـ الشِّيعة، العلماء، اخلطباء، الوائلي، الشَّيخ األعلى، ادلرجع  سؤر ادلؤمنة، ادلؤمن، ادلؤمن، سؤر احلسٌن، ُخدَّ

ا شرابِو، من ادلتبّقي ادلاء، من مثبلً  يشربوُ  شلَّا ادلتبّقي معناه؟ ما تعرفوف سؤر ادلؤمن،  على أيضاً  يطلق وردبَّ
 سؤر طعامِو، من وحّتَّ  شرابوِ  من ادلتبّقي على يطلق ادلؤمن سؤر ىلاألو  بالدرجة ولكن طعامو من ادلتبّقي
 سبعٌن من شفاء ىو مجيبًل، وليس نظيفاً  ليس وعاء ح أو آنية ح كاف لو حّتَّ  ادلتبّقي ادلقدار ىذا ادلؤمن
 أنا ادلؤمن، ىذا شفيت المس قد ادلتبّقي ادلاء ىذا ألفَّ  دلاذا؟ بذلك، نعتقد وضلنُ  تقوؿ ىكذ الرِّوايات داء،
 عبّلف، أو فبلف أو الوائلي الشَّيخ أو األعلى ادلرجع أو أنتم أو أنا سواء ادلؤمن ىذا: أقوؿ أفْ  أريد ىنا

اً  عتيق عتيق، عتيق، نعاؿ فردة لو يساوي]  عليكم، با![ ؟..العباس الفضل بأيب قيس ما إذا ووصخ جدَّ
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 عتيق، نعاؿ فردة لو يساوي] مّنا، واحد أي أنتم، أنا، ادلنرب، عميد األسفل، ادلرجع األعلى، ادلرجع كاف
 ىذا سؤر كاف فإذا! العباس؟ الفضل بأيب قيس ما إذا ادلنزلة ىذه يساوي[ بالزبالة وراميو وقذر ووصخ عتيق

 وىو داء، سبعٌن من شفاء سؤره وىذا آخرِه، إىل حاؿ أيّ  على...[ وصخة أسنانو مؤمن، وشلوف] ادلؤمن
 ادلياه ىذه أمَّا أنتم، الشرعية األحكاـ ىذه تعرفوف بادلبلقاة، يتنجَّس معتصم، غًن القليل اءوادل قليل، ماء

 بطريقة وزلفوظة كثًنة مياه ىذه بادلبلقاة، تتنجَّس ال كثًنة مياه ىذه كثًنة، معتصمة مياه ىذه اجلوفية
 كثًنة، بادلبلقاة تتنجس ال عتصمةمُ  جوفية مياه بشرياً، حفظاً  ليس احلفظ ىذا األرض، ربت زلفوظة ربّانية،

 وتطوؼ ربّانية، بطريقةٍ  وزلفوظة متحرّكة وجارية كثًنة مياه ادلياه، ىذهِ  لكثرة ادلتنّجسة األشياء ُتطهِّر ىي بل
  .العبَّاس قرب برتبة وزبتلط! ىذه؟ مياهٍ  أيُّ  العبَّاس، قرب حوؿ
 قرب حوؿ احُلسٌن، قرب حوؿ أين؟ الذَّىبية كرببلء ربةت الذَّىبية، كرببلء تربة ىذه احُلسٌن، قرب تربة ىي ىذه

 احُلسٌن، قُػبَّة كّلها كرببلء مركز، احلسٌن قُػبَّة احلائر، منطقة ادلنطقة، ىذه الشهداء، قبور حوؿ العبَّاس،
 ح الطاىرة ادلنطقة ىذه ح ىو القبة ىذه قلبّ  أين؟ الُقبَّة ىذه قلبُ  ولكن احُلسٌن، حائر كّلها كرببلء

 ح رُبفظ مل ربَّاين، حبفظ الباري حبفظ زلفوظة ُمعتصمة كثًنة مياه جوفية مياه ىذهِ  والعبَّاس، احُلسٌن طقةمن
 وزبتلطُ  العبَّاس، قرب حوؿ تطوؼ جارية متحرِّكة كثًنة مياه طبيعي، ربّاين خزَّاف ىذا اإلنساف، صنعوُ  خزَّاف
 َخَدمة أسأؿ أنا..!! ُمقدَّسة مياه نعم، مقدَّسة، مياه ىذهِ  ؟ادلياه ذلذه ُقدسيَّةٍ  أيُّ  الشَّريف، قربهِ  برتابِ 

 أال النَّاس! ضلُن؟ ضلرتمو أال ادلاء ىذا أوساخ، فيو ادلاء ىذا ادلاء، األرض، غسلتم إذا اآلف: العّباسي الضريح
 دلاءا ىذا من القداسة إىل وأقرب وأطهر أنظف ىناؾ ادلاء أفّ  واحلاؿ! لبلستشفاء؟ ادلاء ىذا من تأخذ

 ..!! للتنظيف الشريف احلـر أرض على ادلوجود
ينيَّة ادلؤسَّسة تقـو دلاذا ُمقدَّسة، مياه ىذه  كما العسكري، وُمرتضى الوائلي غلهل كما جلهلها الشِّيعيَّة الدِّ

ينيَّة ادلؤسَّسة احُلسٌن، تُربةِ  قيمةَ  ىؤالء غلهلوف  فسؤر !!هبا رب ؾالت من الشيعةَ  فتمنع ادلياه، ىذه قيمةَ  ذبهل الدِّ
 األكرب، اخلطيب األعلى، ادلرجع كاف لو حّتَّ [ قذر وصخ عتيق نعاؿ فردة] قيمتوُ  تبلغ ال الَّذي ادلؤمن
 ال العبَّاس الفضل بأيب قيسوا ما إذا وآباؤكم، وجّدي وأّمي أيب اجلميع، أنتم، أنا، األعظم، السياسي القائد
 ىذه علينا تنطبق ذلك ومع..!! الدرجة ىذه من الرتيليونات من واحد إىل وال الدرجة ىذهِ  إىل حّتَّ  نصل

 طينةُ  وسبتزجُ  العبَّاس، حوؿ يطوؼ الَّذي ادلاء هبذا بالكم فما داء، سبعٌن من شفاء ادلؤمن سؤر: األحاديث
ينيَّة للمؤسَّسة التوفيق وسوء للشِّيعة، التوفيق سوء ىذا! بِو؟ الشَّريف قربهِ   ادلوقف ىذا قفت أف الشِّيعيَّة الدِّ

 ..!! الّسليب
 ربوَّلت الَّيت احُلسٌن تربة القضيَّة نفس اجلذر، نفس إىل تعود التصّرفات وىذه األفعاؿ ىذه ُكلّ  وتبلحظوف

 ىذا الزوَّار، أنظار تتوجَّو ال كي دلاذا؟ الرتبة ىذه أخفوا ادلنطق، ىذا بنفس ىو الكرامة ىذه إخفاء دـ، إىل
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 ذلذا أو الُسينِّ  ذلذا يُبٌنِّ  لكي حبذائو احُلسٌن تُربةَ  فيدوس الوائلي بو يتحدَّث يالَّذ ادلنطق ىذا نفس ىو
 دبعرفةِ  اجلهلُ  ىو اجلذر ىذا واحد، جذرٍ  إىل تعود ُكلُّها األمور ىذه يُناقشو، الَّذي ادلخاِلف ذلذا أو النَّاصيبّ 

  .الوائلي مدرسة ح زُلَمَّد آؿ عنواف ح زلنا ال ..!!ُكُحسيِنَنا ليس ُحسيَػنُػُهم أفَّ  ويبدو زُلَمَّد، وآؿِ  زُلَمَّدٍ 
ِ:والسبعينِالخامسةِالوثيقةِإلىِمعاًِِنستمع

 وؽلشوف عليل يسّووه واحد عليها، ويركبوف بعًنة ذلم يشرتوف أف مصرّين ُىمَّ  السنة، ىا عـز عندىم كانوا]
 مو تنّبهلي، واقع أحچيلك ال، أنا، قصة أحچيلك دا مو ال العليل، يطّلعوف زين، تنّبهلي بلندف، بارؾ هبايد
 ال، ال أبداً، رسلهم، على ذولو تتصّور انت ىذولو زين، شوية تنّبهلي ىذا، واقع ال، لطيفة، أحچيلك جاي

 ػلولّلي يريد مهزلة، مسخرة، إىل احلسٌن ػلولّلي احلسٌن، ػلولّلي يريد اللي ىذا كبلـ، ببل رسلهم على مو
 بأي عصر؟ بأي إنتوا نعاج، ولك ملّبس، ايذبّوف وأربعة َّتلهل مره شنو، مادري ملّبسٌن قاسم فرد احلسٌن،

 الوضع وشنهو اآلف؟ حالة بيا وين احنا جراحَنا؟ على تلعبوف جراحنا؟ على ترقصوف ده ليش إنتوا؟ تأريخ
 .[أحياء وُىمَّ  اببالوعة أدفنهم هبؤالء أظفر لو أنا وا: لو گلت إنتوا؟ وراكم منو ىذا،

 ما حسٌن صداـ حّتَّ  بالوعة، ح أحياء وىم احلسٌن َخَدمةِ  بدفن وقاـ ُسلطة للوائلي كاف ما اللي  حلمدا
 ذلم حفروا بالوعات، ح أحياء وىم ُدِفنوا ما النَّاس يعين الطريقة، هبذه كانت ما اجلماعية ادلقابر ىذا، فعل

 ..!! أحياء وىم بالوعة ح احلسٌن َخَدمة فنيد أفْ  فًنيد الوائلي الشَّيخ أمَّا ودفنوىم، األرض ح
 ح بارؾ اذلايد عن يتحدَّث ىو لندف، غًن ح أو لندف ح النَّاس من رلموعةً  أفَّ  الوائلي ُيضًن الَّذي ما: أوَّالً 

وا أفْ  لندف،  ذلك، على يعرتضوف ال الببلد أىلُ ! شعائرىم؟ ؽلارسوا أف مشاعرىم، عن شعورىم، عن يُعربِّ
 أيادي الطقوس ىذه وراء أو ادلشاعر أو الشَّعائر ىذه وراء أفَّ  يتصوَّروف الَّذين وىؤالء تعرتض، ال والنَّاس
 ؽلارسوف الَّذين ىؤالء الشِّيعة؟ ضرَّر الَّذي ىو من: أقوؿ أنا! الوائلي ىو كما ساذجة عقوذلم ىؤالء خفيَّة
 أكثر ىؤالء! الشِّيعة؟ ضرَّر الَّذي ىو من! ؟..يبالناص الفكر ىذا بُكلِّ  جاءنا الَّذي الوائلي أـ الطقوس ىذه
 ىذه ُكلّ  أو، أو، الشَّافعي، من أو القرطيب من أو الكبًن التفسًن من الوائلي يصّبو الَّذي الفكر ىذا أـ ضرراً 

 من! البيت أىل على وافرتاءات أكاذيب أكاذيب، اخلط طوؿ على الحظتم وأنتم واالفرتاءات، األكاذيب
 ! ضرراً؟ كثرُ أ الَّذي ىو

 الَّذين أحد وأنت مسخرة، الشِّيعة ىم ما بالشِّيعة، السُّخرية ستسّبب احُلسينيَّة الشَّعائر ىذه أفَّ  لنفرتض
 األكاذيب ىذه معىن ما وإالَّ  النَّاصيب، الفكر هبذا عليك مضحوؾ مسخرة أيضاً  وأنت منهم، تسخر

 يزيد راية ربت يقاتل احُلسٌن أفَّ  معىن ما! صلسة؟ سٌناحل دماء أفَّ  معىن ما! البيت؟ أىل على واالفرتاءات
 ادلشروع عن تنطق أنت! ِبُكلِّوِ  إبليس وراءؾ! ناصيب فكر وراءؾ! أنت؟ وراءؾ الَّذي من! معاوية؟ ابن

 أنت ىل صلسة، استشهادهِ  بعد احُلسٌن دماء إفَّ  تقوؿ حٌن زُلَمَّد آؿ عن تنطقُ  أنت ىل وإالَّ  اإلبليسي،
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 أنت ىل! الطمث؟ عن ُمنزَّىة الزَّىراء أفَّ  عنهم ورد الَّذي ادلعىن هبذا تستهزئ حٌن زُلَمَّد ؿآ عن تنطق
 أنت ىل! معاوية؟ ابن يزيد راية وربت السَّقيفة راية ربت يُقاتل احلسٌن إفَّ  تقوؿ وأنت زُلَمَّد آؿ عن تنطق
 تزور ولكنَّك تراب ىو تراباً، تزور إنَّك تزوره حٌن ا رسوؿ عن تتحدَّث حٌن زُلَمَّد آؿ عن تنطقُ 

 ح باليةٍ  ِعظاـٍ  وعن علي   عظاـ عن تتحدَّث أفْ  زُلَمَّد آؿ أدب من ىذا ىل! الذكريات؟ تزور ادلضموف،
 والسبعينات والستينات اخلمسينات من! وراءؾ؟ الَّذي َمن إليك يوجَّو أف البُدَّ  السؤاؿ ىذا! كرببلء؟

 ادلرجعيَّة ووراء الشِّيعيَّة، ادلرجعيَّة وراءؾ وراءؾ، الَّذي من نعرؼ ضلنُ  اآلف، وإىل والتسعينات والثمانينات
 ادلنطق ىذا الشِّيعيَّةُ  ادلرجعيَّة تؤيّد دلاذا إبليس، الشِّيعيَّة ادلرجعيَّة وراء يكن مل لو وإالَّ  إبليس، الشِّيعيَّة

 دوف من والسبعٌن، اخلامسة الوثيقة إىل نستمع نُ وضل مسعتموه الَّذي الكبلـ ىذا يل قولوا! ؟..األبرت اإلبليسي
 ىو وىذا الفضائيات على وموجودة اإلنرتنت على موجودة الوائلي رلالس ولصق، قص دوف ومن ربريف

 من الوثائق ىذ ُكلّ  الوائلي، ومنطق الوائلي حديث ىو ىذا وصورتو، بصوتو والبعض بصوتو البعض كبلمو،
 !؟..الشَّيطاين ادلنطق سُبثِّل أـ الرَّمحاين ادلنطق لسُبثِّ  اآلف وإىل 1 رقم الوثيقة

 بعد إليكم وأعود حديثي أوقف قُرب، قد لندف دلدينة الي التوقيت حبسب والصَّبلة األذاف وقت أفَّ  أرى
 .والصَّبلة األذافِ  فاصل
 ...  ِفيَها ُمْسَتودَعِ الْ  َوالسِّرِّ  َوبَِنيَها َوبَػْعِلَها َوأَبِيَها فَاِطَمة َعَلى َصلِّ  اللَُّهمَّ 

 زاؿ وال النَّاطق، الكتابُ  برنامجِ  حلقاتِ  من ادلئة بعد والثَّبلثٌن اخلامسة احللقةِ  ح وضلن إليكم عدتُ  قد ىا
 األذاف فاصل قبل عرضها متَّ  وثيقةٍ  آخر، (الوائلي مدرسة ح زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّد: )العنواف ىذا رَبت احلديثُ 
  :والصبلة
ِ:أخرىِمرَّةِبثَّهاِأعيدواِرجاءاًِِوالسبعوفِالخامسةُِِالوثيقةُِ

 وؽلشوف عليل يسّووه واحد عليها، ويركبوف بعًنة ذلم يشرتوف أف مصرّين ُىمَّ  السنة، ىا عـز عندىم كانوا]
 مو تنّبهلي، واقع أحچيلك ال، أنا، قصة أحچيلك دا مو ال العليل، يطّلعوف زين، تنّبهلي بلندف، بارؾ هبايد
 ال، ال أبداً، رسلهم، على ذولو تتصّور انت ىذولو زين، شوية تنّبهلي ىذا، واقع ال، لطيفة، حچيلكأ جاي

 ػلولّلي يريد مهزلة، مسخرة، إىل احلسٌن ػلولّلي احلسٌن، ػلولّلي يريد اللي ىذا كبلـ، ببل رسلهم على مو
 بأي عصر؟ بأي إنتوا نعاج، ولك س،ملبّ  ايذبّوف وأربعة َّتلهل مره شنو، مادري ملّبسٌن قاسم فرد احلسٌن،

 الوضع وشنهو اآلف؟ حالة بيا وين احنا جراحَنا؟ على تلعبوف جراحنا؟ على ترقصوف ده ليش إنتوا؟ تأريخ
 .[أحياء وُىمَّ  اببالوعة أدفنهم هبؤالء أظفر لو أنا وا: لو گلت إنتوا؟ وراكم منو ىذا،
 ناس ىؤالء األبرت، الفكر ىذا تبثُّ  حٌن الوائلي، الشَّيخ أيُّها زُلَمَّد آؿ جراح على ترقصُ  الَّذي أنت وا

 أثرَ  ال واشتباُىهم فخطُأىم ُمشتبهٌن أو سُلطئٌن كانوا لو احُلسٌن، شعائر يُقيموف عندىم ما غاية مساكٌن،



  15/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 531 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 44 - 
 

 الوقت ح ًنكب بضررٍ  ىو ما وىذا الشِّيعة، من السُّخرية ذلك سُيسبِّب تقولوف أنتم الشِّيعّي، الواقع ح لوُ 
 ىذه إىل النَّواصب حديث وعلى األبرت الفكر على أجياالً  تُريّب  الوائلي مدرسة زالت وال أجياالً  ربّيتَ  الَّذي

 شيعة من أحدٍ  على ُيسلِّطو مل الَّذي  احلمدُ  بالوعة، ح أحياءً  احلسٌن َخَدَمة يدفن أفْ  يُريد ىو اللحظة،
 ادلنطق، هبذا الوائلي يتحدَّث الَّذي الوقت ح طاغوت، منطق ىذا أموّي، منطق ادلنطق ىذا البيت، أىل
ينيَّة ادلؤسَّسة استطاعت حٌن ُنبلحظوُ  ضلنُ  ادلنطق وىذا  الشِّيعّي، الواقع ح ما حد   إىل يَدىا تبسط أفْ  الدِّ

 من بإذفٍ  َحدثت رامةالكَ  ىذهِ ..!! دـ إىل ربوَّلت الَّيت الرتبةَ  أخفت حٌن واضحة ُحسينيَّة كرامةً  زُبفي ىاىي
 معرفةً  أكثر أنتم فهل ورعايتو َنظره ورَبت احُلجَّة اإلماـ من بإذفٍ  حدثت إذا إذنِو؟ دوف من أـ احُلجَّة اإلماـ

ا أـ! منو؟ وحكمةً   للضريح اجملاورُ  ادلاءُ  ىو وكذاؾ! حدثت؟ فكيف ورعايتو، نظرهِ  دوف من حدثت أهنَّ
 من الشِّفاء اُ  َجعل الَّيت بالرتبة اختلط ماءٌ  ىذا الشَّريفة، الرُتبة ىذهِ  بسبب ُمقدَّسٌ  ماءٌ  العباسي،

ينيَّة ادلؤسَّسة سبّكنت حٌن خصوصّياَّتا،  !! ونفَّذت فعلت عنها الزّوار وإبعاد ادلعامل ىذه َطمس من الدِّ
 أحياءً  احُلسٌن َدَمةخَ  ولَدفنَ  بالرُتاب، الشَّريف السرداب لدفن مبسوطة يدهُ  كانت لو الوائلي الشَّيخ كذاؾ

ا يبدو الدفن عملية ىذه بالوعة، ح  األمر صاحب سردابِ  دفنِ  على يصرُّ  فهو تفكًنِه، ُمفردات من أهنَّ
 آؿِ  حديثَ  دفن مثلما أحياء وىم بالوعة ح احُلسٌن َخَدَمة لدفن سبكَّن لو يتحدَّث قُػوَّةٍ  ِبُكلّ  وىنا بالرتاب،

 القمامة من ىائل ركاـ إلينا، ينقلها الَّيت القمامة ىذهِ  من الركاـ ىذا ربت مَّدزلَُ  آؿِ  فكرَ  دفن مثلما زُلَمَّد،
 ذلم، ىنيئاً  حلساً، يلحسونو وىم البيت أىل شيعة على بوِ  يتقّيأ النَّاصيب الفكر من والقاذورات واألوساخ

 ..!! النَّاصيبّ  القيء هبذا ذلم ىنيئاً 
ِعنِسميرِأبوِشيخناِيتحدَّثُِِكيفِوالستينِالسَّابعةِالوثيقةِإلىِنستمعِالطريقةِبهذهِيتكلَّمِماِمثل

ِ:الدرباشة
 فد تصّدرىا، اخلًنية اجلمعية اجمللة ىذي اإلسبلمية، زين، اآلداب، رللة من األخًن العدد قريت بالصدفة أنا]

 ىذه قوؿي ىذا، شنو يقوؿ زجاج، ويضرب درباشة بروحو واحد أنَّوُ  يعين ادلتَّبع، ىالطقس عن يسأؿ واحد
 انقدؾ، ما أبداً  هبذا أنقدؾ ما أنا طيب ادلعجزة، طريق عن وجوده يثبت ا األولياء بعض لؤلولياء معجزة

 بدليل با مّتصل أنَّو على يربىن وجوده يظهر يريد ىا، والويل وليك بدعاء يستعملها ىذا إنتَ  تگوؿ دلا
 .[مقبوؿ وجو إذلا شلكن أقوؿ تضرّه، ما وىوّ  غًنه تضر ماتضرّه، أشياء أنَّو

 عن اللساف بذلك يتحدَّث فهو إليكم، األمر أترؾ تعليق، بأي أُعلِّق أفْ  أريد ال ىنا أنا! تقولوف؟ ماذا
 !الدرباشة عن اللِّساف هبذا ويتحدَّث احُلَسٌن، َخَدَمة

ِ:معاًِِنستمعِكيِوالسبعينِالسابعةِالوثيقةِإلىِنذىب
 أنا أجي ال آخر، شيء ىذا وعند شيء ىذا عند العبادة وسيلة ادة؟العب وسيلة شنو العبادة وسيلة ىسو]
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 ىيچي، يسّووف بروسهم يهّزوف قاعدين مسطولٌن شنو ذوال يقوؿ ناس بعض عندنا وأكو ىاه، بديع أصًن
 احرتمو، ىذا، من أعلى َّتذيب عندؾ إنتَ  خّليك ىكذا، ا إىل توصلو وسيلة عنده ىذا ىاه، ا، ا
 .[ىاه وأشياء، أشياء عندؾ مثلو، عندؾ ىم انت ا، إىل الوصوؿ باذباه يتحّرؾ جاي فاآل ىذا ألف

 ! البيت أىل منطق خبلؼ يقوؿ، كما العبادة وسائل احرتاـ
 . واحد ىذا توقيفية العبادات الفقو ح نعرؼ ضلنُ : أوَّالً 

 من يُعَبد أفْ  ػلبّ  ا إبليس، عبادةك ىذه إبليسية، عبادات ىذه يريد، حيث من يُعَبد أف ػلبّ  ا: وثانياً 
 .ا يريده الَّذي ىو ىذا زُلَمَّد، وآؿ زُلَمَّدٍ  حيث من فُيعَبد يريد، حيث

 بالضَّبط، عريب ابن منطق ىو ادلنطق ىذا زُلَمَّد، وآؿ زُلَمَّدٍ  بدينِ  لو عبلقةَ  ال ادلنطق ىذا ادلنطق، ىذا أمَّا
اه عبادةٍ  ح ىم اجلميع أفَّ  يرى يالَّذ عريب، ابن منطق ىو ادلنطق ىذا  ال ىنا أنا وتعاىل، سبحانو ا باذبِّ
 وسيلة ىذه رؤوسهم ػُلرِّكوف الَّذين ىؤالء بأفَّ : يقوؿ ىو ولكن النقطة، ىذه عند طويبلً  أقف أفْ  أريد

 أفَّ  ذبد دلاذا! َسٌن؟احلُ  َخَدَمة ربرـت ال دلاذا إذاً  الطرؽ، وىذه الوسائل ىذهِ  ضلرـت أفْ  وعلينا ا إىل توصلهم
ا منطقي واقع ذلا الدرباشة  ويهّزوف ويرتاقصوف يتمايلوف الَّذين ىؤالء أفَّ  وذبد لؤلولياء، معجزةً  تكوفُ  وأهنَّ
 وسيلةً  ؽلتلكوف أيضاً  ىؤالء أفَّ  ذبد ال دلاذا ا، إىل للوصوؿ وسيلةً  ذلك أفَّ  ذبد ا، ا قائلٌن رؤوسهم
باً؟ فتكوفَ   أنت تكوف ال فلماذا مهّذباً، يكوف بأف تأمرهُ  أنت احلاالت ىذهِ  ينتقد الَّذي ىذا تأمر أنت! ُمهذَّ
 ! اجلَِلف؟ الصَِّلف ادلنطق ىذا دلاذا! احلسٌن؟ َخَدمةِ  مع ُمهّذباً 
 على وُيصرّ  السِّرداب، دفن على ُيصرّ  اخلط، طوؿ على تتكرَّر القضيَّة ىذه وىي األبرت، ادلنهج ىذا ىو لكن

 على حصَّل أنّو لو يتمىّن  الوقت نفس وح اإلماـ، عليها يسًن الَّيت األرض وال ُمقدَّساً  ليس اإلماـ بيت أفَّ 
 نفس من ينطلقاف وعلا ادلنطق، ذاؾ أخو ادلنطق ىذا ىو! بو يتربَّؾ كي بأقدامهم الصحابة بعضُ  داسوُ  ترابٍ 

 الفارؽ ىو ما البيت، ألىل ادلخالفِ  بالفكرِ  شَبعالػمُ  العقل ىذا نفس من النَّاصيّب، اجلذر نفس ومن ادلكاف
 أيَّة لوُ  غلد وال ادلقدَّس السرداب دفن على ُيصرّ  الوائلي الوائلي، مدرسة صميم من وعُلا الفكرتٌن ىاتٌن بٌن

 أفْ  يتمىّن  الصَّحابة، بعضُ  داسها ترابٍ  حلفنة القدسّيةَ  وغلد اإلماـ، عليو ؽلشي الَّذي للرتاب وال ُقدسية،
 . وصورتو بصوتوِ  أحاديثوُ  ومّرت بو، فيتربّؾ الرتاب ذلك من يناؿ
 َخَدمة بعضَ  يدفن أفْ  يُريدُ  ولكنَّوُ  وغًنىم، الصوفّية يفعلوُ  ما ػلرـت الدرباشة، ػلرتـُ  ُىَو، ُىوَ  الكبلـ وىنا

ينيَّة سَّسةادلؤ  نظر ح اآلف ادلنطق، ىذا ىو! أحياء وىم بالوعةٍ  ح شعائَرىم ؽُلارسوف حٌن احُلسٌن  مثل الدِّ
 الزَّىراء وأعداء النَّواصب ولكن! قطعاً  غلوز ال ذلا؟ الشرعية واحلقوؽ األمواؿ مثبلً  ُتدفع أفْ  غلوز القناة ىذه
 عرضناه ضلنُ  الكبلـ وىذا! دلعاشهم ادلناسبة الظروؼ ولتوفًن حلمايتهم الشَّرعية واحلقوؽ األمخاس ذلم ُتدَفع

 واضح، وبشكلٍ  بذلك صرَّح الَّذي ىو السيستاين السيِّد وكيل اخلفَّاؼ حامد رجعيَّة،ادل بُنيةِ  داخلِ  نفس من
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 ولذا ادلؤسَّسة، ىي وادلؤسَّسة ادلنطق، ىو ادلنطقُ  الزَّىراء، أعداء وعلى النَّواصب على تُنَفق الشَّرعية األمواؿ
 !!البرتاء ادلؤسَّسةِ  ذلذه رمسي   ناطقٍ  أفضلَ  الوائلي كاف
 على أعرتض ال أنا بغداد، ح الكيبلين القادر عبد يزوروف الُسنَّة الزوار من جملموعةٍ  الفيديو ىذا و،فيدي ىناؾ

 ىذا ُعِرض لو أقوؿ ولكنَّين الُسنَّة، عن باحلديث يل شأفَ  ال أساساً  أحرار، وىم طقوُسهم ىذه طقوسهم،
ينيَّة ادلؤسَّسة على األمر  لكنْ  ذلك، ح احلقّ  وذلم أحرار فهؤالء ادلنهج ذاذل وفقاً  ،(أنفسنا) دلنهج وفقاً  الدِّ
 الَّذي ادلاءُ  العّباِس، وماءُ ! إليها ينظروا أفْ  من الشِّيعةُ  ؽُلَنع والكرامةِ  ادلعجزةِ  دـِ  إىل ربوَّلت الَّيت احُلسٌن تُربةُ 
 .األبرت ادلنطق ىو ىذا! فائدة وال فيو نفعَ  ال وأنَّوُ  بوِ  االستهزاءِ  على الشِّيعةُ  يُرّبَّ  العّباسِ  بطينةِ  تربَّؾ

 ..!!الكيبلين القادر عبد يزوروف والزّوار الفيديو معاً  ُنشاىد
 تؤّدي أف تريد فيما أحرار النَّاسُ  بطقوسهم، يل شأفَ  ال عاـ، وكل سنة كل العود ا شاء وإفْ  مقبولة زيارة
 الَّيت الوسائل ىذه أماـ ُمهّذباً  تكوف أف عليك عليو، ا رمحةُ  الوائلي شيخػُػنا يقوؿ وكما طقوِسها، من

 اإلسبلـ، إىل ستؤّدي الَّيت اجلداوؿ نفس اجلداوؿ ىي دامت وما ا، إىل للوصوؿ طريقاً  النَّاسُ  يتَّخذىا
 اإلسبلـ ىذا إىل تقودنا فاجلداوؿ أخرى، أماكن من تنبع جداوؿ وىناؾ زُلَمَّد آؿ من تنبع جداوؿ فهناؾ

ينيَّةِ  ادلؤسسةِ  على يُعَرض لو األمر اىذ حاؿ، أي على األصيل  أحرار، وىم أنُفُسنا ىؤالء سيقولوف الدِّ
! الشِّيعّي؟ الواقع داخلَ  بقوَّةٍ  تتحرَّؾ السَّقيفةِ  دودةُ  دلاذا أقوؿ لكن ،[بيهم شغل لنا ما واحنا أحرار عّمي]

 .ذلك من أكثر أقوؿ أف أريد وال
ِ:والسبعينِالثامنةِالوثيقةِإلىِبكمِوأذىب

 على الدـ ساؿ وحلم، دـٌ  بأنَّو احُلسٌن على نبكي صلي جاي ما بعاشوراء ضلتفل عندما احنا األمر واقع ح]
 كل نعم، يزيد، أمثاؿ أيدي على حلمٌ  ويتقّطع يسيل دـٌ  ا رسوؿ أبناء من يومياً  ال، اللحم، وتقّطع األرض

،  .[أبداً  ُقِطع، بلحمٍ  وال أُريق بدـٍ  نتمّسك ال ضلن يـو
 يُفكِّر، أفْ  دوف من يتكلَّم الرَّجل ىذا ويتكلم، يعتمد أساسٍ  أيِّ  على أدري ال الرَُّجل ىذا! ىذا؟ منطق أي

 ويضربوف يرقصوف والشِّيعة براحتك، تكلَّم لوُ  وقالت ظهرهِ  ح يَدىا وضعت الشِّيعيَّة ادلرجعيَّة أفَّ  والسَّبب
 والوسيلةِ  األسلوبِ  من احلكمة بادلئة مئة ؼُلالفُ  ادلنطق ىذا! ىذا؟ منطقٍ  أيُّ  وكبلمو، حلديثوِ  الدفوؼَ 
 حلموِ  على الظُّلم وقوعِ  عرب ادلظلومّية معاين يُركِّز أفْ  أراد الُشهداء سيِّد الشهداء، سيِّدُ  اتَّبعها الَّيت والطريقة
 ووصيَّة ادلاء، َنشربُ  عندما احُلسٌنِ  عطشَ  نتذكَّر أفْ  تأمرنا الَّيت األحاديث معىن ما وإالَّ  ودمو، وجسدهِ 
 وعن حلمٍ  عن تتحدَّثُ  أليس الوصيَّة ىذه ،(فَاذُْكُرونيَِماءٍَِِعْذبََِِشرِبُتمَِمهَماِِشيعتي: )لشيعتوِ  احُلَسٌن

 جسدهِ  ح تكاثرت الَّيت باجلراحات رمسها اللوحة؟ ىذه رسم كيف ا عبد أبو رمسها الَّيت اللوحة! ؟..دـٍ 
  !!اجلراح باطن ح وجراحٍ ! اجلراح على وجراحٍ ! احاجلر  جبنب جراحٍ  الشَّريف،
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ـُِ) ـُِ - شيٍء؟ بأي - اْلُمَغسَّلَِِِعَلىِالسَّاَل ـِِِاْلُمَغسَّلَِِِعَلىِالسَّاَل ـُِِالِجراح،ِِبَد ِاْلُمَجرَّعَِِِعَلىِالسَّاَل
ـُِ - تُركِّز؟ شيءٍ  أيِّ  على ادلقدسة الناحية زيارة - الرَِّماحِِبَكاَساتِِ ِالسَّالـُِِالَخِضْيب،ِالشَّْيبَِِِعَلىِالسَّاَل

 على التأكيد - بِالَقِضيبِاْلَمْقُرْوعِِِالثػَّْغرَِِِعَلىِالسَّاَلـِالسَِّليب،ِالَبَدفَِِِعَلىِالسَّالـُِِالتَّرِيب،ِالَخدَِِِّعَلى
ـُِ - الّدـ وعلى اللَّحم ـُِِالذَّاِباَلت،ِالشَِّفاهَِعَلىِالسَّاَل َِعَلىِالسَّالـُِِت،الَغائَِراِالُعُيوفَِِِعَلىِالسَّاَل

ـُِِالَعارِيَات،ِاأَلْجَسادَِِِعَلىِالسَّاَلـِالشَّاِحَبات،ِالُجُسوـِِ ـُِِالسَّاِئاَلت،ِالدِّماءَِِِعَلىِالسَّاَل َِعَلىِالسَّاَل
ـُِِاْلُمَقطََّعات،ِاأَلْعَضاءِِ  إىل اظرةٌ ن مضامينها أكثرُ  ادلقدَّسة النَّاحية زيارة - (الػُمَشاَلتِالرُُّؤوسَِِِعَلىِالسَّاَل

  !احلقيقة ىذهِ  أراد الَّذي ىو احُلسٌن ألفَّ  اجلهة، ىذهِ 
 آؿِ  نصوصِ  من واحدٍ  َنص   ح يتبصَّر أف دوف من يهذي الرَُّجلُ  يريد؟ ماذا ىنا؟ الوائلي يفعل ماذا ىذا

 أيب جسدِ  إىل أو جسدهِ  حلمِ  إىل تقّطع، الَّذي احُلسٌن حلمِ  إىل ننظرُ  ال كيف يهذي، الرَُّجل ىذا زُلَمَّد،
ا الدماءُ  وفارت الوريد إىل الوريد من السَّهمُ  ذحبوُ  الَّذي رضيعوِ  إىل أو العبَّاس الفضل  وجو ح نافورةٌ  كأهنَّ
 ! التفكًن؟ ىذا ما! احُلسٌن
ِ:والسبعينِالثامنةِالوثيقةِفيِجاءِماِرجاءاًِِأخرىِمرةًِِأعيدوا

 على الدـ ساؿ وحلم، دـٌ  بأنوُ  احُلسٌن على نبكي صلي جاي ما بعاشوراء ضلتفل عندما احنا األمر واقع ح]
 ح نعم يزيد، أمثاؿ أيدي على ويتقطع يسيل وحلم دـٌ  ا رسوؿ أبناء من يومياً  ال، اللحم، وتقّطع األرض

، كل  .[أبداً  ُقِطع بلحمٍ  وال أريق بدـٍ  نتمّسك ال ضلن يـو
 موجود وىو اجلناف، مفاتيح من أقرأُه وأنا الشَّريف الكساء حديث ح نقرأُ  ماذا !أىوج منطقٌ ! أعوج منطقٌ 

 الكساء ربت مجيعاً  اجتمعوا أف بعد - بَػْيِتيَِأْىلَُِِىُؤَلءِِِِإفَِِّاللَُّهمَِّ) ا؟ رسوؿ قاؿ ماذا نقرأ؟ ماذا عندكم،
ِيُػْؤِلُمُهمَِماِيُػْؤِلُمِنيَِدِمي،ُِهمَوَدمَُِِلْحِميَِلْحُمُهمَِوَحامَِّتيَِوَخاصَِّتيِبَػْيِتيَِأْىلَُِِىُؤَلءِِِِإفَِِّاللَُّهمَِّ -

 عن ربدَّث أفْ  بعد الكلمة ىذه قاؿ - َحارَبَػُهمِِلَمنَِِْحْربٌِِأَنَا - يقوؿ؟ ماذا ُثَّ  - ُيْحزِنُػُهمَِماَِوُيْحزِنُِني
 أعوج، منطقٌ  ىذا ىذا؟ منطق أيُّ ! حارهبم؟ شيءٍ  أيِّ  ح حارهبم دلن حرباً  نكوف حٌن ضلنُ  ودِمهم، حلِمهم
َِحْربٌِِأَنَا - !؟..زُلَمَّد آؿ منطقَ  ؼلالف الَّذي األبرت ادلنطق ىذا تؤيّدوف ادلراجع أيُّها يا دلاذا أبرت، منطقٌ 
ُهمَِوأَنَاِمِّنِّيِِإنػَُّهمَِأَحبػَُّهمِِلَمنَِِْوُمِحبِ َِعاَداُىمِِلَمنَِِْوَعُدوِ َِساَلَمُهمِِلَمنَِِْوِسْلمٌَِِحارَبَػُهمِِلَمنِْ  ىذا ،(مِّنػْ
  .البيت أىلُ  نطقُ م ىو
 إنَّنا! ىذا؟ كبلـٍ  أيُّ  زُلَمَّد، وآؿ دبََحمَّدٍ  لوُ  صلةَ  ال الَّذي األبرت ادلنطق ىذا األىوج، األعوج ادلنطق ىذا أمَّا
 ال ىو الزِّيارة، عن احلديث ح قاؿ ما مثل يقوؿ أفْ  يُريد ىو قطعاً  دمو، إىل وال احُلَسٌن حلم إىل ننظر ال

، عظاـ ىي عظاماً  وال زُلَمَّد، إليو ؿربوَّ  تراباً  يزورُ  ـٍ  وال بالية، عظاماً  يزورُ  وال علي   إليها ربّوؿ ترابٍ  من أكوا
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 ىو ىذا[!! اخلرط ىذا وِمن] مدويّة، وصرخةً  موقفاً  الضَّريح وراء من يلمحُ  إنَّو ادلضموف، يزور إنَّوُ  احلسٌن،
 حبسب الرِّجاؿ، علم قذارات حبسب يفضع احلديث ىذا نصنع؟ ماذا ولكن الشريف، الكساء حديث
 أقرأ! نصنع؟ ماذا ضعيف، احلديث ىذا القمامة تلك حبسب اخلوئي، للسيِّد احلديث رجاؿ معجم قذارات

 مؤلت قد الوائلي وُقماماتُ  تعتربوا أفْ  لكم وأنّ  تعتربوف، لعلكم أخرى مرَّةً  ا رسوؿ قاؿ ماذا لكم
  ا؟ رسوؿ قاؿ ذاما! تعتربوا أفْ  لكم أنّ ! رؤوَسكم

َِوُيْحزِنُِنيِيُػْؤِلُمُهمَِماِيُػْؤِلُمِنيَِدِميَِوَدُمُهمَِلْحِميَِلْحُمُهمَِوَحامَِّتيَِوَخاصَِّتيِبَػْيِتيَِأْىلَُِِىُؤَلءِِِِإفَِِّاللَُّهمَِّ)
ِِإنػَُّهمَِأَحبػَُّهمِِلَمنَِِْوُمِحبِ َِداُىمَعاِِلَمنَِِْوَعُدوِ َِساَلَمُهمِِلَمنَِِْوِسْلمٌَِِحارَبَػُهمِِلَمنَِِْحْربٌِِأَنَاُِيْحزِنُػُهمَِما

ُهمَِوأَنَاِمِّنِّي  (.مِّنػْ
ِ:والسبعينِالتاسعةِالوثيقةِِِإلىِمعاًِِنستمع

 الشَّافعي اإلماـ نعم، الشَّافعي؟ اإلماـ ادلآمت يعقد كاف من مجلة من أف تعرؼ تتطّور، بدأت ادلآمت، انتقلت]
 :الشَّهًنة بأبياتو احُلسٌن فيو رثى للحسٌن مأمت إلو بالذات

ِخطوبُِِلهنَِِّأياـِتصاريفُِِِلمَّتيِيَّبػػػػػوشِنوميِنفىِاػػػومَّم
  :بائّيتو ىذه( الطف جبنب قتيلٌ : )بيها يگوؿ اللي البائّية قصيدتو ىاي

ِوقلوبُِِأنفسٌِِأنكرتهاِوإفِِِرسالةًِِالحسينَِِعنَّيُِمبِلغٌِِفمن
 فيها يأسى الشافعي اإلماـ كاف عليها، يصطفقوف قصيدة ،بائّيتو آخر إىل.. قميصوُ  كاف الطف جبنب قتيلٌ 

 البصري واحلسن زين، عاطفة، مسألة مو العاطفة، من أبعد معاين منها وأيضاً  الطف، مصارع إىل ويتأملّ 
 احُلسٌن على الُبكاءِ  من جنباه يصطفق حّتَّ  اخلوارزمي يقوؿ يبكي، احلسٌن يُذكر وعندما يقعد كاف الرجل

 .[نبّيها ابنَ  دعيُّها قتلَ  ألُمَّةٍ  هواذاّل  ويصيح
 موكب اسم ىو ما أدري ال كذلك! ؟..أو الشَّافعي شباب ىيئة الشافعي، ىيئة اسم كاف ماذا أدري ال أنا

 إفَّ  ويقوؿ حاؿ، أيّ  على أدري، ال التّنومة؟ العشَّار؟ موكب الكبًن؟ البصرة موكب البصري، احلسن
! أين؟ إىل وادلعرفة؟ العقيدة إىل العاطفة يتجاوز يعين؟ أين إىل العاطفة، جاوزيت رثائوِ  ح موقفو كاف الشَّافعي

ينيَّة ادلؤسَّسةِ  ح ادلوجود ادلرض ىذا ىو ما  مراجع كبار من العديد ُىناؾ ادلثاؿ سبيل على !الشِّيعيَّة؟ الدِّ
 الرَّازي الفخر ويقولوف طرهبمي الوائلي، للشَّيخ األساس ادلصدر الرَّازي، الفخر تفسًن يقرأوف حٌن الشِّيعة
اً، ُمتعصَّبٌ  شافعي   الرَّازي الفخر أفّ  ىي احلقيقة شيعّي،  الفكر ألفَّ  يعلموف، وال شوافع ىم ىؤالء ولكن جدَّ

ينيَّة ادلؤسَّسة داخل ح َتشبَّع قد الشَّافعي  الَفخرُ  أمَّا يعلموف، ال ولكن شوافع ىم فهؤالء الرَّمسيَّة، الشِّيعيَّة الدِّ
 فإينّ  الرَّازي الفخر عن احلديث كاف ولو التشيُّع، على شديداً  تعصُّباً  ويتعّصب متعصٌِّب، شافعي   فهو الرَّازي
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 .كتبو ح جاء ماذا ونقرأ الطاولة على ادلوضوع ونضع األخرى، وبكتبو بكتابو آت
 حياتو، أيَّاـ آخر ح ألَّفو الكتاب وىذا ،(ادلنرب مع ذباريب) كتابوُ  ىذا يعزؼ، النَّغمة ىذه نفس على الوائلي

 بٌن فيما سنوات مخس من أقل يعين ،2003 سنة توح ىو ،1986 سنة األوىل الطبعة ىي الطبعة ىذه
 ىو ادلنرب، مع ذباربو عن فيو يتحدَّثُ  ألنَّوُ  ادلنرب ُخطباء إىل ُموجَّو والكتاب وفاتِو، وبٌن األوىل الكتاب طبعة
 - يقوؿ؟ ماذا ،123 صفحة ح بًنوت، والنشر للطباعة الزَّىراء دار ،(ادلنرب مع ذباريب) ىكذا الكتاب اسم
 يعين الشافعيَّة ادلوالك، أو احلنابلة اخلطباء - الُخطباءِإخوانيِبتذكيرِالعابرةِاللمحاتَِىذهِأختمِأفِِْوأودُِ

 ىذا ،(الشوافع) قوسٌن بٌن - الُخطباءِإخوانيِبتذكيرِالعابرةِاللمحاتِىذهِأختمِأفِوأودُِّ - الشِّيعة
ِأميرِمنِابتداءاًِِالسَّالـِعليهمِأئمَّتناِانتظمتِقناةٍِِفيِأنَّهمِوىوِبوِيعتّزواِأفِِْينبغيِِبما - مينِّ 

ِالنتباهِولفتِالُحسينِذكرىِإحياءِفيِرّوادناِكانواِلقدِفداهِأرواحناِالعصرِصاحبِحتَّىِالمؤمنين
ِالبقاءِعلىِوالحرصِالطفِدروسِمنِالستفادةِإلىِاسالنَِّوشدِِِّمآسايهاِوتصويرِِِالطفِواقعةِإلى
 ىذا، مجيل كبلـٌ  - تعالىِاهللِثأرِسيبقىِودـٌِِيجفِِّأفِِْيبنغيِلِرافدٌِِفإنَّهاِمعطياتهاِمعِتماسِ ِفي

 األَِئمَّة، عن الكبلـ كاف - أئمَّتناِبعدِمنِويأتي - ذلك بعد احلقيقيُّ  ادلعدفُ  فيتبٌنَّ  يستمرّ  حسن، كبلـٌ 
 أبناؤىم؟ األَِئمَّة؟ أصحاب مثبلً  يأتوف؟ َمن - أئمَّتناِبعدِمنِويأتي - احُلسٌن ذكر إحياء ح لنا رّواداً  واكان
ِمنِليكونواِاألُمَّةِوفُػَقهاءُِِالشريعةُِعُلـوِوَحَمَلةُِِاإلسالـَِسدنةُِِالصَّالحَِسلُفناِأِئمَّتناِبعدِمنِويأتي -

 ذكر ىو - أِئمَّتناِبعدِِمنِويأتي - األَِئمَّة؟ بعد من يأتوف لَّذينا ىؤالء ىم من - المنبرِطريقِفيِرّوادنا
  َمن؟ بعدىم من يأت العصر صاحب إىل ادلؤمنٌن أمًن من األَِئمَّة ىم من

ِالمنبرِطريقِفيِرّوادناِمنِليكونواِاألُمَّةِوفُقهاءِالشَّريعةِعلـوِوَحَمَلةُِِاإلسالـَِسَدنةِالصَّالحَِسَلُفنا
 ال ادلثاؿ سبيل على - الحصرِلِالمثاؿِسبيلِوعلىِوممارسًة،ِوشعراًِِِكتاباًِِالشُّهداءِأبيِذكرىِبإحياء
 َمن لنا، رّواداً  كانوا الَّذين األُمَّة وفُقهاء الشريعة علـو ومَحَلة اإلسبلـ وسدنة الصَّاد سلفنا من يعين ؛احلصر

ِحنبلِابنِأحمدِواإلماـِالشَّافعيِـواإلماِالرَّضيِالشَّريفُِِالحصرِلِالمثاؿِسبيلِوعلى - ىم؟
 بأفَّ  يقولوا أفْ  ادلرقِّعوف أراد إذا - العصورِىذهِِِإلىِاألولىِالعصورِمنِالواقعةِاستعراضُِِيتسلسلُِِوىكذا
 مبلحظة ُمداراة، فيو كاف ،79 برقم التسجيلية الصوتية الوثيقة ح قليل، قبل الوثيقة ح مرَّ  الَّذي كبلموُ 
 الشوافع، للخطباء ىذا حقيقةً  الشوافع، قلت أنا احُلسيين، ادلنرب خلطباء مؤّلف كتابال ىذا لكن أشياء،

 ىذه ومن األبرت ادلنهج ىذا ومن التجارب ىذهِ  من ينهلوف الَّذين ىؤالء بادلناسبة، شوافع ىم وخطباؤنا
 ادلواكب ىذه كانت ىنا ومن دنا،رّوا من أيضاً  حنبل ابن وأمحد والشَّافعي لنا ُروَّادٌ  فأِئمَّتنا البرتاء، ادلدرسة

 احَلسن يُقيمها الزَّىراء خداـ وىيئة الشَّافعي، اإلماـ يُقيمها احُلسٌن برضيع ادلتوّسلٌن ىيئة احُلسينيَّة واذليئات
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 اذليئات هبذه لكم ىنيئاً  الوائلي، الشَّيخ كبلـ من يبدو الَّذي ىذا ولكن مكاف، أيِّ  ح أدري ال البصري،
 ولذلك حنبل، ابنُ  وأمحد الشَّافعي احُلسٌن معرفة ح رّوادىم الَّذين اخلطباء هبؤالء لكم ىنيئاً و  الفهم وهبذا
 ىذهِ  إىل سيصل رّواداً  ىؤالء من يتَّخذ من ذلك، من أسوأ ىو ما وستسمعوف مسعتموىا الَّيت النتائج ىذه

  يقودكم؟ أين إىل لوائليوا الوائلي؟ يقودوف أين إىل الّرواد ىؤالء ذكرىا، مرَّ  الَّيت النتائج
ِ:07ِبرقمِالمرقمةِالوثيقةِإلىِمعاًِِلنستمع

 كو ما كذلك كاف إذا األيَّاـ، باقي نصـو ما مثل نصومو األياـ باقي مثل األيَّاـ من يـو ىو العاشر يـو]
 .[عليو يؤَجر واإلنساف مستحب صـو أبداً، مانع
 أعيدوا رجاءا..!! البيت أىل فقوُ  ىو ىذا! مستحبّ  مووصو  األياـ كباقي يصاـ العاشر اليـو! تقولوف؟ ماذا
  :أخرى مرَّة التسجيل بث

 كو ما كذلك كاف إذا األيَّاـ، باقي نصـو ما مثل نصومو األياـ باقي مثل األيَّاـ من يـو ىو العاشر يـو]
 .[عليو يؤَجر واإلنساف مستحب صـو أبداً، مانع

!! منطقوُ  ىو وىذا وائليُّكم ىو ىذا! البيت؟ أىل آدابُ  ىي ىكذا عليو، ويُؤَجر عاشوراء يـو يصـو اإلنساف
 ..!! زُلَمَّد آؿِ  أعداءِ  منطقُ  ىذا الشَّافعي، منطق ىذا

ِ:07ِبرقمِالمرقمةِالوثيقةِإلىِلنسمتع
 بقصد ال، كاف وإذا زلرَّـ، فهو البيت أىل حزف مع الفرح بقصد كاف إذا الصياـ أفَّ  األمر واقع ح إذاً ]

 .[اإلنساف عليو ويُثاب مستحبّ  شيء، بيو ما ا إىل القربة
 من الرِّواية ىذه لكم أقرأ ىذا، ىو البيت أىل منطقُ  ادلنطق؟ هبذا جاء أين من! البيت؟ أىل كبلـ ىو ىذا

 األعلمي مؤسَّسة طبعة الطبعة ىذه للهجرة، 664 سنة ادلتوج طاووس ابن للسيِّد األعماؿ إقباؿ
 - أيضاً  بعدىا وما ،42 صفحة ميبلدي، 1996 ادلصّححة األوىل الطبعة ناف،لب بًنوت، للمطبوعات،

َِمْوَليَِعلىَِدَخلتُِ:ِقَاؿ - ادلعروفٌن الصَّادؽ اإلماـ أصحاب فقهاء من وىو - ِسنافِِابنِاهللَِعبدَِِِعنِْ
يوَِعَلىِتَػْنَحِدرَُِِوُدُموعوِاللَّوفُِمتَػَغيػِّرَُِِوُىوَِعاُشورَاءَِيـوُِمَحمَّدِِاْبنَِِِجْعَفرِاهللَِعْبدِِِأَِبي َِكاللُّْؤُلؤ،َِخدَّ

َِلوُِِفَػُقْلتُِ َنيك،ِاهللُِِأَْبَكىَِلُِِبَكاُؤؾِِممََِِّسيِِّديِيَا: ِِليِفَػَقاؿََِِعيػْ ِالَيـوَِىَذاِِمْثلِِِِفيِأفََِِّعِلمتَِأَما:
ِلُِتِفيَدِنيِمِّْنكَِوُمْسَتِفيَداًِِِعْلَماًِِِفيوِِِْنكمُِِِّمْقَتِبَساًِِأَتَيُتكَِوِإنَّماَِسيِّدي،ِيَاِبَػَلى:ِفَػُقْلتُِ!ِالَحَسين؟ُِأِصيبَِ

 عاشوراء صـو ح - َصْوِمو؟ِِفيَِسيِّديِيَاِتَػُقوؿَِما:ِفَػُقْلتِِشْئت،َِوَعمَّاَِلكَِبَداَِعمَّاَِسلِْ:ِقَاؿِِفيو،
 إالَّ  عليو، اإلنساف ريُؤجَ  مستحبّ  صياـٌ  األيَّاـ باقي كصياـ صيامو أفَّ  من الوائلي الشَّيخ عنها يتحدَّث الَّيت
 يُثاب فاإلنساف ادلطلق الصياـ بعنواف صاموُ  إذا ولكن ِشاتًة، أو البيت أىل دبصاب فرحاً  يصـو كاف إذا
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 يستحبُّ  عاشوراء، يـو صياـ من الشَّديد وادلنع ادلنع صريح وبشكلٍ  الرِّوايات من الواضح عليو، ويُؤَجر
 اإلنساف يتناوؿُ  الظهرين، صبلة بعد ما العصرين، صبلة بعد ما زَّواؿ،ال بعد وما الزَّواؿ، وقتِ  إىل اإِلمساؾ

 الوائلي يذكره الَّذي الكبلـ ىذا ُتشرَّع، مل للصياـ، نيَّةٍ  أيَّةُ  توجد وال إمساَكُو، ويقطعُ  احُلسٌن تُراب من شيئاً 
َِوَعمَّاَِلكَِبَداَِعمَّاَِسلِْ -:افسن ابن ا لعبد يقوؿ اإلماـ زُلَمَّد، آؿِ  بفقوِ  وجهلٌ  القوؿ، من ُىراءٌ  ىذا

ِفَػُقْلتِِشْئت، ِقَاؿَُِِصْوِمو؟ِِفيَِسيِّديِيَاِتَػُقوؿَِما:  فهل نيَّة، غًن من يعين - تَػْبِييتَِغيرِِِِمنُِِْصْمو:
 طلوع قبل من ُمسَبقة النّية تكوف أف البُدَّ ! نيَّة؟ دوف من (الصـو) ادلصطلح ىذا عليو ويُطَلق الصـو يصحّ 
 بصياـ، ىو ما إذاً  - َكاِمالًَِِيوَماًَِِتْجَعلوَُِِوَلَِِتْشِميتَِغِيرِِمنَِِْوَأْفِطرهِتَػْبِييتَِغيرِِِِمنُِِْصْموُِ:ِقَاؿُِ - الفجر

 ىو العصر فوقت الزَّواؿ، بعد يعين ؛بساعة العصر بعد - ِبَساَعةِالَعْصرِِِبَػْعدَِِِإْفطَاُرؾَِوْلَيُكن - إمساؾ ىو
ِِمنِِبُشْربَةٍَِِوَلوِِبَساَعةِالَعْصرِِِبَػْعدَِِِإْفطَاُرؾَِوْلَيُكن - الزواؿ بعد صرالع صبلة ووقت العصر، صبلة وقت
ِالسَّاَلـَِوَعَليِهمَِعَليوِِِالرَُّسوؿِآؿَِِِعنِِْالَهْيَجاءَِتَجلَّتِاليَػْوـَِذِلكَِِِمنِِْالَوْقتَِذِلكِِفيِفَِإفََِِّماء

ُهمِاْلَمْلَحَمةُِِواَْنَكَشَفت ِوآِلوِعليوِِِاهللَُِِصلَّىِاهللَِرُسوؿَِِِعَلىِيَِعزَُِِّصرِيَعاًَِِثاَلثُوفُِهممِّنػِِْاأَلْرضِِِوِفيَِعنػْ
 منطقُ  ىو ىذا الرِّواية، آخر إىل - بِالدُُّموعِِلحَيتوَُِِاْخَضلَّتَِحتَّىَِشِديداًُِِبَكاءاًَِِبَكىِثُمَِّ:ِقَاؿَِمْصَرَعُهم،

 . أمجعٌن عليهم وسبلموُ  اِ  صلواتُ  العصمة بيت أىل
 أىل سًنةُ  النَّواصب، بدعة ىذه األمويٌن، بدعةَ  يُعلِّمكم فهو الرجل ىذا أمَّا شلنوع، عاشوراء ح الصـو
 تعين ال ساعة وكلمة زمنية، بفرتةٍ  الزَّواؿ بعد ما إىل والشراب الطعاـ عن اإلمساؾ عاشوراء يـو ح البيت
ا دقيقة ستٌن  بعد العصر، صّليت الظهر بعد هر،الظ صّليت الزواؿ صار اآلف الوقت، من مقدار ىي وإظلَّ

ا دقيقة عشرين دبقدار زماننا ح كاف لو حّتَّ  الوقت من قليل دبقدار العصر  عشرين دبقدار ولكن أقل وردبَّ
ا دقيقة بستٌن ىي ما ىنا الساعة فإفَّ  ساعة، عليو يُطَلق أفْ  ؽلكن بقليل أكثر أو دقيقة  الَّيت الساعة ىي وإظلَّ

اً  ُجزءاً  ُيشكِّلُ  قد الوقت من مقدار ساعة، صرب ُفبلناً  بأفَّ  فُيقاؿ العرب، لساف ح عليها يُتعاَرؼُ   من ُمهمَّ
 الرُّجوع يكوف ادلقادير ألفَّ  ُعرفّية، قضيَّة القضيَّة ىذه أقلّ  أكثر النِّصف، مقدار أو الثُّلث كمقدار الساعة،

  .فلكي بتحديد أو رياضي بتحديد ىنا التحديد فليس ُعرفّية، مسائل ادلقادير الُعرؼ، إىل فيها
 َفرِحاً  يكوف أفْ  ال ولكن يصـو الصائم بأفَّ  قاؿ ىو صحيح ِصرؼ، أموي   منطقٌ  ىو ىذا الوائلي منطقُ 
 زُلَمَّد آؿ ذوؽَ  ػلملُ  ال بوِ  ربدَّث الَّذي ادلنطق ىذا شامتاً، يكوف أفْ  أو البيت أىل على جرى بالَّذي

 ادلخاِلفة ادلصادر خبلؿِ  من ىو وفرعوُ  َأصلوُ  الكبلـ ىذا وتبلحظوف ٌن،أمجع عليهم وسبلموُ  اِ  صلواتُ 
 . منها يعبُّ  والَّيت البيت ألىل

ِ:والثمانينِالثانيةِالوثيقةِإلىِنذىب
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 ﴾أَعْمَببِىُُْ عٍَََ أمٍََبْخُُْ لُخًَِ أًَْ َِّبثَ أَفَإِْ اٌسُّسًُُ لَبٍِْوِ ِِٓ خٍََجْ لَدْ زَسٌُيٌ إِالَّ ُِحََّّدٌ ًََِب اٌسَّحُِْْ اٌسَّمحَٓ اهلل بِسُ]﴿
 زُلَمَّد عن الفكرة، زلمَّد عن تقاتلوف لو واللحم؟ الدـ زُلَمَّد عن تقاتلوف تقاتلوف؟ جايٌن عّمن انتوا يقولوف
 إذا أنو معىن مو شخص، عن تقاتلوف جايٌن ما مبدأ، عن تقاتلوف جايٌن انتوا ادلوقف؟ زُلَمَّد وعن النبوة،
 .[الرسالة تبطل أف يكوف النيب انقتل إذا معناه وال عقائدكم، عن بطّلتوا أو دينكم عن بطّلتوا النيب مات
  .78 ادلرقمة الوثيقة ح قليل قبل عنها ربدَّث الَّيت النَّغمة نفس على الكبلـ ىذا

ِ:00ِالوثيقةِبثَِِّأعيدواِرجاءاًِ
 على الدـ ساؿ وحلم دـٌ  بأنَّو احلسٌن على بكين صلي جايٌن ما بعاشوراء ضلتفل عندما احنا األمر واقع ح]

 ح نعم يزيد، أمثاؿ أيدي على ويتقطع يسيل وحلم دـٌ  ا رسوؿ أبناء من يومياً  ال اللحم، وتقطع األرض
، كل  .[أبداً  ُقِطع، بلحمٍ  وال أريق بدـٍ  نتمّسك ال ضلن يـو
ِ:بثهاِأعيدواِوالثمانوفِالثَّانيةِالوثيقةِرجاءاًِِأيضاًُِِأخرىِمّرة
 ﴾أَعْمَببِىُُْ عٍَََ أمٍََبْخُُْ لُخًَِ أًَْ َِّبثَ أَفَإِْ اٌسُّسًُُ لَبٍِْوِ ِِٓ خٍََجْ لَدْ زَسٌُيٌ إِالَّ ُِحََّّدٌ ًََِب اٌسَّحُِْْ اٌسَّمحَٓ اهلل بِسُ]﴿

 زُلَمَّد عن كرةالف زلمَّد عن تقاتلوف لو واللحم الدـ زُلَمَّد عن تقاتلوف تقاتلوف؟ جايٌن عمن انتوا يقولوف
 إذا أنو معىن مو شخص، عن تقاتلوف جايٌن ما مبدأ، عن تقاتلوف جايٌن انتوا ادلوقف، زُلَمَّد عن النبوة،
 . [الرسالة تبطل أف يكوف النيب انقتل إذا معناه وال عقائدكم، عن بطلتوا أو دينكم عن بطلتوا النيب مات
َِىُؤَلءِِِِإفَِِّاللَُّهمَِّ) آلو؟ عليو ا صلَّى ا رسوؿ قاؿ اذام الشريف الكساء حديث إىل أخرى مرَّة بكم أعود
َِلْحِميَِلْحُمُهم - أساساً  ودمو حلمو جعل - َدِميَِوَدُمُهمَِلْحِميَِلْحُمُهمَِوَحامَِّتيَِوَخاصَِّتيِبَػْيِتيَِأْىلُِ

 ربط ،(َساَلَمُهمِِلَمنَِِْوِسْلمٌَِِحارَبَػُهمِِلَمنَِِْحْربٌِِأَنَاُِيْحزِنُػُهمَِماَِوُيْحزِنُِنيِيُػْؤِلُمُهمَِماِيُػْؤِلُمِنيَِدِميَِوَدُمُهم
ِِمنِِْرَأِسيِِبَمْنزَِلةِمِّنِّيَِعِليِ : )قاؿ وحٌن ،(ُحَسينِِمنَِِْوأَنَاِمِّنِّيُِحَسينٌِ: )قاؿ حٌن ودمو بلحموِ  القضيَّة

َنيِبَػْينََِِماِِجْلَدةَُِِعِليِ : )قاؿ وحٌن ،(َجَسِدي  حٌن ،(َجْنَبيِبَػْينَِِالَِّتيُِرْوِحيِاِطَمةفَِ: )قاؿ وحٌن ،(َعيػْ
ا عنها عربَّ    ... قلبوِ  وهبجةُ  ُمهجتوُ  بأهنَّ
اه هبذا الوائلي الشَّيخ يتَّجوُ  دلاذا شيٍء؟ أيِّ  عن تتحدَّثُ  ادلضامٌن ىذهِ  اه ىذا! الوىايّب؟ االذبِّ  ىذا وىايّب، اذبِّ

 الفكر الُقطيّب، بالفكر تأثُّره بسببِ  نشأ الوائلي؟ يخالشَّ  عند الوىايبّ  الذوؽ نشأ أين من وىايّب، ذوؽ الذَّوؽ
 حزب منهجُ  وىو الصَّدر، باقر زُلَمَّد السيِّد منهج ىو ادلنهجُ  وىذا الرَّسوؿ، على ال الرِّسالة على يُركِّز القطيبّ 

 ادلنظمات منهجُ  العراؽ، ح اإلسبلمي العمل منظمة منهج وىو ا، فضلُ  حسٌن زَلمَّد منهجُ  وىو الدعوة،
 الرِّسالة على الرتكيز عاـ، بشكل الشِّيعة السياسيٌن منهجُ  العربية، ادلنطقة ح السياسية الشِّيعيَّة واألحزاب

 الواقع أرض على ادلوجودة احلقائق دوف والشِّعارات ادلصطلحات وعلى النصوص على الرتكيز الرسوؿ، دوف
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 . أصلو ح األشعريُّ  ادلنهجُ  ىو وىذا زُلَمَّد، وآؿِ  دبَُحمَّدٍ  وادلتمثِّلة
 . ادلعصـو اإلماـ وىو رجل الدين أصل إفَّ : يقوؿ زُلَمَّد آؿ منطقُ 

 !معاد نبّوة، توحيد،: مصطلحات عن عبارة أصلوِ  ح الدين إفَّ : يقولوف النواصب منطق األشاعرة ومنطق
 وعرَّفوىا، آخر مصطلحاً  اإلمامةَ  فواَفأضا العدؿ ىو ادلعتزلة من بو جاءوا أصبلً  واضافوا الشِّيعة فأخذىا

 ح اإلمامة تعريفُ  القادمة، احللقات ح القضيَّة ىذه عن وسنتحّدث لئلمامة، الشَّافعيَّة بتعريف بادلناسبة،
 ادلنطق ىذا زُلَمَّد، آؿِ  عند اإلمامةِ  بتعريفِ  ىو وما الشَّافعية، عند اإلمامةِ  تعريفُ  ىو الشِّيعيَّة العقائد ُكُتب

 ساعدة بين سقيفةِ  إىل واألنصار ادلهاجروف ركض حٌن عليو وسبلموُ  اِ  صلواتُ  ادلؤمنٌن أمًن .نفسوُ  ىو
 بين سقيفةِ  ح فعلوا ما وفعلوا الُقرآف، ربريف وح اإلؽلاف ربطيم وح اإلسبلـ َّتدمي ح فعلوا ما وفعلوا

 أيِّ  إىل التفت ما ا، رسوؿ جبسد ،ا رسوؿ بلحم ُمهتّماً  كاف يفعل؟ كاف ماذا ادلؤمنٌن أمًنُ  ساعدة،
ِيَا: )ادلؤمنٌن ألمًن األعظم النَّيبُّ  قاؿ وحٌن ا، رسوؿ بلحمِ  ا، رسوؿ جبسدِ  مشغوالً  كاف آخر، شيءٍ 
َهدُِِّقَػَرِيبَِِْعنَِِْعليِّ   (:رُْكَناؾِيَػنػْ
o ودمو بلحمو غاب حٌن ا رسوؿ: األوؿ الرُّكن . 
o بشخصها غابت حٌن فاطمة: الثَّاين والركن . 

 منهجِ  فكرِ  بعمقِ  لوُ  عبلقةَ  ال الوائلي الشَّيخ بوِ  يهذي الَّذي ىذا أمَّا زُلَمَّد، آؿِ  منطقُ  ىو ادلنطق ىذا
 كانت وإفْ  َفرِضها على الشِّيعية ادلرجعيَّة ُتصرُّ  الَّيت البرتاء ادلدرسة الوائلي مدرسة ىي ىذه والِعرتة، الكتاب

 !! لذلك ويرقصوفَ  ذلك يُطرهبم يعةُ والشِّ  قبل، من مفروضة ىي
ِ:08ِبرقمِالمرقمةِالوثيقةِإلىِنستمعِالنَّغمةِىذهِنفسِعلى
 فِْوِ فَِّْب بَْْنَيُُْ ٌَمُضَِِ زَّبِّهَ ِِٓ سَبَمَجْ وٍََِّتٌ ًٌٌََْالَ فَبخْخٍََفٌُاْ ًَاحِدَةً أَُِّتً إِالَّ اٌنَّبضُ وَبَْ ًََِب اٌسحُْ، اٌسمحٓ اهلل بسُ]﴿

ا ادلفسرين عليها ينّصوف اللي أجواُءىا اآلية ،﴾ٍِفٌََُّْخْخَ  النَّيب ألفَّ  وآلو، عليو ا صلَّى النَّيب لتسلية نزلت أهنَّ
 أظهركم، بٌن أنا ادلفروض ىاالختبلؼ؟ ليش فتأمّل، حياتو ح بينهم فيما اصحابو عند اختبلؼ أكو شاؼ
 تأملّ  وآلو، عليو ا صلَّى ا رسوؿ تأثّر ختبلؼ؟ىاال ليش واحدة، قبلتكم واحد، كتابكم واحد، وربكم

 الشعور من لوف لو سّببت ادلفاجأة اختبلؼ، أكو يكوف أف يتوّقع ما ىو يتوّقع، يكن مل دبا تفاجأ ألنَّوُ 
  .[تسّليو نزلت الكرؽلة فاآلية باألمل، باألسف،

 النواصب، ُكُتب من بو جاء التفسًن ىذا وآلو، عليو اُ  صلَّى ا رسوؿ عن يقاؿ منطق ىذا عليكم با
 رسوؿ عن يُقاؿ ىكذا منطق؟ ىذا عليها، اعتمد الَّيت ادلصادر عن النَّظرِ  وبغضِّ  البيت، أىل عند لوُ  أثرَ  ال

 عن بعيداً  يتوقَّعُو؟ يكن مل بأمرٍ  تفاجأ أصحابو؟ بٌن باالختبلؼ تفاجأ أنَّوُ  وسلَّم وآلو عليو اُ  صلَّى ا
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 والعصمة النُبُػوَّة عن بعيداً  شليَّزاً، قائداً  كاف ا رسوؿ الغيبّية، مقاماتوِ  عن وبعيداً  العلمّية ا سوؿر  إحاطة
 لو األوصاؼ ىذهِ  وحكيماً، ُمدبِّراً  كاف عصرِه، ح واسعةً  ثقافةً  ؽلتلك شليَّزاً  قائداً  كاف الغييّب، واجلانب

 وآلو عليو ا صلَّى النَّيبُّ ! الكبلـ ىذا غريبٌ  السَّابقة، مماألُ  تأريخ عن اخلربة ؽلتلك أال شخص ح اجتمعت
 فرقة، 71 على موسى أُمَّة افرتقت كما فرقة، 73 على ستفرتؽ األُمَّة أفَّ  من أخرب الَّذي ىو أليس وسلَّم
 بلثةث على تفرتؽ األُمَّة وىذه فرقة، وسبعٌن اثنتٌن على افرتقت عيسى وأُمَّة فرقة، وسبعٌن أحدى على

 ىذه ح غلري أنَّوُ  من أخرب الَّذي ىو وآلو عليو ا صلَّى النَّيب أليس الّناجية، الفرقة أحاديث فرقة، وسبعٌن
م ولو بذراع وِذراعاً  بباع باعاً  بالقّذة، القّذة وحذو بالنعلِ  النَّعلِ  حذوَ  السَّابقة األُمم ح جرى ما األُمَّة  أهنَّ

  .فيو لدخلتم ضب   ُجحر دخلوا
 حبيث اخلربة عنده تكن لػم ا رسوؿ األعوج؟ ادلنطق ىذا عن ُتدافعوف دلاذا! ادلنطق؟ ىذا ما مجاعة يا

 يُقاؿ منطقي الكبلـ ىذا يتوقَّعُو، يكن مل بأمرٍ  تفاجأ اختلفوا فحينما أصحابو، واقعَ  ُيشخِّص أف يستطيع
 ىو ىذا ادلستوى، ىذا على ىو رلالسو ُكلّ  ح الوائلي الشَّيخ حديثُ  وآلو؟ عليو اُ  صلَّى ا رسوؿ َعن

 عليو فاختلط األولويّات، بٌن ؽُليِّز يكن مل بأنّو ادلتقدِّمة الوثائق ح علي   عن ربدَّث قد وىو األبرت، ادلنطق
 فكاف القيامة يـو أىواؿ عن يتحدَّث ا رسوؿ مسع وحينما! والعبادة النـو بٌن الوقت تنظيم ح احلاؿ

، عن عنها ربدَّث الَّيت ادلعاين ىي ىذه مضعوف، ابن وعثماف ببلؿ مع الساذج التفكًن لكذ تفكًنه  علي 
 يكتشف أفْ  أراد ذكاٌء، إنَّو أـ! احُلسٌن؟ عند ىذه سذاجةٍ  أيُّ ! يزيد راية ربت يقاتل وىو احُلسٌن وعن

 ادلدرسة ىي وىذه األبرت، نهجادل ىو ىذا أنتم؟ تقولوف ماذا! احُلسٌن على خافيةً  كانت الَّيت يزيد أسرار
 . وصريح واضحٍ  بشكلٍ  لكم تتجلَّى البرتاء
! الذكريات نزور الرتاب زُلَمَّداً  نزور وال! ادلضموف زُلَمَّدٍ  عن نقاتل والدـ اللحم زُلَمَّدٍ  عن نُقاتل ال فنحنُ 
 عنو يتحدَّثُ  الَّذي ىذا زُلَمَّدٌ ! ؟ىذا زُلَمَّدٍ  أيُّ ! ذلك يتوّقع يكن مل ألنَّو أصحابوِ  خببلؼ يتفاجأ وزُلَمَّدٌ 
 ال ُتبلحظوف تريدوف، ما مسُّوه شخصٌ  ىو ىذا بكم، يل شأفَ  ال أنا، بوِ  أعتقدُ  الَّذي دبَُحمَّدٍ  ىو ما الوائلي
 الَّذي الزماف صاحب وال زُلَمَّد، ىو عنو يتحدَّث الَّذي زُلَمَّد وال حسٌن ىو عنو يتحدَّث الَّذي ُحسٌن

 أين إىل البرتاء، ادلدرسة ىي ىذه آخرين، أشخاصٍ  عن يتحدَّث إنَّوُ  الزَّماف، صاحب ىو عنو يتحدَّث
 ! البيت؟ أىلِ  شيعةَ  يا تذىبوف

ِ:08ِبرقمِالمرقمةِالوثيقةِالوائليِلشيخناِالفيديوِىذاِنشاىدِأيضاًِ
 أّمي، نيب يبعث جلو  عز ا اشلوف نقص األُميَّة كانت إذا ىذا إذاً  ليش واحد يل يقوؿ قد ىسَّو زين]

 النَّيب أميَّةُ  كماؿ؟ النَّيب أميَّة اشلوف زين، يل تنّبهي شويّو، تنّبو نقص، مو كماؿ النَّيب أميَّة ال، ليش؟
 الشكوؾ، سدت عنده، من بالُقرآف جاء النَّيب أفَّ  ح النَّاس على الشكوؾ تسد أف استوجبت شستوجبت؟
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 عن اإلذلاـ، طريق عن أخذه النَّيب احلرؼ طريق عن العلم تأخذ اسالنَّ  كانت إذا طريق؟ يا عن عوضو وا
 التلقٌن طريق عن نعلمك سنعلِّمك، تنسى، وما نقرؤوؾ راح زين، تنّبهلي تنسى، فبل سُنقرؤؾ العطاء، طريق

 ألميَّةا كانت إذا األمر واقع ح فإذاً  عليو، صّلوا علماً، الدنيا ا رسوؿ وسع وبالفعل كتابة، إىل ربتاج ما
ا كماؿ الرسوؿ عند فهي نقص البعض عند  النَّيبَ  أفَّ  يتصور من بوجو والظنوف الشكوؾ أبواب أغلقت ألهنَّ
 طريق ومن اإلذلاـ طريق من أخرى، أبواب من العلم باب لو فتح وجلّ  عزَّ  وا أبداً، عنده، من بالُقرآف جاء

 .[الدنيا تسع وآلو عليو ا ىصلَّ  ا رسوؿ مدرسة فكانت العطاء طريق ومن ادلعرفة،
 ادلنرب من قريبة يافطة ُىناؾ الوائلي الشَّيخ فيديوات ح دائماً  تبلحظوف أال الغريب! ادلئة ح مئة ناصيب   ذوؽٌ 
، ِشعارٌ  ،(العظيم ا صدؽ) يُكَتب دائماً  اآلية ربت فيها، ُكِتبت الُقرآف من آيةً  أفَّ  يبدو  أفَّ  يبدو ُسينِّ

 ىذا نفس على ىي ػلضرىا الَّيت اجملالس ح احلسينيات، ح وتأثًناتوُ  الوائلي الشَّيخ يعيشها لَّيتا األجواء
 شعار( العظيم ا صدؽ) معروؼ، شيعي شعارٌ ( العظيم العلي اُ  صدؽ) البيت، ألىل ادلخالف الذَّوؽ

 قريباً  ادلكتوبة الُقرآنية اآلية الوائلي للشيخ الفيديوات ُأشاىد حٌن األحايٌن أكثر ح الُقرآين، الوسط ح سينِّ 
 ىذا إليو، منجذبٌ  الشيء وشبيو ذلك، إىل التفتوا العظيم، ا صدؽ الُسين، بالشعار سلتومة منربهِ  من

 أعٌن أماـ ؽلارس مل وآلو عليو ا صلَّى ا رسوؿ أفَّ  صحيحٌ  شيطاين، تلبيس وىذا أعوج منطق ادلنطق
 الَّذي ىو النَّيبَّ  أفَّ  قضيَّة ح النَّاس من الشك ىذا زاؿ أفْ  إىل معّينة، زمانيةٍ  فرتةٍ  ح بةوالكتا القراءة النَّاس

 بٌن فظهرَ  الشَّكَّ  ىذا زاؿ أفْ  إىل منها، ادلضامٌن ىذهِ  واستخرج السَّابقة الُكُتب قرأ وأنَّوُ  الُقرآف يكتب
 كيف يكتب؟ وال يقرأ ال وادلرسلٌن األنبياء سيِّد أفَّ  نتوقَّع فكي وكاتباً، قارئاً  وآلو عليو ا صلى النَّيبُّ  النَّاس
 ! ذلك؟ يكوف أف ؽلكن
 ال علمّيةٌ  حقيقةٌ  ا رسوؿ ادلخالفٌن، تصّورات ىذه اإلذلاـ طريق من ىو النَّيب علم أفَّ  من التصّور ىذا

 - بِأَنْػَفِذهِِِِعْلِمكَِِِمنَِِْأْسأَُلكِِإنِّيُِهمَِّاللَّ) :ا رسوؿ ح ذبّلى ا علم علمّية، حقيقةٌ  ىو اإلذلاـ، إىل ػلتاج
 من مركبَّاً  ليس اإلذلي العلم مراتب، توجد ال اإلذليّ  العلم ففي اإلذلّي، العلم ح ليست العالية ادلرتبة ىذه

ِِعْلِمكَِِِمنَِِْأْسأَُلكِِإنِّيِاللَُّهمَِّ - األعلى التجّلي ىو وىذا مراتب، فيها اإلذلي العلم ذبليَّات ولكن مراتب
 رسوؿُ  علمّية، حقيقةٌ  ا رسوؿ وسلَّم، وآلو عليو اُ  صلَّى ا رسوؿ إنَّوُ  أين؟ األنفذ العلم ىذا ،(بِأَنْػَفِذهِِ

 ماذا العقيلة ؼُلاطب السَّجاد إمامنا التعليم، إىل ػلتاجُ  وال اإِلذلاـ، إىل ػلتاجُ  وال الوحي، إىل ػلتاجُ  ال ا
 دوف من - ُمَفهََّمةَِغْيرَِوَفِهَمةٌِ - تعليم دوف من - ُمَعلََّمةَِغيرَُِِعاِلَمةٌِِاهللِِبَحْمدِِِأَْنتَِِِعمَّةِاَيِ) ذلا؟ يقوؿ

 عن نقوؿ فماذا عادلة زينب وحي، دوف من يعين إذلاـ، دوف من يعين تعليم، دوف من عادلة زينب تفهيم،
َِغيرَُِِعاِلَمةٌِِاهللِِبَحْمدِِِأَْنتَِِِعمَّةِيَا - واضحة السَّجاد اإلماـ كلمة ىذه! اذلراء؟ ىذا ما! ا؟ رسوؿ
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 بصددِ  لست ىنا أنا ىرائكم، من أيضاً  ُىراءٌ  ىذا بشرّي، بتعليمٍ  ُمعلَّمة غًن القائلوف سيقوؿ ،(ُمَعلََّمة
 . احلقائق ىتتجلَّ  حينها والرِّوايات، الكتاب على عرضناىا لو أيضاً  ادلسالة ىذه وإالَّ  القضيَّة، ىذه ح البحث
ِ:والثَّمانينِالخامسةِالوثيقةِإلىِنذىب

 ًَاٌْحِىَّْتَ اٌْىِخَبةَ ًَُّعٍَُِّّيُُُ ًَُّصَوِّْيُِْ آَّبحِوِ عٍََْْيُِْ َّخٌٍُْ ِِّنْيُُْ زَسٌُالً اٌْأُِِِّّْنيَ فِِ بَعَثَ اٌَّرُِ ىٌَُ اٌسحُْ، اٌسمحٓ اهلل بسُ﴿]

 على ا شاء إف ذلا أعرض األحباث من رلموعة الكرؽلة اآلية ىذه ح ،﴾ُِّبِنيٍ ضٍََبيٍ ٌَفِِ لَبًُْ ِِٓ وَبٌُٔا ًَإِْ

 كلمة ح إذلم ادلفسرين ،﴾ِِّنْيُُْ زَسٌُالً اٌْأُِِِّّْنيَ فِِ بَعَثَ اٌَّرُِ ىٌَُ﴿: وتعاىل تبارؾ قولو األوؿ البحث التوايل،
 الكرؽلة؟ اآلية ىذه ح منها ادلقصود ما اللفظة ذهى يعين ذكرىا، الوارد األميٌن من ادلقصود ما أراء، األميٌن
ا يقوؿ ادلفسرين بعض ِـّ  إىل نسبة إهنَّ  أىل من رسوؿ يعين ﴾ِِّنْيُُْ زَسٌُالً اٌْأُِِِّّْنيَ فِِ بَعَثَ اٌَّرُِ ىٌَُ﴿ القرى، أ
 أفَّ  ادلفروض نَّوُ أل دلاذا؟ وجيو، مو الوجو ىذا الواقع منهم، رسوؿ إذلم وبعث القرى أـّ  مكة باعتبار مّكة

  .[مكة على مقصورة ومو كافة النَّاس إىل النَّيب وبعثة النَّيب رسالة
 من ادلفسِّرين من ىناؾ فقاؿ األميٌن، معىن ح وربدَّث اجُلمعة، سورة من الثَّانية اآليةُ  ىي ذكرىا الَّيت اآلية
م األُميٌن من ادلراد إفَّ : يقوؿ ِـّ  إىل ينتسبوف أهنَّ  بُعث قد النَّيب ألفَّ  بوجيو، ليس الكبلـ ىذا: قاؿو  الُقرى، أ

 السَّابقة، الوثيقة ح قليل قبل إليها أشار الَّيت النتيجة نفس إىل ليصل حديثوِ  ح يستمر ىو النَّاس، كافَّة إىل
 ىذه ندع أقفُ  ولكنَّين لآلية، تفسًنهِ  بداية من واضح وىذا والكتابة، القراءة ػُلسن ال أمي   النَّيب أفَّ  من

ِـّ  إىل ادلنتسبوف ىم األميٌن من ادلراد أفَّ  ذكروا ادلفسرين بعض: قاؿ فهو النُّقطة،  الكبلـ ىذا: وقاؿ القرى، أ
م ادلفسِّروف؟ ىؤالء ىم َمن بوجيو، ىو ما  ادلخالفٌن، كتب ح يقرأ ىو يعلم، ال ىو لكن البيت، أىل إهنَّ

 .عليهم اِ  صلواتُ  البيت أىل قالوُ  ما ذكر على وسآت سًنالتف هبذا اآلية فسَّروا الَّذين ىم البيت أىل
ِ:والثمانينِالسادسةِالوثيقةِإلىِلنستمعِولكن

 يهبط ادلشافهة طريق عن اإلػلاء، طريق عن يأخذهُ  والكتابة القراءة طريق عن العلم يأخذ أف بدؿ يعين]
 احلكمة شنو؟ أمِّي كونو من احلكمة زين ي،أُمّ  يكوف أفْ  إشكاؿ كو ما إذاً  مشافهًة، فُيشافهوُ  ادللك عليو
 دلا اخرتعو، اللي ىو جابو، اللي ىو الُقرآف أفَّ  يقولوف ال الُقرآف إىل الشك يتسرب ال حّتَّ  أمِّي كونو من

 الكتاب خطَّ  ما إذا حّتَّ  ىاه، الشبهة، عن أبعد يكوف راح ىذا طبعاً  يكتب يعرؼ وال يقرأ يعرؼ ال كاف
 ما النَّيبّ  أفَّ  مع اآلف نبلحظ احنا ىذا على بناءً  زين، ادلبطلوف، يرتاب ال حّتَّ  الُقرآف ًنتعب حد على بيمينو
 جاء الُقرآف يقولوف بالُقرآف مروا إذا ىذوال مستشرقٌن واكو كتَّاب أكو اآلف إىل يكتب، كاف وما يقرأ كاف

 .[ ا من مو زُلَمَّد بوِ 
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 منشورات الطبعة، ىذه حبسب الثامن اجمللَّد ح البحراين ىاشم لسيِّدا ذكره ما لكم أقرأُ  واضحاً، الكبلـ صار
 األوىل الطبعة البحراين، ىاشم للسيِّد الربىاف تفسًن من الثَّامن اجمللَّد ىذا للمطبوعات، األعلمي مؤسَّسة
 عن دوؽ،الصَّ  للشَّيخ( الشرائع علل: )كتاب من البحراين ىاشم السيِّد ينقلها والرِّواية ،7 صفحة ،1999

 مذكورة أمساء وفبلف فبلف عن - النَّاسَِِِإفَِّ:َِلوُِِقُػْلتُِ:ِقَاؿِالباقرِإمامناِعنِجعفرٍِِأبيِعن -:وفبلف فبلف
ِِإفَِّ:َِلوُِِقُػْلتُِ:ِقَاؿِالسَّالـَِعَليوَِِِجْعَفرِأَبيَِعنِْ - السَّند آخر إىل أسباط ابن وعلي حساف ابن علي عن

ِأفَِِّيَػْزُعُموفِالنَّاسَِِِإفَِّ - الباقر اإلماـ يسأؿ السائل -ِيَػْقَرأَِوَلَِِيْكُتبَِلمِاهللَِرُسوؿَِِأفَِِّيَػْزُعُموفِالنَّاسَِ
ِفَػَقاؿ - الباقر؟ اإلماـُ  قاؿ فماذا - يَػْقَرأَِوَلَِِيْكُتبَِلمِاهللَِرُسوؿَِ  تعتقدوف ماذا - اهللَِلَعنَػُهمَِكَذبوا:

  الوائلي؟ كعقيدة ؟ أنتم
 عندي ما أنا الرِّوايات، ىذه مثل إىل أستند فأنا يكذب الوائلي أقوؿ حينما قر،البا اإلماـ بشهادة الوائلي
 البيت أىل حديث يعرؼ ال جاىل الرجل الرِّوايات، ىذهِ  مثلِ  إىل أستند لكنَّين الوائلي، شخص مع مشكلة

 اآلية هبا جاء الَّيت اآلية بنفس يأت - َوَجلََِِّعزَِِّاهللُِِقَاؿََِِوَقدَِذِلكَِيُكوفُِِأَّنىِاهلل،َِلَعنَػُهمَِكَذبوا:ِفَػَقاؿ -

 آَّبحِوِ عٍََْْيُِْ َّخٌٍُْ ِِّنْيُُْ زَسٌُالً اٌْأُِِِّّْنيَ فِِ بَعَثَ اٌَّرُِ ىٌَُ﴿ :َوَجلََِِّعزَِِّاهللُِِقَاؿََِِوَقد - اجلمعة سورة من الثَّانية

 سورة من الثانية اآلية اآلية، نفس -﴾ ُِّبِنيٍ ضٍََبيٍ ٌَفِِ لَبًُْ ِِٓ اوَبٌُٔ ًَإِْ ًَاٌْحِىَّْتَ اٌْىِخَبةَ ًَُّعٍَُِّّيُُُ ًَُّصَوِّْيُِْ
 الشَّيخ رللس، ُكلّ  ح الوائلي الشَّيخ عند موجودة احلالة ىذه دائماً  الغدير، بيعة نَػْقضَ  الحظوا اجلمعة،
 يأخذ ألنَّوُ  الغدير، بيعة ينقضُ  ىو رللس ُكلِّ  ح الُقرآف، من بآيةٍ  يأت رللس ُكلِّ  ح عادتوِ  من الوائلي
 للشَّيخ تستمعوف الوائلي، الشَّيخ عند ربضروف رللسٍ  ُكلّ  ح كذلك وأنتم البيت أىل غًن من التفسًن
، غًن من الُقرآف تفسًن فتأخذوف كبلمو بصّحة تعتقدوف ألنَّكم الغدير بيعة تنقضوف فأنتم الوائلي،  يا علي 

  .بالشِّيعة فسكمأن ُتسمُّوف من يا الغدير، بيعةِ  نَػَقَضة
 فِِ بَعَثَ اٌَّرُِ ىٌَُ﴿ :َوَجلََِِّعزَِِّاهللُِِقَاؿََِِوَقدَِذِلكَِيُكوفُِِأَّنىِاهلل،َِلَعنَػُهمَِكَذبوا -:يقوؿ ىكذا اإلماـ

 يقوؿ ُثَّ  -﴾ ُِّبنِيٍ ضٍََبيٍ ٌَفِِ لَبًُْ ِِٓ وَبٌُٔا إًَِْ ًَاٌْحِىَّْتَ اٌْىِخَبةَ ًَُّعٍَُِّّيُُُ ًَُّصَوِّْيُِْ آَّبحِوِ عٍََْْيُِْ َّخٌٍُْ ِِّنْيُُْ زَسٌُالً اٌْأُِِِّّْنيَ
اً  واضحة القضيَّة - ؟َوَيْكُتبِيَػْقرأِأفُِِْيْحِسنَُِِولَيسََِِوالِحْكَمةِالِكَتابَِِيُػَعلُِّمُهمَِفَكيفَِ -:اإلماـ  وال جدَّ
ِأفُِِْيْحِسنَِولَيسََِِوالِحْكَمةِالِكَتابَِِيُػَعلُِّمُهمَِفَكيفَِ -:اإلماـ سؤاؿ اآلية، اقرأوا كبًن، ذكاءٍ  إىل ربتاج
ِقَاؿِ؟َوَيْكُتبِيَػْقرأ ِقُلتُِ: ِقَاؿَِِاألُمِّي؟ِالنَّبيُُِِّسمِّيَِفِلمَِ:  :َوَجلََِِّعزَِِّاهللَِِِقوؿَُِِوَذِلكَِمكَّةِِإَلىُِنِسبَِ:

ُِـّ ،﴾حٌٌََْيَب ًََِْٓ اٌْمُسٍَ أََُّ ٌِّخُنرِزَ﴿  أىل ح أي األمّيٌن ح بعث الَّذي ىو - ِلَذِلكِأُمِّيِ َِفِقيلََِِمكَّةِالُقْرىَِوُأ
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 .الباقر اإلماـ من ولعنٌ  تكذيبٌ  ىذا وجيهاً  ليس بأنَّو عنو قاؿ الَّذي القوؿ ىذا مكَّة،
 عن فبلف عن فبلف عن الصدوؽ، للشَّيخ الشَّرائع علل عن البحراين ىاشم السيِّد ينقلها أيضاً : ثانية رواية

 اجلواد، لئلماـ موّجو السؤاؿ - الرَِّضاَِعِليِ ِِاْبنُِمَحمَّدَِجَعفرِأَبَاَِسأَلتُِ:ِقَاؿ - :الصُّوح زُلَمَّدٍ  ابن جعفر
 يقوؿ كما يكتب وال يقرأ ال أُمِّي إنَّوُ  يقولوف الَّذين إفَّ : فقاؿ الباقر، لئلماـ موّجهاً  كاف السابق السؤاؿ
َِعِليِ ِِاْبنُِمَحمَّدَِجَعفرِأَبَاَِسأَلتُِ -:اجلواد ماـاإل إىل موّجو السؤاؿ اآلف ،(اهللَِلَعنَػُهمَِكَذبوا: )قاؿ الوائلي
ِِإنَّماِأَنَّوِيَزعُموف:ِقُػْلتُِِالنَّاس؟ِيَػُقوؿَُِِما:ِفَػَقاؿِاألُمِّي؟ِالنَّبيُُِِّسمِّيِِلمَِ:ِاهللَِرُسوؿِِِاَْبنَِِيَاِفَػُقلتُِِالرَِّضا،
 الباقر اإلماـ - اهللَِلْعَنةَُِِعَليِهمَِكَذبُوا - اجَلواد ماـُ اإلِ  - فَػَقاؿَِيْكُتب،ِأفُِِْيْحِسنَِلمِأِلَنَّوُِِاألُمِّيُِسمَّي
 اجلار قدَّـ فقد أكثر الكبلـ يؤكِّد ىنا اجلواد اإلماـ ا، لعنهم كذبوا (اهللِلعنهمِكذبوا): قاؿ قاؿ؟ ماذا

 لغاية غايٍة؟ أليِّ  واجملرور اجلار تقدمي ىنا (،اهللَِلْعَنةَُِِعَليِهمَِكَذبُوا): قاؿ قاؿ؟ ماذا للتخصيص واجملرور
  .ادلعىن ولتأكيد التخصيص

 -:الوائلي ذكرىا الَّيت اآلية بنفس وجاء - ِكَتاِبوُِمْحَكمِِِِفيِيَػُقوؿِواهللَِذِلكِأنَّىِاهلل،َِلْعَنةَُِِعَليِهمَِكَذبُوا

ِيُػَعلُِّمُهمَِكافََِِفَكيفَِ ﴾ًَاٌْحِىَّْتَ اٌْىِخَبةَ ًَُّعٍَُِّّيُُُ وِّْيًَُُِّْصَ آَّبحِوِ عٍََْْيُِْ َّخٌٍُْ ِِّنْيُُْ زَسٌُالً اٌْأُِِِّّْنيَ فِِ بَعَثَ اٌَّرُِ ىٌَُ﴿
َِكافََِِفَكيفَِ - القراءة ػلسن وال الكتابة ػلسن ال وىو واحلكمة الكتاب يعلمهم كيف - ؟ُيْحِسنَِلمَِِْما

ِأوِبإثْػَنينَِوَيْكُتبِيَػْقَرأِاهللَِرُسوؿََِِكافََِِلَقدِواهللِِ -:يقوؿ اجلواد اإلماـ - َواهللُِِِيْحِسن؟َِلمَِِْماِيُػَعلُِّمُهم
َِوَمكَّةَِمكَّة،َِأْىلِِِِمنَِِْكافَِِأِلَنَّوُِِاألُمِّيُِسمِّيَِوِإنَّماِِلَساناً،َِوَسْبِعينِبَِثاَلثَةٍِ - الرَّاوي حبسب - بَِثاَلثَةِقَاؿَِ
 البيت، أىل منطقُ  ىو ىذا -﴾ حٌٌََْيَب ًََِْٓ اٌْمُسٍَ أََُّ ٌِّخُنرِزَ﴿ :َوَجلََِِّعزَِِّاهللِِِقَػْوؿَُِِوَذِلكَِِالُقَرىَِأمََّهاتِِِِمن
 أَِئمَّتكم، من والتكذيب اللَّعن تنالوف للوائلي باتِّباعكم وأنتم اجلواد، حديث ىو ىذا الباقر، حديث ىو ىذا
ابوف وأنتم كذَّابوف بأنَّكم ويصفكم يكذِّبكم الباقر إمامكم ىذا  أىل بوفتكذِّ  ألنَّكم كّذابوف فعبًل، كذَّ

 اجلواد واإلماـ ، أنتم (اهللَِلَعنَػُهمَِكَذبُوا): قويل ىو ما ىذا الباقر، إمامكم ىذا الوائلي، وتصّدقوف البيت
 .(اهللَِلْعَنةَُِِعَليِهمَِكَذبُوا) :يقوؿ أيضاً 

ِعبدِعن - بسنده الدرجات بصائر عن منقوؿٌ  ىنا واحلديث ،8 رقم احلديث ،8 صفحة ح أيضاً  الرِّواية
ِقاؿِالحجاج،ِابنِلرَّحمنا ِيَػْقَرأَِكافَِِالنَِّبيَِِِّإفَِّ - الصَّادؽ اإلماـ عن احلديث - اهللِعبدِأبوِقاؿ:

 ح أنفسكم عن تقولوف اللي أنتم مو ىذا] يقرأُه، ىو يكتب مل الَّذي حّتَّ  - ُيْكَتبَِلمَِماَِويَػْقَرأَِوَيْكُتب
 وال ،[ادلكتوب تقروف تعرفوف ما حّتَّ  وال ادلمحي تقروف ال وا ادلمحي، يقرا العراقي الشعب بأفَّ  العراؽ

 مكتوب ىو ما يقرأُ  النَّيبُّ  الصَّادؽ، إمامنا يقوؿ كما ادلمحي، يقرأ الَّذي ىذا النَّيب أيضاً، ادلكتوب تفهموف
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 السَّماءِ  ىلِ فؤل السَّماء، لُغات وبُكلِّ  األرض، لغات بكلِّ  اللغات، بكلِّ  ويقرأُ  دبكتوب، ليس ىو ما ويقرأ
 ىذا ح ىو شلَّا ادلرات دبليارات وأكثر أكثر السموات ح وادلخلوقات الكائنات أعدادُ  ولغات، لغات

 وبأشداقكم الوائلي بشدؽ وحجرٌ  اللغات، ىذه بكلِّ  ويكتب يقرأ النَّيبُّ  باألرض، ادلسمَّى الصغًن الكوكب
 القراءة تعرفوف جنابكم أنتم والكتابة، القراءة يعرؼُ  ال وُ إنَّ  وآلو عليو اُ  صلَّى ا رسوؿ عن تقولوا أفْ 

 ! ؟..الثَّوؿ وىذا الغباء ىذا ما! والكتابة؟ القراءة يعرؼ ال ادلصطفى زُلَمَّدٌ  وزُلَمٌَّد، والكتابة
 الَّذي العقائدي العنواف معامل اّتضحت أيديكم بٌن عرضُتها الَّيت الوثائق من احلزمة ىذه بعد أنّو اعتقد

 قناعات اجلديد العنواف جديد، عنوافٍ  إىل اآلف بكم سأنتقل الوائلي، مدرسة ح زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّدٌ : كرتُوذ 
 وزببُّط والعرتة الكتاب منهج معرفة وعدـ مرّكب جهلٍ  وعلى ناصيب فكرٍ  على مبنية قناعات ىي! الوائلي
 ح مهمَّة ركائز ُتشكُّل الَّيت الوائلي قناعات نم طائفةٍ  عن زبربكم الَّيت والوثائق الشواىد من رلموعة واضح،

  .البرتاء الوائلي مدرسة ح ادلدرسة، ىذهِ 
ِ:الثمانينِالسَّابعةِالوثيقةِإلىِنذىب

 ناحية، من ىاي يصح عليها السجود فإذاً  ادلستحيلة، األرض غًن الرتاب، األرض ىاي يعين األرض]
 ادلنخوؿ اىل ارجع أحببت وإذا نعم، عذرة، على لسجودا غلّوز من اإلسبلمية ادلذاىب من ىناؾ بعدين
 ذلذا حساسية، عدنا ما واحنا يذكروىا، كيف اإلسبلمية ادلذاىب بعض صبلة إىل وأنظر الغزايل لؤلماـ
 إرجع شديدة عجيبة محلة الغزايل عليو وػلمل ناىض غًن أو ناىض الدليل ىذا ىسو دليل، تبع الرجل نقوؿ

 ما ذلك مع زين، لرتى، إلو ارجع ادلنخوؿ كتاب إىل أو مثبلً  ادلستصفى كتاب وإىل ادلنخوؿ كتاب إىل
  [األمساء تتبع األحكاـ ىذا، أزاء حسَّاسية احنا عدنا

 ناطقٌ  ىو صحيحٌ  ولكن حسَّاسية، ضلنُ  ماعندنا يقوؿ يتحّدث عمَّن الوائلي الشَّيخ يعين الكبلـ ىذا غريبٌ 
 جعلتو الَّيت ادلرجعيَّة باسم ويتحدَّث بامسكم، يتحدَّث ىو رمسياً، ناطقاً  تضتوار  الشِّيعةُ  الشِّيعة، باسم رمسي
 من البعض ردبا العذرة، على السجود من شيءٍ  أي من حساسية عندنا ما ضلنُ  يقوؿ بامسها، رمسياً  ناطقاً 

 رجل خًناً  ا جزاه الوائلي فالشَّيخ الغائط، يعين اخلرء، يعين العذرة العذرة، معىن يعرؼ ال ادلشاىدين
 يتحدَّت ال ىو بكم، يل شأفَ  وال منكم لست أنا بامسكم، يتحدَّث وىو واسع، أفق صاحب رجل منفتح،
 لكن يل، قيمة ال أنا؟ ومن أقوؿ وأنا أنت؟ وَمن يل قلتم لو حّتَّ  بامسي، يتحدَّث أف يشّرفين ال ألنَّوُ  بامسي،

 الشِّيعة أنتم أنتم، بامسكم يتحدَّث ىو بامسي، يتحدَّث أف برتاأل الرجل ىذا يشّرفين ال يل قيمة ال اّلذي أنا
 مل ىو شلتاز، جيِّد، الغائط، على السجود من حساسية عنده ما: يقوؿ بامسكم، الرجل ىذا ينطق الَّذين
 بشرط، ىا] ولكن العذرة على السجود غلوِّز حنيفة أبو حنيفة، أيب رأي ىو الرأي ىذا حنيفة، أيب إىل ُيِشر

 غلّوز حّتَّ  يابساً  اخلرء ىذا يكوف أف البُدَّ : االشرتاط ،[ ػلچيها الواحد يعين الرطبة، ليس اليابسة عذرةال
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ىا الَّيت تلك ومشهورة، معروفة ادلرَوزي القفَّاؿ وصبلة عليو، السجود  سبكتكٌن ابن زلمود دبحضر صبلَّ
 ذكر ما ىو القضيَّة، ىذه ح حنيفة أبا ينتقد أنَّوُ  يفك الغزَّايل ينتقد ىنا الوائلي والشَّيخ الكتب، ح مذكورة

 احُلسٌن، تربة على نسجد أف علينا يعيبوف ىم حرية، وا حسَّاسية، عندنا ما ضلنُ : وقاؿ حنيفة، أيب اسم
 الوائلي أمثاؿ الشِّيعيَّة والرموز احُلسٌن، تربة كرامة ؼلفوفَ  أنفسهم ىم الشِّيعة كاف إذا حقِّهم من ولكن

 ما ضلنُ  لكن حّقهم، من غلري األمر ىذا كاف إذا بأحذيتهم، احُلسٌن تربة يدوسوف العسكري مرتضىو 
 الشِّيعة، أيُّها بامسكم الناطق الوائلي حبسب بامسي، وليس بامسكم الناطق الوائلي حبسب حسَّاسية عندنا
! اليابسة العذرة على سجودال من حسَّاسية توجد ال بامسكم، رمسي ناطق وىذا شيعة أنفسكم تسّموف أنتم
 عذرة فد لو جايب] (أنفسنا) من واحد جبنبك، (أنفسنا)و احُلسٌن تربة على تسجد أنت يعين شلتاز، وا
 آراء يعين ،شي بيها ما يعين اإلسبلمية الوحدة صبلة باعتبار زبّلصوف ما وبعد ،عليها ويسجد مرتّبة زينة

 هبا يعتز الناىضة النظرية ىذه ناىضة، نظرية ىناؾ كاف إذا هبا يعتز ةاإلسبلمي اآلراء ػلرـت الوائلي والشَّيخ
 الرتبة، يعُبد الشِّيعيّ  أفَّ  يرى جبانبو والُسينِّ  الرتبة ىذه على يسجد الشيعي ىذا كاف فإذا الوائلي، الشَّيخ
 تارسة ةوالرػل عليها، يسجد واضعها مرتّبة عذرة فد لو جايب (أنفسنا) من ىذا بعد السين ىذا ولكن

 يتصافح ذلك وبعد للتربؾ، سجود موضع ىذا باعتبار العذرة على سيمسح قطعاً  ىو ؼلّلصوف ومن ادلكاف،
! منفتحوف أناس ضلنُ  أساساً، احنا حسَّاسية عندنا ما ألنَّو ،(أنفسنا) مع أخيو، مع أدري، ما مع يعين مع

 [.البيت أىل منطق ىو ىذا
ِ:أعيدوىاِثمانينوالِالسابعةِالوثيقةِأعيدواِرجاءاًِ

 ناحية، من ىاي يصح عليها السجود فإذاً  ادلستحيلة، األرض غًن الرتاب، األرض ىاي يعين األرض]
 ادلنخوؿ اىل ارجع أحببت وإذا نعم، عذرة على السجود غلوز من اإلسبلمية ادلذاىب من ىناؾ بعدين
 ذلذا حساسية، عدنا ما واحنا ا،يذكروى كيف اإلسبلمية ادلذاىب بعض صبلة إىل وأنظر الغزايل لؤلماـ
 إرجع شديدة عجيبة محلة الغزايل عليو وػلمل ناىض غًن أو ناىض الدليل ىذا ىسو دليل، تبع الرجل نقوؿ

 ما ذلك مع زين، لرتى، إلو ارجع ادلنخوؿ كتاب إىل أو مثبلً  ادلستصفى كتاب وإىل ادلنخوؿ كتاب إىل
 .[األمساء عتتب األحكاـ ىذا، أزاء حسَّاسية احنا عدنا

 ادلرّات من الكثًن ح الوائلي الشَّيخ يتحدَّث ىو عالية رياضية روح يعين حقيقًة، حسَّاسية عندي ما أيضاً  أنا
 ىكذا عقيدتنا ذلك، من حسَّاسية أمتلك ال إنَّين قلت لو أكذب لكنَّين العالية، الرياضية الروح عن يتحدَّث

 آؿ أفَّ  فهل عنو، هنيتم ما وادلنكر بو أمرمت ما ادلعروؼ غًنكم، عم ال معكم معكم: زُلَمَّد آؿ طلاطب تقوؿ
 وىنيئاً  الوائلي للشَّيخ ىنيئاً ! منكراً؟ ذلك يعّدوف ال زُلَمَّد آؿ أفَّ  أو العذرة؟ على نسجد أف أمرونا زُلَمَّد

 !!األبرت الفكر هبذا للوائلّيٌن
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ِ:والثمانينِالثامنةِالوثيقةِإلىِاآلفِنستمع
 وعلية شخصية سبأ ابن ا عبد: أوالً  لو حّت سبأ ابن عبدا رأي ناخذ احنا لك يقوؿ ومنه وانت]

 كلهم النَّاس صاروا معناىا يهودي واحد بيها طلع إذا األمَّة يعين حقيقة، شخصية أنو ُقدِّر لو: ثانياً  خرافية،
 .[انت ىذا ِشعىن يهود؟
 ح األمر ىذ أّكد ولكنَّوُ  بذلك صرَّح وعلية، شخصيةٌ  بأس ابن ا عبد معتقده، ىو ىذا الوائلي الشَّيخ
 الرابعة، الطبعة اإلسبلمي، الكتاب دار مؤسَّسة الوائلي، للشِّيخ التشيع ىوية ىو ىذا ،(التشيع ىوية) كتابوِ 

 وينتهي سبأ، ابن ا عبد الثاين، الفصل ،129 صفحة إىل نذىب إذا ادلقدَّسة، قم ميبلدي، 2008
 ،129 صفحة من يبدأ سبأ، ابن ا عبدُ  عنوانوُ  الَّذي الفصل فهذا ،140 صفحة ح ينالثا الفصل
 آراء من مايُورد يُورد أف بعد الوائلي، الشَّيخُ  إليها َيصلُ  الَّيت والنتيجة الكبلـ ُخبلصة ،140 بصفحة وينتهي

ِلِأنَّوُِِاتضحِاآلراءِمنِالجولةِىذهِوبعد - :139 صفحة ح يقوؿ ماذا غًنىم آراء ومن ادلستشرقٌن
ِتسليمناِألفَِّ - موجود سبأ بن ا عبد أفَّ  سلمنا إذا - بوجودهِتسليمناِألفَِِّلماذا؟ِسبأ،ِلبنِوجود

  .ادلسألة ىذه حبثوا الَّذين إليها أشار الَّيت وادلطالب القرائن باعتبار - عقولناِإلغاءِِِإلىِيُفضيِبوجوده
 لويس، برنارد مثل ادلستشرقوف قالو ما ،138 صفحة وح سٌن،ح طو قالو ما ،137 صفحة ح ذكر فهو

 أعتقد الشييب، وكامل الوردي، وعلي صبحي، زلمود وأمحد َعِلي، ُكرد زُلَمَّد ذكرهُ  وما ذكرىم، الَّذين والبقية
 اآلراء من رلموعةً  ذكر الشبييب، كامل ىنا مطبوع الشييب، كامل وليس أتصّور كما الشبييب كامل يقصد

ِسبأِلبنِوجودِلِأنَّوُِِاتضحِاآلراءِمنِالجولةِىذهِِِوبعد -:النتيجة ىذه إىل ووصل وادلؤرخٌن احثٌنللب
 كتابوِ  ح واضح بشكلٍ  مؤكَّداً  يأت ىنا قالو ما فلذلك - عقولناِإلغاءِإلىِيفضيِبوجودهِتسليمناِألفِّ

 التشيُّع، أسس الَّذي ىو سبأ ا عبد أفَّ  من يقولوف الُسنَّة سبأ ا عبد قضيَّة القضيَّة ىذه ،(التشيع ىوية)
 الُسنَّة، إلرضاء وسيلة أي عن فيبحثوف السنة، يُرضوا أف يريدوف والشِّيعة القضيَّة، ىذه عند أقف أف أريد وال

 البداية، من الُسنَّة من أساساً  الشِّيعةُ  يكوف لكي الوجود من الشخصية ىذهِ  ينفوا أف ػلاولوف ذىبوا لذلك
 من يذىب ادلنحى ىذا إىل سياسية، االختبلفات فصارت السياسي الشأف ح حدث ما حدث ولكن

 . القطبية وباألفكار السياسية باألفكار تشبَّعوا الَّذين أولئك من خصوصاً  الشِّيعيّ  الوسط ح يذىب
 : سبأ ابن ا عبد نفي قّصةِ  على أمر سريع بشكلٍ 

 معرفة عن رلّردٍ  بعقلٍ  يفكروف وادلستشرقوف ادلستشرقوف ىم الشخصية ىذه وجود ح شكَّك من أوؿ
، الوسط داخل وح الشِّيعيّ  الوسط داخل ح ادلوجودة ادلبلبسات م القضايا يدرسوف الُسينِّ  يتناولوف وكأهنَّ

 البيت، أىل إالَّ  يعرفها ال الَّيت اخلفية الداخلية والقضايا ادلبلبسات معرفة دوف من مقولبة جامدة مسائل
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 .الشِّيعة ىم الشِّيعة خفايا يعرفوف والَّذين الُسنَّة، ىم الُسنَّة خفايا يعرفوف الَّذين يعين البيت، أىل من اديمر 
 ىذه نقل من أوؿ ىو علي ُكرد زُلَمَّد علي، ُكرد زُلَمَّد السوري ادلؤرّخ ىو الفكرة ىذه نقلوا الَّذين أوائل من

 . ذلك على اطِّبلعهم لعدـ الشِّيعيّ  الوسط ح تأثًناً  ترتؾ مل ولكّنها الفكرة
 الثاين، اجلزء الكربى، الفتنة: كتاب ىو ىذا ،(الكربى الفتنة: )كتابو ح الرؤية ىذه تبىنَّ  حينما حسٌن طو

 بعدىا وما 24 صفحة ح ادلعارؼ، دار عشرة، الثامنة الطبعة ىي الطبعة وىذه حسٌن، طو وبنوه، علي  
 ُثَّ  ضريراً، وكاف أزىرياً  كاف أساساً  حسٌن طو الشخصية، ىذه بوجود ادهاعتق عدـ عن حسٌن طو يتحدَّث

 حياتو، أياـ آخر إىل لوُ  مصاحبةً  وبقيت بالتدّين ذلا عبلقة ال فرنسية امرأة وتزوج فرنسا، ح دراساتو أكمل
ينيَّة، أفكاره تغًنت فرنسا إىل ذىب حٌن حسٌن طو  إىل آخر رجبلً  وعاد العقائدية، طباعو وتبّدلت الدِّ

 تفكًنه، طريقة ح كبًنٍ  تغًّنٍ  عن تكشف والَّيت يطرحها الَّيت اآلراء مجلة ومن جديدة، آراءاً  وطرح مصر،
 وىذه جاىلي، شعر ىناؾ واضحة القرائن أفَّ  مع اجلاىلي، للشعر نفيوِ  خبصوص طرحها الَّيت األطروحة

 بأنَّوُ  لو ُوجِّو اَّتاماً  أفَّ  باعتبار الديينّ  السوؽ ح ّتَّ وح وقتها ح كبًناً  بعداً  أخذت الثقافة سوؽ ح القضيَّة
 . التفاصيل ىذه ح أدخل أف أريد ال وأنا الُقرآف، ح يطعن أف يريد

 الفكري التحّوؿ وُيبلَحظ ضريراً، كاف الرجل سليماً، يكن ومل فكره ح سقيماً  كاف حسٌن طو أفَّ : اخلبلصة
 العمل إىل وتوّجو الديينّ  اللباس ونزع مصر إىل رجع ُثَّ  فرنسا، إىل ذىابو بعد عنده حدث اّلذي اذلائل

 مثّقف كبًن، أديبُ  ادلعّقدة، تفاصيلو بكل حسٌن طو الفرتات، من فرتةٍ  ح وزيراً  وصار والسياسي، احلكومي
 غطَّت قد الشبهات كانت الفكر، سقيم كاف الرجل ولكن األوصاؼ هبذه تصفو أف ؽلكن مؤرّخ، واسع،

 اإلستشراقية الطريقة على االستنتاج هبذا جاء األفكار ىذه مجلة من كثًنة، بأفكار فخرج تفكًنه، رةدائ
 .سبأ ابن ا عبد شخصية وجود فنفى

 يثبت أف ػلاوؿ وىو األميين احلسٌن عبد الشَّيخ الغدير، ح األميين العبلمة الفكرة ىذه استطابوا الَّذين من
 اجمللد ىو ىذا التشيُّع، على تُثار الَّيت اإلشكاالت كل ح يقدح أف وػلاوؿ ؽلكن ما بكلِّ  الغدير حديث
 1983 اخلامسة، الطبعة العريب، الكتاب دار الناشر واألدب، والسنة الكتاب ح الغدير كتاب من التاسع

ِطوِوالدكتورِونحن -:األميين احلسٌن عبد الشَّيخ يقوؿ ىو التاسع، اجلزء من ،220 صفحة ح ميبلدي،
ِأفَِِّالظنِوأكبرِ:788ِصفحةِالكبرى،ِالفتنةُِِكتابوِفيِقاؿِحيثِىناِىاِرأيوِعندِنصافقِحسين

 نقل ح ويستمر - صحيحاًِِعنوِيروىِماِكلِكافِإف - قاؿ ما آخر إىل - ىذاِسبأِابنِاهللِعبد
 القوؿ ىذا وجد األميين احلسٌن عبد الشَّيخ الشخصية، ىذه وجود ح يشكِّك حسٌن طو أفَّ  حيث الكبلـ،

 وصل الَّيت النتيجة نفس إىل يصل أف حاوؿ الرجاؿ علم لقواعد وفقاً  النقاش طريقة وبنفس نفسو إىل قريباً 
  .حسٌن طو إليها
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 الطبعة وىذه الكتاب ىذا ح يقوؿ ىو الرضوي، مرتضى للسيِّد ،(القاىرة ح الفكر رجاؿ مع) كتاب ىناؾ
 279 صفحة ح ميبلدي، 2003 ومنقحة، موسعة خلامسةا الطبعة لبناف، بًنوت، اذلادي، دار طبعة
ِبجرأةٍِِيقوؿِأفِاستطاعِاطالعوِِِولسعةِفيوِولتعمُّقوِبالتأريخِإللماموِحسينِطوِالدكتورِإفَِّ -:يقوؿ
ِىذاِعلىِنبَّوِمنِأوؿِوىوِبذلكِسيادتوِليِصرَّحِكماِخيالية،ِشخصيةٌِِسبأِابنِاهللِعبدِإفَِّ:ِوقوة

 رأي وصدور الكربى الفتنة كتاب يعين - الكتابِىذِصدورِأثرِوعلىِالكبرى،ِالفتنةِكتابوِفيِوذكره
ِالسيَّدِأخذِالكتابِىذاِصدورِأثرِوعلى - ادلستشرقٌن من أخذه قد وىو الشكل هبذا حسٌن طو

ِنفسِيثبتِأفِوحاوؿِمطولًِِبحثاًِِالموضوعِىذاِيبحث - العسكري مرتضى السّيد يعين - العسكري
 الكتاب، ىذا فكتب الغدير، ح األميين الشَّيخ يتابع أحباثوِ  ح العسكري مرتضى سيِّدوال - النظريةِىذه
 . العسكري مرتضى للسيِّد أخرى وأساطًن سبأ ابن ا عبد ىذا

 .ذلا وجود ال وعلية شخصيةٌ  سبأ ا عبد أفَّ : اخلبلصة ىي؟ ما اخلبلصة
 ومسائل اجلاىلي الشعر قضيَّة ح البديهيات أنكرت حيث سقيمة عقلية حسٌن طو عقلية إفَّ  قلت مثلما أنا

 ىذا ح مجع حٌن سقيمة عقليتو أيضاً، سقيمة عقليتو الشيء نفس العسكري مرتضى السيِّد أخرى،
 ولو حّتَّ  الزيارات مجعت لوُ  التابعة اللجنة أفَّ  ادلقّدمة ح ذكر أنّوُ  مع الزيارات ،(األدعية منتخب: )الكتاب
 صدور حٌن وح العسكري، مرتضى من وبإصرارٍ  احلجَّة لئلماـ واحدةٍ  زيارة يذكر ومل يفةضع بأسانيد كانت

 ىو العسكري مرتضى السيِّد إفَّ  أخربوين وىم العسكري مرتضى دبكتب اتصلت شخصياً  أنا الكتاب ىذا
 أمساء ذبد ستالفهر  ح تقرأ حٌن حبيث احلجَّة، لئلماـ واحدة زيارةً  وال ذكر وما القضيَّة ىذه على يصرّ 

 لئلماـ ذكرٍ  دوف من اجلامعة الزيارات إىل ينتقل العسكري اإلماـ من احلجَّة، اإلماـ إالَّ  مجيعاً  ادلعصومٌن
 . سقيم عقلو الرجل الرجل، عقل ح سقمٍ  على يدؿّ  ىذا دلاذا؟ احلجَّة
 الَّيت الروايات ُكلّ  أثبت ،(البيت أىل ومدرسة اخللفاء مدرسة كتب ح الكساء حديث: )كتابو وىذا

 أحاديث مع مضموهنا ح تتفقُ  الَّيت كتبنا ح ادلوجودة والروايات ادلخالفٌن، ُكتب ح الكساء حديث ذكرت
 بيت ح واألصلية احلقيقية الواقعةُ  وىي التطهًن آية نزوؿ واقعةِ  عن ربدَّثت الَّيت الرواية يذكر ومل ادلخالفٌن،

 للتعرض حاجةً  نرَ  ومل ومتناً  سنداً  الكثًنة الروايات تلك تناىض ال الواحدة يةالروا ىذه إفَّ : )قاؿ بل الزَّىراء،
 حديث الرواية، ىذه يذكر ومل ادلخالفٌن كتب من الروايات مجيع ذكر أنّو الغريب ،(ومناقشتها لذكرىا
 حديث عن كتاباً  يؤّلف حٌن! الرجل؟ عقل ح ُسقمٍ  على ىذا يدّلك أال فاطمة، بيت ح ادلعروؼ الكساء
 بكل ويأت ذلك، يصطلح ىو كما البيت، أىل ومدرسة اخللفاء مدرسة كتب ح اخللفاء، ُكتب ح الكساء
 حدثت الواقعة أفَّ  ادلضموف ح تّتفقُ  الَّيت الشِّيعية الكتب روايات بكل ويأت كتبهم، من ادلخالفٌن روايات
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ِـّ  بيت ح  إىل يصل لكنَّو مجيعاً، األحاديث يذكر ادلخالفٌن، أحاديث مع ادلضموف ح وتّتفق سلمة، ُأ
 ..!! يذكرهُ  وال الزَّىراء حديث

 منتخب) الكتاب ىذا ح احلاؿ ىو كما العقل، سقيم كاف الرجل أفَّ  على يدؿ أال! ذلك؟ يدؿّ  ماذا على
 أف ستحبّ ي الَّيت والطقوس بالزيارات مشّككاً  ادلقدمة ح ربدَّث بل احلجَّة، اإلماـ إىل ُيِشر مل ،(األدعية

 ما فمثل السرداب، ُعقدة ىذهِ  السرداب، من عقدة عندىم أكيد الشريف، ادلقدَّس السرداب ح هبا يؤتى
 عقلوِ  ح سقيماً  يكن مل لو سقيماً، أيضاً  كاف العسكري مرتضى تفكًنِه، طريقة ح سقيماً  حسٌن طو كاف

 والغّم، اذلمُّ  فأخذهُ  ُقطب سيِّد على عداـاإل حكم صدور خبرب مسع حينما النجـو يعدُّ  ساىراً  ليلو قضى دلا
؟ من منعو الَّذي ىذا ىم   أيُّ  تُرى  . مجيلة رواية ىناؾ! النـو
ثنا الرفاعي طالب السيِّد إىل ونستمع نشاىد اجلميلة، الرواية إىل أشًن أف قبل  :الليبلء الليلة تلك عن ػلدِّ

 !يعين؟ احلكيم للسيِّد فرحت: ادلقدـ]
 ظلنا ما أگّلك أقدر قطب سيِّد بإعداـ احلكم ح البياف إذاعة ليلة يعين أگّلك أقدر: لرفاعيا طالب السيد
 .الليلة تلك

 الوقت؟ ذاؾ كنتوا وين: ادلقدـ
 قاؿ العسكري مرتضى السيد أفَّ  أتذكر أنا مكانو، ح واحد كل يعين موجودين كنا: الرفاعي طالب السيد

 .[.احلكم ىذا مسعت أف بعد ظلت ما البارحة أنا طالب سيد يل
 كارثة كارثة،! عليو أغمي الصَّدر باقر زلمد السيِّد! ينم مل العسكري مرتضى السيِّد! ينم مل طالب السيِّد

 مرتضى عن نتحدَّث ىنا وضلنُ  مثااًل، العسكري دبرتضى جاء لكنَّوُ  اجلميع عن يتحدَّث وىو صارت،
 وصل الَّيت السقيمة النتائج نفس تبلحظوف سقيم، عقلٌ  ىذا بو؟ يوثق عقلٌ  ىذا أسألكم أنا ، العسكري

 !!سقيمة عقوؿ الوائلي، الشَّيخ إليها وصل العسكري مرتضى إليها
 ليقولوا ادلستشرقٌن وراء يركضوف وىؤالء موجودة، شخصية سبأ ابن ا عبد شخصية عن يتحّدثوف األئمَّة

 لو ىو عقولنا، نلغي فإنَّنا بوجوده سّلمنا إذا: قوؿي والوائلي وعلية، شخصية سبأ ابن عبدا شخصية إفَّ 
 منهج يناقضُ  شلَّا األحاديث ىذه ُكلّ  وح اجملالس ىذه ُكلّ  ح بو تفّوىت دبا لتفّوىت سليم عقل لك كاف

 علي ادلستشرقوف، نقلوُ  ما نقل علي كرد زُلَمَّد ذوقهم، ذلم ادلستشرقوف! سقيمة عقوؿ! والعرتة؟ الكتاب
 الوردي، علي علي، كرد زُلَمَّد واالستشراقي، الغريب بالفكر مشبعوف ىؤالء كذلك، البقية ،كذلك الوردي

 حّتَّ  العسكري، مرتضى ووراء ىؤالء وراء ركض الوائلي ىؤالء، وراء ركض العسكري مرتضى حسٌن، طو
 ! سقيمة عقوؿ نعم،! سقيمة عقوؿ العسكري، مرتضى وراء ركض اخلوئي السيِّد

 اِ  صلواتُ  األئمَّة وعن النَّيب عن مروية رواية ىناؾ مجيلة، رواية ىناؾ قلت قليل قبل رواية إىل أشرتُ  أنا
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 شيء أقوى ىذا الصخر، ىو - الَجَبلُِىوََِِشيءَِأقْػَوىِإفَِّ -:تقوؿ ىكذا الرواية أمجعٌن، عليهم وسبلموُ 
 آخر شيئاً  أو قوياً  شخصاً  يصف أف أراد اإذ اإلنساف أفَّ  حّتَّ  اجلبلية، الصخور من - الَجَبلِِمنَِِْوَأقْػَوى -

 ىو بالقوة شيئاً  يصف أف يريد حينما اإلنساف عنو يتحدَّث شيء فأقوى اجلبل، مثل الصخر، مثل ىو يقوؿ
َِوُيكسِّرُِِالِجَباؿَُِِيَكسِّرُِِالَحِديدِألفَِِّالَحِديدِالِجَباؿِِمنَِِْوَأقْػَوى -:تقوؿ الرواية واجلباؿ، الصخور
ِيُْطِفئُِِاْلَماءَِِألفَِِّاْلَماءِالنَّارِِمنَِِْوَأقْػَوىِالَحِديد،ُِتِذيبَِِالنَّارَِِألفَِِّالنَّارِالَحِديدِِمنَِِْوىَوَأقػِِْالصُخور

 ػلملها - اْلَماءَِمْصَدرُِِِىيََِِوالغُُيـوِالغُُيـوَِيْحِملُِِالرِّيحَِِألفَِِّالرِّْيحِاْلَماءِِمنَِِْوَأقْػَوى - ؼلمدىا - النَّار
َِوَأقْػَوى - معّينة حيثيات إىل ناظرة احلديث، ح مجيلة مناسبات - اإِلْنَسافِالرِّْيحِِمنَِِْوىَوَأقػِْ - وػلرّكها

َِيْحِمُلَهاَِحاَجةًُِِتْسِقطََِِأفَِِْأوُِتْسِقَطوَُِِأفَِِْوتُرِيدِالَعاتَِيةِالرِّْيحَُِِىبَّتِرُبَّماِاإِلْنَسافِإلفَِِّاإِلْنَسافِالرِّيحِِمنِْ
 قطعاً  - الرِّيحِيُػَقاَوـَِأفَِِْوَيْسَتِطيعِبَِيَديوَِيْحِمُلَهاِالَّتيَِحاَجاتِوَِعَلىُِيَحاِفظَِأفِِْيعَيْسَتطِِِفَػُهوَِِبَِيِده

 سلطاف، للنـو إفَّ  يقولوف أال - النَّـوِاإِلْنَسافِِمنَِِْوَأقْػَوى - معّينة حيثّيةٍ  وعن معّينة نسبّيةٍ  عن ىو احلديث
، اإلنساف من أقوى  إىل ذلك سيؤّدي ناـ لو أنّوُ  يعلم وىو السيارة يقود اإلنساف األحياف بعض ح النـو

، فيغلبو سلطاف للنـو ولكنَّ  معو، من وىبلؾ ىبلكو َِوَأقْػَوى -:تقوؿ الرواية اإلنساف، من أقوى النـو النـو
  .الشَِّديدِالَهمُِِّالَهّم،ِالنَّـوِِمنِْ
 الصَّدر؟ باقر زُلَمَّد السيِّد يعيشوُ  وكاف! ليلة؟ال تلك العسكري مرتضى يعيشوُ  كاف الذي ىذا ىم   أيُّ  إذاً 

 وبقية الرفاعي طالب والسيِّد احلكيم باقر زُلَمَّد السيِّد يعيشو وكاف احلكيم؟ مهديّ  السيِّد يعيشوُ  وكاف
 مرتض السيِّد أفّ  حبيث! الليبلء؟ الليلة تلك ح ػلملونوُ  كانوا ىم   أي! الدعوة؟ حزب ح القيادات

 ثقل من ينم مل اآلخر ىو اّلذي الرفاعي طالب السّيد ورفيقو زميلو ػلدِّث كما الليلة، تلك ينم مل العسكري
 إليها سيصل الَّيت النتائج لذا سقيماً، فكراً  ػلملُ  ىذا مثل رجل هبم، وقعت الَّيت الفاجعة ومن والغمّ  اذلمّ 

 . سقيمة نتائج إىل سيصل
 اخلامسة الطبعة وىي الطبعة ىذهِ  حبسب عشر، احلادي اجلزء ح احلديث، رجاؿ معجم ح اخلوئي السيِّد
 السيِّد يقوؿ ماذا سبأ، ابن ا عبد ترمجة هناية ح ،207 صفحة ح ،1992 ومزيدة، منقحة طبعة

 مرتضى السيِّد استعماؿ ىو االستعماؿ وىذا - سبأِابنِاهللِعبدِأسطورةِأفَِِّإلىِمضافاًِ - !اخلوئي؟
 ،(أخرى وأساطًن سبا ابن ا عبد! )الكتاب؟ عنواف ىو ما العسكري، ىمرتض من أخذه العسكري،

 ح ادلكاف ذلك ح فيو داس الَّذي عنو ربدَّثتُ  قليل قبل الَّذي ادلكاف الدين، أصوؿ كلّية الرئيس، العنواف
 احُلسٌن تُرابُ  فيها دِيسَ  الَّيت الدين أصوؿ كلية انتاجات أحد ىذا احُلسٌن، تُربة على حبذائو العمادة مكتب

ِإلىِمضافاًِ -:207 صفحة وح البيت، أىل أعداء من والنواصب ادلخالفٌن بعض إراحة ألجل باألحذية
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ِعمرِابنِسيفِاختلقهاُِمختلقة،ِموضوعةٌِِالهائلةِمشاغباتوِوُقصصِسبأِابنِاهللِعبدِأسطورةِأفَِّ
ِالجليلِالعاّلمةُِِأغناناِوقدِعليو،ِوالتدليلِذلكِفيِاإلطالةِالمقاـِيسعناِولِالكذاب،ِالوّضاع

ِالقصصِىذهِعنِدقيقةِعميقةٍِِدراساتِمنِقّدـِفيماِالعسركريِمرتضىِالسيِّدِالمحققِوالباحثُِ
 طبعاً  مكتوب - ضخمينِمجلدينِفيِطبعاًِِضخمين،ِمجّلدينِفيِوموضوعاتوِِِسيفِوعنِالخرافية

ِومئةِخمسوفِاآلخرِكتابوِوفيِسبأِابنِاهللِعبدِباسمِطُِبعاِضخمينِمجلدينِفي - طُِبعا وادلراد
 !!أخرى سقيمة عقوؿٍ  عن تأخذُ  سقيمة عقوؿ - مختلقِصحابي

 عن زبربنا العصمة بيت أىل عن احلديث ُكتب من غًنه وح فيو عديدةٌ  والروايات الكشي رجاؿ ىو ىذا
 ادلعروفة الطبعة ىذه ىذا، الكشي رجاؿ اخلارجي، الواقع ح موجودةٌ  شخصيةٌ  وأنَّوُ  سبأ ابن ا عبد وجود

مة آثار نشر مركز الرابعة، الطعبة ،2004 النشر تاريخ و اعتماد ادلطبعة  صفحة طهراف، ادلصطفوي، العبلَّ
ِ:يقوؿِالصَّادؽِاإلماـِيعنيِاهللَِعبدِأبَاِسمعتُِِ:قاؿ -:عثماف ابن أباف عن ،172 احلديث رقم ،107

 موجودة عديدة والروايات! الصَّادؽ؟ اإلماـ يلعنو كيف وإالَّ  موجودة شخصية - َسَبأِابنَِِاهللِعَبدِاهللَُِِلعنَِ
 أخرى وروايات ،174 ،171،172،173 ،170: الرواية سبأ ابن ا عبد عنواف ،106 صفحة ىنا،

 يقوؿ ماذا مثاال، الرواية هبذه أكتفي ولكن الشخصية ىذه وجود عن تتحدث عديدة مصادر ح موجودة
َِأِميرََِِواهللِِِوََكافَِِاْلُمؤِمِنينَِأِميرَِِِفيِِْالرُّبُوبِيَّةَِِِادََّعىَِِِإنَّوَُِِسَبأِِاْبنَِِاهللَِعْبدِاهللَُِِلعنَِ - الصَّادؽ إمامنا

ِِإنَّوَُِِسَبأِِاْبنَِِاهللَِعْبدِاهللَُِِلعنَِ: ىنا الشاىد موطن .الشريفة الرواية آخر إىل -ِطَائَِعاًِِهللَِعْبَداًِِاْلُمْؤِمِنين
  .اْلُمؤِمِنينَِأِميرَِِِفيِِْةَِالرُّبُوبِيَِِّادََّعىَِ

 سبأ، ابن عبدا فكر إىل جذوره ح ؽلتدُّ  النصًنية فكرُ  الُغبلة، فكرُ  ضااّلً، فكراً  تبنَّت موجودة، شخصيةٌ 
 حلقات مجلة من والغبلة الغلوّ  عن فيها ربّدثتُ  حلقاتٍ  ح ُمسَهب بشكلٍ  الَقضية ىذهِ  عن ربّدثتُ  وقد
 والغبلة، الغلوّ  حلقات رلموعة زىرائيوف، موقع على تراجعوىا أف ؽلكنكم ادلتقّدمة احللقات ح الربنامج ىذا

 شخصيةٌ  ىذه: يقولوف األئمةُ ، موجودة حقيقةٌ  شخصيةٌ  وأنَّوُ  سبأ ابن ا عبد عن أيضاً  ىناؾ وربّدثت
  !!وعلية شخصية ىذه: يقولوف الشِّيعة وعلماء، موجودة حقيقةٌ 
 ىذه الرمسية، الشِّيعيَّة ادلؤسَّسة وىذه الوائلي مدرسة ىذه البيت، أىلَ  يناقضوف دائماً  يعةالشِّ  علماء أفّ  معلـو

 ُتبلحظوف أال شيء، ُكلّ  ح البيت أىلَ  ؼلالفُ  الَّذي ادلنهجُ  األبرت، ادلنهجُ  ىو وىذا الروايات وىذه الكتب
 ادلؤسَّسة منطق نفسوُ  ىو الوائلي ومنطقُ  البيت، أىل دلنطق الوائلي مدرسة ح واضحة سلالفة ىناؾ ذلك؟

 انتشار على العليا الشِّيعيَّة ادلرجعيَّة ربثُّ  ىنا ومن بامسها، رمسّياً  ناطقاً  منو جعلت ولذلك الرَّمسيَّة الشِّيعيَّة
 !؟..ىذا بعد أنتم تقولوف ماذا الوائلي، الفكر
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 يـو حللقة البقية سأترؾ ولكنَّين أكمل، أف بوّدي كاف وإف القدر هبذا اكتفي جداً  طويبلً  صار الربنامج وقت
 . واحلقائق الوثائق من والكثًن الكثًن ىناؾ َيصرب، أف عليوِ  احلقيقة يعرؼ أف أراد من طويلة احللقات غد،

  ... الَقَمر رَِعايَةِ  ِح  أَْترُكُكم
َهجالْ  َىَذا َكرب وُجوِىُكم، َعنْ  الَضبلؿِ  َكْربَ  َيْكِشفَ  َأفْ  الَقمر إىل وتوجَّهوا  ِحْ  َعْشَعشَ  الَِّذيْ  األَبْػرَت  َمنػْ
  ... ُرُؤْوِسُكم

 اإلْٔخَسِْٔج عٍَََ ًَُِخَببِعِْنَب ُِشَبىِدِّنَب ًًَُخٌُهِ ًُخٌُىِنَب عَْٓ اٌىَسْةَ إوْشِف احلُسَني أَخِْهَ ًَخْوِ عَْٓ اٌىَسْةِ وَبشِفَ َّب

  ... لّس ّب ... احلُسَني أَخِْهَ بِحَكِّ

  ... اهلل أَِبِْ يف ... خَّْعبً اٌدُّعَبء أَسأٌَُىُ ... غداً ٍِخمبٔب
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ِ:وفيِالختاـ
لِبُػػّدِمػػنِالتنبيػػوِالػػىِأنّنػػاِحاولنػػاِنقػػلِنصػػوصِالبرنػػامبِكمػػاِىػػيِوىػػذاِالمطبػػوعِلِ
يخلػػوِمػػنِأخطػػاءِوىفػػواتِفمػػنِأرادِالدقّػػةِالكاملػػةِعليػػوِمراجعػػةِتسػػجيلِالبرنػػامبِ
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