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 ثِغُِْ اهلل اٌشَّحَِّْٓ اٌشَّحٍُِ

 
  ...األًٌٍََِْبء ٌَزٌَخَّوُ إٌٍَِوِ اٌَّزِيْ اهلل ًَخْو ٌَب ػٍٍََه عٍََبٌَ

  ...اهلل ثمٍَّخَ

 ...!فَمَذَن؟ َِْٓ ًَخَذَ اٌَّزِيْ ًََِب ًَخَذَن َِْٓ فَمَذَ برَاَِ
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 اٌِّْئَخ ثَؼذ ًَاٌثَّالثٌُْ اٌغَّبدِعَخُ خُمٍََحَاٌْ

 ٌُّْغًاخلَ ٌثبثاٌ اجلُضْءُــ  فَبطَِّخ ٌَب ٌَجٍَّهِ

  4ق اٌٌائًٍ - 14ج اٌجَشَاءَح ظَؼْفُ - 2 ق اٌشٍِّؼًّ اٌٌالغ يف األثرت ادلنيح ِالِحُ
 

  ... بَ َناِتْ  أَبْ َناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسبَلمٌ 
 يَتسلسلُ  واحلديثُ  !!..فَاِطَمةِيَاِلبَّيك9ِِ ُعُنواننا ُمتواِصَلة، فَاِطَمة يَا لبَّيكِ  9َحَلَقاتِ  رَلُْموَعةُ  زَاَلت ال

 يف ُخصوصاً  الش يعيّ  الَوسط يف َشديد وَنشاطٍ  ةٍ فعَّالي ِبُكل   يَتحرَّكُ  الَّذي األبرت ادلنهج مبلِمح يف ويَتواصلُ 
ينيَّة ادلؤسَّسةِ    .الرَّمسيَّة الش يعيَّة الد 

 يف  أيديكم َبٌن َعرُضها َتَّ  وثيقةٍ  آخرُ  عليو، اِ  رمحةُ  الوائلي شيخنا أجواء يف ادلتقد مةِ  احللقاتِ  يف واحلديثُ 
 َىذه وأنَّ  سبأ، ابن ا عبد شخصيَّةِ  وعليَّةِ  عن الوائلي شيخنا فيها يتحدَّثُ  ،77 برقم كانت ادلاضية احللقةِ 

 وظلوذجٍ  دبثالٍ  وِجئتكم واضح، ِبشكلٍ  وجوَده تؤي د األَِئمَّةِ  أحاديث أنَّ  َمعَ  ذلا، ُوجودَ  ال َشخصيَّةٌ  الشَّخصيَّة
 الضالَّة، عقيدتوِ  عن يتحدَّثُ و  سبأ، ابنَ  ا عبدَ  يلعنُ  الصَّادق إماُمنا ادلعصوم اإلمام أنَّ  حيث ذلك من

 الشَّيخ يزعمُ  كما لوُ  ُوجودَ  ال وىو عقيدتوِ  عن ويتحدَّث شخصاً  الصَّادق اإلمام يلعن أنْ  ؽلكن فهل
 وراء ىذا بزعمهم يركضون وىم! اخلوئي؟ السي د يزعمُ  وكما! العسكري؟ مرتضى السي د يزعمُ  وكما! الوائلي؟

 .الكبلم ىذا ومرَّ  وأضراهبم، الوردي ليّ وع حسٌن طو وزعم ادلستشرقٌن زعم
ثنا الَّيت القناعات ىذه ،(الوائلي الشَّيخ قَناعاتُ ) 9اِنتخبُتوُ  الَّذي الُعنوان يف احَلديثُ  زال وال  مضمونِ  عن رُبد 

 ..!! الفكرية مدرستوِ 
 َمدرسة َمنهجيَّةِ  مِساتُ 9 انتخبتو ذيالَّ  األوَّل بالعنوان َترتبطُ  الَّيت الوثائق عرض ادلتقد مة احللقاتِ  يف مرَّ  فقد

 . ادلنهج الوائلي،
 . الفكرية الرباءةُ  خاص وبنحوٍ ! الرباءة9 الثَّاين العنوان إىل انتقلتُ  ُثَّ 
 عقيدة يف الوالية مفهوم يف الوائلي مدرسةِ  لعقيدةِ  العامة الس مات! الوالية9 الثَّالث العنوان إىل انتقلت ُثَّ 

 . الوالية
 ! احلسن ابن احُلجَّة زماننا إمام9 عن ما شيئاً  طويبلً  احلديثُ  كان واليةال وبعد
 . وِعبادة وعقيدةٌ  وُشُعورٌ  وَمشعرٌ  ِشعارٌ  ىي الَّيت! الثَّالثة الشَّهادة9 إىل العنوانُ  انتقل ذلك وبعد
 وقد الوائلي، َمدرسة يف هبم داالعتقا مِسات زُلَمَّد وآل زُلَمَّد9 عنوان ربت احلديثُ  كان الثَّالثة الشَّهادة وبعد
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 . واألضاليل األباطيل من العجائب مسعتم
 خبصوص عنو احلديث تقدَّم وما ومعلوماتو، ثقافتوِ  رُلملِ  من قناعاتو! الوائلي قناعاتُ 9 العنوان ىذا جاء ُثَّ 

 ربت يتواصلُ  ديثاحل زال وال الوائلي، قناعات9 عنوانُ  العنوان، ىذا من جزءٌ  ىو سبأ ابن ا عبد شخصيَّة
 . العنوان ىذا

ِ:98ِبرقمِالمرقمةِالوثيقةِرجاءاًِِلناِاعرضوا
 ىالضحية معاملة يف السر شنو أعرف أريد فكري يف أجد كلَّما احلقيقة َىذه ادلشكلة، ىذي الز نا ابنُ ]

 آثار عليو ترتبت كذا، ما كذا ما مثبلً  مجاعة إؽلان يكون أن يصح ما بيها؟ السر شنو ادلعاملة ىذه ىذا،
 مو ذنبو مو ىذا ىاه، ىذا، ىو مشسوي ىو ىذا؟ ذنبو شنو طيب األعراف، على القيامة يوم ػُلبس كثًنة

 ىذا جىن األب أو جنت األم األم، جىن َلمَّا عليو، جنيا واألب األم األبوين جرؽلة ىاي الطفل، ىذا جرؽلتو
 الو، يأشرون يروح ما وين مرارة، نفسو ؽلؤل تمعاجمل عذاب، ؽللئو اجملتمع ىم ليو، صلي احنا اجملتمع، ضحية

 .[كذا ىذا أن تقول الر وايات األبواب، وجهوِ  يف تغلق عنو سبنع مثبًل، زنا ابن ىذا الزنا ابن ىذا
 موقف على ِاّطبلعٍ  عدم وعن فهمٍ  عدم عن َتكشفُ  والَّيت الوائلي الشَّيخ قناعات من ُأخرى قناعةٌ  ىذه

 للد ين ذنبَ  ال وىذا االجتماعي، اجلانب االعتبار بنظر أخذت رواياتٌ  ىناك الز نا، أبناء من الطاىرةِ  الِعرتة
 موجوداً  كان أوجدُه، الَّذي ىو الد ين يكن مل والر ق العبوديةِ  نظام العبودية، نظام كقضيَّةِ  القضيَّةُ  ىذه فيو،

 القضاء ادلمكن من يكن مل فشيئاً، شيئاً  عليو للقضاء وأحكاموِ  بتشريعاتو بدأ اإلسبلمُ  جاء حينما ولكن
 ادلوجود االقتصادي الربوي الن ظام9 ادلثال سبيل على. واحدة دفعةً  أي دفعّي، بنحوٍ  العبوديةِ  نظام على

! واحدة؟ ُدفعةً  جديداً  نظاماً  يُوجد أنْ  أراد إذا اآلن يُزيَلو أنْ  ألحدٍ  ؽلكنُ  ىل العامَل، على يُهيمن الَّذي اآلن،
  .التدرغلي التغيًن من فبلبُدَّ  عام، بشكلٍ  العاملِ  يف االقتصاديةِ  احلياة اهنيار إىل ذلك يسيؤد  

 التشريعُ  يستطيع وال البشري، اجملتمع اسقاطاتُ  ىذه باجملتمع، عبلقةٌ  لوُ  ما منو الز نا ابن بأحكام يرتبطُ  ما
 جاء فما البشرية، النُّفوس مداخل يف وحّتَّ  عياجملتم البناء داخل يف ُوجودىا لعميقِ  واحدة ُدفعةً  يُلغيها أنْ 
ت لو يعين القضيَّة، ىذهِ  إىل ينظرُ  منوُ  جانبٌ  الر واياتِ  يف  سيزول اجلانب ىذا فحينئذٍ  االجتماعية النَّظرةُ  تغًنَّ
ينيَّة الوجهة من  واقع، إىل حاصل، ربصيلٍ  إىل ناظرٌ  الر وايات يف آخر وجانبٌ  الشَّرعية، الوجهة من أو الد 

 النُّطفة، تكوَّنت كيف ادلوروث، النَّفسي اجلانب البيولوجي، اجلانب الوراثي، اجلانب ومعلوالت، علل ُىناك
 إىل أدَّت الَّيت اجلنسّيةُ  العمليةُ  بالنَّتيجة إغلادىا، يف للتشريع دخلَ  ال حقيقيَّةٌ  فيزيائيَّةٌ  مدخليَّةٌ  لوُ  ىذا كلُّ 

 عائلةٍ  من للعقل فاقدةً  رلنونة ِامرأةً  العاقلُ  يتزوَّجُ  حٌن آثاراً، ترتكُ  بظروفها ةالعملي ىذه ادلولود، ىذا والدة
 بظروفٍ  احلمل فرتة يف األُم سبرُّ  حٌن واخلوف، الرُّعبِ  من جو   يف النُّطفةُ  تنعقد حٌن اجلنون، فيها يكثرُ 

 قوانٌن ىذهِ  الوليد، وعلى اجلنٌن على احلاالت ىذه تنعكس أال ذلك وغًن والظلم القهرِ  من قاسية نفسية
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 لوُ  عبلقةَ  ال الر وايات عنوُ  تتحدَّث شلَّا فجانبٌ  اجلميع، على ذبري ُسنن ىذه الطبيعة، قوانٌن ىذهِ  احلياة،
ينُ  ليس بالد ين،  أرض على ُوجدت حقيقةً  تصفُ  ىنا الر واياتُ  ادلولود، ذلذا التكوين ىذا كّون الَّذي ىو الد 
 الفقهاء بٌن البيت أىل حديث حلن فهم عدمُ  عليها، ادلرتتّبةِ  اآلثار عن وتتحدَّثُ  ىي ماك فتصفها الواقع،

 وحذف الر جال قواعد من النَّواصب من هبا ِجيء الَّيت القواعد واعتماد العربية البدوية األعراف اختبلط مع
 اخلط، طول على العريف اللغوي همالف إىل ِاستناداً  األصول علم قواعد ومن والر وايات، األحاديث من الكثًن

 التصوُّر وىذا ادلختلَّة الثَّقافة ىذهِ  إىل أدَّى الَّذي ىو النُّصوص فهم يف البيت أىل قواعد إىل الرُّجوعِ  دون من
 معذورٌ  وىو الذَّوق، ىذا عن ابتعادهُ  ىو ذلك يف والسَّببُ  الوائلي الشَّيخ عنوُ  يتحدَّثُ  الَّذي ادلختلّ 

ينيَّةُ  فادلؤسَّسةُ   .النَّحو هبذا والر واياتِ  األحاديثِ  تصنيف وعن الذَّوق، ىذا عن بعيدةٌ  الد 
 الكايف، من الثَّامن اجلزء ىو ىذا أمجعٌن، عليهم وسبلموُ  اِ  صلواتُ  بيَّنوه الد ين موقف البيت، أىل موقفُ 
ينيَّة ادلؤسَّسة ولكنَّ   كبلمهم إىل لًنجع البيت، أىل حبديثِ  لوُ  قةَ عبل ال الوائلي الشَّيخ الرَّمسي وناطقها الد 

 الرَّجل ذلك، إىل ادلشًنة الواضحة القرائن مرَّت وقد عليو يطَّلع مل وىو مدخول كتابٌ  نظرهِ  يف فالكايف
 . البيت ألىل ادلخالفِ  الفكرِ  يف ومغموسٌ  ُمنغمس

 0881 لبنان، بًنوت، ،للمطبوعات التعارف دار الشَّريف، الكايف كتاب من الثامن اجلزء ىو ىذا
ِقَالِيَ ْعُفورِأَِبيِِاْبنَِعنِْ - 211 احلديث رقم ،081 صفحة ميبلدي،  إمامنا - اهللَِعبدِِِأَبُوِقَالَِ:
ِالزِّنَاَِوَلدِِإنَِّ - ُمكلَّف فهو البقيَّة، حالُ  حالوُ  - ُيْستَ ْعَملِالزِّنَاَِوَلدِِإنَِّ - عليو اِ  صلواتُ  الصَّادق

ِِإنُِِْيْستَ ْعَملِالزِّنَاَِوَلدِِإنَِّ - البقيَّة حال حالوُ  العمل، منو يُطلب بالعمل، ُيكلَّفُ  ستعمليُ  - ُيْستَ ْعَمل
َراًَِِعِمل  اسقاطات عن بعيداً  الِعرتة منطقُ  ىو ىذا البقيَّة، حال حالوُ  - ِبوُِجِزيَِشرَّاًَِِعِملَِوِإنِِِْبوُِجِزيَِخي ْ

 للِعرتة دخلَ  فبل الز نا، ابن ومنها هبا تكوَّن الَّيت التكوين حالة عن التكوين، اسقاطات عن وبعيداً  اجملتمع،
ا ُأخرى كلماتٍ  يف أو أحاديث يف بأوصافٍ  وصفتوُ  إذا تكوينِو، يف الطاىرة  حالٍ  واقعِ  عن ربدَّثت فإظلَّ
 إىل ناظر امنه البعض الز نا ابن خبصوصِ  جاءت الَّيت األحاديث أنَّ  يتَّضح ىنا من األرض، ىذهِ  على موجودٍ 

 احلالة توصيف إىل ناظر منها والبعض ذلك، يف للدينِ  دخلَ  وال االجتماعية واألعراف والتقاليد االسقاطات
 الطاىرة الِعرتة أحاديث تُبي نوُ  الَّذي ىذا ىو الن هائي ادلوقف أمَّا تكوَّنت، كيف الواقع أرض على ىي كما

 فيكون البيت أىل من القرب يف ودرجاتٍ  درجاتٍ  ينال أنْ  كنؽل الز نا ابن أنَّ  من واضحة روايات وعندنا
 . أوليائهم من
 الز نا أبناء من عليَّاً  يبغضون الَّذين ،(زِنَاِابنُِِِإالََِِّعليِِِّيَاِيُبغُضكِال9 )أنَّوُ  من األحاديث ىذه يف جاء ما

 ا صلواتُ  ىم كلماهتم من تتحدَّث تالر وايا الز نا، أبناء من ىم عليَّا يبغضون الَّذين ُكلّ  يعين ال ولكن
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 أبناءُ  رِشدة، أبناء الصَّادق اإلمام ُيسم يهم كما العريف، بالعنوان ىو الَّذي احلبلل احلبلل أبناء من عليهم
 من توّلدوا شلن الز نا أبناء من ىناك الوقت نفس ويف النَّواصب، من كانوا ولكنَّهم حبلل أبناء يعين رِشدة
 البيت، أىل ػُلبُّون ولكنَّهم الز نا أبناء من لؤلحكام، الظاىرية الشَّرعية ادلوازين حبسب شرعية ليست طريقةٍ 
 ادلختصرة الر واية ىذه لكن ادلوضوع، هبذا ترتبطُ  الَّيت ادلعطيات ُكلَّ  صلمعُ  حٌن إالَّ  تتجلَّى لنْ  ادلعاين ىذهِ 

 كيف ُيستعَمل؟ كيف ُيستعَمل، الز نا ولد إنَّ 9 قالصَّاد إمامنا يقول فحٌن ادلطلب ىذا تُبٌّن  أنْ  ؽلكن
 يكون أنْ  البُدَّ  منطقياً، يكون ال الكبلم ىذا البيت، أىل يُوايل أنْ  ؽلكن ال أساساً  أنَّوُ  افرتضنا إذا ُيكلَّف؟
 كان ولو اً،ُمكلَّف يكونَ  حّتَّ  ُيستعَمل، حّتَّ  زمانو إمام يعرف وأنْ  ػُلبَّهم وأنْ  البيت أىل يوايل أنْ  بإمكانو
 .الشَّريفة األحاديث خبلل ومن اآلياتِ  خبلل من القول لكم لفصَّلتُ  ادلوضوع ىذا عن احلديثُ 

 بلحاظ، منطقيَّاً  يكون التساؤل ىذا ولكن منطقي، تساؤل ىو الوائلي الشَّيخ أثارهُ  الَّذي التساؤل فهذا
 آل بذوق َمعرفةٍ  عدمِ  وعن الطاىرة العرتة افةثق عن بُعدٍ  عن يكشفُ  التساؤل ىذا الوائلي للشَّيخ بالن سبةِ 

اً، الرَّجل بقي ولذا زُلَمَّد  الش يعيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  جو   من الش يعّي، اجلو من أخذىا معلوماتٍ  بٌن ما فهو ُمتحًن 
ا دلاذا؟ ادلسائل، من الكثًن يف حائرة ىي أمورىا، يف حائرةٌ  وىي الرَّمسيَّة  يتالب أىل حديث عزلت ألهنَّ
 واستخرجت األصول علم قذارات سّلطت ُثَّ  الرجال، علم وُقمامات قذارات حبسب منو جانباً  وأبقت
 احلالة ىذه يعكسُ  الوائلي الشَّيخ من وااِلستغراب التساؤل ىذا ولذا واحَلًنة، واجلهالة اجلهلِ  بٌن ىي نتائج

 ادلخالفٌن، كتب من% 84 بنسبة ىي الَّيت مكتبتوِ  ومن دراستوِ  من اكتسبها الَّيت النَّاصبية ثقافتوِ  إىل ُمضافاً 
 ىذا من الوتًنة ىذه نفسِ  وعلى الوائلي، شيخنا قناعاتِ  من أخرى قناعةٌ  ىذهِ  .بذلك ىو صرَّح كما

  9عن يتحدَّث إنَّوُ  واالستغراب واحلًنة التشكيك
ِ:ةالوثيقِىذهِلناِأعرضواِرجاءاًِِ،89ِبرقمِالمرقمةِالوثيقةِِِفيِأبيوِابنِزياد

 زياد أبيو، ابن زياد سًنة ادرس قنبلة زنا ابن اشلون تعرف تريد إذا قنبلة؟ يعين شلون الزنا، ابن ىذا قنبلة]
 اعتدى اجملتمع أن يشعر يعين اجملتمع، من ينتقم يريد ليش؟ قنبلة بالدم، الدنيا لك مؤل نشأ ىذا موالنا
 توّرعوا، ما اللي النَّاس ىذوال غًن اجملتمع؟ غًن ؟زنا ابن سّواين منو أنا لك يقول تعويض، عملية ىاي عليو،
 اجملتمع ىذا معناهُ  اجملتمع، من شرػلة وذوال َعَليَّ  جنوا اثنينهم وبالنتيجة جىن اللي واألب تسّرعت اللي األم

 الشعراء من واحد بيها مر اللي ادلرة التجربة ىاي شوف يتأّمل، الشاعر يقول مو ىاه، الذئاب، من كومة
 9يقول

ِالراعيِمعِويبكونِالذئبِِِمعِيعيشونِِِخدَّاعِِِجانبِإلىِخدَّاعٌِِالنَّاسِجميع
 على تنعكس ىاي مشاعره، فيخفي ُمرَّة، بتجربة مار قاسية، بتجربة مار التجربة ىاي من يقول ىؤالء

 .[مشاعره
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 ببعيدٍ  ىو ما زيادٍ  وابن أبيو، ابن زياد عن يتحدَّثُ  ىو زياد، ابنُ  الواقع، عن بعيدٌ  وفهمٌ  خاطئٌ  ربليلٌ  وىذا
 ويف أوضاعوِ  ويف تأرؼلوِ  يف دّقق كان لو الوائلي الشَّيخ عنوُ  يتحدَّث الَّذي أبيو ابن زياد أيضاً، أبيو حال عن

 ألمًن زُلبَّاً  َكان أبيو ابنُ  زياد قليل، قبل عنها ربدَّثتُ  الَّيت احلقيقةُ  التَّضحت منو ادلؤمنٌن أمًن موقفِ 
 أيب حبب   شللوءاً  كان قلبوُ  أنَّ  من حلجر يقول كان َعدي ابن ِحجر وبٌن بينو فيما اورةٍ زل ويف ادلؤمنٌن،

ت، األمور تبدلَّت ذلك بعد ولكن تُراب،  زال ُثَّ  ادلؤمنٌن، ألمًن زلبَّاً  كان ولكنَّوُ  زنا، ابن أبيو ابن فزياد وتغًنَّ
 شللوءاً  كان قلبوُ  بأنَّ  ىوَ  يصفوُ  وكما وقويّ  ُمؤكَّد وبشكلٍ  ادلؤمنٌن ألمًن قلبوِ  يف احلبّ  وجود احُلّب، ىذا

 قرأهُتا والَّيت الصَّادق إمامنا عنها ربدَّث الَّيت احلقيقة لنفس تطبيق ىذا عليو وسبلموُ  اِ  صلواتُ  علي   حبب  
َراًَِِعِملِفِإنُِِْيْستَ ْعَملِالزِّنَاَِوَلدَِِِإنَِّ)9 قليل قبل عليكم  َكان لو (ِبوُِجِزيَِشرَّاًِِِملعََِِوِإنِِِْبوُِجِزيَِخي ْ
 اإِلنس، وشيطانُ  اجلن   شيطانُ  والشَّيطان، والسُّلطة األموال ولكنَّ  خًناً، سُيجزى اخلًنِ  طريق يف ُمستمر اً 

 أمًن ُعمَّال من وكان استعملوُ  ادلؤمنٌن أمًن أبيو، ابن بزياد فعل ما فَ َعل الَّذي ىو معاوية األكرب والشَّيطانُ 
 ادلؤمنٌن أمًن! زنا؟ ابنُ  وىو أبيو ابن زياد ادلؤمنٌن أمًن استعمل دلاذا دائماً  يرتدَّد الَّذي اإلشكال ىذا ادلؤمنٌن،
 . الصَّادق إمامنا عنها يتحدَّثُ  الَّيت الرؤية ذلذه وفقاً  أبيو ابن زياد ِاستعمل

 بعض يف يكون أن أو الوظائف ضبع يشغل أنْ  ؽلكن ال الز نا ابن أنَّ  قضيَّة يف التشريعات يف جاء ما أمَّا
 فيها ُأِخذت َقضيَّة ىذهِ  التشريع، أصل يف ال االجتماعية، االسقاطاتُ  فيها ُأِخذت القضيَّة فهذه اجملاالت

 التفاصيل، ىذه يف اخلوض أُريد ال ىنا وأنا التدرغلية، األحكام مُجلةِ  من وىي االجتماعية، ااِلسقاطاتُ 
 منطق ىو ىذا وذُبلُّو، رَبرتموُ  الش يعةُ  وَكانت وقرَّبوُ  واحرتموُ  زياد ابن استعمل منٌنادلؤ  أمًن إنَّ 9 أقول لكنَّين
 ويف الضبللِ  يف وَغَطس ُمعاوية إىل مال الَّذي ىو أبيو ابن زيادُ  ولكنْ  علّي، وآل علي   َمنطق ىو ىذا العرتة،
 الشَّيخ وصفوُ  كما قُنبلة إىل ربوَّل َلَما هأمرِ  بدايةِ  يف كان كما العلويّ  ادلنهج على سار أنَّوُ  ولو اجلهل،
 . اجملتمع وسطِ  يف قُنبلة الز نا ابن أنَّ  من حديثوِ  يف الوائلي

 والِعرتة الكتاب منهجيَّة وحبسبِ  الطاىرة الِعرتة منطق وحبسبِ  البيت أىل نظرِ  وجهةِ  من التأريخ ربليل عدمُ 
 أرض على ذلا حقيقةَ  ال الَّيت الفارغة القناعات ىذهِ  إىل بائناوخط علمائنا من وغًنَهُ  الوائلي الشَّيخ يُوِصلُ 
 على َتعتمدُ  وال واضحٍ  عقلي   منطقٍ  إىل َتستندُ  ال فارغة قناعات القناعات ىذه ُتبلحظون أال الواقع،

 تأخذ يتالَّ  ىي وال والِعرتة، الكتابِ  منهج يف العقائدية األبعاد تعتمدُ  الَّيت ىي ال بي نة، صرػلةٍ  معلوماتٍ 
ا ذلك من أكثر ُأسهب أن أُريدُ  ال ادلتوّفرة، ادلعطيات حبسب األقل على العقبلين التحليل  قلتُ  كما وإظلَّ

 القضيَّة وىذه دقيقة، وليست مهزوزة قناعت منطقية، ليست قناعات الوائلي، الشَّيخ قناعات ىي ىذه
 بنفسِ  يتكلَّمون ادلدرسة ىذهِ  رواد كلُّ  َكثًنون، وَّادىارُ  الوائلي الشَّيخ مدرسةُ  الوائلي، بالشَّيخ خاصَّةً  ليست

 أن البُدَّ  ادلطالبِ  من مُجلةٌ  يدي فبٌن احلديث أطيل ال الذائقة، ىذهِ  بنفسِ  األمور ويتذّوقون الطريقة، َىذه
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 . عليها أمر
ِ:والتسعينِالحاديةِِِالوثيقةِِِإلىِنذىبُِ

 عباس ا عبد األمان، غاية احُلسٌن على مأمون عباس ابن ا عبد مأمون، طبعاً  عباس ابن ا عبد]
 .[األُمَّة َحرب ىاه، الُقرآن، ترمجان

 الَّذي من ،(األُمَّةَِحبر9ُِ )عبَّاس ابن ا عبد عن يتحدَّثُ  حٌن الوائلي الشَّيخ ُيكر رىا دائماً  األوصاف ىذهِ 
 البيت أىل أعداءُ  البيت، أىل أعداء مصطلحاتُ  ىذه ادلخالفٌن، مصطلحاتُ  ىذه التسمية؟ هبذه مسَّاه

 حرف ويف زُلَمَّد، آلِ  مواجهةِ  يف وأمساءً  ألقاباً  وضعوا ولغًنِه، عباس ابن ا لعبد التسمية ىذه وضعوا
 من إصرارٌ  ىناك ىذا من األنكى ادلصطلحات، هبذهِ  ُمعبَّأ الوائلي الشَّيخ ولكن زُلَمَّد، آل عن األنظار
ِتُرجمانِعباسِابنِاهللِعبد)9 يُرد ده ودائماً  عباس ابن يف ادلصطلح ىذا عمالاست يف الوائلي الشَّيخ
 وىذا ادلصطلح ىذا! علّي؟ وآل علي   عن نقول فماذا الُقرآن ترمجان عباس ابنُ  ا عبد كان إذا (،!!الُقرآن

 ألقاهُبم ىذهِ  فقط، ا حيِ و  َترامجةُ  ىم أحد، أي   على إطبلقوُ  غلوز ال زُلَمَّد، وآل دبَُحمَّدٍ  خاص   الوصف
 ىذا دلاذا ُثَّ ! ؟..غًنىم على وُيسِبُغها زُلَمَّد آل أوصاف يسِلبُ  الوائلي الشَّيخ ِلَماذا أدري ال وأوصاُفهم،

  .البيت ألىل ادلخالفُ  الذَّوق إنَّوُ  عباس؟ ابن ا عبد لشخصية الكبًن التمجيد
 عباس ابن ا عبد! ادلقرَّبٌن أوليائهم يف معدوداً  وال! البيت لأى أعداء يف معدوداً  ليس عباس ابن ا عبد

 من والكثًن ادلواقف ىذهِ  من الكثًن ولكن إنكارُه، ؽلكن ال ىذا مشهودة، مشاىد ولوُ  زلمودة مواقف لوُ 
 زُلَمَّد آلِ  يف عباس ابن ا عبد رابطةُ  والقبلية، العشائرية واألعراف والرحم القرابة دوافعوُ  ادلشاىد ىذهِ 

 يف صلدُ  ال ولذا العقائدي، اجلانب وليس الّرمحي، اجلانبُ  اأُلَسري، اجلانبُ  الَقَبلي، اجلانبُ  عليها الغالبُ 
 من ُىناك بل خواّصهم، يف معدوداً  ليس العقائدية، عباس ابن منزلةِ  إىل ُيشًنُ  ما البيت أىل أحاديثِ 

 أىل أعداء يف معدوداً  ليس عباس فابنُ  عداوةٍ  بُِبعد ىو ما عنهم، بُعِدهِ  إىل ُتشًن الَّيت والر وايات األحاديثِ 
ِحبرُِ) اللَّقب ىذا الوائلي الشَّيخ يستعمل أنْ  ادلقر بٌن، أوليائهم يف معدوداً  وليس ذلم، ادلناىضٌن أو البيت
 . غًنُىم ال ا وحيِ  رامجةُ ت فهم زُلَمَّد، آلِ  بصفاتِ  عليو ُيسِبغَ  أنْ  لكن القضيَّة، ىذهِ  تُبَلع أنْ  ؽلكن (األُمَّة

ِ:أيضاًِِوالتسعينِالثانيةِِِالوثيقةِِِإلىِنستمع
 سبلم ادلؤمنٌن أمًن اإلمام تلميذ عباس ابن ا وعبد الُقرآن وحامل الُقرآن ترمجان عباس ابن ا عبد بعدين]

 عّباس ابن ا عبد شلكن وما البيت أىل رضا موضع ىو األخًنة حلظاتو إىل عباس ابن ا وعبد عليو،
 ا سبلم واحلسٌن احلسن يصعد َلمَّا اللي عباس ابن ا عبد من تتوقع ما أنت اجلواب، ذاك منو يصدر
 وترمجان السن من هبالدرجة وأنت عّمهما أنت9 واحد لو يقول ركاهبم، ؽلسك بالركاب، ذلما ؽلسك عليهما
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 األدب، من هباللون كان الرجل زين، نبّينا، بيت بأىل لنفع أن أُِمرنا ىكذا9 لو يقول الُقرآن، وحرب الُقرآن
 لك أفضل حشفها من تأكل بادلدينة تظل لو أنَّك ادلؤمنٌن أمًن إىل يكتب نابية، عبارة منو تصدر شلكن ما

 احلقيقة عباس، ابن ا عبد إسقاط أراداوا القصَّة عنو، يروى كما مثبلً  ادلسلمٌن بدماء أيدك تلّوث أن من
 أيب ابن علي   مدح يف ػلفظ عباس ابن ا عبد ألن عباس ابن ا عبد اسقاط استهدفت كلها ةالعملي
 ذلالغرض ترى لو، تبعاً  رواياتو تسقط حّتَّ  الرجل إسقاطو أراداوا لذلك اخلصم، يُلزِم ما الر وايات من طالب

 يرويو اللي التفسًن يف اآلراء من لةومج يرويها عباس ابن ا عبد اللي األمور من مُجلة يعين ىاه، أكثر مو
 عباس ابن ا عبد إىل إجو إذا عباس، ابن ا عبد وثاقة على موقوفو ىذه البيت بأىل العبلقة يف ىذا

وا نعم وثاقتو وفّندوا آراءه وفن دوا  سقطت أمره أنتهى أنَّو ذلك معىن سارق بأنَّو أثبتوا سارق، بأنَّو عنو وعربَّ
 إىل يده ؽلدّ  أن من أجلّ  عباس ا عبد وإالَّ  اذلدف، ذلذا عباس ابن ا عبد استهدف إذاً  عادلوضو  منزلتو،

 أو ادلشروعة لؤلمور يأخذ أنْ  إمَّا أمرين بٌن عباس ابن ا عبد حاجة، أكو كان وما ادلسلمٌن، مال بيت
 سيما ال فيأخذ، ادلال بيت ىلإ يدهُ  ؽلد أن شرعي طريق عنده أكو ادلشروعة لؤلمور ادلشروعة، غًن لؤلمور
 .[األُمَّة وحرب الُقرآن ترمجان عباس ابن ا وعبد

 موضوع فهذا البصرة، ألموال عباس ابن ا عبد سرقة خبصوص الوائلي الشَّيخُ  ذكرهُ  ما أناقش أنْ  أُريد ال
 َترمجُان عباس ابن ا عبد أنَّ  يكرر الوائلي الشَّيخ وتبلحظون ادلصطلح ىذا إىل نظري حبث، إىل حباجة

 يف معروف عباس ابن ا عبد! الُقرآن حربُ  أنَّوُ [ الصَّفحة جيب من] وىذا جديداً  لقباً  وأضاف القرآن،
 ،التسمية هبذه ُيسمُّونوُ  ال البيت وأىل األُمَّة، حربُ  بأنَّوُ  معروف البيت أىل أعداء كتب يف ادلخالفٌن كتب

ِبَ َلَغِنيَِماُِمَحمَّدِآلُِِقَاَلوَُِِماِمِّنِّيِالَقْولُِِفَ ْليَ ُقل - يقول الصَّادق إمامنا - ْيَمانالَِِِيْسَتْكِملِأنَِِْأرَادََِِمنِْ)
ُهم َلْغني،َِلمَِوَماَِعن ْ  ىذا (،تَ َبعَِلُكمَِورَأِييُِمَسلِّمَِلُكمَِوقَ ْلِبي) ،اإلؽلان ىو ىذا (،َأْعَلُنواَِوَماَِأَسرَّواَِماِيَ ب ْ
 لذوق وفقاً  األُمَّة حبرب ُيسميو َفمرة ادلخالف، الفكر ِمن تعبُّ  الوائلي مدرسة وائلي،ال مدرسة تعرفوُ  ال ادلنطق

[ الصَّفحة جيب من] لوُ  يستخرج وأخرى عليو، وُيسِبُغها زُلَمَّد بآل خاصة صفةً  يسلبُ  وأخرى ادلخالفٌن،
 ا عبد هنبِ  عن تتحدَّث الَّيت رؼليةالتأ القضيَّة ىذه أناقش أن أُريد ال9 قُلت كما الُقرآن، حبرب فيلق بو لقباً 
 ىذا ،(الببلغة هنج) ىو وىذا عليو، وسبلموُ  اِ  صلواتُ  ادلؤمنٌن أمًن خبلفة يف البصرة ألموال عباس ابن

 ..!!. الُقرآن ترمجان لصفة الدائم والرتديد الدائم الرتكيز ىذا عن أربدَّث ولكنَّين اآلن مرتوك ادلوضوع
 ال زُباطبونُو؟ كيف ياسٌن آل بزيارة ادلعروفة الز يارة عليو، وسبلموُ  اِ  صلوتُ  انكمزم إمام تزورون حٌن
ِاهللَِداِعيِيَاَِعَليكَِِالسَََّلمُِِيَاِسين،ِآلَِِِعَلىَِسََلمٌِ) !؟ يقرأىا ال أم الز يارة ىذه يقرأ الوائلي الشَّيخ أدري

ِتَاِليِيَاَِعَليكَِِالسَََّلمُِ -9احُلجَّة اإلمام زُباطب الزَّائر أيُّها وأنت ولتق أنْ  إىل الز يارة وتستمرّ  - آيَاتِوَِورَبَّاِنيَِّ
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 وآل زُلَمَّد الوحي ترامجة ىذا، زماننا يف احلسن ابن احُلجَّة وىو واحد الُقرآن ترمجان ،(َوتَ ْرُجَمانوِاهللِِكَتابَِ
 الُقرآن، ترامجة من ىو فما عباس ابن أمَّا ،ا كتابِ  ترامجة ىم ىؤالءِ  علّي، وآل علي   الوحي ترامجة زُلَمَّد،

! بكر أليب وجعلوه األكرب الصديق لقب سلبوا مثلما أنتم، ِقَبلكم ومن الوائلي الشَّيخ ِقَبل من افرتاء ىذا
 ومرَّت! وسلبوا وسلبوا! لعثمان وجعلوه النورين ذي لقب وسلبوا! لعمر وجعلوه األعظم الفارق لقب وسلبوا
 الصَّادق لئلمام يقولُ  معاوية ابن القاسم االحتجاج، كتاب من عليكم قرأهُتا الَّيت الر وايةُ  أمس يوم علينا

ثوُ  م من ادلخالفٌن عن وػُلد   وجد ادلعراج يف صعد حٌن وآلو عليو اُ  صلَّى النَّبَّ  أنَّ  حديثهم يف يروون أهنَّ
 حّتَّ  حرَّفوا ا ُسبحان9 قال فاإلمام الصديق، بكرٍ  أبو ا رسول زُلَمَّدٌ  ا إالَّ  إلو ال مكتوباً  العرش على
 يف ُتساىم أيضاً  الوائلي الشَّيخ مدرسةُ  وىاىي اخلط طول على موجود التحريف ىذا، حّتَّ  حرَّفوا ىذا،

 !!اآلخرين على وتسبغها البيت أىل ألقاب فتأخذ التحريف، ىذا يف حصَّتها
ِعهدٌِِِإَمامٍِِِلُكل9ِِّ )يقول الرضا إمامنا يقولون، أِئمَّتنا دلاذا؟ ياسٌن، آل زيارة يارة،الز   ىذه يقرأ أنْ  البُدَّ  الش يعيّ 

َِتمامَِِِوِمنِِشيَعِتوُِعُنقِِِفيِعهدٌِِِإَمامٍِِِلُكلِِّ - زماننا إلمام أعناقنا يف عهدٌ  ىناك يعين - ِشيَعِتوُِعُنقِِِفي
 كما ُمستحبة وليست واجبة احلجَّة اإلمام زيارة أنَّ  َعن تتحدَّث الكلمة ىذهِ  ،(زِيَارَتُوِبِالَعْهدِالَوفَاءِِ

 رواياهتم إىل رجعنا لو زُلَمَّد، آل ذوق ىو ىذا ُمستحبَّة، ليست واجبة احُلجَّة اإلمام زيارةُ !! يعّلمونكم
 الربنامج، ىذا يف ليس كيف؟ التفصيل واجبة، زماهنا إلمام الش يعةِ  زيارةُ  واضح، فذوقهم وأحاديثهم

 ال الواجبة الز يارة عن أربدَّث وحٌن نزوره، أنْ  زيارتو، إىل نتوجَّو أنْ  الغيبة زمن يف ضلن فصَّلت، واياتالر  
ا واحدة مرَّةٍ  عن أربدَّث  اخلط، طول على دائماً  ادلختصر بالنَّحو أو ادلفصَّل بالنَّحو زيارتوُ  تكون أنْ  وإظلَّ

 واجبٌ  ىذا والص يام، الصَّبلة من وأوجب واجب أمرٌ  ىذا ،عليو ُنسل م أنْ  نزوره أنْ  نتمكَّن ما بقدرِ 
 األصليّ  والواجبُ  فرعّي، فواجبٌ  والص يام الصَّبلةُ  أمَّا الدين، أصول ىذه! أصليّ  واجبٌ  ىذا! عقائديّ 

 !!الفرعيّ  الواجب على ُمقدَّمٌ 
ا دلاذا؟ ياسٌن، آل زيارةُ  النصوص أفضل من  يعرض الش يعيُّ  الز يارة ىذهِ  ويف زماننا، إمام من وردت ألهنَّ

 فأيُّ  عقيدتك، من تتأكَّد أنْ  عليك غلبُ !! واجب أمرٌ  اإلمام على العقيدة وَعْرض إمامو، على عقيدَتوُ 
ِالسَََّلم9ُِ )فيها جاء ما عليك قرأتُ  وقد زمانك، إمام من يأت نص   من عقيدتك تقرأُ  حينما أفضل عقيدةٍ 
 .زُلَمَّد آل ذوق ىو ىذا ،(َوتَ ْرُجُمانِوِاهللِِِِكَتابِتَاِليِيَاَِعَليكَِ

 اجلامعة الز يارة يف نقرأ ماذا األوكد، الش يعيّ  وادليثاقُ  الكامل، البليغُ  القولُ  وىي الكبًنة، اجلامعة الزيارة ويف
ِاْلَمْهِديُّونِالرَّاِشُدونِمَّةُِاألَئِِِأَنَُّكمَِوَأْشَهدُِ - الز يارة تستمر أنْ  إىل - اهللِِإالَِِِّإَلوِالِأنَِِْأْشَهدُِ) الكبًنة؟

َِوُمْسَتوَدَعاًِِِلْعْلِموَِوَخَزنَةًَِِأْرِضوِِفيُِخُلَفاءََِِوَرِضَيُكمِِبُروِحوَِوأَيَّدُكم - الزيارة تقول أنْ  إىل - اْلُمْعُصوُمون
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 ال هبم، خاصة وصفات أوصاف ىذه - َخْلِقوَِعَلىَِوُشَهَداءِلِتَ ْوِحيِدهَِوَأرَْكانَاًِِِلَوْحِيو،َِوتَ َراِجَمةًِِِلِحْكَمِتو
 - !التوحيد؟ أركان من عباس ابن ا عبد فهل التوحيد، أركانُ  ىم زُلَمَّد آلُ  غًنىم، على ُتطَلق أنْ  ؽلكن

ءََِِخْلِقوَِعَلىَِوُشَهَداءَِِلِتَ ْوِحيِدهَِوَأرَْكانَاًِ  - الز يارة لتقو  أنْ  إىل - الزََّللِِمنِاهللَُِِعَصَمُكمِِصَراِطوَِعَلىَِوَأِدالَّ
 ىذا أجزاء من هبم، خاصٌ  الس ياق ىذا ،(َتْطِهيراًَِِوَطهَّرَُكمِالرِّْجسَِعْنُكمَِوَأْذَىبَِِالدََّنسِِمنََِِوَطهَّرَُكم
 ىذه ولكن زُلَمَّد، آللِ  خيانةٌ  غًنِىم على وإطبلقوُ  زُلَمَّد بآل خاص   العنوان ىذا ،(ِلَوْحِيو َوتَ رَامِجَةً 9 )الس ياق

 !! بامتياز األبرت الفكر ىو وىذا البرتاء، درسةادل ىي
ِ:والتسعينِالثَّالثةِالوثيقةِِِإلىِنذىبُِ

 حنيفة أبو اإلمام بينما احلمد، سورة قراءة وجوب إىل يذىبون أربعة ذوال ىاه، واإلمامية الثَّبلثة ادلذاىب]
﴾ رٍََغَّش َِب فَبلْشَؤًُا9 ﴿تقول اآلية ناقرأ إذا زين القرآن من آية يقرأ ال، احلمد سورة يقرأ إاّل  مو ، ال9 يقول

 احلقيقة يعين نظرك، الفت خل زين، ويسجد، ويركع آية ىاي﴾ ُِذْىَبَِّزَبْ﴿ ويقرأ أكرب ا ي قول  فگيو
 تنّبهلي، الدليل فهم مبادئو مبادئو؟ شنو أو دوافعو شنو ىاالختبلف بس النظر، وجهة فيها ؼلالفوه ىاي

 ادلسألة أفرض الفكرة لك أوضح خل شوية الدليل، خارج عامل عندنا أكو رةم الدليل، فهم ودوافعو
 أجي يصًن ما أنا9 يقول اخلطاب ابن عمر ىيو؟ شنو عمر اخلليفة مع الصحابة بيها اختلفوا اللي االقتصادية

 قتال وال قتل ال باردة لقوىا ذوال وجو مكة النَّب فتح ما بعد من الفتح عام أسلموا اللي ذوال انطي بالتوزيع
 الشّدة أيَّام أسلموا اللي ذوال حال حاذلم انطيهم ذوال أنا ىاه، وال، وال عذاب وال ضغط إىل تعّرضوا وال

 ىذا سواء، وذوال ذوال يعين بيناهتم، ما أوزّع ذوال سوا أنا كلهم للمطاردة، للمبلحقة، للعذاب، وتعرضوا
، من مو ىذا تنّبو، خارجي عامل  سبليك الم بيو النص ألن ، النَّص داخل من مو النص، حق   من مو حق 

 األموال من احلصة نفس يأخذ ىذا أنوُ  ادلساواة، تقتضي التمليك والم زين، للمسلمٌن، األموال أن
 ذيج ا، عند بس وتقدير سبييز ثواب، مسألة ىسو سواء، حدٍ  على كلهم يأخذ وىذا يأخذ ىذا اخلراجية،

  .اعتباريو اجتماعية أمور
 اللي األشياء من وحدة ادلؤمنٌن أمًن اإلمام عليو، ا سبلم ادلؤمنٌن أمًن اإلمام رأي كان ىذا ىو ولذلك
 تعال، لقنرب يصيح بالعطاء، يساوي كان اإلمام ىالنظرية، مشكلة لو خلقت اللي شنو؟ مشكلة لو خلقت

 علي   شيلها، ايل اللي دنانًن ثبلث اتبر  شيل يقولو تعال رافع ايب بن ا عبد لك، دنانًن ثبلثة ىاي أرفع
 أسبّيز أين معىن شنو الباقٌن، حال حايل أنا خراجية أموال يقولك ىاي سواء، حد   على وقنرب طالب أيب ابن

 األوىل ادلشكلة تأرؼليات، مشكلتٌن خلقت اللي فرضية ىاي للتميز، داعي يف ما ال،! اآلخرين؟ على
 أمًن اإلمام إلو كتبو اللي الشديد الكتاب ىذا عباس ابن ا عبد عليو، ا رضوان عباس ا عبد مشكلة
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 يقّدر عليو ا سبلم ادلؤمنٌن أمًن واإلمام حاشاه، ال، سارق مو عباس ابن ا عبد عليو، ا سبلم ادلؤمنٌن
 إذاً  ىاه، سارق، كان ما األمة، َحرب القرآن، ترمجان عباس ابن ا عبد التقدير، غاية عباس ابن ا عبد
 الُقرآن، ترمجان أنا النَّاس، حال حايل أنا يصًن ما يقول كان عباس ابن ا عبد عباس؟ ابن ا عبد شنو
 لوُ  أنَّ  يتأول يرى، كان يعين النَّاس، باقي حال حايل أنا ىاه، كبًن، علمي مركز علمية، منزلة إيل أنا ىاه،

 ادلؤمنٌن أمًن اإلمام ا، يف شديد كان تعرف ادلؤمنٌن أمًن اإلمام اآلخرين، من أكثر حق ادلال بيت يف
 وإلك وتكرمي منزلة تريد انتَ  أبداً، بيها، نلعب ما احنا مسلمٌن حقوق مسألة ىاي گاّلو عليو ا سبلم
 .[اآلخرين حال حالك أنَّك على ينص الدليل يوجد، الدليل خارج ىاي مكانة
 فهم ودوافُعوُ  منشأُه االختبلف ىذا وأنَّ  ادلذاىب اختبلف عن ربدَّث9 أوَّالً  لُو، أصلَ  وال لوُ  معىن ال تسطًن
ليل، َفهم عن يبحثون واجلميع َسواء حدٍ  على والبقيَّة زُلَمَّد فآل الرؤوس، بٌن التساوي وبالتايل األدّلة،  الدَّ

 قضيَّة يف وسًنتوِ  اخلطاب ابن ُعمر أير  عن ربدَّث ُثَّ  الوائلي، مدرسة من دائماً  نعرفوُ  الَّذي اذلُراء ىذا
 النَّظريات، من عاملٍ  يف وكأنَّنا ادلؤمنٌن أمًن بنظرية مسَّاه ما وبٌن بينها فيما قارن ذلك بعد األموال، تقسيم
 !!نظرية عنده وعلي   نظرية عنده فعمر

 بعد الطريقة، هبذهِ  األمور فسَّرتُ  أنْ  ؽلكن كيف سيصلون؟ أين إىل الطريقة هبذه ثُ ق فوا إذا الش يعي الشَّباب
 القضيَّة أنكر ادلتقد مة الوثائق يف! عباس البن ادلؤمنٌن أمًن من اللهجة الشديد بالكتاب اعرتف ذلك

م من9 وقال بالكامل،  أمًن معروف، الكتاب السَّرقة، إليو فنسبوا عباس ابن مُسعة ُيشو ىوا أنْ  أرادوا أهنَّ
 عباس ابن سرقة عن ادلؤمنٌن أمًن فيو يتحدَّث اللهجة شديد كتاب عباس ابن إىل كتاباً  وجَّو ادلؤمنٌن
 إىل ورجع األموال فسرق ُىناك لوُ  وعامبلً  أميناً  جعلو قد كان ادلؤمنٌن وأمًن البصرة، يف ادلال بيت ألموال
 ادلدينة، إىل ذىبو  األموال سرق ادلؤمنٌن ألمًن بالن سبة تغًنت قد السياسية الظروف أنَّ  رأى حٌن ادلدينة،

 بطريقة وحلَّلو األمر برَّر ُثَّ  باجململ، ذكرهُ  اللهجة الشَّديد الكتاب ىذا9 يقول يقول؟ ماذا الوائلي الشَّيخ وىنا
 ىذه يقول ما الرَُّجل واِ  الُقرآن، ترمجان أنا يقول عباس ابن إنَّ 9 فقال عبَّاس، ابن على وكذب غريبة

9 عباس البن فقال ادلؤمنٌن، أمًن عن كبلماً  ذكر ذلك بعد ُثَّ  عباس، ابن ايقله مل الكلمة ىذه الكلمة،
 الَّيت التفاصيل ىذه عندِه، من احلديث ىذا ادلؤمنٌن، أمًن يقلو مل الكبلم ىذا كرامة، تريد منزلة، تريد أنت

 الكتب، يف وجودةٌ م ليست التعابًن ىذه عنده، من التعابًن يصنع ُثَّ  األمور يفهم ىو عندِه، من ىي ذكرىا
 ! ؟..دلاذا أدري ال الُقرآن ترمجان عباس ابن أنَّ  على اإلصرار وىذا
ا التفاصيل، ىذهِ  عن النَّظر بغض    التأريخ، ُكتب يف ىذهِ  ذُِكرت وردبا ومشتبهاً، ناسياً  وكنت سلطئاً  ُكنتُ  وردبَّ
 أىلِ  سلبِ  قضيَّةِ  على ُأصرّ  إنَّين سلطئاً، أم ُمصيباً  الوائلي أكان مهمَّة، ليست يل بالن سبة األمور ىذهِ  ولكن
 الرتيليونات تريليونات من واحد بدرجة وال يستحّقها ال الَّذي عباس ابن على وإسباغها الص فة ىذهِ  البيت
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 أنَّ  لو الوائلي، الشَّيخ أنَّ  لو البيت، أىل بشوؤنات معرفة وعدم أدب سوء ىذا الصفر، ربت الرتيليونات
 األول، السَّطحي بادلستوى ولو باجململ، ولو فحواىا وفهمت الكبًنة اجلامعة الز يارة قرأت يالوائل مدرسة
ِإَذاَِكاِمَلًِِبَِليَغاًَِِأُقولُوِقَ ْوالًِِاهللَِرُسولِاَْبنَِِيَاَِعلِّمني) 9الكامل البليغُ  القول ىي اجلامعة الز يارة أنَّ  وعرفت

 اجلامعة الز يارة على بأنفسهم يُلقوا أنْ  احلقيقة هبذهِ  مَسعوا إذا الش يعة أنَّ  ادلفروض أليس ،(مِّْنُكمَِواِحداًُِِزْرتُِ
 على تعلَّموا الش يعةُ  ولكن منها؟ زماهِنم وبإمامِ  بأئمَّتهم معرفَتهم ينهلوا وأنْ  منها ديَنهم يأخذوا وأنْ  الكبًنة

 فضائياتٍ  بٌن وما األبرت، العميد ادلنرب بٌن وما َبرتاء، رمسيَّةٍ  شيعيَّةٍ  دينيَّةٍ  مؤسَّسةٍ  بٌن ما األبرت، النَّهج ىذا
 يتفوَّهُ  الَّذي ادلنطق ىذا قولوا كّذبوين، أيديكم، بٌن أعرُضها احلقائق ىذهِ  وكّذبوين، برتاء، وحسينّياتٍ  برتاء

 للكتابِ  سلالفٌ  قٌ منط بوِ  أتفوَّهُ  الَّذي منطقي إنَّ  وقولوا والِعرتة، للكتابِ  ُموافقٌ  منطقٌ  الوائلي الشَّيخ بو
ِالُقُلوبُُِِكَميلِيَا9 )زياد ابن لكميل يقول عليو وسبلموُ  اِ  صلواتُ  ادلؤمنٌن أمًن .أرشدوين أقنعوين، والعرتة،
ُرَىاَِأْوِعَية  الشَّيخ هبا يُديل الَّيت القناعات ىذهِ  فيو، دبا ينضحُ  الوعاءُ  أنّ  وىي حقيقةٌ  وىناك ،(َأْوَعاَىاَِوَخي ْ
  9الوائلي
 ! سبأ ابن ا عبد شخصيَّةِ  خبصوصِ  قناعتوُ 
 ! الز نا ابن حول الشَّرعي الوسط يف يدورُ  ما خبصوصِ  قناعتوُ 
 ! أبيو ابن زِياد حالة ربليلِ  يف قناعتوُ 
 !الُقرآن وَترمجان األُمَّة حرب وأنَّوُ  عباس ابنِ  حول ادللتبسة قناعاتوُ 

 على موضوعة ادلطالب ُتبلحظون وأنتم أيديكم، بٌن ِرضتُ عُ  وقد عنها ربدَّث الَّيت األخرى والتفاصيل
 وبالتايل الوائلي، للشَّيخ الفكري الوعاء زلتوى عن يكشفُ  ىذا ُكلُّ  أليس تاجر، يا عينك وعلى الطاولة
 احلقيقة؟ ىي ىذه أليس عنها، وادلدافعٌن ورّوادىا وطبّلهبا الوائلي دلدرسة الفكري الوعاء زلتوى
 أكمل كي النَّجفي األذان فاصل بعد إليكم وأعود الربنامج أوقف قريباً، بات األشرف النجف أذان وقتُ 

 .احلديث
 ...  ِفيَها ال ُمْسَتودَعِ  والس ر   وبَِنيَها وبَ ْعِلَها وأَبِيَها فَاِطَمة َعَلى َصل   اللَُّهمَّ 

 الوثيقة ىي أيديكم بٌن عرُضها تَّ  وثيقة آخر الربنامج، ىذا يف ترتى والتصويرية التسجيليةُ  الوثائقُ  زالت ال
  .وتسعٌن ثبلثة 82 برقم ادلرقمة
ِ:لناِاعرضوىاِرجاءًِِوالتسعونِالرَّابعةُِِالوثيقةُِِتَليهاِالَّتيِالوثيقةِأيديكمِبينِاآلنِأعرضُِ

 بيده اللي يعين كان؟ منو الكعبة مال اخلازن دخل، َمّكة فَتح َلمَّا وآلو عليوِ  اُ  صلَّى النَّب نزوذلا سبب]
 سدانة الكعبة، سدانة بيده ىذا الدار، عبد بين من بيده كان اللي ىو ىذا العبدري طلحة الكعبة، مفتاح
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 نريد الكعبة، إىل ندخل نريد الكعبة، لنا افتح ادلفتاح جيب انّو لو وّدا النَّب الدار، عبد لبين كانت الكعبة
 إليك بعثين ا رسول9 قال اليو اقبل عليو، اِ  سبلم ؤمنٌنادل أمًن اإلمام لو أرسل نصّلي، الكعبة إىل ندخل

 ما أفعل، ال9 گالّو بالكعبة، يصّلون ػلاولون ادلسلمٌن ويّاه يدخل يريد النَّب الكعبة، مفتاح منك يريد
 عبدن نريد جايٌن واحنا العبادة زلل الكعبة ادلفروض9 گاّلو أبداً، باختياري أعطيو ال ادلفتاح، انطيك مستعد

 وأخذ يده لوى باجلرب ادلفتاح منو أخذ ادلفتاح، منوُ  أخذ يده من اإلمام أمسكو أفعل، ال9 قال ليش؟ سبنعنا
 جربائيل عليو ىبط الكعبة من طلع َلمَّا وصلى الشريفة بالكعبة طاف النَّب دخل دخل، الكعبة، فتح ادلفتاح
 ادلفتاح ىذا تفّضل9 لو قال أحضره، خلفو أرسل آليةا ىذهِ  ػلمل جربائيل عليو نزل َلمَّا اآلية، ىذه ػلملُ 
 حدث؟ الَّذي ما أرجعتو، خبتيارك واآلن بالقوَّة باجلرب ادلفتاح وأخذت أجربتين األوىل يف أنت9 قةگاّلو خذه،

 بلى،9 قال دينكم؟ ىكذا عجيب9 گاّلو اآلية، عليو قرأ وكيف؟9 قالو قرآنا، بذلك أنزل قد ا إنَّ 9 قال
 السدانة وترك بيده ادلفتاح أقرّ  النَّب أسلم، ا، رسول زُلَمَّداً  أنَّ  وأشهد إالَّ  إلو ال أن أشهد يدك، مدّ 9 قال

 .[..السَّبب هبذا نزلت اآلية زين عنده،
 إىل ،﴾ؤَىٍِْيَب ٌَىإِ األََِبَٔبدِ رُؤدًُّاْ ؤَْ ٌَإُِْشُوُُْ اٌٍّوَ إَِّْ﴿ 9الن ساء سورة من واخلمسٌن الثامنةِ  اآليةِ  عن يتحدَّث ىو

 الثَّامنةُ  اآلية ىي9 قُلت كما اآلية، ىذهِ  ومعىن مضمونِ  بيانِ  يف يتحدَّث الوائلي فشيخنا اآلية، آخر
 ألىل ادلخالفٌن تفسًنُ  ىو التفسًنُ  وىذا ادلنطقُ  ىذا األمانات، عن واحلديثُ  الن ساء، سورة من واخلمسون

 احللقاتِ  يف قُلتُ  وكما اآلية، ىذهِ  عن زُلَمَّد آلُ  يقول ماذا كمل سأنقلُ  األبرت، ادلنطقُ  ىو ىذا البيت،
 نأخذ أنْ  الغدير بيعة يف األوَّل الشَّرط ألنَّ ! الغدير بيعةَ  ينقضُ  رللسٍ  ُكل   يف الوائلي الشَّيخ أنَّ  من ادلتقد مة
 يُفس رهُ  الُقرآن يُفس رُ  ينماح عمره، طُول على! الغدير بيعةَ  ينقضُ  رللسٍ  ُكل   يف ىو! فقط علي   من التفسًن
سُ  وأنتم البرتاء، بالطريقةِ   النَّواصب تفسًن تقبلون ألنَّكم! الغدير بيعةَ  معوُ  تنقضون أيضاً  رلالسوِ  يف اجُلبلَّ

 ىذا ترفضونُو، فإّنكم علي   تفسًنَ  مثلي طارحٌ  عليكم َطرَح ولو علي   تفسًن عن بالسُّؤال تعبأون وال للُقرآن
 !!وفيقكمت سوءُ  ىو
 التوفيقية، ادلكتبة طبعة من اخلامس اجمللَّد ىو وىذا الرَّازي، الفخر تفسًن إىل احلبيب تفسًنهِ  إىل رجع ىو

 سورة من واخلمسٌن الثَّامنة اآلية ذيل يف ،012 صفحة العاشر اجلزء يف والعاشر، التَّاسع اجلزء ىو وىذا
 أنْ  رجائي ادلتقد مة، الوثيقة بثَّ  عليكم وسأعيد الر واية عليكم سأقرأ ،الر واية ىذهِ  الرَّازي الفخر يُورِد الن ساء،
 من ينقلُ  اخلط، طول على طريقتوُ  ىي وىذهِ  الوائلي الشَّيخ ُيضيفها الَّيت اإِلضافات وبٌن الر واية بٌن تُقارنوا
 رلالَسُو، تتّبعتُ  ُجزافاً، ىكذا أقول ال أنا رلالَسُو، تتبَّعوا كبلَمهم، حّتَّ  ػُلر فُ  ذلك بعد ُثَّ  ادلخالفٌن كتب
 يتحدَّث وىو الربنامج ىذا من األول الشَّطر يف علينا مرَّ  قليل قبل ما مثل ادلخالفٌن، عن دائماً  ينقل فرأيُتو
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 من ،012 صفحة يف جاء ما لكم أقرأ ىذا، قال ما عباس ابن ىو الُقرآن، تُرمجان أنا ويقول عباس ابن عن
 أنتم، الغدير، لبيعة الناقضون الش يعيَّون أيُّها أنتم تفسًنكم من الرَّازي، للفخر الكبًن التفسًن من العاشر اجلزء
 9 النَّاصبّ  بالتفسًن عقوذلم تشبَّعت الَّذين الغدير لبيعة الناقضون الش يعة أنتم
ِعبدِابنِِِطلحةِابنُُِِعثمانِقأغلَِِالَفتحِيَومَِمَكةَِدخلَِلمَّاِوسلَّمِعليوِاهللُِِصلَّىِاهللِرسولِأنَُِِّروي
 - العبدري لوُ  يقال الدار عبد آلل ادلنتسب الدار، عبد أبناء من يعين العبدري العبدري، قال ىو - الدار

 الكعبة، باب - الكعبةِسادنِوَكانِالدارِعبدِابنِطلحةِابنُِعثمانِأغلقِالفتحِيومِمّكةِدخلَِلمَّا
ِأنَّوُِِعلمتِلو:ِوقال - ا رسول إىل - إليوِالمفتاحِيدفعِأنِوأبىِالسطحِوصعد - الكعبة باب أغلق

 - الباب فتح - وفتحِمنوِوأخذهُِِيدهِعنوِاهللِرضيِطالبِأبيِابنِعليُِِّفلوىِأمنعو،ِلمِاهللِرسول
 أنَّ  من الوائلي الشَّيخ ذكرهُ  الَّذي الكبلم ىذا أمَّا - ركعتينِوصلَّىِوسلمِعليوِصلَّىِاهللِرسولِودخل

 كّلو الكبلم ىذا تفتحها، ال دلاذا عبادة دار الكعبة 9لو قال العبدري ذلذا العبدري، ذلذا قال ؤمنٌنادل أمًن
ِالسِّقايةِلوُِِويجمعِالمفتاحِيُعطيوِأنِِْالعباسِسألوُِِخرجِفلمَّا -9الر واية ىي ىذه ،[الصَّفحة جيب من]

 عثمان - لعليِِّعثمانِفقالِإليو،ِيعتذرِوِعثمانِإلىِيرّدهِأنِِْعليَّاِفَأمرِاآليةِىذهِفنزلتِوالسدانة
ِلعليِِّعثمانِفقال - العبدري ِعليوِجبرائيلِفهبطِاهلل،ِرسولُِمَحمَّدِوأنَِِّاهللِإالَِِّإلوِالِأنِِْأشهد:
 .الدار عبد آل يف - أبداًِِعثمانِأوالدِفيِالسدانةِأنَِِّالرسولِوأخبرِالسََّلم
 ذكرىا الَّيت التفاصيل وبٌن القصَّة يف جاء ما بٌن وقارنوا وىاأعيد رجاءا ادلتقد مة، الوثيقة نَفس إىل نستمع
 9رجاءاً  الوثيقة أعيدوا ،[الصَّفحة جيب من] الوائلي الشَّيخ
ِ:89ِالوثيقة

 بيده اللي يعين كان؟ منو الكعبة مال اخلازن دخل، َمّكة فَتح َلمَّا وآلو عليوِ  اُ  صلَّى النَّب نزوذلا سبب]
 سدانة الكعبة، سدانة بيده ىذا الدار، عبد بين من بيده كان اللي ىو ىذا العبدري، ةطلح الكعبة، مفتاح
 نصلي، الكعبة إىل ندخل نريد الكعبة، لنا أفتح ادلفتاح جيب انوُ  لو ودا النَّب الدار، عبد لبين كانت الكعبة
 مفتاح منك يريد إليك بعثين ا رسول9 لو قال اليو، اقبل عليو، اِ  سبلمُ  ادلؤمنٌن أمًن اإلمام لو أرسل

 ادلفتاح، انطيك مستعد ما أفعل، ال9 قالو بالكعبة، يصلون ػلاولون ادلسلمٌن وياه يدخل يريد النَّب الكعبة،
 ال9 قال ليش؟ سبنعنا نعبد نريد جايٌن واحنا العبادة زلل الكعبة ادلفروض9 قالو أبداً، باختياري أعطيو ال

 الكعبة، فتح ادلفتاح وأخذ يده لوى باجلرب ادلفتاح منو أخذ ادلفتاح، منوُ  أخذ يده من اإلمام أمسكو أفعل،
 اآلية، ىذهِ  ػلملُ  جربائيل عليو ىبط الكعبة من طلع َلمَّا وصلى، الشريفة بالكعبة طاف النَّب دخل دخل،

 يف أنت9 قالو خذه، ادلفتاح ىذا تفضل9 لو قال أحضره، خلفو أرسل اآلية ىذهِ  ػلمل جربائيل عليو نزل َلمَّا
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 أنزل قد ا إنَّ 9 قال حدث؟ الَّذي ما أرجعتو، اخبتيارك واآلن بالقوَّة باجلرب ادلفتاح وأخذت أجربتين األوىل
 أن أشهد يدك، مد9 قال بلى،9 قال دينكم؟ ىكذا عجيب9 قالو اآلية، عليو قرأ وكيف؟9 قال قرآنا، بذلك

 هبذا نزلت اآلية زين عنده، السدانة وترك بيده ادلفتاح أقرّ  النَّب أسلم، ا، رسول زُلَمَّداً  أنَّ  وأشهد إالَّ  إلو ال
 ..[.السَّبب

 أمًن ولكن التسميات، يف االشتباه ػلدث مهمَّاً، ليس ىذا طلحة، وليس طلحة ابن عثمان امسُو الرجل ىو
 الكبلم ىذا وأمثال عبادة دار والكعبة الكعبة يف ُيصّلون أنْ  ػُلاولون ادلسلمٌن وإنَّ  النَّب إنَّ 9 لوُ  يقول ادلؤمنٌن

 نقلِ  يف الوائلي الشَّيخ طريقةُ  وىذهِ  األخرى، الر وايات يف وال الر واية يف موجودة ليست ىذه التفاصيل، وبقيَّة
 لفكرا حّتَّ  لُكم ىنيئاً  يعين لو، صّحةَ  وال لوُ  أصلَ  ال الَّذي الكبلم من والكثًن الكثًن إليها ُيضيف الوقائع،
 تتبَّعوا اخلط، طول على القضيَّة وىذه عندِه، من الكثًن الشَّيء ُيضيف ىو، كما لكم ينقلوُ  ال ادلخالف
 ىو وىذا األبرت، الفكرُ  ىو ىذا منها، ينقل الَّيت ادلصادر وبٌن بينها فيما وقارنوا الوائلي الشَّيخ أحاديث
 اآلية؟ ىذهِ  يف مَّدزلَُ  آل يقول ماذا .الغدير بيعةَ  ينقض الَّذي التفسًن

 للمطبوعات، األعلمي مؤسَّسة الطبعة ىذهِ  البحراين، ىاشم السي د الربىان، تفسًن من الثَّاين اجلزء ىو ىذا
اْ ؤَْ ٌَإُِْشُوُُْ اٌٍّوَ إ9َِّْ ﴿النساء سورة من واخلمسٌن الثَّامنة اآلية ذيل يف ،318 صفحة   ﴾ؤَىٍِْيَب إٌَِى األََِبَٔبدِ رُؤدًُّ

 لكم أنقل أخرى، مصادر وعن النُّعماين الشَّيخ غيبة وعن الشَّريف الكايف عن نقلها الر وايات من وعةرلم
:ِقَالَِِالِعْجِلي،ِبُ َريدٍَِِعنِْ - األوىل الرواية وىي - الِعْجِليِبُ َريدٍَِِعنِْ - الشَّريف الكايف عن الر واية ىذه

 ؤَىٍِْيَب إٌَِى األََِبَٔبدِ رُؤدًُّاْ ؤَْ ٌَإُِْشُوُُْ اٌٍّوَ إَِّْ﴿ :وَجلِِّعزَِِّاهللَِِِقولِِِنِْعَِ - الباقر اإلمام يعين - َجْعَفرٍِِأَبَاَِسأَْلتُِ

 عن احلديث ليس عىن إيَّانا فينا، اآلية ىذهِ  - َعَنىِِإيَّانَا:ِفَ َقالَِ ،﴾ثِبٌْؼَذْيِ رَحْىٌُُّاْ ؤَْ اٌنَّبط ثٍََْٓ حَىَّْزُُ ًَإِرَا
 وذاك النواصِب، كبلم ىو الكبلم ذلك الوائلي، الشَّيخ عنها ربدَّث الَّيت صَّةالق ىذه وعن الدار عبد بين

ِالَّذيِاِلَمامِِإَلىِِمنَّاِاأَلوَّلِاِلَمامُِِيُ َؤدِّيَِأنَِِْعَنىِِإيَّانَا:ِفَ َقال - الغدير لبيعة مناقضٌ  تفسًنٌ  ىو التفسًنُ 
 .أَْيِديُكمِِفيِالَّذيِبِاْلَعْدلَِِِتْحُكُمواَِِْأنِالنَّاسِبَ ْينَُِِتمَحَكمَِِْوِإَذاَِوالسَِّلح،َِوالِعْلمَِِالُكُتبَِِبَ ْعَده
 - اإلمام؟ قال ماذا اآلية ىذهِ  نفس يف - اهللَِعْبدِِِأَِبيَِعنَِِْبِصيرٍِِأَِبيَِعنِْ -1419 صفحة يف أخرى رواية
 يف واألمانات األمانة مصطلح ىو وىذا ة،اإلمام وصيَّة - الرَُّجلِِإَلىِِمنَّاِالرَُّجلَِيْدفَ ُعهاِالَوِصيَّةُِِِىي:ِقَالَِ

 فإنَّ  التفسًن يف البيت أىل قواعد وحبسب والوالية، والوصيَّةِ  باإلمامةِ  يرتبطُ  البيت أىل ذوق حبسب الُقرآن
 وحقيقةً  ومضموناً  ومعىنً  ذلم موجَّوٌ  لفظَاً  اخلطابُ  جارة، يا وامسعي اعين ِإيَّاكِ  بلسان نزل الكرمي الكتاب

 حقَّ  نُؤد ي أنْ  ىو األمانةِ  أداء ،﴾ؤَىٍِْيَب إٌَِى األََِبَٔبدِ رُؤدًُّاْ ؤَْ ٌَإُِْشُوُُْ اٌٍّوَ إ9َِّْ ﴿شأننا يف فاآليةُ  نا،ل موجَّوٌ 
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 الوفاء واجبٍ  أوَّلُ  الوالية، ىي ىنا واألمانةُ  أعناقنا يف الَّيت األمانة حق   أدَّاء يف واجبٍ  أوَّلُ ! أعناقنا يف الواليةِ 
 بتشديدِ  األمانة ىذهِ  على ضلافظ أنْ ! األمانة ىي ىذهِ  الوالية، ىذهِ  ينصر من ننصر أنْ  واجبٍ  لُ أوَّ  ذلا،

 شؤون مجلةِ  من ىي بل9 وثانياً  وخلدمتها، هبا للتمسُّكِ  ُجهدنا ِبُكل   َنسعى وأنْ  وقيمتها فضلها معرفة
 شلَّن يستحّقوهنا للَّذين بعَدنا، تأت لَّيتا لؤلجيال زلفوظةً  سليمةً  األمانة ىذهِ  نُوِصل أنْ  األوَّل الواجب

 عن بعيدةً  سليمةً  نُوصلها وأنْ  ورعايِتها األمانة ىذهِ  حبفظِ  ُمكلَّفون ضلنُ  بعدنا، يأتون شلَّن أو نعاصرىم
 أُوصل أنْ  أحاول إنَّين الشَّرعية، الوظيفة ذلذهِ  أداءٌ  ىو مين   َتسمعونوُ  وما وظيفتُنا، ىي ىذهِ  البرتاء، الثَّقافةِ 

 حبسب اعتقادي، وحبسب فهمي حبسب األقل على يستحّقها، شلَّن اآلتية األجيال وإىل إليكم األمانة ىذه
 عنها أُبِعد وأنْ  األمانة ىذهِ  على ُأحافظ أن ىذِه، ىي وظيفيت زُلَمَّد، آل سوقِ  يف يل قيمةَ  ال الَّذي أنا

 بالنَّحو ُأشخ صها وأنْ  األبرت، الفكر وعن البرتاء ادلدرسة عن أُمي  َزىا أنْ  والنَّجاسات، والقذارات الُقمامات
 وِخدمةٍ  وحراسةٍ  وِحفظٍ  برعايةٍ  كاملةً  َسليمةً  نظيفةً  األمانة ىذهِ  أوصل وأنْ  زُلَمَّد وآل زُلَمَّد يُريدهُ  الَّذي

  .ذلا ُمتواصلةٍ 
 وأنتم الغدير لبيعةِ  واضحٌ  نقضٌ  وىذا انةلؤلم صرػلةٌ  ِخيانةٌ  ىذهِ  الوائلي مدرسة يف َتسمعونوُ  الَّذي ىذا أمَّا

 األوقات، تصرفون الَعاثر، حّظكم لسوءِ  فيا وأموالكم وأجسادكم وألسنتكم بقلوبكم ذلك يف ُتشاركون
 عليّ  وآل علي   من أنَّوُ  وتعتقدون اذلراء ىذا وتُقد سون والنَّفسي العضلي اجلهد وتبذلون األموال، تدفعون

 أنفسكم، راجعوا ىذا؟ عليكم غلري حّتَّ  فعلتموه الَّذي ما ..!!القذرة الكدرة لنَّاصبيةا العيون من ىراءٌ  وىو
 صيغةُ  ولكنَّها منكم، واحدٌ  فأنا أيضاً  يل ُموجَّوٌ  الكبلم وىذا آباؤكم؟ فعلوُ  الَّذي ما أو أنتم فعلتموه الَّذي ما

 واخلذالن التوفيق سوء قادنا حّتَّ  وأجدادنا ؤناآبا فعلوُ  الَّذي وما ضلُن؟ فعلناهُ  الَّذي ما احلديث، يف خطابٍ 
 ىم قذارٍة، بكل   الش يعة رؤوس على رؤوسنا، على ويُغِدقون األبرت الفكر ػلملون أشخاصاً  نُقد س أنْ  إىل

 ويُنكرون ُيشك كون الوقت نفس ويف الكدرة، القذرة النَّاصبيَّة العيون من هبا غليئون هبا يعتقدون أيضاً 
 العلميَّة احلوزة ومن الش يعّي، ادلرجعي الوسط من ؼلرجُ  ذلك وُكلُّ  زُلَمَّد، آل حديثَ  وؽلنعون وػُلاربون
 أيديكم بٌن احلقائقُ  وىذهِ  الش يعيَّة، فضائيَّاتنا ومن احلسينيَّة، منابرنا ومن الكبار مراجعنا ومن الش يعيَّة،

 ! تقولون؟ فماذا جليَّة، واضحةً  وَتصدحُ  َتصدعُ 
 يف اخلط طول على موجودة القضيَّة ىذهِ  الن ساء، سورة من واخلمسٌن الثامنةِ  اآلية عند تقف ال ةُ القضيَّ 
 الوائلية، بادلدرسة وادلتأثّرين وُمقل دي وأتباعِ  رّواد رلالسِ  ويف تبلمذتِو، رلالس ويف الوائلي، الشَّيخ رلالس
 بالفكر ال ُمشَبع الش يعيّ  الثَّقايف الواقع عن فضبلً  النَّاصّب، كربالف أساساً  ال ُمشَبعةِ  الش يعيَّة ادلكتبة عن فضبلً 

 سوف منو يقرتبُ  ومن بعيد، مكانٍ  إىل نُِفي لقد زُلَمَّد؟ آل ِفكرُ  أين. الُقطب الصُّويف ادلعتزيل الشَّافعي
 ادلاسونّية عامل يف بكم أىبلً  زُلَمَّد، آل عاملَِ  إىل الولوجَ  أردت إذا بكم فأىبلً !! وماسونّياً  عميبلً  يكون
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 إىل بكم أذىبُ ..!! فيو نعيش مجيعنا أيضاً، أنا فيو وأعيش فيو تعيشون الَّذي الواقعُ  ىو ىذا!! والعمالة
 .حديثي أكمل كي الفاصل بعد إليكم وأعود فاصل

ا الوائلي، الشَّيخ قناعات9 العنوان نفس ربت ُأحد ثكم زلتُ  ال  ..!! الوائلية ادلدرسة قناعاتُ  إهنَّ
ِ:والتسعينِالخامسةِِِالوثيقةِِِإلىِمعاًِِنستمعُِِالسِّياقِنفسِفي

 من اخلواص إالَّ  يراويو كان ما يعين األنظار، عن إبعادهِ  على أبوه حرص عليو اِ  صلواتُ  اإلمام ُوِلد َلمَّا]
 الريبة، على تبعث شوي ىاي تىالر وايا أقول ىالّروايات أقرأ َلمَّا ُكنت أقرأ، َلمَّا ُكنت أنا احلقيقة الش يعة،
 اإلمام مثل أن على ػلرصون األَِئمَّة مثبلً  ليش مبلحقة؟  يچى  أكو يعين يگول منو!  ي؟چىي  ليس اشدعوة

 علمنا الواقع يف يعين وأشدّ  ىذا أكو ال، وا ال سبام، عّلمنا الزمان ال، السُّلطة؟ أنظار عن يبعدوه ا سبلم
 .[ادلبلحقة أشدَّ  يبلحقونو زُلَمَّد آل آثار من بسيط أثر ػلمل اللي وأشد، ىذا
 بسًنة تفصيليٍ  اّطبلعٍ  وعلى األَِئمَّة وأحوال األَِئمَّة بسًنة تفصيليٍ  اّطبلعٍ  على الوائلي الشَّيخ كان لو

ثنا ما حبسب السَّابقٌن األنبياء  على وائليال الشَّيخ كان لو ادلخالفٌن، ُكُتب حبسبِ  ال األطهار األَِئمَّةُ  حدَّ
 كوالدة والدهَتم، صاحبت الَّيت األحداث رُلريات ىي وما ُوِلدوا، وكيف السَّابقٌن األنبياء بسًنة اطبلع
 بيت أىلِ  َعن َجاء ما على ُمطِّلعاً  الوائلي الشَّيخ كان لو وغًنعلا، النَّب، موسى كوالدة النَّب، مثبلً  إبراىيم

 هبذهِ  َترتبطُ  الَّيت الكرمي الكتاب آيات تفسًنِ  يف عنهم َجاء ما لكوكذ األنبياء والدة تفاصيلِ  يف العصمة
 أحاطت الَّيت واألحداث ادلبلبساتِ  عن فيها أخربونا الَّيت البيت أىل أحاديثِ  على ُمطَِّلعاً  وكان ادلوضوعات

 زمانِنا إمامِ  أمرَ  أنَّ  ثنارُبد   الشَّريفة األحاديثُ  غريباً، ذلك وجد َلَما ادلعصومٌن وسائر األعظم النَّب بوالدة
 والتفاصيل النَّاس، أنظار عن يُبعَدهُ  أنْ  ػلاولُ  كان ادلطلب عبد ُوِلد، حٌن ا رسولُ  ا، رسولِ  كأمرِ 

 صلواتُ  ادلعصومٌن تأريخ طولِ  على موجودة القضيَّة وىذهِ  ادلطلب، ىذا يف اخلوضَ  اآلن أُريد وال موجودة
 َمقطعٍ  يف قناعة قناعة، وىي الوائلي عنوُ  ربدَّث الَّذي االستغراب ىذا لذلك أمجعٌن، عليهم وسبلموُ  اِ 

 َقد ألنَّوُ  ال فكرُه، تغًنَّ  العراق يف َجرت الَّيت السياسية األحداث رأى حٌن ذلك بعد لكن عمره، من زماينٍ 
 ِمن البيت أىل حديث مفه يف تُعينوُ  الَّيت الوسائل على حصَّل قد ألنَّوُ  ال البيت، أىل حديث على اطّلع

ا حديثهم، خبلل  يصلُ  ىكذا ما الشَّخصية، ادلعايشة خبلل من الواقع أرض على ُمبلبساتٍ  خبلل من وإظلَّ
 ُكل   يف ُيشرَتطُ  فهل الصَّحيحة، العقائد معرفةِ  إىل اإلنسان َيصلُ  ىكذا وال البيت، أىل معرفة إىل اإلنسان

 ! الر وايات؟ تلك مصداقيَّةَ  يُدركَ  كي الوائلي الشَّيخ على مرَّت كالَّيت مشاهبة ظروف عليوِ  سَبرَّ  أنَّ  إنسانٍ 
 ثّقفوكم الَّذين ىم الطريقة هبذهِ  يُفك رون أُناس الصَّحيحة، العلمية ادلنهجيَّة إىل سبتُّ  ال خاطئة قناعات ىذه

 ما َمضامٌن وَمعرفةُ  العقائد ضامٌنمَ  َمعرفةُ  اذلوجاء، الطريقة هبذه الُقرآن تفسًنَ  وعلَّموكم العقائد وأعطوكم
 باالنتفاعِ  بأس وال الواقع بدراسة بأس ال اخلاطئة، الطريقة هبذهِ  ال منهم نأخذهُ  أنْ  البُدَّ  زُلَمَّد آلِ  على جرى
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 ُمعايشة تكون أنْ  ال ادلعاين، لتأكيد عامبلً  الواقع ُمعايشةُ  تكون قد اإلنسان، على سبرُّ  الَّيت التجارب من
 يتحرَّك أن والبُدَّ  الواقع، تُ َفه منا أنْ  البُدَّ  الدين َحقائقُ  زُلَمَّد، آل عند الد ين حقائقِ  لفهمِ  وسيلةً  الواقع
 من ُمستلَّةٍ  صحيحةٍ  رؤيةٍ  ضوءِ  يف ادلعاش الواقع على لتطبيقها الدين حقائق يفهم كي وادلفك رُ  والفقيو العال ِمُ 
 عن يتحدَّث َكان الر فاعي طالب السي د أنَّ  كيف وتتذكَّرون لتجربة،ا سبيل على ال والِعرتة، الكتاب منهجِ 
ذهُ  فيما اجتهاده يف َخطأه عن العراقية القناة ُمقابلة يف الصَّدر باقر زلمَّد السي د دربوِ  رفيق  ومن سبيلٍ  من ازبَّ
 قال كما ضلاول حينما ىذا، من وذاك ذاك من فهذا اجملرمة، البعثية السُّلطة أعدمتو أنْ  إىل بوِ  أدَّى طريق
 ستأتينا غُليبنا وىو نسألوُ  كي الُقرآن إىل ونذىب ومشاكلنا ثقافتنا ضلمل أنَّ  الصَّدر باقر زُلَمَّد السي د

 يف نتدبَّر أنْ  ضلاول وحينئذٍ !! فُيجيبونا الُقرآن عن نسأذلم أن البيت أىل منطق!! الشَّيطان من اإلجاباتُ 
 أىل منطقُ  ىذا الُقرآن، تفسًن يف منهم أخذناهُ  ما لتطبيق العملي السبيل إىل صلَ ن كي قالوا وفيما حديِثهم

  .البيت
 ىو التفسًنية منهجيَّتوِ  ويف اإلسبلمية، ادلدرسة يف الصَّدر باقر زُلَمَّد السي د عنوُ  ربدَّث الَّذي ادلنطق ىذا أمَّا

 شخصيَّةٍ  ذبربة من شخصيَّة، نظرٍ  وجهةِ  من نولك الوائلي الشَّيخ عنو يتحدَّثُ  عمليّ  تطبيق ىذا نفسُو،
 وادلبلبسات الوقائع عن تَتحدَّث الَّيت الر وايات تلك يواجو حينما عليو ُتسيطر كانت الريبة فإنَّ  زلدودة،
 السياسي الواقع ُمبلبسات من رأى ما ورأى العصيبة الظروف بوِ  مرَّت حٌن ولكن زماننا، إمامِ  لوالدةِ  ادلقارنة

 األعوج، الطريق ىو وىذا احلديث على يُلقَيها كي الر واية، على يُلقَيها كي ثقافَتوُ  ػَلملُ  َرجع راقالعِ  يف
 وألجلِ  الواقع َفهم ألجلِ  تطبيَقها ؽُلكن ما َغايةَ  ضُلاول وأنْ  زُلَمَّد آل من ادلنهجيَّةَ  نأخذ أن السَّليم الطريقُ 
9 الشَّريفة كلماهتم قالت مثلما ُجزئي، بنحوٍ  ولو أىدافنا إىل الوصولَ  نستطيعَ  كي وربليلها اجملريات َتسيًن

 ما ببعضِ  أو يريد ما ِبُكل   َظَفر أي َظَفر، َصرَب  من بأنّو لنا تقول الشَّريفة والر واياتُ  ،..!!(َظَفر َصرَب  َمنْ )
 َصرَب  َمنْ 9 )زُلَمَّد آل بأد يف واضحةٌ  القاعدةُ  فهذه ُجزئي، بنحوٍ  ولو أىدافنا إىل َنصل أنْ  مرادي ىذا يُريد،
 . يريد ما ببعضِ  أو يريده شيء بُكل   يظفر أنْ  إمَّا ،(َظَفر

ِ:والتسعينِالسادسةِِِالوثيقةِِِإلىِاآلنِنذىبُِ
 مو بادلرحاض، تذبّو وتشيلو باحلذاء كّلو للتاريخ وتدّگو احلذاء تلزم مو ىاه، غًنه؟ لو التأريخ ىذا ُىوَّ  مو]

 ُىوَّ  مو بادلرحاض، تذبّو وتشيلو باحلذاء كّلو للتاريخ وتدگو احلذاء تلزم مو ىاه،! ًنه؟غ لو التأريخ ىذا ُىوَّ 
 ..[.ىاه! غًنه؟ لو التأريخ ىذا

 بعد ُثَّ  باحلذاء، التأريخ يضرب أنْ  فًنيد التأريخ على يغضبُ  حٌن الوائلي شيخنا قناعات من أيضاً  قناعة
ا ادلراحيض، يف بوِ  يُلقي ذلك  حالوُ  ىذا التأريخُ  كان إذا أقول ولكن ذلك، من أكثر التأريخُ  يستحقُّ  ردبَّ

ثنا لكي التأريخ ُكتبِ  على ونَفَسوُ  حاَلوُ  الوائلي شيُخنا يقتلُ  فلماذا  َىذهِ  ِخبلل من البيتِ  أىل عن ػُلد 
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 ديثِ ح ُكتبَ  أنَّ  ولنفرتض صحيحة، الر جال قواعد أنَّ  لنفرتض البيت، أىلِ  حديثِ  كتبَ  ويرتك! الكتب؟
 ضعيفة، الر جال ِعلم قواعد حِبسبِ  ىي الَّيت واألحاديث الر وايات من والكثًن والكثًن الكثًن فيها البيت أىل
 أىل حديث ُكتبَ  يهجرُ  الوائلي شيخنا دلاذا إذاً 9 ىنا السؤال زلتَملة، تبقى العقل حبكم زُلتَملة، تبقى لكن

 مكتبتو أنْ  حبيث وادلخالفٌن النَّواصبِ  ُكُتب إىل ُمهروالً  ضويرك والتأريخ، السًنة ويف التفسًن، يف البيت
 يأتينا حٌن ادلخالفٌن، ُكُتب من يُفس رهُ  الُقرآن يُفس ر وحٌن البيت، أىل أعداءِ  كُتبِ  من% 84 بنسبة

 عن ؼُلربنا حٌن ادلخالفٌن، ُكتب من التفاصيل وسائِر النزول وأسباب والوقائع باحلديثِ  يأتينا باحلديث
 ُكتُبنا من والوقائع احلوادث ببعض َجاء وإذا ادلخالفٌن، ُكُتب من ووقائق حِبوادث يأتينا األَِئمَّة ِسًنة فاصيلت

 ! ادلخالف الذَّوق َمع تَنسجمُ  الَّيت والوقائع احلوادث يتحرَّى فإنّو
 ادلخالف الذوق َمعَ  تَتماشى مِسًنهت يف َكثًنة أشياء وفعلوا قالوا أمجعٌن عليهم وسبلموُ  اِ  صلواتُ  وأِئمَّتنا

 لكي الوقائع ىذهِ  ِمثل معَ  التعامل يف وأساليب قواعد لنا ووضعوا معروف، أمرٌ  وىذا ذلك لنا بيَّنوا وىم
 زُلَمَّدٍ  َمعرفةِ  يف أذىاننا يف الصَّحيحة الرؤية وتشكيلِ  وفكرنا عقيدتنا لبناءِ  أساساً  منها صلعل وال نتجنَّبها،

 عليو الوائلي الشَّيخ يغضبُ  ِحٌنَ  ىكذا التأريخُ  َكان فإذا أمجعٌن، عليهم وسبلموُ  اِ  اتُ صلو  زُلَمَّد وآلِ 
 الشَّيخُ  عليها يَعتمدُ  الَّيت التأريخ ُكتب احلقيقةِ  ويف ادلراحيض يف بو يُلقي ذلك وبعدَ  باحلذاء يضربوُ  أنْ  َفًنيد

 ىو ناصبٍ  فكرٍ  من بوِ  َجاء وما مكتبتوُ  مكتبتُو، ائلي،الو  الشَّيخ عليها يعتمدُ  الَّيت التفسًن وُكُتب الوائلي
 ُىو األبرت، النَّاِصب الفكرُ  ىذا ادلراحيض، يف الفكر هبذا يُلَقى وأنْ  باحلذاء الفكر ىذا ُيضَرب أنْ  باألحرى
 أنْ  زُلَمَّد، آلِ  بفكرِ  الوائلي الشَّيخُ  يستبدَلوُ  وأنْ  ادلراحيض يف بوِ  يُلقى وأنْ  باحلذاء ُيضرب أنْ  بوِ  األحرى

 ادلنهجَ  ؼلدمُ  وىو ومات الوائلي الشَّيخ عاش لؤلسف يا ولكن األبرت، ادلنهج إىل ال الكوثر ادلنهج إىل يلجأ
 ..!!األبرت

 إليوِ  أشرتُ  الَّذي الُعنوان يف الكبلم يتمُّ  أيديكم بٌن ُقد مت الَّيت السَّابقة والتسعٌن السَّادسةِ  الوثيقةِ  بعرض
 القناعات ىذه من وظلاذج بأمثلةٍ  جئتكم فقد الوائلية، ادلدرسةِ  قناعاتُ !! الوائلي ناعاتق9 تقدَّم فيما

 ىذا ،!!(وائليةِقراءة9ٌِ )عنواناً  ذلا وجعلت ادلثال سبيل على هبا جئت واحدة وثيقةٌ  .أيديكم بٌن وعرضُتها
 الوائلي الشَّيخُ  يفتتحُ  حيثُ  حدةوا وثيقةً  العنوان ىذا ربت ربتو، أو فيو لكم سأعرضُ  وائلية قراءةٌ  الُعنوان
ُ  .صحيحة ليست خاطئة بطريقةٍ  ويذكرىا يقرأُىا قُرآنيَّةٍ  بآيةٍ  رلالسوِ  من رللساً   ىذه عرضِ  من القصد سأُبٌن 
  9إىل نستمع أنْ  بعد الوثيقة
ِ:والتسعينِالسَّابعةِالوثيقة

 ًَِِٓ لَبي إَِِبِب، ٌٍنَّبطِ خَبػٍُِه إًِِّٔ لَبي ،(ػٍٍو) فإمتَّيَُّٓ ثِىٍَِّبدٍ سثِّو ٍُإِثْشَاىِ اِثزٍََى ًَإرْ اٌشَّحٍُِْ اٌشَّحَِّْٓ اهللِ ثِغُِْ﴿]



  33/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 631 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 23 - 
 

 .[﴾اٌظَّبٌِِّني ػَيذي ٌَنَبي ٌَب لَبيَ رُسٌََّّزًِ

 اآلية إىل كلمة أضاف الوائلي الشَّيخ ،﴾فإمتَّيُٓ﴿9 اآلية ىذه ػلفظون منكم الكثًنين أنَّ  أعتقد واضح

 آية وىي بآيةٍ  يبدأُ  ىنا الوائلي الشَّيخ!! وائلّية قراءةٌ 9 الربنامج من الفقرة ىذه مسيتُ  كما ،﴾عليو فإرََّّيَُّٓ﴿
 الشَّيخ أنَّ  ادلشكلة ليست بالنتيجة، خاطئة قراءة الكرؽلة، اآلية إىل ،(عليو9 )كلمة عندهِ  من فُيضيف معروفة
 ىذه إىل أوَّلوِ  من الربنامجُ  وىذا أخطأت، ماولطالَ  أيضاً، ُأخطئُ  أنا اآلية، ىذه قراءة يف ؼُلطئُ  الوائلي
 أنَّين الطَّبيعي من ولكن اآلن، أتذّكرىا وال ُأشخ صها ال إنَّين صحيحٌ  األخطاء، من والكثًن الكثًن فيو اللحظة
 وصالنُّص يف ؼُلطئ أنْ  الوائلي الشَّيخ عند يتكرَّر األمر وَىذا معصوم، أَحدٌ  فينا ما ؼُلطئون، واجلميع ُأخطئ

 مثلي، الكبلم ُيكِثرون الَّذين ادلتكل مٌن ومجيع ادلتحد ثٌن مجيع الوائلي، بالشَّيخ خاصَّةً  حالةً  وليست
 مستوى على أخطاء اللغة، مستوى على أخطاء كثًنة، أخطاَءىم أنَّ  الطبيعي الشَّيء كثًناً، يتحدَّثون

 أخطاء ادلصادر، مستوى على أخطاء رقام،األ مستوى على أخطاء ادلعلومات، ُمستوى على أخطاء النَّحو،
ا جرؽلًة، ىذا أعدُّ  ال وأنا اخلطأ ىذا مثل النصوص، يف أخطاء والعناوين، وادلسمَّيات األمساء مستوى على  إظلَّ

 . مثاالً  هبذا جئتُ 
 وقد فيها فكَّر قد يكون أنْ  البُدَّ  اجمللس هبا يفتتح الَّيت واآلية جمللسٍ  وُمستعد متهّيئ الوائلي الشَّيخ9 أقول

 ولكن احلديث، وسط يف تأت الَّيت اآليات يف ؼُلطئ أنْ  وللمتحد ث للخطيب ؽلكن جي د، بشكلٍ  حفظها
 وؼلطئ وضبَطها، حفَظها يتقنَ  أن البُدَّ  اجمللس عنوان وىي اجمللس، أّول يف اجمللس، صدر يف الَّيت اآلية

 جعلُتها ولذلك أنظارَكم ألفت أنْ  أُريد ِمثاالً  الوثيقة ههبذ جئتُ  ذلك، يف اجلميع وؼلطئ أنا وأخطئ الوائلي
 أو كبلماً  عندهِ  من وُيضيف معروفةٍ  قُرآنيةٍ  آيةٍ  يف الوائلي الشَّيخ ؼُلطئُ  مثلما9 أقول أنْ  أُريد الوثائق، آخر يف

 قصد، دون من عاً قط اخَلطأ، َىذا يف ويَقعُ  ااِلشتباه َىذا يف يقعُ  مثلما اآلية، أصل من ليس اآلية إىل لفظاً 
 ومثلما ُأخرى، اشتباىات يف َسيقع ُأخرى، أخطاء يف َسيقع فإنَّوُ  التفت، وما انتبو وما ذلك صحَّح وما

 عدم من تُعاين شخصيةً  الحظتم!! مضطربة مرتبكة، قناعات ،(الوائلي قناعات9 )عنوان يف الحظُتم
 فقد! ال؟ أم ذلك الحظتم!! باحلقائق وِ جهل بسبب موطنوِ  غًن يف وتعّجب استغرابات والحظتم الوضوح،
 .األمور سبامَ  لكم وبيَّنتُ  التفاصيل لُكم وشرحتُ  الوثائق عليكم عرضتُ 

 أُريد فقط بعيب، ىذا وما النقل يف وؼُلطئ النصوص، يف ؼُلطئ الوائلي الشَّيخ كثًنة ومرّات كثًنة أحيان يف
 وأقول زلل ها، يف ىي ما الوائلي للشَّيخ ُوِضعت يتالَّ  الكاملة الصورة ىذهِ  ؼُلطئ، الرَُّجل لكم أقول أن

 يف مراراً  ذلك مسعتُ  وقد أخطاَءُه، حّّت  ينقلون حبيث ،copy ال  بطريقة يُقّلدونوُ  الَّذين اخلطباء ألولئك
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 وينقلون الوائلي، أخطاءَ  ينقلون خطباء الفضائّيات، ويف االحتفاالت، ويف ادلنابر، وعلى احلسينّيات،
 الر وايات يف الشخصيات يُقو ل يلتفت، أنْ  دون من أحاديثوِ  يف كثًناً  يفرتي الوائلي فإنَّ  الوائلي، تافرتاءا

 رللس أيّ  وراجعوىا، ادلصادر دوَنكم اجملالس، دوَنكم قالوىا، ما أقواالً  يُقو ذُلُم القصص ويف األحداث ويف
 ستجدون ادلصادر إىل وارجعوا يذكرىا الَّيت حداثواأل واألقاصيص الوقائع راجعوا الوائلي الشَّيخ رلالس من
 أنْ  فبلبُدَّ  دبثال، ِجئتكم وقد يقولوه مل ما الشَّخصيات ويُقو ل أشياء عندهِ  ِمن ُيِضيف الوائلي الشَّيخ أنَّ 

 اجلانب يف بالكم فما العادية، ادلعلومات نَقل مستوى يف ادلستوى، ىذا يف حّتَّ  حذرٍ  على تكونوا
 ُتضاف والبهارات األبزار دبثابة تكون الَّيت اإلضافات هبذهِ  أعبأ وال العادية، بادلعلومات أعبأ ال ناأ العقائدي،

 ُكلُّ  يَهمين ال أنا أعلم، اُ  أدري، ال قصٍد، دون من أو بقصدٍ  الوائلي عند من والر وايات األحاديث على
 . بو يل شأنَ  وال ذلك،

 ىي وىذهِ  العقائدي، ادلعريف اجلانب يف خللٌ  ىناك اجلهات ىذه يف خلل ىناك مثلما9 أقول أنْ  أُريد إنَّين
ِِإنَِِْما)9 النبوىّ  احلديثِ  ويف والِعرتة، بالكتابِ  َحقيقياً  سبسُّكاً  يَتمسَّكُ  ال الَّذي األبرت، ادلنهج مبلمحُ 

 .(أََبَداًِِبَ ْعِديِلُّواَتضَِِِلنِِِْبِهَماَِتَمسَّْكُتمِِإنَِِْماِ؛ِبَ ْعِديَِتضلُّواَِلنِِِْبِهَماِتمسَّكُتم
 اآلية، إىل( عليو) كلمة بإضافة ويُدق ق ادلشاىد يستمع كي أخرى مرَّة الوائلي الشَّيخ قراءة علينا أعيدوا
  9ذلك من خليَّةٌ  واآلية

 ًَِِٓ لَبي إَِِبِب، ٌٍنَّبطِ خَبػٍُِه إًِِّٔ يلَب ،(ػٍٍو) فإمتَّيَُّٓ ثِىٍَِّبدٍ سثِّو إِثْشَاىٍُِ اِثزٍََى ًإرْ اٌشَّحٍُِْ اٌشَّحَِّْٓ اهللِ ثِغُِْ﴿]

  .[﴾اٌظَّبٌِِّني ػَيذي ٌَنَبي ٌَب لَبيَ رُسٌََّّزًِ
 ظاىر حبسبِ  ادلراجع، نفس من حّتَّ  أكثر العريب الش يعيّ  الوسط يف الوائلي الشَّيخ تأثًن أنَّ 9 مبلحظة مع

 قناعيت حبسبِ  لكن أدري، ال سلطئاً  أو ُمصيباً  تُ ُكن َسواء الش يعة علماء لكبار انتقادي أُوّجو حٌن األمر
 الش يعيّ  الواقع يف الفعل َردَّة حبجمِ  تكون ال الِفعل َردَّةُ  الش يعة ُعلماء لكبار انتقادي أُوجوُ  ِحٌن وفهمي،

 الوائلي الشَّيخ َمنهجيَّة على َترّب  العريب الش يعيّ  الواقع أنَّ  والسَّبب الوائلي، للشَّيخ انتقادي أوج وُ  مثلما
 اذلائل الكمّ  ذاك يُكن مل ايفون، ىناك يُكن مل انرتنت، ىناك يُكن مل َفضائيات، ُىناك تُكن مل البرتاء،
 صغًنة، قريةً  صار حّتَّ  الوقت نفس يف والِضيق االت ساع هبذا العاملَ  يُكن مل وادلنشورات، الُكتب من والكبًن

 التقنيات وهبذهِ  الكيفية وهبذهِ  اذليئة هبذهِ  والتواصل االت صال وسائل تُكن مل يقولون، كما صغًناً  كوخاً  أو
  .اليوم عادلنا عن ؼلتلفُ  َشيئاً  الَعاملَُ  َكان أيَّامنا، يف ىي الَّيت ادلتطورة

 ادلصدر، َىذا ِمن يَنهلون كانوا فالش يعةُ  الش يعيَّة، الثَّقافةِ  ِلَساحةِ  َمِلكاً  فيها الوائلي الشَّيخ كان الَّيت الُعقود يف
 النَّاس ػلثُّون كانوا النَّجف يف الش يعة َمراجع ذلك، يف َطويلةٌ  َيدٌ  وللمرجعيَّةِ  ادلصدر، ىذا يُتابعون واخلُطباءُ 
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 ِمن َفرتةٍ  يف  التبليغ َساحة يف  واجَلميع َوحيداً  َفريداً  الوائلي الشَّيخ َصار حّتَّ  الوائلي، الشَّيخ ُمتابعة على
 َساحةِ  ِمن نَاحيةٍ  ُكلَّ  غّطى حّتَّ  األبرت الوائليُّ  الفكر وانتشر رضاه، ويطلبون ودَّهُ  ؼلطبون كانوا الَفرتات
 ِسعة عن أعرفُ  إنَّين أربدَّث، عمَّن أعرف فإنَّين الوائلي الشَّيخ عن ىنا أربّدثُ  ِحٌنَ  ولذلك الش يعيَّة، الثَّقافةِ 

 يف الش يعةِ  برؤوس عصفت الَّيت الصَّنميَّة حالة وأعرفُ  عليو، اِ  رمحةُ  وائليال الشَّيخُ  فيها يُؤث ر الَّيت السَّاحة
 ىو وبالنَّتيجة الش يعّي، الوسط ذلذا التابعة األخرى وادلناطق لبنان، يف اخلليج، يف العراق، يف العريب، الوسط
ينيَّةِ  للمؤسَّسةِ  الرَّمسي النَّاطق  .الرَّمسيَّة الش يعيَّةِ  الد 

 بشكل الُقرآنِ  من آيةً  يقرأُ  وىو األشرف النَّجف يف الكبار األربعة مراجعنا من دلرجعٍ  الفيديو ىذا اىدنش
 الُقرآن من آية علينا يقرأ ظلو دام النَّجفي بشًن الشَّيخ الرَّمسي، موقعوِ  من أخذناه ضلنُ  ادلقطع وىذا غريب،
 9غريب بشكل

 عنها وهنى بالسوء األمارة النفس خطرات كل، أساس بلت،ادلشك كل أساس ادلسائل، ُكل   أساسُ  إذاً ]
 ػلتسب ال حيثُ  من ويرزقو سلرجاً  لوُ  غلعل ا يّتقِ  ومن) ا تقوى خبلل من تأت إظلا بالسوء األمارة نفس

  .[عليهم ا سبلم ادلعصومٌن كلمات نقرأ حينما وكذلك ،(ػلتسب وال
 الشَّيخ كان فإذا ظلُّو، دام الفيَّاض إسحاق الشَّيخ الكبار ربعةاأل مراجعنا من آخر مرجعاً  نشاىد وأيضاً 
 الفيَّاض إسحاق الشَّيخ فإنَّ  غريب، بشكلٍ  اآلية قرأ قد النَّجفي بشًن والشَّيخ لآلية كلمةً  أضاف قد الوائلي

 !! القرآن آيات من ىي ما جديدة بآيةٍ  جاءنا قد
 9الفيَّاض شيخنا إىل ونستمع ُنشاىد

 خطر وىذا العريب، ابن كتاب ضوء على العرفان، يُدر س ادلباركة احلوزة َىذهِ  يف أنَّ  مسعنا آخر جانبٍ  ومن]
 وال زنديقٌ  بأنَّوُ  يعتقد الكتابُ  ىذا قرأ من ُكلّ  العريب ابن كتاب وإنَّ  شبابنا، على سيَّما وال احلوزة على
 ىو ىذا زُلَمََّد، آلِ  فقوِ  معرفةِ  ىو احلقيقي العرفان اإلذلية، األحكام ىو العرفان وتقدَّس، تعاىل با لو إؽلان

 ا صلى زَلمَّد آلِ  فقو ومعرفةِ  اإلذلية، األحكام ادلعرفة ىو احلقيقي بالعرفان االلتزام وذلذا احلقيقية، العرفان
 ،﴾ؤَرْمَبوُُ اهلل ػِنْذ َِىُُؤَوْشَ إ9َّْ ﴿بقولوِ  تعاىل إليوِ  أشار الَّذي التقواية، حقيقة ىو هبا والعملُ  وسّلم، وآلو عليو
 حقيقة ىي اإلذلية ارمات عن واالجتناب اإلذلية بالواجبات بااللتزام التقوى حقيقة الر وايات فسَّرت وقد

 احلقايق، كشف دبعىن ادلصطلح ىو كما احلقايق، عن الستار ورفع احلقايق، كشف دبعىن العرفان التقواية،
 ًِٓ اهلل إٌَّب اٌغٍتَ ٌؼٍُ ال9 ﴿تعاىل قولوِ  النَّص وخبلف لو، واقعَ  وال لو يقةَ حق ال وىم رلّرد بالغيب والعلم

  .[﴾ سعٌٌوِ ِٓ اسرعى
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 الَّذي النص ىذا الكرمي، الُقرآن يف ذلا وجودَ  ال بآيةٍ  وجاءنا النص خبلف يقول الفيَّاض إسحاق الشَّيخ
 موجودٌ  النص ىذا أنَّ  يدَّعي من ىناك كان إذا يز،العز  ا كتاب يف لوُ  وجودَ  ال الكبًن ادلرجعُ  عنو يتحدَّث

ا إليو، فارشدونا الكرمي الُقرآن يف  .موضَعها أعرفُ  ال ولكنَّين موجودة اآلية ىذهِ  ردبَّ
 ادلراجع من مرجعٍ  بٌن وما قصد، دون من قطعاً ! الُقرآن من آيةً  ػُلر ف وىو احلسيين ادلنرب عميد بٌن فما

 آيةً  يفرتي وىو الكبار األربعة ادلراجع من آخر مرجعٍ  بٌن وما! غريب بشكلٍ  آيةً  يقرأ وىو الكبار األربعة
 جئتكم األحياء الكبار مراجعنا ىؤالء سّيء، قصدٍ  دون من قطعاً !  الكرمي الكتاب يف ذلا وجودَ  ال ا على

 تأثًنهُ ! خطأي؟ قيمةُ  ما أنا أخطأت إذا ولكنَّين طلطئ ُكلُّنا ضَلنُ  الوائلي، الشَّيخ منربكم وعميد دبثالٌن
 !واسعة؟ ىي كم تأثًنىم مساحةُ ! الكبار األربعة ادلراجعُ ! احلسيين ادلنرب عميدُ  ىؤالء أمَّا زلدود،
 عليو، اِ  رمحةُ  اخلُوئي القاسم أيب لسي دنا ،(الوثقى العروة شرح يف التنقيح) كتاب ىذا ذلك من واألكثر

 مباحث من األوَّل اجلزء والتقليد، االجتهاد أو واالجتهاد تقليدال كتاب بعد من األول اجلزء ىو وىذا
 21 صفحة يف الطهارة، مباحث من األوَّل اجلزء األشرف، النَّجفِ  يف اآلداب مطبعة ادلطبعة الطهارة،
 اخلوئي؟ السي د يقول ماذا ،(األصحاب كلمات يف اشتباه كشفُ 9 )عنوان ،21 صفحة يف ،20 وصفحة

 ويقول البقَّالٌن عن يتحدَّث ال ادلراجع، عن يتحدَّث - أسرارىمِاهللُِِقدَّسِاألصحابِأنَِِّيخفىِال -
ِمؤلَّفاتهمِفيِالمتقدِّمةِاآليةِنقلواِأسرارىمِاهللُِِقدَّسِاألصحابِأنَِِّيخفىِال - أسرارىم ا قدَّس
 يف يعين - لكتاباِفيِالموجودةِاآليةِِِلفظةِخَلفِعلىِوىوِ،(تجدواِلمِفإن)ِ،(تجدواِلمِإن)ِبلفظةِِ

 . الكرمي الكتاب
 اشتباه، مثبلً  القضيَّة كانت لو ُكتُبهم، يف حّرفوىا؟ أين بطريقتٌن، حرَّفوىا الكبار ادلراجع اآلية ىذهِ  يعين
 إىل يتحدَّث وىو الربّاين يف النَّجفي بشًن الشَّيخ اشتبو ما ومثل ادلنرب، على الوائلي الشَّيخ اشتبو ما مثل

 ويف زلضرهِ  يف الكرمي ا كتاب يف ذلا وجودَ  ال بآية وجاءنا الفيَّاض إسحاق الشَّيخ اشتبو ما ومثل النَّاس،
بو بٌن العلمي زلفلو  ىو األمر ىذا إىل التفت من أوَّل ذلك، إىل تبلمذتوِ  من أحدٌ  يلتفت ومل وتبلمذتو، ُطبلَّ
بو وإالَّ  بقة،السَّا برارلي أحد يف األمر ذلذا َتعرَّضتُ  حينما ادلاسوين ىذا  كانوا العلماء وتبلمذتوُ  الُفضبلء ُطبلَّ

 الكرمي الُقرآن يف آيةً  أعرفُ  ال فإنَّين اآلية ومسعتُ  مسعُتوُ  حٌن اإلنرتنت، على ادلقطع ىذا بنشر يتفاخرون
 !! ىو كما بالنَّص جاءنا أنَّوُ  يعين ،(النَّص خبلف على9 )قال مثلما

 الَّذي ىذا الكتب يف كتبهم، يف الُقرآنَ  ػُلر فون ادلراجع كبار ومن دلراجعا من طويلة سلسلة عن ىنا القضيَّة
 ، copy ال  إنَّو ذلك؟ حدث فكيف تقولون قد ادلصحف، يراجع أن البُدَّ  ادلصادر، يُراجع أنْ  البُدَّ  يكتب
 ىو ذلك ىعل دليل وأدلُّ  ذلا، وجودَ  ال والتدقيق التحقيق قضيَّة ىذه ،copy ىي كما األخطاء ينقلون

 . اخلوئي السي د كبلمُ  ىذا كبلمي، ىو ما ىذا اخلُوئي، السي د ىنا يُثبتوُ  الَّذي الكبلم ىذا
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ِشيءٍِِفيِاللفظتانِىاتانِتوجدِالِبلِالكتابِفيِالموجودةِاآليةِلفظةِخَلفِعلىِوىو -9عليكم أقرأُ 
ِصاحبِمنِصدرِاالشتباهِأنَِِّوظّني -209 صفحة يف يقول أنْ  إىل - وظّنيِالعزيز،ِالكتابِآياتِمن

 آخر إىل - ألىلهاِالعصمةَِِفإنَِِّغروَِِوالِِاشتباىاًِِمؤّلفاتهمِفيِعنوُِِالمتأخِّرونِوتبعوُِِسرهُِقدِّسِالحدائق
 مّت احلدائق صاحب. احلدائق صاحب من صدر االشتباه أنَّ  وظين  9 اخلوئي؟ السي د يقول فماذا كبلمِو،

 يف التحريف ىذا يعين عليو، اِ  رمحةُ  البحراين يوسف الشَّيخ ىو ئقاحلدا صاحب ،0075 سنة تويف تويف؟
 الكبار مراجعنا ُكُتب يف اخلوئي السي د تتبُّع حبسب التحريف ىذا ربريفٌن، بصيغةِ  وجاء الكرؽلة الُقرآنية اآلية

 التحريف أنَّ  يعين 0075 سنة تويف يوسف الشَّيخ البحراين، يوسف الشَّيخ زمان ُمنذ بدأ األجبلء وُعلمائنا
 من أكثر! تقولون؟ ماذا أنتم؟ تقولون ماذا زماننا، مراجع من ىو اخلوئي والسي د التأريخ، ىذا قبل حصل
 آيات من آليةٍ  سلتلفٌن ربريفٌن بعض عن بعضهم وينقلُ  اآلية ىذه ػُلر فون الش يعة مراجعُ  الزَّمان من قرنٌن

 !األمر؟ صاحب تسديدُ  أين!! التوفيق سوءُ  اذا؟دل ذلك، إىل يلتفتوا ومل الكرمي الُقرآن
!! أدري ال الُقرآن؟ ػُلر فون أو!! أدري ال الُقرآن؟ يعرفون ال نّواباً  الزَّمان صاحب يُ َنص ب أنْ  ؽلكن ىل9 سؤال
 كنت احلقيقة يف سؤال، عندي السؤال، ىذا أطرح أن أردت األمثلة ىذه أوردت أنا .إليكم اجلواب أتركُ 

 اآلية، إىل عنده من َكبلماً  أضاف وأنَّو عليكم ُعِرضت الَّيت اآلية قراءة يف الوائلي الشَّيخ خبطأ آت نأ عامداً 
 9أمرين ألجل عامداً  ُكنت
 ادلنرب، عميد وىؤالء زبطئون أنتم أخطئ، أنا ؼُلطئون، اجلميع أنَّ  إىل أنظاركم أُلفت كي 9األوَّل األمر

 ػُلر فون اخلُوئي السي د يقول كما الزَّمان من قرنٌن من أكثر عرب الش يعة عمراج من سلسلة بل الكبار، ادلراجع
ا غريبة، عجيبة قضيَّة القضية وىذهِ  ُكتِبهم يف الكرمي الكتاب آيات من آيةً   يذكرُ  َفحينما اإلنسان يَنسى ردبَّ
 أنَّ  ادلفروض أليس أليفالت حٌن ولكن شيئاً، ػلذفُ  شيئاً  ُيضيف ألفاظها، ينسى قراءهتا، يف ؼلطئُ  آيةً 

م ادلراجع ىؤالء  حٌن ُمسدَّدون ىؤالء أنَّ  ادلفروض أليس ُثَّ ! والتدقيق؟ التحقيق فأين مدّققون زلّققون أهنَّ
 بل عال ٍِم، كبلم يف التحريف يُكن ومل! التسديد؟ فأين ُيسد دىم، اإلمام وأنّ  الش يعة ألجل الكتب يُؤل فون

 . ؼلطئون اجلميع أنّ  أُبٌن   أنْ  أردتُ  إذاً ! احُلجَّة؟ اإلمام تسديدُ  فأين ا كبلمَ  حرَّفوا ا، كبلمِ  يف
 الَّذي أنَّ  من القوانٌن هبذهِ  جئتم أين فمن لبلنتقاد، ُعرضة ىم اجلميع فإنَّ  وػُلر فون ؼلطئون اجلميع أنَّ  ودبا

 وأنا بذلك وأعرتفُ  عميل أنا يل بالن سية أنا نفسي، عن أدافع ال أنا عميل، أنا! عميبًل؟ يكون الُعلماء ينتقدُ 
 البرتاء وادلؤسَّسة البرتاء ادلدرسة رّواد من وأكون إلبليس عميبلً  أكون من عندي أفضلُ  وذلك ماسوين،
 ادلراجع ينتقدوا أنْ  يريدون أو ػلاولون الَّذين لآلخرين بالن سبة9 أقول لكنَّين!! لفاطمة ادلعادي األبرت وادلنهج

ام من وؼلافون ماءوالُعل  وىذه! ا؟ كبلمَ  ػُلر فون وىم ذلؤالء احلصانة جاءت أين من9 أقول بالَعَمالة، االهت 
 .األوَّل األمر ىذا أمامكم، والوقائع الشَّواىد
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 إذا ادلنرب وعميد واخلطباء ادلراجع كان إذا9 أقول عليكم، أطرَحوُ  أنْ  أُريد الَّذي السؤال 9الثَّاين األمر أمَّا
 ذلذهِ  ِبقدوةٍ  ضَلنُ  ما أنتم، أحفظو، ال أنا ا، كتابَ  ػلفظون ال كانوا إذا اختصاصهم، يف ػُلسنون ال كانوا
 الزَّمان، صاحب نُ وَّاب باسم الرَّمسي النَّاطقُ  وىذا الزَّمان، صاحب نُ وَّاب ىؤالء القدوة، ىؤالء أمَّا األُمَّة،
 ىذه الزَّمان، صاحب نُ وَّاب عن الرَّمسي النَّاطق ىو وىذا نالزَّما صاحب نُ وَّاب! ادلفرتض؟ ىذا أليس

 ال أو ػُلسنون هبم يل شأنَ  وال اختصاصاهتم، أوَّل ىو وىذا ا، كتابَ  ػلسنون ال كان إذا اجملموعة،
 ىؤالء ليش العادلي واالستكبار واالستعمار وادلخابرات الكربى الدول9 أقول سؤال، عندي فقط ػُلسنون،

ا منهم ؼلاف أن إالَّ ! ؼُليف؟ عندىم الَّذي الشيء ىو ما! نهم؟م ؼلافون  ما مثل نصارى إىل يتحولون ردبَّ
 ػُلر فون ذلك وبعد نصارى، إىل اخلوئي السي د وأقرباء اخلوئي السي د شقيق اخلوئي، السي د عائلة ربوَّلت
ا، الُقرآن، حرَّفوا مثلما اإلصليل  يستطيع الَّذي ىو ما اختصاصِو، باب يف سنُ ػلُ  ال الَّذي ىذا! أدري ال ردبَّ

 أحوال ُتبلحظون، أنتم ما! واالستكبار؟ االستعمار ؼلاف كي العادلية وللمخابرات الكربى للدول يفعلوُ  أن
 الش يعيَّة، وادلرجعيَّات والزَّعامات الش يعيّ  الواقع عليها الَّيت البائسة األحوال ىذه بائسة، أحوال ىذي بائسة،

 ىذهِ  اذلُراء، ذاك من اذلُراء ىذا! الكربى؟ الدول وزبيف االستعمار، زُبيف الَّيت ىي ىل البائسة األحوال ىذه
 برتاء دعايات أيضاً  ىذهِ  عقوِلكم، على هبا يضحكون الَّيت األمور من وىذهِ  األبرت، ادلنهج أكاذيب ىي

 أيديكم، بٌن الواقع ىو ىذا األباترة، ءىؤال ومن األبرت ادلنهج نفس ومن البرتاء ادلؤسَّسة نفس من خرجت
 !أنتم؟ تقولون ماذا بنفِسو، نفسوِ  على دال   والواقعُ 

 الكبلمُ  تَّ  عليو اِ  رمحةُ  الوائلي مسًن أيب بشيخنا ترتبطُ  الَّيت احللقاتِ  يف الربنامج، ىذا يف اللحظة ىذه إىل
 9 التالية العناوين يف

ثنا وتصويرية تسجيلية وثائق من ذكرتوُ  ما بادلنهج وأعين ادلنهج،  الوائلي، مدرسة منهجية مساتِ  عن رُبد 
 ! أوالً  ادلنهج
 ! ثانياً  الرباءة عقيدة
 ! ثالثاً  الوالية عقيدة
 ! رابعاً  وشوؤنو زماننا إمام معرفةُ 

 ! خامساً  الثَّالثة الشَّهادة
 ! سادساً  زُلَمَّد وآل زُلَمَّد

 ! سابعاً  وائلية قناعاتٌ 
 ! ثامناً  ائليةو  قراءةٌ 
 آخر الربنامج، ىذا جهات من أخرى جهةٍ  إىل احلديث يف أنتقلُ  ذلك وبعد واحد عنوانٌ  عندي بقي



  33/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 631 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 29 - 
 

 بشكل الضوء ُأسل ط وائلية، رلالس وائلية، قراءة وائلية، قناعات تقدَّم ما مثل ،!!(وائلية رلالس9 )عنوان
 إمجايل بشكل الضوء ُأسل ط لكنَّين طويل، وقت إىل ػلتاج فذلك الكبلم أفّصل أن أردت إذا وإالَّ  إمجايل،

 . عليو اِ  رمحةُ  الوائلي الشَّيخ رلالس من بعضٍ  على
ِ:والتسعينِالثَّامنةِالوثيقةِإلىِنستمع

 وُنزُُْ إِْ ىَـؤُالء ثِإَعَّْبء ؤَٔجِئًٌُِٔ فَمَبيَ اٌّْاَلَئِىَخِ ػٍََى ػَشَظَيُُْ ثَُُّ وٍَُّيَب األَعَّْبء آدَََ ًَػٍَََُّ اٌشَّحٍُِْ اٌشَّحَِّْٓ اهللِ ثِغُِْ﴿]

  .[﴾صَبدِلِنيَ
 رمحةُ  الوائلي بالشَّيخ اخلاصَّة ادلواقع يف اإلنرتنت على اجمللس ىذا ذبدوا أن ؽُلكنكم اجمللس، عنوان ىو ىذا
اً  ًنةٌ كث وىي الوائلي الشَّيخ وأحاديث رلالس ذبمعُ  الَّيت الش يعيَّة ادلواقع يف وحّتَّ  عليو، اِ   اإلنرتنت، على جدَّ

 وِمراراً  ِكراراً  تُ َبثُّ  والَّيت وادلشهورة ادلعروفة اجملالس من ىي اجمللس ىذا مجلتها ومن اخرتهُتا الَّيت اجملالس وىذهِ 
 رمضان، شهر يف اجمللس ىذا تأريخ دقيقة، وستٌن واحد ساعة، تقريباً  طولوُ  اجمللس ىذا الفضائيات، على
 الوائلي الشَّيخ اجمللس ىذا يف اخلليج، يف الكويت، يف أكثرىا الوائلي الشَّيخ رلالس للهجرة، 0303 سنة

 لكنَّو ادلخالف الفكر يف ويغطس مشاالً  ؽليناً  يذىبُ  ،﴾وٍَُّيَب األَعَّْبء آدَََ ًَػ9ٍَََُّ ﴿األمساء معىن لبيانِ  يتعرَّض
 يأت أمجعٌن، عليهم وسبلموُ  اِ  صلواتُ  أمساؤىم ىي األمساء ىذه أنَّ  إىل بعيد من وال قريبٍ  من ال ُيِشر مل

 أمساؤىم ىي األمساء ىذه أنَّ  إىل بعيد من وال قريبٍ  من ال ُيِشر ومل كروعاً  فيها ويكرع ادلخالفٌن بآراء
 !لكم ىنيئاً  معهم، كذلك وأنتم الغدير، لبيعة واضحٌ  نَقضٌ  ىذا تقولون؟ ماذا عليهم، اِ  صلواتُ 
ِالمذاىبِعندِناىضةِنظريَّةِعلىِعثرتِلوِأنَّوُِِأُقسم9ُِ )ويقول يتحدَّث ىو اجمللس اىذ نفس يف الغريب

ا ،(ااِلعتزازِغايةِبهاِأعتزُِِّفأناِالسَلمية  أبا يا9 أقول أنا ومثلُو، ىذا مرَّ  ادلتقد مة، الوثائق يف ىذا مرَّ  وردبَّ
 تعّتز مل دلاذا! أمساؤىم؟ ىي األمساء ىذه بأنّ  تقول الَّيت ادلعصومٌن عن الواردة بالر وايات تعتزّ  مل دلاذا مسًن،

 أنتم؟ تقولون ماذا أمجعٌن، عليهم وسبلموُ  اِ  صلواتُ  أمساؤىم ىي األمساء ىذه أنَّ  من البيت أىل حبديث
 على يشتمل أيضاً  واجمللس للمجلس، تستمعوا أن بإمكانكم موجود اجمللس الوائلي، عن تُدافعون الَّذين أنتم

 وتابعوه اجمللس إىل استمعوا ُتذَكر، ال البيت أىل وأحاديثُ  اجمللس يف ؽُلَدح حنيفة أبو حنيفة، أليب مدحٍ 
  .بأنفسكم

 دائماً  وىو ادلؤمنٌن أمًن عن يتحدَّث قليبًل، عليها أقف أنْ  أُريد كلمة9 ادلؤمنٌن أمًن عن قاذلا كلمة وىناك
 القضيَّة! تعجبكم؟ ىل أدري ال الطريقة، ىذه تعجبين ال يل بالن سبةِ  الطريقة، وهبذه اللَّهجة هبذه يتحدَّث

 9لنستمع عبقري الرجل ىذا اشكثر9 ادلؤمنٌن أمًن عن الوائلي الشَّيخ قالوُ  ما علينا اعرضوا! إليكم؟ راجعة
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 الرجل ىذا شوف عليو ا سبلم ادلؤمنٌن أمًن اإلمام ولذلك اخلوارج عند موجودة الظاىرة ىاي تقريباً ]
 كمن فأخطأه احلقَّ  طلب من فليس بعدي اخلوارج تقتلوا ال9  اذلمگ! موضوعي؟ اشكثر عبقري ثراشك
 .[الباطل قصد
 الرجل ىذا اشكثر عبقري، الرجل ىذا اشكثر! ادلؤمنٌن؟ أمًن عن احلديث يف البيت أىل منطقُ  ىذا

 ىل! نفسِو؟ عن ادلؤمنٌن أمًن بوِ  يتحدَّثُ  الَّذي ىو اللسان وىذا اللحن وىذا األوصاف ىذه! موضوعي؟
 اَل 9 )الشَّريف الببلغة هنجِ  يف ادلؤمنٌن أمًنُ  يقولُ  كما البيت أىلُ  الكبًنة؟ اجلامعة الز يارة لسانُ  ىو ىذا

 نتحدَّث أنْ  ؽلكن نفسِو، الوائلي عن هبا نتحدَّث أنْ  ؽُلكن األلقاب وىذهِ  األوصاف ىذه ،(َأَحد هِبِم يُ َقاسُ 
 يف عليّ  وآل علي   شأن من يُقل لُ  ىذا التعبًن وىذا ادلنطق ىذا لكن العامل، يف ُأخرى شخصيَّةٍ  أي   عن هبا

 التقديس عدم حالة ولذلك األوصاف، هبذهِ  البيت أىل وصفِ  على الشباب تُريب   هبذا أنت ادلتلّقي، نظر
 كبًنة، مشكلة ًنة،كب مشكلة وىذه للُعلماء ىو اآلن التقديس!! الش يعيّ  الشارع يف شاعت البيت ألىل
ينيَّة ادلؤسَّسة يف ادلشكلة زُلَمَّد، آل ُىم ادليزان العلماء، إىل وربوَّل البيت أىل من التقديس ُسِلب  أنّ  الد 
  دلاذا؟ احلالة، ىذه إلبقاء أكيد سعي ىناك

 ادلراجع، هبا ستُقد   الَّيت الطريقة بنفس البيت أىل قدَّست الش يعة أنَّ  لو9 ربليلي حبسب دلاذا، أقول أنا
 للمراجع، التقديسُ  صار اآلن أمَّا البيت، بأىل ادلراجع يزنون وحينئذٍ  الش يعة، عند ميزاناً  البيت أىلُ  ألصبحَ 
 السَّاحة يف ادلوجود الواقع ىو ىذا احلاشية، على أمساؤىم بقيت البيت وأىلُ  للش يعة، ميزاناً  ادلراجعُ  وصار

 يف ادلوجود ىو وَمن! ادلركز؟ يف ادلوجود ىو َمن الش يعيَّة، الثقافية السَّاحة عن دَّثأرب أنا الش يعيَّة، الثقافية
 أحد! احلاشية على زُلَمَّد آلُ  بينما السياسيون، والقادة والعلماء ادلراجع ىم ادلركز يف ادلوجود! احلاشية؟
 ؽلكن الَّيت األلفاظ هبذه ادلؤمنٌن أمًن عن نتحدَّث حينما األبرت، التبليغ ىذا ىو ذلك إىل أّدت الَّيت العوامل

 !! أحد ُكل   عن هبا نتحدَّث أنْ 
 9 ادلؤمنٌن أمًن عن يتحدَّث وىو ادلقطع أعيدوا رجاءاً 

 الرجل ىذا شوف عليو ا سبلمُ  ادلؤمنٌن أمًن اإلمام ولذلك اخلوارج عند موجودة الظاىرة ىاي تقريباً ]
 كمن فأخطأه احلقَّ  طلب من فليس بعدي اخلوارج تقتلوا ال9  اذلمگ موضوعي؟ اشكثر عبقري؟ اشكثر
 .[الباطل قصد

 أنْ  أودُّ  قضيَّة وىنا احُلجَّة، اإلمام ذكر من خلي   والدعاء دعاء، ىناك آخرهِ  يف اجمللس العادة على وقطعاً 
 ىذا ويف ادلهدوّي، دللفّ ا بعنوان برنارلاً  فيها وقدَّمتُ  مفتوحة الفضائية ادلودَّة قناة كانت حينما9 إليها ُأشًن

 واحلقائق وبالوثائقِ  انتقدهُ  الَّذي أنا وُكنتُ  الوائلي الشَّيخُ  يُنتق َدُ  الش يعي اإلعبلم ساحة يف مرةٍ  ألوَّل الربنامج
 مُجلة من بو، وَصفوين دبا أُبايل وال واحلقائق، بالوثائق وصفوين، كما ال أكاذيب دون ومن افرتاء دون من
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 الوائلي الشَّيخ رلالس قطعاً  الوائلي، الشَّيخ رلالس تتبَّعتُ  قد ِإنَّين9 قُلت الربنامج ىذا يف ذكرهُتا الَّيت األمور
 خصوصاً  وفاتِو، إىل حياتوِ  أّولِ  من رلالسوِ  عن أربّدث ال فأنا موجودًة، ليست وفاتوِ  إىل حياتوِ  أوَّل من

 بعد التسجيل، أجهزة على رلالُسوُ  ُتسجَّل أنْ  يرفض نكا األوىل سنينوِ  يف الوائلي الشَّيخِ  عن معروفاً  وكان
 دائرة كانت الوائلي، الشَّيخ عن معروفاً  األمر ىذا َكان ذلك، على وافق اإلحلاح وبعد بسنوات ذلك

اً  ضيَّقة التسجيل  وقطعاً  تويّف، أنْ  إىل حياتوِ  أوَّل من رلالسوِ  عن أربدَّثُ  ال إنَّين فقطعاً  حياتِو، أوائل يف جدَّ
 اجملالس أيدينا، بٌن ادلتوف رة اجملالس عن أربدَّث أنا العامل، يف أحدٍ  عند موجودٍ  رللس ُكل   عن أربدَّث ال إنَّين

 الَّيت األجيال من وأنا والتوثيق، التسجيل وسائل على ادلوجودة أو اإلنرتنت على ادلوجودة اجملالس ادلوجودة،
 ىذا عن ربدَّثتُ  حيات، من مرَّ  فيما منها والكثًن الكثًن عتُ مس فقد الوائلي، الشَّيخ مدرسة على ترّبت
 اآلن وإىل الكبلم، ىذا أقول اآلن وإىل مرَّة وال استمعتُ  ما أنَّين من الوائلي الشَّيخِ  رلالس من الكبًن القدر
 الدعاء يف الفرج بتعجيل احُلجَّةِ  لئلمام يدعو الوائلي الشَّيخ مرَّة وال استمعتُ  ما إنَّين9 الكبلم ىذا أقول
 إنَّين أقولُو، زلتُ  وال ادلهدوّي، ادللف برنامج يف قلتوُ  الَّذي ىو ىذا احُلسينيَّة، اجملالس ِختام بعد يقرأُه الَّذي

 اجمللس آخر يف الدعاء يقرأُ  وحٌن احُلسينية، رلالسو من الوائلي، الشَّيخ رلالس من رللسٍ  إىل استمعتُ  ما
 !!أبداً  الفرج، جيلبتع احُلجَّة لئلمام يدعو
 إرتباطها دون من ذلا معىن ال أساساً  أساساً، احلسينيَّة اجملالس واضح، األمرٍ  النقطة؟ ىذه عن ربدَّثتُ  دلاذا

 بظهور إالَّ  تتجلَّى ال حقيقُتوُ  عاشوراء مشروع عليو، وسبلموُ  اِ  صلواتُ  احُلسٌن هنضةُ  ادلهدوّي، بادلشروع
 ذلا معىن وال ذلا قيمةَ  ال احُلسينيَّة اجملالس عاشوراء، ىو ادلهدويّ  للمشروع الوقود وخزَّان ال ُمحر ك زمانِنا، إمامِ 
 احُلسٌن، كُقبَّة ىو احُلسٌن رللسَ  أنّ  نعتقد ضلنُ  احلالة، ىذه من دعين ادلهدوّي، بادلشروع ِارتباطها دون من

 ىناك أليس ادلواطن، ىذهِ  مثل يف يدعو حٌن صال ُمخل احُلسيينّ  الش يعيّ  اجملالس، ىذهِ  يف ُيستجابُ  والدعاء
 وىذا األخرى، األمور سائر يف الدعاء ذلك وبعد زماننا، إلمام الدعاء9 واجبة وىي األوىل األولويّة أولويات؟

 ..!!واجب تكليفٌ  ىو
 فيها؟ جاء ماذا يعقوب ابن إسحاق رسالة زماننا، إمام من الش يعة إىل إلينا، وردت الَّيت الر سالةَ  أتعلمون

َِعَليُكمُِحجَِّتيِفَِإن َُّهمَِحِديِثناِِرَواةِِِِإَلىِِفيَهاِفَاْرِجُعواِالَواِقَعةِالَحَواِدثَُِِوَأمَّا9 )فيها جاء الَّيت الرسالة نفس
ِِبيَِفاعااِلنْتَِِِوْجوَِوَأمَّا9 )فيها جاءت الَّيت الر سالة ىذه ونفس الر سالة، ىذه نفس ،(َعَليِهمِاهللُِِِحجَّةَُِِوأنَا
َهاِِإَذاِبِالشَّْمسَِفَكااِلنِْتَفاعَِِِغْيَبِتيِِفي  يف الوائلي الشَّيخُ  ذكره الكبلم وىذا ،(السََّحابِاألَْبَصارَِِِعنَِِْغيََّبت ْ

 اإلمام وبتوقيعات البيت، أىل بأحاديث غلهل الرَّجل العلماء، إىل ونسَبوُ  ادلاضي احللقة يف ادلتقد مة الوثائق
َِوَأْكِثُروا9 )فيها جاء ما مجلة من إلينا، احُلجَّة اإلمام وجَّهها الَّيت الرسائل أىم من ىي الر سالة هىذ احُلجَّة،
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 ىؤالء مستحبّ  ىذا لكم يقولون الَّذين واجب، أمرٌ  ىذا أمر، أمر، اإلمام، من أمر ىذا - الدَُّعاء
 - الَفَرجِبِتَ ْعِجيلِِِالدَُّعاءَِوَأْكِثُروا - ماإلما من أمرٌ  ىذا األبرت، ادلنهج أبناء من ىؤالء عليكم، يضحكون

 بالدُّعاء اإلكثار يف ىو فَ َرُجنا ،(فَ َرَجُكمَِذِلكِفَإنَِِّالَفَرجِبِتَ ْعِجيلِِِالدَُّعاءَِوَأْكِثُروا - بذلك يأمر اإلمام
 العبادة، أفضلُ  ،(الَفَرجِِتظَارُِِانِِْأُمَِّتيِِعَباَدةَِِِأْفَضل9ُِ )يقول وآلو عليو ا صلَّى النَّب أليس .الفرج بتعجيل

 ىو منها واضح جانبٍ  يف العبادة ىذهِ  مصداق العبادة، أفضل إىل يتحرَّكوا أنْ  ادلؤمنٌن من ادلطلوب أليس
 واجب، بأمرٍ  يأمرنا اإلمام ،(الَفَرجِبِتَ ْعِجيلِِِالدَُّعاءَِوَأْكِثُروا9 )زماننا إمامُ  عنو يتحدَّثُ  الَّذي األمر ىذا

 ادلستحبّ  ىذا من ُنكثر أنْ  منَّا يُريد اإلمام لكنَّ  ُمستحّب، ونقول الواجب األمر ىذا عن تنزّلنا لو وحّتَّ 
 ىو االحتماالت أضعف على ،(الَفَرجِبِتَ ْعِجيلِِِالدَُّعاءَِوَأْكِثُروا9 )ُنكثر أنْ  منا يريد اإلمام ،(َوَأكِثروا)

  .مؤكَّد مستحب  
 من باإلكثار عليو يؤك د ادلؤّكد، ادلستحبّ  بعنوان عليو يُؤك دُ  وىو زمانوِ  مِ إما من رسالة يستلم حينما الش يعيّ 
 بالنسبة ادلواطن أفضل ادلواطن؟ أفضل يف الدعاء َىذا من ُيكِثر أنْ  ادلفروض أليس الفرج، بتعجيل الدعاء
 خاسبتها يف الدُّعاء الوائلي يخالشَّ  رلالس دلاذا احُلسيين، اجمللس هناية ىي اخلُطباء من لغًنهِ  أو الوائلي للشَّيخ

 على يؤك د دائماً  الوائلي الشَّيخ كان لو! للش يعة؟ إنساء عملية ىذه أليس! ؟..احُلجَّة لئلمام الدعاء من ؼللو
 سُيشد د األمر ىذا فإنّ  رللس، ُكل   هناية عند احُلجَّة اإلمام فرج لتعجيل بالدعاء عمليَّاً  ويقوم القضيَّة ىذه

 التمهيد وىو ادلبل غ وظيفة من جزءٌ  ىو وىذا عليو، وسبلموُ  اِ  صلواتُ  اإلمام وبٌن الش يعة بٌن فيما العبلقة
 يُوفَّق كيف ادلخالف الفكر يف غطس الَّذي واضحة، حقيقة ىذهِ  الوائلي، للشَّيخ توفيق سوء زماننا، إلمام
 واضح للرجل، توفيق سوء..!! عليو وسبلموُ  اِ  صلواتُ  زماننا إمامُ  يُريدهُ  الَّذي العظيم العمل ىذا دلثلِ 
 . ىذا
 ما ِإنَّين أقول اآلن وإىل أستمع، مل ِإنَّين9 قُلت القضية ىذه عن ادلهدوي ادللف برنامج يف ربدثت أنا

 الش يعة وعبلقة عبلقتوِ  بتقوية يدعو أو زماننا إلمام الفرج بتعجيل يدعو الوائلي الشَّيخ مَسعت وال استمعت
 اجمللس ألصحاب يدعو أنْ  يَنسى ال أنَّوُ  مع احلسينيَّة، رلالسوِ  خاسبة يف يُرد دهُ  الَّذي الدُّعاءِ  يف زمانِنا امِ بإم

 يدعو فيها، يعيش الَّيت وللببلد رلالُسو، فيها تُقام الَّيت للببلد باألمان ويدعو أموال، ُخردة، منهم َيستلم ألنَّوُ 
 رلالِسو خاسبة يف الوائلي الشَّيخ دعاء من زمانِنا إمامُ  أين ولكن لك،ذ يف إشكال وال ادلعاين ىذه لكل

 آت الربنامج نفس يف وأنا احُلجَّة، اإلمامَ  يذكر مل الوائلي الشَّيخ إنَّ  أقل مل قلُتُو، الَّذي ىو ىذا! احُلسينيَّة؟
 . احُلجَّة اإلمام عن الوائلي الشَّيخ فيها يتحدَّث ووثائق وبتسجيبلت بفيديوات

 للشَّيخِ  الرَّمسيَّة ادلواقع على يقولون، دبا أعبأ ال ألنَّين رَددت ما وأنا ولسنوات، اإلنرتنت على كتبوا ماذا
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ا الوائلي،  كذَّبوين، ُتكذ بين، بيانات9 اإلنرتنت على ُنِشر ىكذا أدري، ال الوائلي، الشَّيخ أقرباء من حّتَّ  وردبَّ
 من احُلجَّة، لئلمام الفرج بتعجيل يدعو اجمللس خاسبة يف الوائلي خالشَّي رلالس من واحد دبجلس جيئوين
 التحّدي رلال يف لست إنَّين ُوِجد لو وحّتَّ  يوجد، ال واحد، دبجلس جيئوين ادلوجودة، احلسينيَّة اجملالس
 سًنةٍ  عن ثأربدَّ  أنا العناد، رلال يف لستُ  أنا عشرة، أو ثبلثة أو مثبلً  رللسٌن أو رللس يف وجد لو وادلراىنة

 احُلجَّة، باإلمام الش يعة يربط وأن احُلجَّة لئلمام يدعو أن الوائلي الشَّيخ منهج من ليس أقول منهج، وعن
 تبلحظون ىناك، أو ىنا نقطةٍ  عن الوائلي للشَّيخ عثرات عن باحثاً  لست أنا عنو، أربدَّث الَّذي ىو ىذا
 . أقول ما حقيقةِ  عن يكشفُ  وىو أيديكم بٌن عرضُتها الَّيت الوثائق من اذلائل الكمَّ  ىذا

ا األقوال، هبذه أنا أعبأ وال يكذب، فبلناً  بأنَّ 9 اإلنرتنت على فقالوا  أين ولكن معصوماً، فلستُ  أكذب وردبَّ
 احلسينية، اجملالس ُعقيب دعائوِ  يف احُلجَّة لئلمام يدعُ  مل الوائلي الشَّيخ9 قُلت إنَّين! كذيب؟ ىو أين كذيب،

 ما أنا ادلهدّي، باإلمام يؤمن ال الوائلي الشَّيخ بأنّ  قلت ما أنا شيعيَّاً، ليس الوائلي الشَّيخ بأنّ  قُلت ما أنا
 بتعجيل دعائو يف يدعو ال الوائلي الشَّيخ بأنّ  قلت ما أنا ادلهدّي، اإلمام يذكر ال الوائلي الشَّيخ بأنّ  قلتُ 
 البيت، أىل َخَدمة ومن شيعي   الوائلي الشَّيخ أحاديثِو، مطلق ويف أيَّامو ُمطلق ويف حياتو ُكل   يف الفرج
 الشَّيخُ  لو، ادلنتظرين ومن ادلهديّ  باإلمام يؤمن الوائلي الشَّيخُ  الش يعة، َتسُموُ  وىكذا نفَسوُ  َيِسمُ  ىكذا
 مل الوائلي الشَّيخ9 قلت أنا ىذا، قلتُ  ما أنا الش يعة، حالُ  حالُوُ  ادلهديّ  لئلمام الفرج بتعجيل يدعو الوائلي

 الكبلم ىذا قُلتُ  بدليلٍ  احُلسينيَّة، اجملالس خاسبة يف يقرأُه الَّذي الدُّعاء يف الفرج بتعجيل احُلجَّة لئلمام يدعُ 
م اجملالس ألصحاب يدعو ولكنَّو قلتُ  موجودة، والتسجيبلت أيضاً   الدراىم أي اخلردة لوُ  يدفعون ألهنَّ

  .موجود وىو قلتو الكبلم ىذا والدنانًن،
 بتعجيل لئلمام يدعو ال أن يُتوّقع فهل احُلجَّة، اإلمام لوالدة حفلٍ  يف الوائلي للشَّيخ بتسجيل يؤَتى أنْ  أمَّا

 فرجوِ  بتعجيل ويدعو وينتظرهُ  احُلجَّة باإلمام ويؤمنُ  شيعي الوائلي الشَّيخُ ! وىايب؟ الوائلي الش يخُ  فهل! فرجِو؟
 عن يتحدَّثُ  حينما أو احُلجَّة اإلمام ميبلد يف مناسبةٍ  أو حفلٍ  إىل يُدعى حينماف الباقٌن، الش يعة كحال
 الفرج، بتعجيل لئلمام يدعو أن ىو الطبيعي الشَّيء اجمللس، داخل يف اجملالس من رللسٍ  يف احُلجَّة اإلمام
 يتحدَّثُ  وىو الوائلي للشَّيخِ  وكثًنة عديدة مقاطع أوردتُ  الربنامج نفس يف ألنَّين ىذا، عن ربدَّثتُ  ما وِإنَّين
ا، رُبر ف؟ النَّاس ولكن احُلجَّة، اإلمام عن  باألحرى الصَّنميَّة أنَّ  أو تشتهي؟ كما تسمع أن تُريد ىي أو ردبَّ
 حبسب الوائلي الشَّيخ9 أقول الكبلم، نفس أُرد د اآلن إىل وأنا! احلقائق؟ تتقلَّب حبيث وُتِصمّ  تُعِمي الَّيت ىي

 لئلمام يدعو أن الوائلي الشَّيخ سًنة يف واضحة ظاىرة ىناك كانت لو ولكن رللسٍ  ُكلَّ  أتتبَّع مل أنا ،تتبُّعي
 إّنين ىذا، أقصد ال فإنَّين رللسٌن أو رللساً  أحدىم وجد وإذا ذلك، لتبٌّن  احُلسينيَّة رلالسو خواتيم يف احُلجَّة

 بتوقيع ادلعروف التوقيع إلينا احُلجَّة إمامنا رسالة يف جاء مثلما اخلط، طول على عاّمة ظاىرة عن أربدَّث
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 ادللف امسو والربنامج الوجهة، َىذهِ  من أربدَّث أنا ،(الَفَرجِبِتَ ْعِجيلِِِالدَُّعاءَِوَأْكِثُروا) 9يعقوب ابن اسحاق
 الوسط يف احُلجَّة إمامنا ظبلمة تناولتوُ  ما مُجلة ومن تفاصيلها، بُكل   ادلهدويّة الشؤون فيو تناولتُ  ادلهدوّي،
 يدعو حينما زمانوِ  إلمام يدعو ال أنَّوُ  ِمن الوائلي الشَّيخَ  وذكرتُ  ُظبلمِتو من مصاديق على وعرَّجت الش يعّي،

 .لرتوا اإلنرتنت إىل وادخلوا وتَتغّي،ر تَتحرَّف األمور ولكنَّ  احُلسينيَّة، رلالسوِ  ُعقيبَ 
 أن استطعت وما ُعمري فسأقضي نفسي عن أُدافع أن أردتُ  لو ألنَّين نفسي عن دفاعاً  ال ىذا ذكرتُ  أنا
 بأنّو أعرف ألنَّين دبثال آتيكم أنْ  أردتُ  ولكنَّين عينَّ  يُقال دبا أعبأ ال فإنَّين عين، يُقال شلَّا% 0 على أرد

 احلقائق يعرف أن يُريد الَّذي لكن اإلنرتنت، على اذباىاتوُ  رُبرَّفُ  الردود، خبلل من الربنامج ىذا سُيحرَّفُ 
 إنْ  كامل بشكلٍ  ادلقاطع ُيشاىد األقل على أو َتفاصيلو، بُكل   الربنامج ُيشاىد وأنْ  النصوص يتتّبع أنْ  عليو

 من آخر رَللسٌ  والتسعٌن، التَّاسعةِ  الوثيقةِ  إىل اآلن نذىبُ  .َتفاصيلو بكل   الربنامج دلشاىدة وقتاً  غلد مل
 عن احلديث تقدَّم ،(وائلية رلالس9 )ُعنواهنا الفقرة ىذهِ  قليل قبل ملك قلتُ  كما الوائلي، شيخنا رَلالس
 نظرةً  عليو نلقي أيضاً  آخر رللسٍ  إىل اآلن ننتقل. ﴾وٍَُّيَب األَعَّْبءُ آدَََ ًَػٍَََُّ﴿9 عنوانو كان الَّذي اجمللس
  9ىو اجمللس ىذا عامَّة،

ِ:والتسعونِالتَّاسعةِالوثيقة
 .[﴾ثِحَفٍِظٍ ػٍٍََْىُُ ؤََٔبْ ًََِب ُِّؤِِْنِنيَ وُنزُُ إِْ ٌَّىُُْ خٍَْشٌ اٌٍّوِ ثَمٍَِّخُ اٌشَّحٍُِْ اٌشَّحَِّْٓ اهللِ ثِغُِْ﴿]

 ثانية، 35 و دقيقة 46 بالضَّبط طولو اجمللس ىذا الوائلي، شيخنا رلالس من ل مجلسٍ  عنوانٌ  َىذهِ  اآليةُ 
 يف ُىود سورةِ  من آياتٍ  سياق يف ىي يةاآل ،0310 لسنة رمضان شهر رلالس من اإلنرتنت، على موجود

 9ىود سورةِ  من والثَّمانون السَّادسةُ  اآليةُ  ىي والسَّبلم، الصَّبلة أفضلُ  وعليو وآلوِ  نبي نا على النَّب ُشعيبٍ  قصَّةِ 
 ﴾رَإُِْشُنَ ؤَصاَلَرُهَ شُؼٍَْتُ ٌَب لَبٌٌُاْ﴿9 بعدىا يتالَّ  اآلية ﴾ثِحَفٍِظٍ ػٍٍََْىُُ ؤََٔبْ ًََِب ُِّؤِِْنِنيَ وُنزُُ إِْ ٌَّىُُْ خٍَْشٌ اٌٍّوِ ثَمٍَِّخُ﴿
  .ىود سورة من اآليات ىذه سياق يف جاء ما آخر إىل

 ادلخالف، الفكر من ادلخالفٌن، من ىو بوِ  جاء الَّذي وُكلُّ  ا بَقيَّة معاين يف وغرَّب شرَّق الوائلي الشَّيخ
 تتحدَّث لعمر َمنقبةً  أيضاً  وذكرَ  بعيداً، ادلخاِلفةُ  الثَّقافةُ  تأخذهُ  البيت أىل فكرِ  من يقرتب أنْ  ػُلاول كلَّما

 احُلسيين الش يعيّ  ،﴾اهلل ثَمٍَِّخُ﴿9 العنوان ىذا العادل، حكمو ومواقف ومواقفو، عدالتوِ  يف الرَّجل شدَّة عن
 ىذه عن تتحدَّث البيت أىل عن والر واياتُ  األمر، صاحبُ  ىو ذىنوِ  إىل يتبادر شيء أوَّلُ  ال ُمنتِظر ادلهدويّ 
 ادلهدوّي، ادلضمون إىل وُتشًن الوائلي الشَّيخ عنها ربدَّث الَّيت اآليات ىذهِ  إىل ُتشًن والر واياتُ  احلقيقة،
 العطاء، بعد ادلتبّقي الطعام بأنّو ا بقيَّة معىن يف ربدَّث بعيد، من وال قريبٍ  من ال أشار ال الوائلي شيخنا
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 ومل وغرَّب شرَّق ُأخرى، أشياء عن االحتكار، عن احلبلل، أكل عن الطَّعام، ذبارة عن ربدَّث الثواب، وبأنّو
 السَّابق اجمللس يف الرَّازي، الفخرُ  دائماً  الويف ودليُلو بعيد، من وال قريب من ال احُلجَّة اإلمام إىل ُيشر

 رجعنا إذا لكن ذلك، يذكر مل وإنْ  الرازي الفخرُ  ىو التفسًن يف الوائلي للشَّيخ الويف الدليل دائماً  كذلك،
 آليات تفسًنٍ  من بو يتحّدثُ  ِلَما األساسية ادلضامٌن نقل الوائلي الشَّيخ أنَّ  سنجد الرازي الفخر تفسًن إىل

 ا حبمد وأنتم الغدير لبيعة صريحٌ  واضح نقضٌ  ذلك وُكلُّ  الشَّافعي، الرَّازي الفخر تفسًن من الكرمي الُقرآن
  !!لكم وىنيئاً  ذلك يف نوتشاركو 

 ُيسلَّمُ  ىل مثبلً  عليو؟ ُنسل م كيف احُلجَّة اإلمامُ  َظهر إذا األَِئمَّة يسألون حٌن رواياتنا، يف نقرأُ  ىكذا ضلن
 خاصَّةٌ  صفةٌ  ىذهِ  ذلك، عن ينهوننا األَِئمَّةُ  ادلؤمنٌن؟ أمًن على السَّبلمُ 9 ىكذا الزَّمان صاحب على الش يعة
ا ادلضمون، جهة من ال صياء،األو  بسي د  من ولكن ادلؤمنٌن، أمراء ُكلُّهم فأئ مَّتنا وإالَّ  األدب، جهة من وإظلَّ
 ىو ىذا فقط، علي   ادلؤمنٌن أمًن مساوي، بروتوكل ىذا السَّماوي، الربوتوكل ُأخرى وبعبارة األدب، جهة

 أمراؤنا، ىم عبيدىم، وضلنُ  ساداتُنا ىم ادلؤمنٌن، ءُ أُمرا ُكلُّهم ىم وادلضمون احلقيقة وإالَّ  السَّماوي، الربوتوكل
وا سبلطينُنا، ىم ُمُلوُكنا، ىم وا، أنْ  شئتم ما عرب   زماننا، إمام على ُنسل م كيف لكن الوجود، ساداتُ  ىم تُعرب 

 9 خاص بشكلٍ  ظهوره يف ولكن ظهوره، يف أو غيبتوِ  يف كان إنْ  زماِنكم إمامِ  على َسل موا يقولون؟ األَِئمَّة
 يتعلَّمو، أن الش يعيُّ  على غلبُ  الَّذي الش يعيُّ  العقائدي الرَّمسي السَّبلم ىو ىذا(، اهللِبَِقيَّةِيَاَِعَليكَِِالسَََّلمُِ)

، أيُّها أنتَ  أنَت،  على ُتسل م كيف أتعرف الوائلّية ادلدرسة أتباع من الوائلي الش يعيُّ  أيُّها أنت أنت، الش يعيُّ
 9 ىكذا عليو ُنسل م أنْ  ادلطلوبة العقائدية األدبيةِ  بالصيغةِ  زماننا إمام على السَّبلم!! عليك با إمامك؟

 من وال قريب من ال ُيشًن ال أنْ  الوائلي الشَّيخ من غريبٌ  ،(وبَ رََكاتُوِاهللِِِورَْحَمةُِِاهللِبَِقيَّةِيَاَِعَليكَِِالسَََّلمُِ)
 عميدَ  يا الدعاء يف اإلمامَ  أذكر األقل على ذكرِه، من خلي   والدُّعاء اءالدُّع يأت ذلك وبعد!! ىذا إىل بعيد
 أنتم إليكم اجلواب الطريقة؟ هبذه زمانِو إمامِ  مع يتعاملُ  وىو اللَّقب ىذا يستحق ىل تُرى احُلسيين، ادلنرب

 .أجيبوا
 للحديث الربنامج، من ءاجلُز  ىذا يف أيديكم بٌن أعرضها وثيقةٍ  آخر وىي 9المئةِالوثيقةِإلىِاآلنِنذىب

 حديثاً  عرضتُ  قليل قبل الحظُتم وأنتم ،011 عددىا فجعلتُ  تعمَّدتُ  الوثائق مستوى على ولكن صلة
 ما موضوعي، الرجل ىذا اشكثر عبقري، الرجل ىذا اشكثر9 ادلؤمنٌن أمًن عن يتحدَّث وىو الوائلي للشَّيخ
 بإمكاين وبَ ي نة، وصرػلة واضحة مئة ىي فتلك ،011 بعدد الوثائق أجعل أنْ  أردتُ  ألنَّين رقماً، لوُ  وضعنا

 الدقائق ىذه ُيشِبعَ  أنْ  البُدَّ  فإنّو دقائق دلّدة يتحدَّث حينما الوائلي الشَّيخ األلف، إىل حّتَّ  أستمرّ  أنْ 
 ،سلالِفة ُكُتب مكتبتو من% 84 سلاِلفة، دراستو زُلَمَّد، آل عن شيء عنده ما الرَّجل ادلخالف، بالفكر

 أخرى، ومئات مئات عليكم أعرض أن وبإمكاين عليكم، عرضُتها الَّيت الوثائق ىذه والدليل سلاِلفة، ثقافة
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 . الوائلي الشَّيخ تتّبعِ  يف وقيت أقضي أنْ  أُريد ال ولكنَّين
ِ:المئةِالوثيقةِاعرضواِرجاءاًِ

 ًََُّٔىَِّٓ اٌٌَْاسِثِنيَ، ًََٔدْؼٍََيُُُ ؤَئَِّّخً ًََٔدْؼٍََيُُْ اٌْإَسْضِ فًِ اعْزُعْؼِفٌُا زٌَٓاٌَّ ػٍََى ََُّّّٔٓ ؤَْ ًَُٔشٌِذُ اٌشَّحٍُِ اٌشَّحَِّْٓ اهللِ ثِغُِْ﴿]

 وُمنقذ العصر، إمام والدة9 األوىل ادلناسبة9 مناسبات ثبلث الكرؽلة الليلة ىذه يف تزدحم ،﴾اٌْإَسْضِ فًِ ٌَيُُْ
  .[األرض يف اِ  وبقيَّةُ  ادلسلمٌن، وأمل األُمَّة
 الكويت، يف األربش ُحسينيَّة يف اجمللس ىذا عليو، اِ  رمحةُ  الوائلي لشيخنا جمللسٍ  ُمقد مة ىي الوثيقة ىذه
 اجمللس من األوَّل القسم يف ثواين، 8و دقيقة 30 اجمللس طول ىجري، 0302 سنة شعبان، 04 ليلة

 احُلسٌن، زيارة عن للحديثِ  يتحوَّل ذلك وبعد عليو، وسبلموُ  اِ  صلواتُ  احُلجَّة اإلمام والدة عن يتحدَّث
 ىو إذاً  فاجمللس مأخوذ، اجمللس ىذا من ىو كرببلء يف بالية عظام يزور ال أنَّوُ  من عرُضوُ  مرَّ  الَّذي وادلقطع

 ريأد ال البيان، كتاب إىل أشار اجمللس ىذا يف وأيضاً  عليو، وَسبلموُ  اِ  صلواتُ  احُلجَّة اإلمام والدة ليلة يف
 مرَّ  وقد ضبلالت، ادلشحون النَّاصب الكتاب ىذا! الشَّافعي؟ للكنجي البيان لكتاب احلبّ  ىذا دلاذا

  .تقدَّم فيما عنو احلديثُ 
9 ادلبلحظة ىذهِ  إىل ُأشًن أنْ  البُدَّ  العصمة عند أقف أنْ  قبل ولكن الِعصمة، عن ربدَّث أيضاً  اجمللس ىذا يف

 ألنَّ  شعبان، من الن صف ليلة يف وىو الفرج، بتعجيل لئلمام دعا ما أيضاً  ،يدعو حٌن هنايتو يف اجمللس ىذا
 اجمللس لكم أعرض أنْ  أستطيع ما أنا تراجعوه، أنْ  ؽلكنكم موجود اجمللس الطريقة، ىذهِ  على متعّود الرجل

 ليلة يف لساجمل اإلنرتنت، على وموجود الفضائيات على ويعَرض موجود اجمللس ىذا ولكن آخره إىل أوَّلوِ  من
 يف احُلجَّة اإلمام يذكر ال أن تعوَّد قد فؤلنَّوُ  احُلسٌن، بذكر ؼلتُموُ  ُحسيينّ  رللس وىو شعبان من الن صف

 على موجودة واجملالس احُلجَّة، لئلمام يدعُ  مل شعبان من الن صف ليلة يف حّتَّ  احُلسينيَّة اجملالس ُعقيب دعائو
  .اخلط طول وعلى الطريق طول على موجودة القضيَّة وىذهِ  اإلنرتنت

 وما الوائلي، الشَّيخ على اِ  ورمحةُ  شخصيَّة، مشكلة عندي ما الوائلي، الشَّيخ مع مشكلة عندي ما أنا
 من َكان الوائلي الشَّيخ وال السياسة أىل من أنا ال الوائلي، الشَّيخ إىل بصلةٍ  ؽَلتُّ  أحدٍ  مع مشكلة عندي

 وال عمرِه، ومن الوائلي جيل من أنا ال حزب، عنده الوائلي الشَّيخ وال حزب ديعن أنا ال السياسة، أىل
 تقتلون أنتم دلاذا البيت، ألىل سُلاِلفٌ  منطقٌ  ىو الوائلي بوِ  يُديل الَّذي ادلنطق ىذا األمر غايةُ  أنا، وال أنا،

 ربدَّث عنها ربدَّث الَّيت ادلطالب مجلة من قُلت !عليو؟ نفَسها تقتل الش يعيَّةُ  ادلرجعيَّةُ  ودلاذا عليو؟ أنفَسكم
 ادلخالف الفهم بنفس عنها ربدَّث اجمللس ىذا يف العصمة عن ربدَّث وحٌن اجمللس، ىذا يف العصمة عن

 العصمة عن يتحدَّثون حٌن عموماً  الش يعة علماءُ  فقط، الوائلي الشَّيخ مشكلة ىي ما وىذهِ  البيت، ألىل
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  أمجعٌن عليهم وسبلموُ  اِ  صلواتُ  زُلَمَّد آل بلسان ال ال ُمخالفٌن بلسانِ  العصمة عن يتحدَّثون
 0119 رقم بالوثيقة ادلرقم اجمللس ىذا يف العصمة عن الوائلي الشَّيخ فيو يتحدَّث الَّذي ادلقطع أمسعونا رجاءاً 

 ىيّ  شنو مادري شكل فد متصوريها ازبطر مو، يعين، بعبع ماخذه إخواننا بعض عند العصمة ترى ىسو]
 كبار من واحد وجاءين احبثتو ادلوضوع، ىذا حبثت باإلمارات العام أول ازبطر أنا! العصمة؟ شلون

 اسألت أنا ألن اشلون؟9 لو قلت بذىين، تدخل كانت ما بذىين دّخلتها فبلن يا وا9 يل قال لٌن،ؤو ادلس
 اإلخوان، يقبلون ما طبعاً  غلط؟ نَّوأ نقول النَّب أصحاب من واحد ننقد يسعنا احنا اآلن9 ذلم قلت سؤال
 منو يصًن ؽلكن ما ابداً، يغلطون ما الصحابة ال9 يقول غلط، الصحابة من واحد وقلنا نقدناه إذا ألنَّوُ  زين،

 العصمة ىذي ىي شنو غلط منو يصدر ما  اچ شنو؟ والغلط  اچ يصًن، ؽلكن ما عصمة، ىاي ىو غلط،
 تنّبو زلّرم، يفعل وال واجب يرتك ال القبيح، منو يصدر ال حبيث اليةالع الرتبية من ظلط عنده أنَّ  ىاه،

 وفعل الطاعة ترك إىل داعٍ  معوُ  يكون ال بادلكّلف ا يفعلو لطفٌ 9 ي قولون فقهائنا؟ يعرفوىا اشلون للعصمة
 من وعن عنده يسّويهن، ما لكن الطاعة يرتك ويقدر ادلعصية يفعل يقدر عليهما، القدرة وجود مع ادلعصية

 سًنة سًنتو  ىگتل  بالوجود ناس عندنا أكو بالوجود ضلنُ  اآلن يعين أكثر، مو ىو ىذا العالية، الرتبية
 إذا فرض، تُفَرض مو إجلاء، بيها وما العصمة، ىي ىاي تقواه، ورعو، استقامتو، هتذيبو، أخبلقو، ادلعصوم،

 .[العايل التهذيب من نوع إظلا فضيلة، بيها ما فرض تُفَرض صارت
 الوجود يف أُناس عندنا العايل، التهذيب من نوعٌ  العالية، الرتبيةِ  من ظلطٌ  العالية، الرتبية من نوعُ  العصمةُ 

 ىو ىذا الر ضا؟ إمامنا يقول ماذا! كادلعصوم؟ يوجد ىل!! يوجد كادلعصوم، األخبلقي سلوكهم يف يتصرَّفون
 عن يتحدَّث - ِبُكلِّوِيُوَصفُِِوََكيفَِ) 9علينا مرَّ  دلقطعا وىذا الر ضا إمامنا يقول فماذا الشَّريف، الكايف
َعتَُِِأوِِبُكلِّوِيُوَصفُِِوََكيفَِ - ادلعصوم اإلمام  الكايف كتاب ىو ىذا (،َأْمرِهِِمنَِِْشيءٌِِيُ ْفَهمَُِِأوِِِْبُكْنِهوِِِيُ ن ْ
 .114 الصفحة الر ضا، اإلمام عن األوَّل احلديث ،(وصفاتو اإلمام فضل يف جامع نادرٌ  بابٌ 9 )األوَّل اجلزء
 أوقف قريباً، صار قد لندن دلدينة الي التوقيت حبسب والصَّبلة األذانِ  لفاصل ادلناسب الوقت أنَّ  أرى

 .تعاىل ا شاء إنْ  إليكم أعود الفاصل وبعد الربنامج
 ...  ِفيَها دَعِ ال ُمْسَتو  والس ر   وبَِنيَها وبَ ْعِلَها وأَبِيَها فَاِطَمة َعَلى َصل   اللَُّهمَّ 
 األذانِ  فاصل قبل النَّاطق، الكتابُ  برنامجِ  من ادلئة بعد والثبلثٌن السَّادسة احللقةِ  من األخًن اجلزء ىو ىذا

 يف الوائلي للشَّيخ رللسٌ  ىي والَّيت ادلئة الوثيقةِ  إىل وصلتُ  لندن دلدينةِ  الي التوقيت حبسبِ  والصَّبلةِ 
 ما إىل أشرتُ  أنْ  إىل ذلك عن احلديث ومرَّ  شعبان من الن صف ليلة يف لكويتا دولة يف األربش ُحسينيَّة
 ىو وأساساً  لُعلمائنا الكبلمي الفهم َضوءِ  يف الِعصمةِ  عن يتحدَّثُ  كان وأنَّوُ  الِعصمة معىن عن بوِ  ربدَّث
 .وأوسع أعمق ومعىنً  داللةٌ  لوُ  البيت أىل عصمة عن فاحلديثُ  ادلخالفة، الثَّقافة من مأخوذٌ 
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ِ:العصمةِعنِالوائليِالشَّيخِفيوِتحدثِالَّذيِالمقطعِبثِعليناِأعيدواِرجاءاًِ
 شلون ىي شنو ماد شكل فد متصوريها ازبطر مو يعين بعبع ماخذه إخواننا بعض عند العصمة ترى ىسو]

 قال لٌن،ؤو سادل كبار من واحد وجاءين احبثتو ادلوضوع، ىذا حبثت باإلمارات العام أول ازبطر أنا! العصمة؟
9 ذلم قلت سؤال اسألت أنا ألن اشلون؟9 لو قلت بذىين، تدخل كانت ما بذىين دخلتها فبلن يا وا9 يل

 إذا ألنَّوُ  زين، اإلخوان، يقبلون ما طبعاً  غلط؟ أنَّو نقول النَّب أصحاب من واحد ننقد يسعنا احنا اآلن
 ىو غلط، منو يصًن ؽلكن ما ابداً، يغلطون ما ةالصحاب ال9 يقول غلط، الصحابة من واحد وقلنا نقدناه
 أنَّ  ىاه، العصمة ىذي ىي شنو غلط منو يصدر ما  اچ شنو؟ والغلط  اچ يصًن، ؽلكن ما عصمة، ىاي
 اشلون للعصمة تنبو زلّرم، يفعل وال واجب يرتك ال القبيح، منو يصدر ال حبيث العالية الرتبية من ظلط عنده

 مع ادلعصية وفعل الطاعة ترك إىل داعٍ  معوُ  يكون ال بادلكلف ا يفعلو لطفٌ 9 ي قولون فقهائنا؟ يعرفوىا
 العالية، الرتبية من نوع عنده يسويهن ما لكن الطاعة يرتك ويقدر ادلعصية يفعل يقدر عليهما، القدرة وجود

 أخبلقو، عصوم،ادل سًنة سًنتو  ىگتل  بالوجود ناس عندنا أكو بالوجود ضلنُ  اآلن يعين أكثر، مو ىو ىذا
 فرض تُفرض صارت إذا فرض، تفرض مو اجلاء بيها وما العصمة، ىي ىاي تقواه، ورعو، استقامتو، هتذيبو،

 .[العايل التهذيب من نوع إظلا فضيلة، بيها ما
 قبل رتُوُ ذك أنا الَكبلم ىذا العالية، الرتبيةِ  ِمن ظَلطٌ  العالية، الرتبيةِ  من نوعٌ  العايل، التهذيب من نوعٌ  الِعصمةُ 

 األذانِ  فاصل بسببِ  ِإكماَلوُ  أستطع مل ما ُأكمل كي احلديث ويتَّسقُ  البحث يتواصل كي ولكن قليل
 من الن صف ليلة يف وىذا العصمةِ  عن يتحدَّثُ  عليو اِ  رمحةُ  الوائلي مسًن أبو شيخنا ىو فها والصَّبلة،
9 يقول ذلك من واألنكى العايل، التهذيب من نوعٌ  لية،العا الرتبية من نوعٌ  العالية، الرتبية من ظلطٌ  شعبان،

! أنتم؟ ترتضونو ادلنطق ىذا!! وسلوكهم أخبلقهم يف ادلعصوم كسًنة سًنهتم شخصيات الوجود يف عندنا
 إذا وُأُصولو ُأسسوِ  يف التعريف وىذا ومراجعنا علمائنا بٌن شائعاً  للعصمة َتعريفاً  وذكر! زُلَمَّد؟ آل يرتضيو

 .ادلخالفٌن من جاءنا فقد عنو نبحث أن أردنا
 1117 الرَّابعة، الطبعة اإلسبلمي، الكتاب دار مؤسَّسة طبعة ،(التشيُّع ىويَّة) كتابوِ  يف الوائلي الشَّيخ

ِأمَّا -9يقول التعريف، ىذا نفس يذكر ،033 صفحة يف العصمة ُعنوان ُىناك ،032 صفحة يف ميبلدي،
ِيكونِالِبالمكلَّفِتعالىِاهللِيفعلوُِِلطفٌِِفالعصمةُِ - الكبلم معل يف يعين - الكَلميِاالصطَلحِفي
 مأخوذٌ  الفهم وىذا التعريف وىذا - ذلكِعلىُِقدرتوِِِمعِالمعصيةِوارتكابِِِالطاعةِتركِإلىِداعٍِِمعوُِ
 دبا األحيان بعض ويف يُقارهبا دبا أو األلفاظ هبذهِ  كان إنْ  الكثًنون يتبنَّاهُ  التعريف وىذا ادلخالفة، الثَّقافة من
  .منها أسوأ ىو
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 جرى شلَّا وينسى ُمتصرَّفاتِو، من الكثًن وينسى ويسهو ينسى ادلعصوم9 الطوسي الشَّيخ عند علينا مرَّ  كما
 .الزَّمان سالفِ  يف عليو

 .عقلوِ  يف اختبلل ىناك يكون ال الَّذي احلد   إىل وينسى يسهو البيان رلمع يف9 الطربسي الشَّيخ عند وكذاك
 دائرة يف فقط يسهو ال ىو استثناء، دون من اخلارجية ادلوضوعات كل   يف يسهو إنَّوُ 9 اخلُوئي السي د عندو 

 !!التبليغ
 فما واحدة، آنيةٍ  من يشربون اجلميع التعاريف، ىذهِ  من أسوأ ىو احلدّ  وهبذا ادلستوى هبذا العصمة تعريف
 عليها َعرضتُ  الواحدة القضيَّة ذلك، الحظتم وقد يُكر رهُ  رلالسوِ  يف ُتبلحظون كما الوائلي الشَّيخُ  يذكرهُ 

 كتبو ويف نثرِه، ويف ِشعرهِ  يف وُيكر رىا أسوأ، بنحوٍ  يُكر رىا األحيان من كثًن ويف يكر رىا، وثائق عدَّة وألجلها
 ما بٌن نثره، ويف شعرهِ  يف كتبوُ  ما بٌن حياتو، آخرِ  ويف حياتوِ  أوَّلِ  يف قالو ما بٌن توافق ىناك وتبلحظون

 يف الكبًن ادلرجعُ  أجاب مثلما التقيَّة من حالة وليست منهجيَّة، ىذهِ  ُكتبو، يف ثبَّتو وما رلالسوِ  يف قالوُ 
 أيب على الوائلي الشَّيخ َترض ي عن يسأل السائل غبيَّاً، سؤاالً  كان السؤال حّتَّ  ىو إليو، ُوج و الَّذي السؤال

 يُراعي فهو عاَلمي خطيب الوائلي الشَّيخ9 يقول بشًن الشَّيخ!! ادلشكلة ىي قضيَّةال ىذه وكأنَّ  وُعمر بكرٍ 
  .التقيَّة مسألة

 ال الش يعة لكنَّ  آخره، إىل أوَّلو من َطرحوُ  ما ُكل   يف ادلشكلة أو وفبلن فبلن على الرتّضي يف ادلشكلة ىي
 لذلك كذلك، وادلراجعُ  األبرت، بالفكرِ  مشبعون مألهنَّ  الوائلي، الشَّيخُ  طرحوُ  فيما األبرت ادلنهج تستشعرُ 
 األىمّ  أم أىمّ  القضيَّة ىذه! وفبلن فبلن على ترّضى الوائلي الشَّيخ أنَّ  القشرية، اجلُزئيات ىذهِ  إىل يذىبون

 ُمهماً  سلي األمر ىذا لكنَّ  رلالسِو، من رللسٍ  كل   يف الغدير بيعةَ  وينقض النَّواصب بتفسًن الُقرآن يُفس ر أنَّوُ 
 تعتمدُ  تفسًنٍ  كتبِ  على النَّاس وشّجعوا التفاسًن أّلفوا حينما الغدير بيعة نقضوا قد أنفسهم ادلراجع أنَّ  إذْ 

 وىذا الناصب الفكر ونشروا قالوا، ما وقالوا النَّواصب، ادلفس رين عن ِدفاعاً  الربقيات وكتبوا النَّاصب، الفكرَ 
 ال حبثٍ  يف يدخل التعاريف هبذه الِعصمة يُعر ف أنْ  بعد الوائلي الشَّيخ وىنا ،فيو نعيشُ  ضلنُ  الَّذي الواقع ىو

 .األبرت الكبلميّ  ادلستوى على مستواه يعلو
 فضلِ  يف جامعٌ  نادرٌ  بابٌ  ،111 صفحة الكايف، كتاب من األوَّل اجلزء ىو وىذا الر ضا؟ إمامنا يقول ماذا

ثناػلُ  ىكذا األوَّل، احلديثُ  وصفاتو، اإلمام  اإلمام عن يتحدَّث - ِبُكلِّوِيُوَصفُِِوََكْيفَِ)9 الرضا إمامنا د 
 شيخكم! ىؤالء؟ ىم َمن! ادلعصوم سًنة سًنهتم أناس عندنا الوجود يف ىناك يقول الوائلي والشَّيخ ادلعصوم،

َعتَُِِأوِِِْبُكلِّوِيُوَصفُِِوََكْيفَِ -9يقول ىكذا الر ضا وإمامنا يقول ما مسعتم الوائلي َِشيءٌِِيُ ْفَهمَِأوِِبُكْنِهوِِِيُ ن ْ
ِاْلُمتَ َناِولِينَِيدِِِِمنِِْالنَّْجمِِبَحيثَُِِوُىوَِوأَنَّىَِكْيفَِِاَلِِِغَناه،َِويُ ْغِنيَِمَقاَموُِِيَ ُقومَُِِمنِِْيُ ْوَجدَُِِأوَِأْمرِهِِمنِْ
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َِذِلكََِِأنَِِّأََتظنُّونَِىَذا،ِِمْثلُِِيُوَجدُِِْينَوأََِِىَذاَِعنِِْالُعُقولَُِِوأَْينََِِىَذاِِمنِِْااِلْخِتَيارُِِفَأَْينَِِالَواِصِفينَِوَوْصفِِ
 ينسجمُ  ىل. الر ضا اإلمام حديث آخرِ  إىل - وآِلوِعليوِِِاهللَُِِصلَّىُِمَحمَّدِالرَُّسولِآلَِِِغْيرِِِِفيِيُ ْوَجدُِ

 ذاراتق حبسب أيضاً  الر واية ىذهِ  ولكن زُلَمَّد، آل َمنطقُ  ىو ىذا ادلنطق؟ ىذا مع الوائلي الشَّيخ حديث
 ىذا ولكن ضعيفة، الر واية ىذهِ  عليو، اِ  رمحةُ  اخلوئي لسي دنا احلديث رجال ُمعجمِ  وُقمامةِ  الر جال علم

  .زُلَمَّد آل منطق ىو ادلنطق
 من ُأِخذ امسوُ  حّتَّ  ىذا الكبلم علم الكبلم، علم يف عنها يتكلَّمون الَّيت ىذه ليست زُلَمَّد آل عصمةُ 

 ُعلماء ألنَّ  الكبلم؟ بعلم مُس ي دلاذا النَّواصب، من ُأِخذ الكبلم بعلم ُيسمَّى ما االسم ىذا حّتَّ  النَّواصب،
 النَّواصب علماء اختلف فحٌن ُمتكل م؟ ا أنَّ  معىن وما دبتكل م، ليس أو ُمتكل م ا أنَّ  يف اختلفوا النَّواصب

 إىل أوَّلوِ  من ِامسو من الِعلمُ  ىذا الكبلم، بعلمِ  اجلدال يف ةُ الطريق ىذه مُس يت فيها اجلدل ووقع ادلسألة ىذه يف
 زُلَمَّد، وآل زُلَمَّدٍ  أعداء من النَّواصبِ  من ُأِخذ الد ين أصول أساس على وبتقسيموِ  وبتفاريعوِ  بقواعدهِ  آخرهِ 

 ألجل الكبلمية اجلدال طرق تعلُّمِ  على أصحاهبم بعض األَِئمَّةُ  حثّ  وقد آخره، إىل فيو حرفٍ  أوَّل من
 الَّيت ىذه ىي زُلَمَّد آلِ  عصمةُ  .احلقَّة الش يعيَّة العقائد دلعرفة مصدراً  تكون أنْ  ألجل ال القوم، زُلاججة
 9ِبَسَنِده النَّوادر باب الرَّابع، احلديث ،053 صفحة الكايف، من أقرأ زلت ال الصَّادق، إمامنا عنها يتحدَّثُ 

 ﴾ثِيَب فَبدْػٌُهُ احلُغْنَى األَعَّْبءُ ًٌٍََِّو﴿ :َوَجلََِِّعزَِِّاهللِِِقَ ْولِِِِفيِاهلل،َِعْبدِِِأَِبيَِعنِِْر،عمَّاِاْبنُِِِمُعاويَةَِعنِْ)
ِقَال  عصمةُ  عصمتهم (ِبَمْعرِفَِتَناِِإالََِِّعَمَلًِِالِعَبادِِِِمنِاهللِيَ ْقَبلُِِاَلِِالَِّتيِالُحْسَنىِاأَلْسَماءَُِِواهللَِِِنحنُِ:

 .زُلَمَّد آل عصمةُ  ىي هِ ىذ احُلسىن، األمساءُ 
 من بوِ  جيء[ اخلرط] ىذا الكبلم علم كتب يف ومراجعنا الوائلي الشَّيخ عنو يتحدَّث الَّذي[ اخلرط] ىذا

 عصمةُ  وادلناقشة، اجملادلةِ  سبيل على جاَءت فقد الر وايات بعض ذلك إىل إشارت وإذا البيت، أىل أعداءِ 
 من ىناك ىل احلسىن األمساء..!! احُلْسىَن  اأَلمْسَاءُ  َوِ 9 يقول اإلمام احُلسىن، األمساء عصمةُ  ىي البيت أىل

 أنْ  أردت إذا زُلَمَّد آل عصمةُ  .الكمال أكملُ  ىي البيت أىل عصمةُ  لكماذِلا، حدودَ  ال لكماذِلا؟ حدود
 ... بيتال أىل عصمة ىي ىذه البهاء، ُدعاء إىل السَّحر، دعاء إىل معي فتعالوا تفاصيلها عن تبحثوا
9 قال الصَّادق، إمامنا قليل قبل الر واية علينا مرَّت يقول، اإلمام - بِأَبْ َهاهِبَ َهاِئكِِمنَِأْسأَُلكِِإنِّيِاللَُّهمَِّ

 يتجلَّى فحٌن البهاء، أصلُ  ىو والبهيّ  البهّي، صفاتو ومن أمسائوِ  من البهيّ  ،(الُحْسَنىِاأَلْسَماءَُِِنحنَُِِواهللِِ)
ِِمنِِْبِأَبْ َهاه،ِبَ َهاِئكِِمنَِأْسأَُلكِِإنِّيِاللَُّهمَِّ - زُلَّمَّد وآل زُلَمَّدٌ  إنّو البهاء؟ أهبى ىو منف البهاء أهبى يف

ِنُ ْوِركَِِِمنِبَِأْعَظِمَها،َِعَظَمِتكِِمنِبَِأَجلَّو،َِجََلِلكَِِِمن - اجلمال أمجلُ  البهاء، أهبى - بَِأْجَمِلوَِجَماِلكَِ
 أكربُ  - بَِأْكَبرَِىاَِأْسَماِئكَِِِمنِبَِأْكَمِلِو،َِكَماِلكِِمنِِْبِأََتمِّها،َِكَلَماِتكَِِِمنِِْبَِأْوَسِعَها،ِرَْحَمِتكَِِِمنِبِأَنْ َورِه،
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 .لعصمِتهم تعريفٌ  ىو بكّلوِ  الدعاء ىذا ،(الُحْسَنىِاأَلْسَماءَُِِواهللَِِِنحنُِ) ُىم، األمساء
ِالَِّتيِِبَرْحَمِتكََِِأْسأَُلكِِإنِّيِاللَُّهمَِّ -9كميل دعاءِ  مقدمةُ  كميل، دعاء لعصمتهم آخر تعريفٌ  ،آخر تعريفٌ 
ِِإنِّيِاللَُّهمَِّ) 9البهاء دعاءُ  عنها ربدَّث الَّيت نفُسها ىي شيء ُكلَّ  َوِسعت الَّيت الرَّمحةُ  - َشيءُِكلََِِّوِسَعتِْ
 عنها ربدَّث الَّيت نفُسها ىي ء،شي ُكلَّ  َوِسعت الَّيت ىي األوسع الرَّمحة (؛بَِأْوَسِعَهاِرَْحَمِتكَِِِمنَِأْسأَُلك

ِاللَُّهمَِّ) األنور النور نفسوُ  ىو األوسع، الرَّمحةُ  نفسوُ  ىو األكرب االسمُ  (؛بَِأْكَبرَِىاَِأْسَماِئكَِِِمن، )البهاء دعاء
 أكربُ  النور، أنورُ  الكمال، ملُ أك (؛بَِأْكَمِلوَِِِكَماِلكِِمنَِِْأْسأَُلكِِإنِّيِاللَُّهمَِِّبِأَنْ َورِِه،ِنُوِركَِِِمنَِِْأْسأَُلكِِإنِّي

ِالَِّتيِِبَرْحَمِتكََِِأْسأَُلكِِإنِّيِاللَُّهمَِّ - شيء ُكلَّ  تسعُ  الَّيت الرَّمحة ىي الرَّمحة أوسع الرَّمحة، أوسعُ  األمساء،
ُِقْدرَِتكَِِِمنَِِْأْسأَُلكِيِإنِِّاللَُّهمَِّ) 9البهاء دعاء يف - َشيءُِكلَِِِّبَهاِقَ َهْرتَِِالَِّتيَِوِبُقوَِّتكََِِشيءُِكلََِِّوِسَعتِْ
َِشيءُِكلَُِِّلَهاَِوَخَضعََِِشيءُِكلَِِِّبَهاِقَ َهْرتَِِالَِّتيَِوِبُقوَِّتكَِ (؛َشيءُِكلَِِِّعَلىِِبَهاِِاْسَتطَْلتَِِالَِّتيِبِالُقْدرَةِِ

 ىي ىي ما ،(مَلكَُِِشيءٍُِِكلَِِّوَذلَِّ) الكبًنة؟ اجلامعة الز يارة يف طلاطبهم كيف - َشيءُِكلَُِِّلَهاَِوَذلَِّ
 تقولون؟ ماذا القطبيَّةُ  األباترة الشَّافعيَّةُ  أيُّها تقولون، ماذا ال؟ أم هبا تعتقدون الكبًنة اجلامعة الز يارة ادلعاين،

 ! ال؟ أم الكبًنة اجلامعة بالز يارة تعتقدون
َِوَخَضعََِِشيءُِكلَِِِّبَهاِقَ َهْرتَِِالَِّتيَِوِبُقوَِّتك9َِ )العبارة ىذه وبٌن بينها الفارق ىو ما( َلُكمَِشيءٍُِِكلَِِّوَذلَِّ)

َِشيءَِلَهاِيَ ُقومُِِاَلِِالَِّتيَِوِبَعزَِّتكَِشيءُِكلَِِِّبَهاَِغَلْبتَِِالَِّتيَِوِبَجبَ ُروِتكََِِشيء،ُِكلَُِِّلَهاَِوَذلََِِّشيءُِكلَُِِّلَها
 مرَّت الَّيت ادلعاين نفسُ  ،(بَِأْعَظِمَهاَِعَظَمِتكِنِْمَِِِأْسأَُلكَِِِإنِّيِاللَُّهمَِّ) ؛ (َشِيءُِكلَِِّمََلَتِالَِّتيَِوِبَعَظَمِتك

ِيَ َتوجَّوُِِِإلَيوِِِالَِّذيِاهللُِِِوْجوُِِأَْينَِ) ؛ (الَباِقيَِوِبَوْجِهكََِِشيءُِكلََِِّعََلِِالَِّذيَِوِبُسْلطَاِنكَِ)9 السحر دعاء يف
 ذبّلياٌت، ِىيَ  ِىيَ  كّلها، ادلعاين ِىيَ  ِىيَ  - ْسَماِئكَوبِأََِِشيء،ُِكلِِِّفَ َناءِِِبَ ْعدَِِالَباِقيَِوِبَوْجِهكَِ - (اأَلْولَِياء
9 الكبًنة اجلامعة الز يارة يف قرأنا قليل وقبل - َشيءُِكلَِِِّأرَْكانََِِمََلَتِالَِّتيَِوبَِأْسَماِئك - ظهورات مراتٌب،

ُِكلَِِِّأرَْكانََِِمََلَتِالَِّتيَِوبَِأْسَماِئك - (ْوِحيِدكلِت ََِِوَأرَْكاناًِِِلَوِحِيكَِوتَ َراِجَمةُِ - وجعلَتهم - لِتَ ْوِحيِدهَِوَأرَْكانَاًِ)
 - (بِأَنْ َفِذهِِِِعْلِمكَِِِمنَِِْأْسأَُلكِِإنِّيِاللَُّهم9َِّ )البهاء دعاءِ  يف - َشيءِِبُكلَِِِّأَحاطَِِالَِّذيَِوِبعْلِمكََِِشيء
 أنور ؛(بِأَنْ َورِهِنُ ْوِركَِِِمنَِِْأْسأَُلكِِإنِّيُِهمَِّالل9َّ )البهاء دعاء يف - َشيءُِكلَُِِّلوَُِِأَضاءَِِالَِّذيَِوْجِهكََِِوبُِنورِِ

َبًَادِ ٌُٔسُ اٌٍَّوُ﴿ شيء، ُكلُّ  لو أضاء الَّذي ىو النُّور م زُلَمَّد، ادلشكاة ،﴾وَِّشْىَبحٍ ٌُٔسِهِ َِثًَُ ًَاٌْإَسْضِ اٌغَّّ  آلُ  إهنَّ
  .ِىيَ  ِىيَ  احلقائقُ  زُلَمَّد،

 الوائلي؟ يُعر فها؟ الَّذي من العبارة، ىذه يف سلتصر بشكل العصمة يفتعر  عصمتهم، معىن عن إشاراتٌ  ىذه
 ابن احُلجَّةُ  اإلمامة؟ يُعر ف الَّذي من السلطانية؟ األحكام يف الشَّافعي ادلاوردي؟ الكبلم؟ علماء اخلوئي؟
 نفسُ  يرويو لَّذيا الدعاء رجب، شهر أدعية إىل اذىبوا اجلنان، مفاتيح من أقرأ أنا يعّرفها، الذي ىو احلسن
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 عن عثمان، ابن زُلَمَّد الثاين السَّفًن عن يرويو ادلتعب د، وسبلح ادلتهجد مصباح كتابو يف الطوسي الشَّيخ
 دعاء عنها ربدَّث الَّيت األركان ىذه نفس - لِتَ ْوِحيِدكَِوَأرَْكانَاًِِِلَكِلَماِتكَِمَعاِدنََِِفَجَعْلتَ ُهم -9األمر صاحب

 - األمر صاحب عن ادلروي رجب شهر ُدعاء عنها يتحدَّث الكبًنة اجلامعةُ  الز يارةُ  اعنه وربدَّثت كميل
ِاَلِ - زُلَمَّد آل عصَمةِ  َتعريفُ  يأت ىنا - َوَمَقاَماِتكَِوآيَاِتكَِِلِتَ ْوِحيِدكَِوَأرَْكانَاًِِِلَكِلَماِتكَِمَعاِدنََِِفَجَعْلتَ ُهم

َنكَِِفَ ْرقَِ نَ َهاِبَ ي ْ  حينما! اخلوئي؟ السي د عند العصمة وتعريف تعريف، ىذا - َوَخْلُقكِِعبُاُدكَِِأَن َُّهمِِإالََِِّوبَ ي ْ
 العالية، الرتبية من نوعٌ 9 )الوائلي تعريف أو ،(اخلارجية ادلوضوعات غًن يف يسهو ال أنَّوُ  ادلتيقَّن القدر9 )يقول
نَ َهاَِنكَِبَ ي ِِْفَ ْرقَِِاَلِ)9 للعصمة األمر صاحب تعريف ىو ىذا ،(العايل التهذيب من نوع  نفسُ  ىو (َوبَ ي ْ

ِفَ ْرقَِِاَلِ ؛(الُحْسَنىِاأَلْسَماءَُِِنحنُِِواهلل9ِِ )الشريف الكايف يف الصَّادق اإلمام عنوُ  ربدَّث الَّذي ادلضمون
َنكَِ نَ َهاِبَ ي ْ َِمنِِْاهلل،َِأَحبَِِّفَ َقدِأَحبَُّكمَِمن9ِْ )الز يارات يف الواردة ادلضامٌن - َوَخْلُقكِِعبُاُدكَِِأَن َُّهمِِإالََِِّوبَ ي ْ

ِفَ َقدَِأطَاَعُكمَِمنِِْاهلل،َِعاَدىِفَ َقدَِعاَداُكمَِمنِِْاهلل،َِواَلىِفَ َقدَِوااَلُكمَِمنِاهلل،ِأَبْ َغضَِِفَ َقدِأَبْ َغَضُكم
ِِإلىِوتَ َوجَِِِّإلَْيُكمَِتوجَّوَِمنِِْباهلل،ِِاْعَتَصمَِِفَ َقدِِبُكمِِاْعَتَصمََِِمنِِْاهلل،َِعَصاِفَ َقدَِعَصاُكمَِمنِِْاهلل،َِأطَاعَِ
  .(اهللَِنِسيِفَ َقدَِنَسيُكمَِمنِِْاهلل،ِذََكرِفَ َقدِذََكرَُكمَِمنِِِْإلَيُكم،َِتوجَّوَِقَصَدهَِوَمنِِْاهلل،
 ىذه ىي تعين تعين؟ ماذا ُخطبهم يف أدعيتهم، يف زياراهتم، يف وبادلعاين باأللفاظِ  الواردة ادلضامٌن ىذه

َنكَِِفَ ْرقَِِاَلِ - العبارة نَ َهاِبَ ي ْ  فرق ال بُغضو، بُغُضهم حبُّو، ُحبُّهم ولذلك - َوَخْلُقكِِعبُاُدكَِِأَن َُّهمِالَِِّإَِِوبَ ي ْ
َنكَِِفَ ْرقَِِاَلِ - (الُحْسنىِاأَلْسَماءُِِواهللَِِِنحن9ُِ )يقول اإلمام واآليات، األمساء ىذهِ  وبٌن وبينها، بينك ِبَ ي ْ

نَ َها  اجلملة تركيب تبلحظون - َوَخْلُقكِِعبُاُدكَِِأَن َُّهمِِإالَِّ - زُلَمَّد آل ىم الَّذين احلسىن األمساء وبٌن - َوبَ ي ْ
َنكَِِفَ ْرقَِِاَلِ - نَ َهاِبَ ي ْ  األمساء على يعود اآليات، على يعود ماذا؟ على يعود الضمًن ىذا بينها - َوبَ ي ْ

ا ىي؟ أين تتجّلى؟ أين األمساء ىذه لكن الصَّادق، اإلمامُ  عنها ربّدث الَّيت احلسىن ُِهمأَن َِِِّإالَِّ - ىم إهنَّ
ا إالَّ  العبارة لقالت غًنىم عن تتحدَّث العبارة ىذهِ  كانت لو - َوَخْلُقكِِعبُاُدكَِ ا إالَّ  وخلقك، عبادك أهنَّ  أهنَّ
م إالَّ  وخلقك، إماؤك َنكَِِفَ ْرقَِِاَلِ - أهنَّ نَ َهاِبَ ي ْ  ىو التعريف ىذا - (الُحْسَنىِاأَلْسَماءُِِواهللِِِنحنُِ) - َوبَ ي ْ

َنكَِِفَ ْرقَِِاَلِ -9للعصمة ادلوجز التعريف نَ َهاِبَ ي ْ  براحتكم، تريدوهنا أنتم إذا[ اخلرط] التعاريف ىذه أمَّا - َوبَ ي ْ
مة الوائلي، يذكرىا الَّيت التعاريف ىذهِ  يل بالنسبةِ   يل بالنسبةِ  فبلن، فبلن فبلن اخلوئي، السي د احللي، العبلَّ

  .زماين مامإ من بتعريفٍ  أؤمن ألنَّين[ خرط؟ دلاذا خرط،] التعاريف ىذه
َنكَِِفَ ْرقَِِاَلِ -9ذلا معىن ال أجدىا التعاريف ىذه أقيس حٌن زماين، إمام تعريف ىو ىذا نَ َهاِبَ ي ْ  يعين - َوبَ ي ْ
 ىذه يف ادلذكور[ اخلرط] فهذا. وصفاتو وأفعالو أقوالو ىي صفاهتا، أقواذلا، أفعاذلا، الذوات ىذهِ  أنَّ 

 فهم ىو وىذا ىنا، يذكرهُ  ما حبسب لطف العايل، التهذيب من نوع العالية، الرتبية من ظلط9 التعاريف
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 من الوائلي، الشَّيخ ىو حّتَّ  .ادلستوى هبذا يتحدَّثون األنبياء عصمة عن يتحّدثون حٌن للعصمة، ادلخالفٌن
ِيكونِالِبالمكلَّفِتعالىِاهللِيفعلوُِِلطفٌِِفالعصمةُِِالكَلميِاالصطَلحِفيِأمَّا - التعريف؟ نَقل أين
 ىذهِ  من أعلى زينب العقيلة عصمة - ذلكِعلىِقدرتوِِِمعِالمعصيةِوارتكابِالطاعةِتركِإلىِعٍِدِاِمعوُِ

 وعصمةُ  العقيلة عصمةُ  زُلَمَّد، وآل زُلَمَّد عصمة عن واحلديث بالك فما مرّة، دبليون مرّة، دبليون العصمة
 التعريف؟ ىذا أخذ أين من يف،التعر  ىذا من مرَّة دبليون أرقى األكرب علي   وعصمةُ  العبَّاس الفضل أيب

  [!!دبش من اقبضوا] ،(05 صفحة للكيبلين، التطبيق توفيق) ادلصدر
َنكَِِفَ ْرقَِِاَلِ -9احلسن ابن احُلجَّة عند العصمة تعريفُ  ىو ىذا نَ َهاِبَ ي ْ  ىذا - َوَخْلُقكِِعبُاُدكَِِأَن َُّهمِِإالََِِّوبَ ي ْ
 التعريف ىو ىذا الكبًنة، اجلامعة بالز يارة فعليكم يالتفصيل التعريف أمَّا! للعصمة اجململ التعريف ىو

 ىو ذلك ،(ِمْنُكمِواحداًُِِزرتُِِإذاِكامَلًِِبليغاًِِأقولوِقوالًِِاهللَِرسولِابنِيَاَِعلَّمني9 )ادلفصَّل الكامل
 ىذهِ  يف لكبًنةا اجلامعة الز يارة اختصر احُلجَّة اإلمامُ  العبارة، ذلذه شرحٌ  الكبًنة اجلامعةُ  الز يارةُ  التفصيل،
َنكَِِفَ ْرقَِِاَل9ِ )القصًنة اجلملة ىذه يف الصَّغًنة، الكلمات نَ َهاِبَ ي ْ  ىم ىؤالء ،(َوَخْلُقكِِعبُاُدكَِِأَن َُّهمِِإالََِِّوبَ ي ْ

 وال أعرفو، فبل الوائلي عنوُ  ػُلد ثين الَّذي احُلسٌن أمَّا علي ، ىو ىذا أعرفو، الَّذي احُلسٌن ىو ىذا أئمَّيت،
 تابع وىو حبسٌن مسُّوه ىم رجل ىذا حِبُسٌن، مسُّوه ُىم ىذا أدري، ال َمن؟ أُّموُ  َمن؟ ابن ىو، َمن أدري

 عبدهُ  أنَّوُ  إالَّ  سللوق، عبدٌ  أنَّوُ  إالَّ  ا وبٌن بينوُ  فرق ال الَّذي ىذا، ىو أعرفو الَّذي ُحسٌنٌ  أمَّا األبرت، للمنهج
 ىراء ىذا اذلُراء، ىذا أمَّا بإمامتِو، أعتقدُ  الَّذي احَلسن ابن ةاحُلجَّ  ىو ىذا أعرفو، الَّذي ىو ىذا وخلقُو،
 .أمجعٌن عليهم وسبلموُ  اِ  صلواتُ  زُلَمَّد آلُ  ىم ىؤالء األبرت، ادلنهج

 ألولئك وال للصَّنميٌن ليست قدَّمُتها وجلية، وصرػلة واضحة وثيقة مئة وثيقة، مئة يف حديثي يكُمل هبذا
 يفعلون ما وبكل   ىؤالء بكل   أعبأ وال واضحة، كانت مهما احلقائق ػُلر فوا أنْ  يريدون للذين وال ادلعاندين

 والوثائق احلقائق ىذهِ  قدَّمتُ  زماهِنم، إمامِ  إىل يُوصلهم طريقٍ  عن يبحثون للَّذين قدَّمُتها يقولون، وما
 للزَّىرائي ٌن حقيقي   بوجودٍ  أعتقدُ  ال ُكنت وإنْ  بالزَّىرائي ٌن، أنفسهم يسّموا أن ػُلبُّون الَّذين يدي بٌن وعرضُتها

 دون من ألنَّنا احلقائق ىذه قدَّمت الوصف، هبذا نفَسو يصف أن ػلبّ  من ىناك ولكن الواقع، أرضِ  على
م زماننا، إمامِ  َمعرفةُ  ىو وىدفنا أىدافنا، إىل نصل أنْ  نستطيع لنْ  الطريق من ونُزيلها ادلوانع نعرف أنْ   ألهنَّ
 إليها نصل لن العالية ادلرتبة ىذه - َوِمْفَتاُحوِاأَلْشَياءَِوبَابَُِِوِسَناُموِاأَلْمرِِذْرَوة9 )قالوا قالوا، لَّذينا ىم

ِاأَلْمرِِذْرَوة - أىدافنا إىل نصل أنْ  أردنا إذا األبرت، ادلنهجُ  ىو األكرب وادلانع الطريق من ادلوانع نُزيل حّتَّ 
 لئلمام الطاعةُ  ،(َمعرِفَِتوِبَ ْعدَِِلإِلَمامِِِالطَّاعةُِِوتَ َعاَلىِتَ َباَركَِِالرَّْحَمنِوِرَضاِاأَلْشَياءِابَُِوبََِِوِمْفَتاُحوَُِِوِسَناُمو

 ادلنطق هبذا الوائلي عنهم يتحدَّثُ  الَّذين لؤلَِئمَّة ال قليل، قبل لكم عصمَتو عرَّفتُ  الَّذي لئلمام معرفتو بعد
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ينيَّ  ادلؤسَّسة منطقُ  وىو األبرت  باباً  لكم الوائلي يُقد مونَ  وقضيضهم بقض هم ادلراجعَ  ألنَّ  الرَّمسيَّة، الش يعيَّة ةالد 
 يقومون األبرت ادلنرب ُخطباء ُىم وىكذا والفضائيات، احلسينيات ىي وىكذا زُلَمَّد، آلِ  دلعرفةِ  وسبيبلً  ومنهجاً 

 !!الش يعيّ  الواقع ىو ىذا الدور، ىذا بنفس
 .معكم حديثي أكمل كي الفاصل بعد إليكم أعودو  فاصل إىل بكم أذىبُ 

 عليو اِ  رمحةُ  الوائلي الشَّيخ عن احلديث ِاخرتتُ  أنَّين من ادلاضية احللقاتِ  يف َتقدَّم فيما لكم بيَّنتُ  كما
 قناعيت حبسب تعتقدون، فيما أحرار وأنتم أعتقد فيما حرّ  أنا زُبالفوين، قد توافقونين قد نظري، يف باعتبارهِ 

 العملي والتطبيق النَّموذجي ادلثال ىو الوائلي الشَّيخ أنَّ  أعتقد ألنَّين الوائلي الشَّيخ عن احلديث خرتتُ ا
 يف ربدَّثتُ  وقد احللقات، من سلفَ  فيما عنها احلديثُ  َتقدَّم الَّيت ادلبلمحُ  فيوِ  تتجلَّى الَّذي األبرت للمنهج

 والصَّنميَّةُ  الفكرية، الرباءة اِنعدام بل الرباءة عقيدة َضعفِ  ملمحِ  نوع الصَّنميَّةِ  َملمح عن ادلتقد مة احللقات
اً، قوي بشكلٍ  تتجلَّى الوائلي للشَّيخ الش يعيّ  الواقع يف  الوائلي شيخنا عند الفكريةِ  الرباءة واِنعدام جدَّ

 َمدرستوِ  ِمساحةِ  ِمن قيَ ب فيما واألكيد الشَّديد والضَّعفُ  والعقائدية، الفكرية مساحاتوِ  أكثرِ  يف انعدامها
 رّقمُتها، ما ولكنَّين إليها أضفتُ  وقد قدَّمُتها الَّيت ادلئة الوثائق أنَّ  وأعتقد الرباءة، عقيدة خبصوصِ  البرتاء

ا رقماً، أعطيتو ما العصمة عن حديثوُ  وىو أظلوذج آخر ظلاذج، إليها أضفت  ادلرقَّمةِ  للوثيقةِ  تابعاً  جعلُتو وإظلَّ
 وما قَليل قَبل إليوِ  َأشرتُ  َما وواضح وجلي   مؤكد   بشكلٍ  تكشفُ  ادلئة الوثائق أيضاً، وقبلها مئة، بالرقم
  .الفكرية الوائلي شخصيَّة مِساتِ  عن رُبد ثكم ادلئة الوثائق ىذهِ  احللقة، ىذهِ  بداية يف ذكرتُوُ 

 اإلنسانية اجلوانب َكانت وإن وضوع،ادل هبذا يل شأنَ  ال واالجتماعية، االنسانية اجلوانب عن أربدَّث ال أنا
ا القضيَّة ىذهِ  يف اخلوضَ  أُريد ال لكنَّين الفكرية، للحالة انعكاسٌ  ىي واالجتماعية  ىذهِ  عن حديثي وإظلَّ

 قصّ  وال رَبريف فيها يُوَجد ال واضحةٌ  وىي ادلئة الوثائقُ  فهذهِ  والعقائدية، وادلعرفيَّةِ  الفكريةِ  اجلهة عن9 اجلهة
 مئة ادلّدعى، ثَبت بعضها ثَبت وإذا كل ها، يف ػُلتملُ  فبل بعضها يف احُتِمل وإذا للحقائق، ِإخفاء وال ولصق
 يف عمري أقضي أنْ  أُريد ال لكنَّين أستمّر، أنْ  وبإمكاين! تُرق عون؟ كم! رُبر فون؟ كم! ُتكذ بون؟ كم وثيقة،

 ادلوضوع ىذا ادلوضوع، ىذا من أىمّ  القادمة لقاتاحل سيأت، والَّذي منو األىمّ  ىو ما فهناك ادلوضوع، ىذا
 فسيأت اذلدف أمَّا! تُزال أن البُدَّ  الَّيت الطريق يف الَّيت والقاذورات األوساخ عن يعين ادلوانع، عن يتحدَّث
 ..!! فَاِطمةِيَاِلبَِّيك9 حلقات رلموعة اجملموعة، ىذه ضمن يف ذلك ُكلُّ  اآلتية، احللقات يف عنو احلديثُ 

 فاطمة، يا لبَّيكِ 9 رلموعة حلقاتِ  هناية إىل معي اصربوا ،(زىرائيُّون) معىن تعرفوا أنْ  تُريدون9 لكم قُلت كما
 كي فَاِطمة، يا لَبَّيكِ 9 العنوان ىذا يف احلديثَ  وأُغِلقُ  احللقات من رلموعة بقيت الكثًن، منها بقي وما

 والباطن، الظَّاىر وىي واآلخر األوَّلُ  ىي لنا بالن سبة اطمةُ ف العنوان، ىذا على يتفرَّعُ  جديد عنوانٍ  إىل أنتقل
 ربدَّثت الَّيت ادلضامٌن فُكلُّ  عليها، وسبلموُ  اِ  صلواتُ  فاطمة عند هناياتُنا بداياتُنا نعود، وإليها نبتدئ منها
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 الَّيت الوائلي َمدرسة منهجيَّة وعن الوائلي للشَّيخ الفكرية الشَّخصيةِ  عن زُبربنا الَّيت ادلئة الوثائقُ  ىذهِ  عنها
 وسائل ويف الش يعيّ  الشَّباب وبٌن التبليغي، احُلسيين اجلو   ويف الش يعيَّة الثَّقافة ساحة يف بأطناهبا َضربت
 ألىل ادلخالفةِ  بالثَّقافةِ  التشبُّع ومن ادلخالف، الِفكر دراسة من أين؟ من ُمتأت   ذلك ُكلُّ  الش يعّي، اإلعبلم
 يف بادلئة تسعٌن بدرجة كانت أنْ  فبعد يوم، بعد يوماً  احلضيض إىل َتذىبُ  الَّيت الوائلية ادلكتبة ومن البيت،

 ربدَّث الَّذي ىو أليس احلضيض، يف بادلئة وتسعٌن مخسة درجة إىل بذلك يفتخر وىو وصلت احلضيض
 اإلمام من خبذالنٍ  الدرجة هىذ ارتفعت ذلك وبعد بادلئة تسعٌن بدرجة مكتبتوِ  يف النَّواصب كتب نسبة عن

 بكتب يأت أن لوفَّقوُ  الوائلي يُوف قُ  األمر صاحبُ  كان لو وإالَّ  للوائلي، احُلجَّة اإلمام خبذالن لو، ادلعصوم
 ادلخالفٌن كتب نسبة ترتفع أنْ  ال مكتبتِو، يف البيت أىلِ  حديثِ  كتبِ  نسبةُ  وترتفع البيت أىل حديث

  .ذلك عن احلديثُ  مرَّ  وقد ىو لسانوِ  من بادلئة تسعٌنو  مخسة درجة إىل والنَّواصب
 الثقافة ىذه جاءت الكدرة القذرة العيون ىذه من ناصبية، مكتبة ومن ناصبية ثقافة ومن ناصبية دراسة فمن

 ونوُتشك كُ  زُلَمَّد آل أسرارِ  من شيئاً  تفقهون ال السَّيء، احلال هبذا وصرت رؤوسكم، على صبَّها الَّيت البرتاء
 كما قيَّدكم ألنَّوُ  تستطيعوا لنْ  اخلروج رُباولون حينما وحّتَّ ! احلظ؟ ىذا أسودٍ  حظ   أيُّ  احلّقة، َمعارفهم يف

 حياضٍ  يف الش يعيَّة الثَّقافة ساحة ارتكست حّتَّ  البعض، بعُضها يُقي د أجيال أجيال، قبل، من آباءَكم قيَّد
 جبانبكم، البيت أىل وحديثُ  ادلشّوىة، والعقائد األبرت الفكر من ُمستنقعٍ  ويف النَّاصبية، القاذوارت من

 والر وايات والوقائع الناصبّية، األحاديث وربفظون داللَتها تفقهون ال بيوتكم يف الكبًنة اجلامعة والز يارةُ 
 منوُ  تفقهون ال مجبانبك البيت أىل ومنطقُ  الوائلي، وأمثالُ  الوائلي عليكم َيصبُّها الَّيت والتفاسًن واألخبار

 أفبل وأمثالُو، الرَّازي الفخرُ  يعتمدىا، الَّيت ادلصادر إىل تنظرون أفبل! احلال؟ ىذا على تبقون مّت حّتَّ  شيئاً،
 احلصر مقام يف لستُ  ىنا أنا وأمثالو، الشَّافعي للكنجي البيان تقرأوىا، أنْ  يوصيكم الَّيت الُكُتب إىل تنظرون

 ولو أذكر؟ ال وماذا أذكر فماذا كتبو، من بادلئة وتسعٌن مخسة إىل تصل القضية ألنَّ  واالحصاء واالستقصاء
 !!إيَّاه علَّمكم الَّذي النَّاصب ادلنهج ىذا على دليلٍ  أدلُّ  فكتبوُ  كتبوِ  إىل ذىبنا

 ادلوضوع، ىذا يف وأكثر أكثر احلديث أطيل أنْ  أُريد ال فأنا لقطات، منها آخذ ُكتُبوِ  من أمثلة سآخذُ 
 ذلذهِ  األصلية ادلصادر يتتبَّعوا أن وبإمكاهنم احلقيقة، يعرفوا أنْ  يُريدون للَّذين كافية ادلئة الوثائق أنَّ  وأعتقد
 الشَّيخ كتب من سآخذ .الفضائيات على دائماً  وتُعَرض اإلنرتنت على موجودة فهي فيها شّكوا إذا الوثائق
 (9 التشيُّع ُىويَّة) الكتاب ىذا الوائلي

 أرفضها يل بالن سبة اذلوية؟ ىذهِ  تقبلون ىل لتشيُّعِو، ُىويةٌ  ىي احلقيقة يف لتشيُّعكم، ىويةً  لكم يكتب إنَّوُ 
 لآلية كلمة أضاف ىو ما مثل كلمة، إىل حباجة العنوان األبرت، التشيُّع ُىويَّة ىي ىذهِ  وتفصيبًل، مُجلةً 

 ،(األبرت التشيُّع ُىويَّةُ 9 )العنوان إىل كلمة ُأضيف أنا ترقيع، مئة لوُ  وستجدون عليو، اعرتضتم وما الُقرآنية
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 ادلكتوب أنَّ  من يُقال أليس كبلمي على دليل وأدلُّ  اإلسبلمي، الكتاب دار مؤسَّسة الوائلي، أمحد الدكتور
تُنا عنوانِو، من يُقرأُ   وادلكتوب كتابُ وال الرَُّجل، كتابُ  ىو ىذا ِكَتابِو، ِمنْ  الرَُّجل َعْقلُ  يُعَرفُ  يقولون وأِئمَّ

 ادلطبعة ادلقدَّسة، قمَّ  ميبلدي، 1117 الرَّابعة، الطبعة ىي ىذه األوىل، الطبعة ُمقد مة عنوانو، من يُعَرفُ 
 ىويّة على موجود شعار ىذا - الرََّحْيمِالرَّْحَمنِِِاهللِِِِبْسمِِ -9األوىل الطبعة مقدمة ،4 صفحة سّتار، مطبعة

ِالرَّْحَمنِِِاهللِِِِبْسم9ِِ ادلقد مة ىذه األبرت، التشيُّع ىوية قلت ماذا أنا شيُّع،الت ىوية امسو الكتاب التشيُّع،
 ! شيعّي؟ شعار ىذا ىل - المنتجبينِوصحبوِِِالطَّاىرينَِوآلوُِِِمَحمَّدٍَِِعَلىَِوالسََّلمِوالصََّلةِالرََّحْيم

 وصحبوِ ) ىذهِ  زُلَمَّد، وآل زُلَمَّد على َصل   ُهمَّ اللَّ  فقط، زُلَمَّد آل وعلى زُلَمَّد على الصَّبلةُ  بدعة، ىذه 9أوَّالً 
 يريدون زُلَمَّد، آلِ  من ااِلنتقاص ألجل النَّواصب يفعلها يفعلها؟ الَّذي من النَّب؟ هبا أوصى ىل( ادلنتجبٌن

 الوائلي الشَّيخ ىل خبيثة، شيطانية طريقة هبم، الصحابةَ  فيلحقون زُلَمَّد، آللِ  خصوصيةَ  ال بأنّو يقولوا أنْ 
 والصَّبلة سيحدث؟ الَّذي ما ،(الطَّاىرين وآلو زُلَمَّد على والسَّبلم والصَّبلة9 )َكَتب لو يعين! ىذا؟ على رُلرب

 ىكذا الُقرآن أقول دلاذا؟ تقولون باللَّعن، ذلك يُلحق أن وادلفروض الطاىرين، وآلو زُلَمَّدٍ  على والسَّبلمُ 
 ! ؟..فعل

 وىي األحزاب سورة إىل نذىب تعالوا تريدون؟ بالُقرآن، ربتّجون أنتم األحزاب، سورة إىل نذىب معي تعالوا
 ماذا واخلمسون، السَّادسةُ  اآليةُ  وسلم، وآلو عليو ا صلى النَّبّ  على الصَّبلةِ  آيةُ  فيها ذُِكرت الَّيت السورة
  واخلمسون؟ السَّادسةُ  اآليةُ  تقول

 يف القوم كتب يف الر وايات ،﴾رَغٍٍِّْبً ًَعٌٍَُِّّا ػٍٍََْوِ صٌٍَُّا آَِنٌُا اٌَّزٌَِٓ ؤٌَُّيَب ٌَب اٌنَّجًِِّ ػٍََى ٌٌَُْصٍَُّ ًٍَََِبئِىَزَوُ اٌٍَّوَ إَِّْ﴿
 ليجَده اآلية ىذه معىن يف ارقة الصواعق إىل فلًنجع الوائلي، الشَّيخ هبا ػلتجُّ  دائماً  الَّيت ارقة الصواعق

 ٌَؼَنَيُُُ ًَسَعٌٌَُوُ اٌٍَّوَ ٌُؤْرًَُْ اٌَّزٌَِٓ إَِّْ﴿9 مباشرةً  بعدىا الَّيت اآلية ،(ُمَحمَّدِوآلُِمَحمَّدٍَِِعلىَِصلِِِّاللَُّهم9َِّ )ىكذا

 حٌن% 011 قرآنية طريقة ىي الش يعة يّتبعها الَّيت فالطريقة ،﴾ُِّيٍِنبً ػَزَاثبً ٌَيُُْ ًَؤَػَذَّ ًَاٌْأخِشَحِ اٌذٍَُّْٔب فًِ اٌٍَّوُ
 اآليتٌن لكم أقرأ األحزاب، سورة ىذه الُقرآن، ىو ىذا زُلَمَّد، وآل زُلَمَّدٍ  أعداءِ  على باللَّعنِ  الصَّبلةَ  يُتِبعون

 ػٍٍََْوِ صٌٍَُّا آَِنٌُا اٌَّزٌَِٓ ؤٌَُّيَب ٌَب اٌنَّجًِِّ ػٍََى ٌُصٌٍََُّْ ًٍَََِبئِىَزَوُ اٌٍَّوَ إَِّْ﴿ 9واخلسمٌن والسَّابعة واخلمسٌن السادسة

 فأين ،﴾ُِّيٍِنبً ػَزَاثبً ٌَيُُْ ًَؤَػَذَّ ًَاٌْأخِشَحِ اٌذٍَُّْٔب فًِ اٌٍَّوُ ٌَؼَنَيُُُ ًَسَعٌٌَُوُ اٌٍَّوَ ٌُؤْرًَُْ اٌَّزٌَِٓ إَِّْ ۞ رَغٍٍِّْبً ٌٍُِّّاًَعَ
 ةىويَّ  عنوان ىو ىذا. أعدائهم على لَعنٌ  وىناك زُلَمَّد وآل زُلَمَّد على صبلة ىناك! ذلك؟ يف الصَّحابةُ 

  ادلقد مة؟ ىذه ىي ما !؟..ال أو أنا زُلق   األبرت، التشيُّع
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 - وبعدِالمنتجبينِوصحبوِِِالطاىرينِوآلوُِمَحمَّدِعلىِوالسََّلمِوالصََّلةُِِالرََّحْيمِالرَّْحَمنِِِاهللِِِِبْسمِِ
 عن يتحدَّث ىو - الخطبِيُهوِّنُِِوِممَّا - !ادلقد مة؟ ىذه يف الوائلي الشَّيخ يقول ماذا اخلامسة، النقطة
ِإلىِتصلِلمَِكانتُِمنذُِِالمسلمينِِفرقِبينِالخَلفِمواطنِأنَِِّالخطبِيُهوِّنُِِوِممَّا - التشيُّع ىويّة

 أصول من اإلمامة بأنّ  يقولون ادلراجع، يقولو ىذا وطبعاً  األصول، من ليست اإلمامة يعين - األصول
 ومرَّ  - المسلمينِِفرقِبينِالخَلفِمواطنِأنَِِّطبالخِيُهوِّنُِِوِممَّا - الدين أصول من وليست ادلذىب

 اخلبلف أنَّ  من ادلتقد مة، احللقات يف عليكم قرأتُوُ  الَّذي السيستاين السي د بيان يف نفسوُ  الكبلم ىذا علينا
 - الخطبِيُهوِّنُِِوِممَّا - الواحد ادلذىب أبناء بٌن كاخلبلف الفقهية، ادلسائل يف ىو والش يعة السنة بٌن

ِمواطنِأنَِِّالخطبِيُهوِّنُِِوِممَّا - كثًنون كثًنون وآخرون الربوجردي، السي د يُرد دهُ  نفسوُ  ىو الكبلم وىذا
ِوإنِِْالفروع،ِنطاقِفيِىيِوإنَّماِاألصول،ِإلىِتصلِلمِكانتُِمنذُِِالمسلمينِِفرقِبينِالخَلف

ِأبوابِمنِالدخولُِتحاولِولوازمِثانويةِعناوينِطريقِعنِاألصولِإلىِيُوصلهاِأنِِْمنهمِكثيرٌَِِحاول
ِالتأمُّلِمنِوبشيءِلكنَّها - !خلفية؟ أبواب من يدخلون األَِئمَّةُ  فهل فعلوا، ىكذا األَِئمَّة ولكنّ  - خلفية

ِفعلِفيِالصّحةِيفترضُِِالكريمةِروحوِِِفيِالسَلمُِِدامِوماِالفروعِإلىِاألصولِعنَِترَتدِوالتحليل
 الناىضة، النظريات عن يتكلَّم ما مثل - الروحِىذاِمنِبوحيٍِِاألمورِىذهِِِةمعالجِفعليناِابتداءاًِِالمسلم

 مذىب عندنا ما أنَّوُ  من يتكلَّم ما مثل الدليل، فهمُ  ىو فيها اخلبلف سببُ  الَّيت اآلراء عن يتكلَّم ما ومثل
ا كلُّهم مالك، اإلمام البقّية، الشَّافعي، حنيفة، أبو عليو منصوص،  فهم يف وؼلتلفون الدليل من ينطلقون إظلَّ

 أمًن نظريّة أنَّ  ويبدو الوزن، ىذا وعلى نظرية، لوُ  طالب أيب ابن وعليُّ  نظرية لو اخلطاب ابن عمر الدليل،
  !؟[..موضوعي اشكثر عبقري، اشكثر] الرَّجل ىذا ألنَّ  جي دة نظرية ادلؤمنٌن
 ينتكس، مكتبُتوُ  تنتكسُ  ما مثل وينتكس، تكسين الرجل تبلحظون وأسوأ، وأسوأ أسوأ الثانية الطبعة مقد مة
ُِمَحمَّدٍِِسيِّدناِعلىِوالسََّلمِوالصََّلةُِِالرََّحْيمِالرَّْحَمنِِِاهللِِِِبْسمِِ - فيها؟ كتب ماذا الثانية الطبعة مقد مة

ِوصحبو9 )األوىل ادلقد مة ،![ مالوچ ىذي يعين] - بإحسانِتَبعهمِومنِاألبرارِوصحبوِِِاألطهارِوآلوِِ
 من 2 الصفحة يف ،(وبعدِبإحسانِتبعهمِومنِاألبرارِوصحبو9ِِ )الثانية الطبعة مقدمة ،(وبعدِلمنتجبينا

 اذلوية يف الش عار يكون حينما ال؟ أم التسمية ىذه يف حقّ  على أنا األبرت، التشيُّع ىويَّة كتاب من الكتاب،
ِىذهِمعالجةِفعلينا - 9قال ىو، قال ما مثل الروح، ىذهِ  بنفسِ  ىو آخرهِ  إىل أوَّلو من الكتاب ىذا، ىو

 !!األبرت ادلنطق ادلنطق، ىذا بنفسِ  الروحية، ىذهِ  بنفسِ  ادلسائل عاجل فهو - الروحِىذاِمنِبوحيٍِِاألمور
 صفحة يف الكتاب، ىذا يف الِعصمة َتعريف وذكر عنو ربدَّث ىو قليل، قبلَ  إليو أشرتُ  العصمة موضوع
 وعلية شخصية سبأ ابن ا عبد شخصية أنَّ  عن أيضاً  وربدَّث ثانية، مرَّة مالكبل أعيد أنْ  أُريد فبل ،033
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ِمنِالجولةِىذهِوبعد -9قال حيث ،031 صفحة إىل ،018 صفحة يف وىذا ذلك، عن الكبلم ومرَّ 
 عقولنا نلغي كيف - عقولناِإلغاءِِِإلىِيُفضيِبوجودهِتسليمناِألنَِِّسبأِالبنِوجودَِِالِأنِِْاّتضحِاآلراء

  .حال أي   على! زُلَمَّد؟ آل حلديثِ  التَّسليم معىن فأين! وجودِه؟ عن يتحدَّثون ِئمَّةواألَ 
اً  بعيدٍ  حبديث الوائلي الشَّيخ يتحدَّث ،31 صفحة يف  غًن الش يعةُ 9 )عنوانوُ  الرَّابع الفصل زُلَمَّد، آل عن جدَّ

 على البيت أىلُ  ػلثُّنا للش يعةِ  اسمٌ  وافضالرَّ  البيت، أىل دلنطق بادلئة مئة سلالفٌ  كبلمٌ  وىو( الرَّوافض
 أنَّ  وأعتقد القضيَّة ىذهِ  على طويبلً  أقف أنْ  أُريد ال لشيعِتهم، البيت أىل ػلبُّوُ  اسمٌ  الرَّوافض بو، ااِلفتخار

 أنّ  لبرتاءا الثَّقافة على تربُّوا الَّذين كان وإنْ  أعتقد، ىكذا احلقيقة، ىذهِ  يعرفون البيت أىل زلب   من الكثًن
  .احلقيقة ىذه يعرفوا أن ذلم

 أىل لشيعة زُلَمَّد وآل زُلَمَّد من تشريفٌ  الرَّوافضُ  عنوان البيت، ألىل لشيعةِ  ا من ىديَّةٌ  الروافضُ  لقب
 ًنغ الش يعةُ 9 يقول يقول، ىكذا األبرت الرَّمسي النَّاطقُ  ىذا أمَّا بو، نفتخرُ  لنا وعنوان اسمٌ  الرَّوافضُ  البيت،

 صفحة من كذلك؟ لست أنَّين أم أنا زلق   األبرت؟ التشيُّع ىويَّة أم التشيُّع ىويَّة الكتاب ىذا فهل! الروافض
 والرَّافضة شيء الش يعة أنَّ  الشَّافعي بأبيات ويستدلّ  للشَّافعي، بأبياتٍ  ويستشهد ،31 صفحة إىل ،31

 واحدة كلمةٍ  إىل ُيِشر مل البيت؟ أىل أحاديثُ  أين ضة؟بالرَّاف أو بالش يعة الشَّافعي عبلقة وما آخر، شيء
 عن يُدافع كأنَّوُ  ىنا فهو الرَّافضة، معىن ويف الرَّفض معىن يف موجودة أحاديثهم زُلَمَّد، آل كلماتِ  من

 نْ أ يريد ىو الرَّوافض، يُبغضون ادلخالفٌن ألنَّ  دلاذا؟ آخر، شيءٌ  والرَّوافض شيء الش يعة أنَّ  واضحة حقيقةٍ 
 نفتخرُ  وضلنُ  بذلك مّسونا أئمَّتنا! روافض ضلن! رافضة ضلن! رافضة ضلن عّمي برافضة، ىم ما الش يعة9 يقول

 ىذا9 )ادلنادي نادى الكاظم إمامنا جبنازة جيء َلمَّا اجلسر على ادلنادي نادى وحٌن الرافضة، ضلنُ  بذلك،
 ضلنُ  أوالئي احلوائج بابَ  يا الرَّافضة إمامَ  يا إماُمنا، وىذا الرَّافضة ضلنُ  إماُمنا، ىو ىذا ،(الرَّافضة إمام

 .الرافضة ضلنُ  أوالئي الرَّافضة،
ِيتَِّضحُِِذكرتوُِِماُِكلِِِّمن - األبرت ادلنطقُ  ىو ىذا - ذكرتوُِِماُِكلِِِّمن - الرَّوافض غًن الش يعةُ  الرابع الفصلُ 

ِمؤخراًِِنشأِبالروافضِوتسميتهمِبالرَّفضِيعةالشِِِّرميِمنِالُكتَّابِبعضُِِعليوِدأبِماِأنَِِّوىوِآخرِأمرٌِ
 - األمويّينِأيَّامِفيِىوِبالروافضِالشِّيعةِِِنعتُِِفيوِِِنشأِالَّذيِالزَّمنِىذاِإنَِِّسنذكرىا،ِخاصَّةِوبأسبابٍِ

 قبل أنّو ىو والغريب!! التأريخ ُكتب من ادلعاين ىذهِ  يأخذ إنَّوُ  الكلمة، معىن بتمام جاىل جاىل، الرَّجل
 الَّذي التأريخ ىذا ىو ادلراحيض، يف بوِ  ويُلقي باحلذاء التأريخ يضرب أنْ  يُريد بأنَّوُ  حديَثو نسمع كنَّا قليل
 يأت أن إىل ادلراحيض، يف بو ويُلقى باحلذاء ُيضرب أنْ  البُدَّ  الَّذي ىو احلديث وىذا باحلذاء ُيضرب أن البُدَّ 

 9الشَّافعي بأبيات
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ِرافضيِإنيِالثقَلنِفليشهدِِِمَّدُمحَِِآلُِحبُِِّرفضاًِِكانِإن
ِاللقبِلسحبِإرادةِىناكِأنَِِّعلىِيدلُِِّ،(ُمَحمَّدِآلِِِحبُِِّرفضاًِِكانِإن:ِ)الشَّافعيِالمامِتعبيرِإنَِّ

 اذلزيل، الكبلم ىذا ما - ضدىمِالمشاعرِوشحنِبهم،ِالتشهيرِفيِمبالغةِشيعيُِكلِِِّعلىِرافضيِوىو
ِىوِفماِللصَّحابة،ِشتَّامينِجماعةٍِِوجودِفيِشكَِِّالِإنَّوُِِيُقالِقد -9يقول ُثَّ  زُلَمَّد؟ آل حديث أين

 آخر إىل - أئمَُّتهمِوالِالشِّيعةِتُقرُّهِالِالشَّتمِأنَِِّتدَّعونِحينِفيِالصَّنفِىذاِمنِكونهمِفيِالسَّبب
  .الكبلم
 والسُّباب الشَّتم احلقائق، نلبيا األحيان بعض يف ضرورياً  يكونُ  قد التعبًن ألوان من لون ىو والّسباب الّشتم

 وىذهِ  أوصاٍف، ذكر على تشتملُ  اإلنسان من تصدرُ  لفظية وِصيغ تعابًن ىي والسُّباب الشَّتم ىو؟ ما
 سيكون فحينئذٍ  الشَّيء، ىذا يف أو الشَّخص ىذا يف موجودة ِفعبلً  تكونُ  األحيان بعض يف األوصاف

 أم الطريقة هبذهِ  األوصاف ىذه ُتذَكر أنْ  ادلناسب من ىل األمر يف ما غايةُ  للواقع، ُموافقاً  والشَّتائم السُّباب
 ال وشتائم ُسباب وىناك الطريقة، هبذهِ  األوصاف ىذهِ  ُتذَكر أنْ  احلكمةِ  من يكون األحيان بعض يف ال؟

 ُسباب أيضاً  ىذا فيو، موجودةً  ليست أوصاف لوُ  تذكر شخصٌ  ُيسبّ  أنْ  الواقع، أرض على ذلا حقيقةَ 
 األوصاف وىذهِ  أوصافٍ  ذكر على تشتملُ  الَّيت والشَّتائم السُّباب أمَّا كذب، ىذا افرتائي، ُسباب نَّوُ ولك

 غاية صادقة، وشتيمةٌ  صادقٌ  ُسبابٌ  فهذا الشَّيء ذلك يف أو ادلكان ذلك يف أو الشَّخص ذلك يف موجودة
 ادلوضوعي الظرف مع ادلبلبسات؟ مع ناسبيت ادلقام؟ مع يتناسب الطريقة هبذهِ  التعبًن أنَّ  ىل األمر يف ما
 احلقيقي، بالنَّحو بل ااِلفرتائي بالنَّحو ال ولكن والشَّتائم السُّباب استعمال من البُّد األحيان بعضُ  يف ال؟ أم

 كذَّاب، ُفبلن9 فتقول اإلخبار بطريقة مرَّةً  كذَّاب، يا الشَّتم وبطريقة كذَّاب، بأنَّوُ  فتصفوُ  كذَّاب، شخص
 قد فذلك حكمة دون من ىذراً  ىكذا القول يكون أنْ  أمَّا احلقائق، بيان ألجلِ  الشَّتم بصياغة يأت ةً ومرَّ 

 فيكون األحيان بعض يف ربُكم قد الضَّرورة ولكن األحيان بعضِ  يف ولآلدابِ  لؤلعرافِ  سُلالفاً  يكونُ 
  .للمفسدة وُموجباً  للحكمةِ  ِخبلفاً  سيكون عنو التجنُّب وإنَّ  ذكرهِ  من البُدَّ  واجباً  أمراً  والشَّتيمةُ  السُّبابُ 

 يف والشَّتائم السُّباب أنَّ  فهل وشتائم، ُسبابٌ  فيو الُقرآنُ  الوائلي؟ يقول فماذا والشَّتائم بالسُّباب مليءٌ  الُقرآنُ 
 ببعض آتيكم ،التعبًن هبذا الُقرآن يُعب  رُ  ألجلها غايةٌ  ىناك للذوق؟ وسلالفةٌ  للحكمة سلاَلفةٌ  الكرمي الُقرآن
 9 األمثلة

 ماذا العاشرة، بعد الثَّانيةِ  اآليةِ  إىل وسلَّم وآلِو عليوِ  اُ  صلَّى زُلَمَّد سورة إىل ادلثال سبيل على ذىبنا ما إذا
 تقول ماذا ُثَّ  ﴾اٌْإَْٔيَبسُ رَحْزِيَب ِِٓ رَدْشِي خَنَّبدٍ اٌصَّبٌِحَبدِ ًَػٌٍَُِّا آَِنٌُا اٌَّزٌَِٓ ٌُذْخًُِ اٌٍَّوَ إَِّْ﴿ اآلية؟ ىذهِ  تقول

 ٌَزََّزَّؼٌَُْ وَفَشًُا ًَاٌَّزٌَِٓ﴿ النَّاس أكثر ىم كفروا الذين ﴾وَفَشًُا ًَاٌَّزٌَِٓ﴿ الدنيا يف ﴾وَفَشًُا ًَاٌَّزٌَِٓ﴿ 9اآلية
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 كما األنعام، تأكل كما نيأكلو  ال؟ أم والشتيمة السُّباب معىن فيو التعبًن ىذا ،﴾اٌْإَْٔؼَبَُ رَإْوًُُ وََّب ًٌََإْوٌٍَُُْ
 إذا اآلن يعين األخرى، احليوانات سائر احلمًن، األبقار، ىي؟ ما األنعام احلمًن، تأكل كما األبقار، تأكلُ 

 الشَّتائم ألوان من لون ىذا شتائم، ىذه ال؟ أم ىذا شتيمةً  يُعدّ  كالبقرة، تأكل أنت لشخص يقول شخص
 .﴾اٌْإَْٔؼَبَُ رَإْوًُُ وََّب ًٌََإْوٌٍَُُْ ٌََْزََّزَّؼٌُ وَفَشًُا ًَاٌَّزٌَِٓ﴿

 احلديث ﴾ٌَؼْمٌٍَُِْ ؤًَْ ٌَغَّْؼٌَُْ ؤَوْثَشَىُُْ ؤََّْ رَحْغَتُ ؤََْ﴿ 9واألربعٌن الرابعةِ  اآليةِ  إىل الفرقان سورة إىل ذىبنا ما إذا

 وَبٌْإَْٔؼَبَِ إٌَِّب ىُُْ إِْْ ٌَؼْمٌٍَُِْ ؤًَْ ٌَغَّْؼٌَُْ ؤَوْثَشَىُُْ ؤََّْ رَحْغَتُ ؤََْ﴿ الفرقان سورة يف واألربعٌن الرابعة اآلية األكثرية، عن

م كفروا الَّذين وصفت وآلِو عليو اُ  صّلى زلَّمد سورة كانت إذا ﴾عَجٍِالً ؤَظًَُّ ىُُْ ثًَْ  تأكلُ  كما يأكلون أهنَّ

 ىُُْ إِْْ ٌَؼْمٌٍَُِْ ؤًَْ ٌَغَّْؼٌَُْ ؤَوْثَشَىُُْ ؤََّْ رَحْغَتُ ؤََْ﴿9 األكثرية وصفت الفرقان سورة ذلم، مثوىً  النَّار وأنَّ  األنعام

 ..!!البغال من أسوأ احلمًن، من أسوأ ىؤالء ،﴾عَجٍِالً ؤَظًَُّ ىُُْ ثًَْ وَبٌْإَْٔؼَبَِ إٌَِّب

 ال دلاذا ﴾ُِؼْشِظِنيَ وِشَحِاٌزَّزْ ػَِٓ ٌَيُُْ فََّب﴿ بعدىا وما واألربعٌن التاسعةِ  اآليةِ  يف ادلدث ر، سورة إىل نذىب إذا

 ِِٓ فَشَّدْ ۞ ُِّغْزَنفِشَحٌ حُُّشٌ وَإََّٔيُُْ ۞ ُِؼْشِظِنيَ اٌزَّزْوِشَحِ ػَِٓ ٌَيُُْ فََّب﴿ احلقائق؟ يقبلون ال دلاذا التذكرة؟ يقبلون

 ِِٓ فَشَّدْ ۞ ُِّغْزَنفِشَحٌ حُُّشٌ وَإََّٔيُُْ﴿ مرعوبة خائفة رلنونة ومحًن محًن ىؤالء مُحُر، محًن، ىؤالء ﴾لَغٌَْسَحٍ

 .﴾لَغٌَْسَحٍ
 ادلخزومي، ادلغًنة ابن الوليد عن قُريش، يف مّكة يف ُمهمَّةٍ  شخصيَّةٍ  عن واحلديث الَقلم، سورة إىل نذىب إذا

 وما العاشرة اآلية يف القلم، سورة يف الوليد، ابن خالد والد وىو قُريش يف المعاً  صلماً  كان بارزة شخصيَّة
 زنيم ،﴾صٍٍَُِٔ رٌَِهَ ثَؼْذَ ػُزًٍُّ ۞ ؤَثٍٍُِ ُِؼْزَذٍ ٌٍِّْخٍَْشِ َِنَّبعٍ ۞ ثِنٍٍَُِّ َِّشَّبء ىََّّبصٍ ۞ َِّينِيٍ حٍََّبفٍ وًَُّ رُطِغْ ًٌََب﴿ بعدىا
 شيءٍ  أي   عن! مديح؟ ىذا أم! تقولون؟ ماذا! ال؟ أم ىذه وشتائم ُسباب وسخ، قذر شخصٌ  ىذا ىذا،

 ۞ ؤَثٍٍُِ ُِؼْزَذٍ ٌٍِّْخٍَْشِ َِنَّبعٍ ۞ ثِنٍٍَُِّ َِّشَّبء ىََّّبصٍ ۞ َِّيِنيٍ حٍََّبفٍ وًَُّ رُطِغْ ًٌََب﴿ !وأمثالو؟ يالوائل ىذا يتحدَّث

  أنتم؟ تقولون ماذا! مدائح؟ ىذه أم شتائم ىذه ﴾صٍٍَُِٔ رٌَِهَ ثَؼْذَ ػُزًٍُّ

 إسرائيل بين عن واحلديث ﴾اٌزٌَّْسَاحَ حٌٍُُِّّا اٌَّزٌَِٓ َِثًَُ﴿ 9ىنا العلماء عن احلديث اجلمعة، سورة إىل نذىب إذا
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 وأنَّ  خصوصاً  األوصاف، ىذه نفس ػلملون الَّذين الُعلماء ُكل   على ينطبق الكبلم ىذا كمصداق،
 اإلمام تفسًن يف الطويلة التقليد ورواية إسرائيل، بين وعلماء الش يعة علماء بٌن تقارن دائماً  الر وايات
 9 اخلامسة اآلية يف اليهود، أحبار اليهود عند التقليد ومراجع الش يعة التقليد مراجع بٌن تُقارن ريّ العسك

 ٌَب ًَاٌٍَّوُ وِاٌٍَّ ثِأٌَبدِ وَزَّثٌُا اٌَّزٌَِٓ اٌْمٌََِْ َِثًَُ ثِئْظَ ؤَعْفَبساً ٌَحًُِّْ اٌْحَِّبسِ وََّثًَِ ٌَحٌٍُِّْىَب ٌَُْ ثَُُّ اٌزٌَّْسَاحَ حٌٍُُِّّا اٌَّزٌَِٓ َِثًَُ﴿

 َِثًَُ﴿9 للُعلماء للمراجع شتائم ىذه! شتائم؟ ىذه أليس محاسة؟ مديح؟ َغَزل؟ ىذا ؛﴾اٌظَّبٌِِّنيَ اٌْمٌَََْ ٌَيْذِي

  .﴾ٌَحٌٍُِّْىَب ٌَُْ ثَُُّ اٌزٌَّْسَاحَ حٌٍُُِّّا اٌَّزٌَِٓ
 مرجعاً  كان والبطائين للبطائين، قال ندناع موجودة والر وايات الكاظم إمامنا تتعجبَّوا، ال للمراجع أقول وحٌن
 والذين أنت (،الَحِميرَِأْشَباهُِِوَأْصَحاُبكَِِأَنت9َِ )للبطائين قال ادلعاصرين، الش يعة مراجع من أكرب كبًناً،

 مرَّة من أكثر اجلمعة، سورة يف ورد الذي ادلضمون ىذا إىل ُيشًن اإلمام احلمًن، أشباهُ  ويقّلدونك يتابعونك
 تبعوه ذلك وبعد وتتابعو، تُقل دهُ  بقيت ذلك مع والش يعةُ  الكاظم، اإلمام ُيسَجن أنْ  قبل القولة ىذهِ  لوُ  قال

َِأنتَِ) 9لو قال ُيسَجن، أنْ  قبل ذلك لوُ  قال الكاظم واإلمام الر ضا، اإلمام إمامةَ  وأنكرو الر ضا اإلمام وتركوا
 معو ذىبوا الشيعة أكثرُ  الر ضا، اإلمام إمامةَ  وأنكرت معوُ  وبقيت تبعتوُ  والش يعة ،(الَحِميرَِأْشَباهُِِوَأْصَحاُبكَِ

 رجعت ذلك بعد نعم الر ضا، اإلمام إىل رجعوا بالقطعية مُسّوا الَّذين الش يعة من قليلٌ  الر ضا، اإلمام وتركوا
 كتب إىل ارجعوا ىكذا، تقول الر وايات البطائين، مع ذىبوا آنذاك الش يعة ُعلماء كبار لكنَّ  الواقفة، بعض

 مع اصطّفوا العصر ذلك يف الُعلماء احلديث،كبار رواة كبار بالوقف، ُوِصفوا الذين أمساء واقرأوا الرجال
 اإلمامُ  وُغي ب ،(الَحِميرَِأْشَباهُِِوَأْصَحاُبكَِِأَنت9َِ )لو قال الكاظم واإلمام األعلى، ادلرجع مع البطائين،
 . وجهوِ  يف ووقفوا الر ضا اإلمام إمامةَ  وأنكروا األموالَ  هنبوا اسُتشهد أنْ  وبعد السجن يف الكاظمُ 

 وجو يف سيقفون والُفقهاء الُعلماء فإنَّ  نعم،9 تقول الر وايات الزَّمان؟ وذاك الغيبة زمان بٌن تشابو ىناك ىل
 أين إىل األبرت، ادلنهج قبةعا إىل احلديث يصل حينما الر وايات ىذه لكم وسُأورد سيظهر، حٌن احُلجَّة اإلمام

 . ﴾ؤَعْفَبساً ٌَحًُِّْ اٌْحَِّبسِ وََّثًَِ﴿! مدائح؟ أم شتائم فهذه! جهة؟ أي إىل بالش يعة، األبرت ادلنهج يذىبُ 

 اٌصٍََّبحَ ؤَلُِِ ثُنًََّ ٌَب﴿ 9لولدهِ  لقمان ووصايا نصائح مجلة يف العاشرة، بعد التاسعة اآليةِ  لقمان، سورة يف حّتَّ 

 ﴾اٌْحَِّريِ ٌَصٌَْدُ اٌْإَصٌَْادِ ؤَٔىَشَ إَِّْ صٌَْرِهَ ِِٓ ًَاغْعُطْ َِشٍِْهَ فًِ ًَالْصِذْ﴿9 لو يقول أنْ  إىل ﴾ثِبٌَّْؼْشًُفِ ُِشًَْؤْ
 مقام يف وىو واضح تعريض ىذا ادلعىن، ىذا ىو احلمًن، حال فحالك صوتك رفعت إذا ولدي يا أنت يعين

 ِِٓ ًَاغْعُطْ َِشٍِْهَ فًِ ًَالْصِذْ﴿ ولده ينصح وىم احلكيم، لقمان ىذا ﴾هََِشٍِْ فًِ ًَالْصِذْ﴿ النصيحة
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 .﴾اٌْحَِّريِ ٌَصٌَْدُ اٌْإَصٌَْادِ ؤَٔىَشَ إَِّْ صٌَْرِهَ
 االسم محلة من إهنا9 الر وايات يف األسرار ربملُ  شخصيةٍ  عن ىنا احلديث األعراف، سورة إىل ذىبنا وإذا

 آرٍَْنَبهُ اٌَّزِيَ َٔجَإَ ػٍٍََْيُِْ ًَارًُْ﴿9 بعدىا والَّيت ادلئة بعد والسَّبعٌن اخلامسةِ  اآليةِ  يف وراء،باع ابن بلعم عن األعظم،

 وََّثًَِ فََّثٍَُوُ﴿ بعَدىا؟ الَّيت اآلية تقول ماذا ﴾ِِنْيَب فَبٔغٍََخَ﴿ األعظم االسم ىنا ادلراد تقول الر وايات ﴾آٌَبرِنَب

 ببلعم خاصَّاً  وليس عامّ  ادلثل ىذا ﴾ثِأٌَبرِنَب وَزَّثٌُاْ اٌَّزٌَِٓ اٌْمٌََِْ َِثًَُ رٌَِّهَ ٌٍَْيَث رَزْشُوْوُ ؤًَْ ٌٍَْيَثْ ػٍٍََْوِ رَحًِّْْ إِْ اٌْىٍَْتِ
 دبقاماهتم ويُكذ بون البيت أىل بأحاديث ُيشك كون الَّذين ىؤالء بآياتنا، يُكذ بون الَّذين لكل   باعوراء، ابن

 يف رواياهتم، يف زلَّمد آل تفسًنُ  ىذا بتفسًني ىو ما وىذا زلَّمد، آلُ  ُىم ا آياتُ ! ادلثل ىذا يهمعل ينطبق
 ﴾فََّثٍَُوُ﴿ اآلية؟ تقول ماذا زلَّمد، آلُ  ُىم ا آياتُ  وأحاديثهم، رواياهتم من والعشرات والعشرات العشرات

 ًَارًُْ﴿9 عنو ينطقُ  ناطقاً  الشَّيطان جعلوُ  الشَّيطان، أطاع الَّذي الكبًن العامل ىذا باعوراء، ابن بلعم ىذا

 عن ينطقون الَّذين ىم الغاوون ﴾اٌْغَبًٌَِٓ َِِٓ فَىَبَْ اٌشٍَّْطَبُْ فَإَرْجَؼَوُ ِِنْيَب فَبٔغٍََخَ آٌَبرِنَب آرٍَْنَبهُ اٌَّزِيَ َٔجَإَ ػٍٍََْيُِْ

 ؤًَْ ٌٍَْيَثْ ػٍٍََْوِ رَحًِّْْ إِْ اٌْىٍَْتِ وََّثًَِ فََّثٍَُوُ﴿ القرآن؟ فووص ماذا العلماء، كبار من كبًن عال ِم وىذا الشَّيطان،

ِهَ ٌٍَْيَث رَزْشُوْوُ  بآياتنا ُيكذ بون الَّذين ﴾ثِأٌَبرِنَب وَزَّثٌُاْ اٌَّزٌَِٓ اٌْمٌََِْ َِثًَُ رٌَِّهَ﴿ ببلعم خاّصة ليس القضية ىذه ﴾رٌَّ
 ولكن وشتيمة، ُسباب ىذا تسّمونُو؟ ماذا غناء؟ مديح؟ نسيب؟ زل؟غ ىذا الكلب، َمَثل َمثَ ُلهم ىؤالء
  .الواقع أرض على موجودة حقيقيَّة أوصاف عن يتحدَّث ُسباب ىذا حقيقي، سباب

 بإمكاين الكرمي، الكتاب يف جاء ما كل استقصيت ما أنا أمثلة ىذه ىذا، مثل من مشحون الكرمي الكتاب
 للوقت؟ أفعل ماذا ولكن اآليات بقيَّة خرجأست أنْ  اآلن، لكم ذلك استقصي أنْ 

 عن ادلؤمنٌن أمًن قال ماذا الببلغة، هنج يف الثَّالثة اخلطبة وىي الشقشقية اخلطبة يف9 الببلغة هنجُ  وىذا
 الرَّوث ،روثوِ  بٌن يعين - َوُمْعتَ َلِفوِنَِثيِلوِبَ ْينَِِِحْضَنيوِنَاِفَجاًِِالَقومِثَاِلثُِِقَامََِِأنِِِْإَلى - !عفان؟ ابن عثمان

 ادلعتَلف كبلمو، معىن ىو ىذا احليوانات، تعتلفُ  كما منو يعتلفُ  الَّذي ادلكان وبٌن الغائط، والفضبلت
 ىذه تسّمونو؟ ماذا وغزل؟ مديح ىذا أيضاً، للحيوانات الرَّوث، ىو والنَّثيل للحيوانات، ادلعتَلف للبشر؟
 شتائم أم مديح ىذا - ِبْطَنُتوِِبوِوََكَبتَِِْعَمُلوَِعَليوَِِِوَأْجَهزَُِِلوفَ ت َِِْعَليوِِِِانْ َتَكثََِِأنِِِْإَلى - الشقشقية اخلطبة

 عن يتحدَّث بطنُو، عَلُّوُ  كان َمن زُلَمَّد آلِ  أدبِ  يف مؤكَّدٌ  ادلعىن وىذا - ِبْطَنُتوِِبوِوََكَبتِْ - وسباب ىذه
، كبلم ىو ىذا منها، ؼلرج ما فقيمُتو البطنة،  .ادلؤمنٌن أمًن كبلم من نفسو ىو علي 
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 يعتذر أنْ  وأراد اجلمل، يوم أسًناً  احلكم ابن دبروان ِجيء َلمَّا ،62 ادلرقم الكبلم الببلغة، هنج نفس يف
َِأَوَلم - قال؟ ماذا بيعِتو، ذبديدَ  رفض بيعَتُو، رفض عليو وسبلموُ  اِ  صلواتُ  األمًن البيعة، غُلد د وأنْ  لؤلمًن

َعِتوِِفيِِليَِحاَجةِاَلِِان،ُعْثمَِِقَ ْتلِِِبَ ْعدِيُ َباِيعِني  - البيعة؟ نكث دلاذا البصرة؟ يف َعَليَّ  َخرَج فلماذا - بَ ي ْ
ا - يَ ُهوِديَّةَِكفِ ِِإنَّها  - ِبُسبَِّتوَِلَغَدرَِِِبَكفِّوِبَايَ َعِنيَِلو - لنستمرّ  ولكن ال؟ أم سباب ىذا يهودية، كف   إهنَّ

 تستعمل ال اآلن الكلمة ىذهِ  صحيح موجودة، اللغوية ادلعاجم اللغة، كتب راجعوا الدبر، فتحة يعين السُّبَّة
ِِإنَّها - ؟مروان عن قال ماذا الدبر، فتحة السُّبَّة معناىا، ويعرفون مستعملو كانت ادلؤمنٌن أمًن زمان يف لكن
 ألن دبره، بفتحة - ِتوِبُسبََِّلَغَدرَِِِبَكفِّوِبَايَ َعِنيَِلو - النَّاس أمام مروان من دبشهد وىذا - يَ ُهوِديَّةَِكفِ 

  النَّاس؟ يهتدي كيف وإالَّ  حقائُقهم تُبٌنَّ  أنْ  البُدَّ  ىؤالء أمثال
 ألنَّوُ  ذلك من شيئاً  يتحسَّس وال يسمعها الكثًن ادلئة، الوثائق يف ىذه الوائلي الشَّيخ أحاديث9 لكم أقول أنا

 احلقائق، تّتضح كي قاسية عباراتٍ  استعمال من والبُدَّ  مساوئها، بيان من البُدَّ  األبرت، الفكر ىذا على تعوَّد
 التعبًن من اللَّون ىذا إثارهِتم، دون من وخزِىم، دونِ  من الكبًنة، ادلشكلة ىذهِ  إىل الش يعةُ  يلتفتُ  كيف وإالَّ 

 سادرين سالنَّا يكون حٌن ُمنب ٍو، ُأسلوبٍ  من البُدَّ  الُقرآن، فعل ما مثل ضروريَّةٌ  والشتائم السُّباب ضرورٌي،
 ؽليزون ال األبرتي، ادلنطق وبٌن الكوثري ادلنطق بٌن ؽُلّيزون فبل مغناطيسياً، تثويبلً  وُمثوَّلٌن ومبَ نَّجٌن ونائمٌن

 ..!!الشَّيطان ومنطق الرَّمحن منطق بٌن
ِالَعَهدَِوَيُخون -9يقول العاص، ابن َعْمروَ  فيها يذكرُ  الببلغة، هنج يف ،73 مرقمة ادلؤمنٌن، ألمًن خطبةٍ  من

ِتَأُخذَُِِلمَِماَِىوََِِوآِمرٍِِزَاِجرٍِِفَأيُِِّالَحْربِِعْندَِكانَِِفَإَذا - الرحم القرابة، يعين ؛اإِللْ  - اِللَِِْويَ ْقَطع
َِلمَِماَِىوََِِوآِمرٍِِزَاِجرٍِِفَأيُِِّالَحْربِِعْندَِكانَِِفَإَذا - ويرُِبق يُرِعد احَلرب ُمقد مات يف - َمآِخَذىاِالسُُّيوف

 - طالب أيب ابنُ  وَزحف األقران وبرَزت السيوف أخذت إذا - َذِلكَِكانِفَإَذاَِمآِخَذَىاِالسُُّيوفِتَأُخذُِ
 عن يكشف أن - ُسبََّتوِالِقْرمََِِيْمَنحََِِأنِْ - يفعل؟ ماذا حيلتو، أكربُ  - َمِكيَدتِوَِِِأْكبَ رَُِِكانََِِذِلكَِكانَِِفَِإَذا

فاعية وسيلتوُ  ىذهِ  دبره، فتحة  9دلعاوية يقول اجلُلجلية قصيدتوِ  يف للشَّاميٌن علَّمها والَّيت! اتيجيةالسرت  الد 
ِلِِ   مقب الِرةِِ  ف ن      ض غُِ الِردِِّ   لِِِسوءاِتكمِكشفَِِوعلمتكم

 9احلقائق من كثًن وفيها مجيلة القصيدة وإالَّ  رلال ماعندي
ِتعدلِِِالِالحقِِِّمنهجِِِوعنِِِليِتنسىِالِالفضلِاويةُِ مع

  9يقول
 لِِ   مقب الِرةِِ  ف ن      ض غُِ الِردِِّ   لِِِسوءاِتكمِكشفَِِوعلمتكم

 9قصيدتو يف احلمداين فراس أبو ُيشًن ىذا إىل.. . الشَّاميون أيها
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ِأمرُِِوالِعليكِنهيٌِِللهوىِأماِِِِالصبرُِِشيمتكِالدَّمعِِِعصيَِِّأراكَِ
ِرُِ ُخسِنالنيِماِواهللِأماِفقلتِِِبالردَّىَِلمة  السِبعتَِِليِيقولونِِِ
ُِِرو   َعمِِْوءتوِِ بسِيوماِرٌدىاِكماِِِِةٍِ  ذلَّ   بمِالّردىِعِِ   دفِفيِرَِ   خيِوالِِ

َِكانِفَإَذاَِمآِخَذىاِالسُُّيوفِتَأُخذَُِِلمَِما - النابغة ابنُ  - َىوََِِوآِمرٍِِزَاِجرٍِِفَأيُِِّالَحْربِِعْندَِكانَِِفَإَذا
 . ُسبََّتوِالِقْرمََِِيْمَنحََِِأنِْ - الشُّجاع الفارس الِقرم، - الِقْرمَِيْمَنحََِِأنَِِْمِكيَدتِوَِِِأْكبَ رَُِِكانََِِذِلك

 9 يقول ىو
ِى       ن ث وانِوُِ     هَِ وجِتَّر       فسِِِِأذيُليِوءتي   سِعنِفتُِ   وكشَِّ

 .القصيدة ىذه لكم اقرأُ  أخرى مناسبة يف ا شاء إنْ  ادلؤمنٌن، أمًن إىل ُيشًن
 كنت قليل فقبل ُكتب، وإىل خطب إىل ُمقسَّم الببلغة هنج أنَّ  باعتبار ،06 ادلرقم الكتاب ،167 صفحة

 طبعة ىي الطبعة ىذهِ  ،06 ادلرقم الكتاب الكتب، قسم ىو ىذا والكبلم، اخلُطب قسم من األرقام أذكر
 !لُو؟ يقول ماذا معاوية، إىل لوُ  كتاب من ،0881 األوىل، الطبعة لبنان، بًنوت، للمطبوعات، التعارف دار
 شكَّ  ال الَّذي ادلعروف النَّسب صاحب ىو حالصَّري - َكاللَِّصيقِِْالصَّرِيحَُِِواَلَِِكالطَِّليقِاْلُمَهاِجرَُِِواَلِ -
 إىل ىند، ابن إىل األوصياء سي د من الكتاب ىذا بالنَّسب، لصيق يعين النَّغل، فهو اللصيق أمَّا أبيو، يف

 أصلُ  ذلا، الكبلب فاستعوت عوت كلبةٌ  إالَّ  معاوية وما معاوية، معناىا؟ ما تعرفون معاوية كلمة معاوية،
 - اللَِّصيق ُمَعاويَة ِإىَل  الصَّرِيح َعِلي   َفِمن ،معاوية قيل اإلستعمال لكثرة العاوية، الكلبة وية،عا أُمُّ 9 الكلمة

 من أنت ما بالنَّسب ُملَصق أنت نغل، أنت لوُ  يقول - َكاللَِّصيقِِْالصَّرِيحُِِواَلَِِكالطَِّليقِِْاْلُمَهاِجرَُِِواَلِ
اً  ُمهمَّةٍ  نشاطات من تفعل كانت وماذا ىند عن ثاحلدي بصدد لستُ  اآلن أُم و، وِقصَّة.. . قُريش  جدَّ
 ..!!. العربية األُمَّة خلدمة

 التبويب حبسب ادلقدسة، قم اإلسبلمي، النشر مؤسسة طبعة(9 النعمة وسبام الدين كمال) كتاب ىو ىذا
 يقول، الصَّادق ناإمام - اهللَِعبدِِِأَبَاَِسِمعتُِ:ِقَالِالصَّيَرفي،َِسِديرَِعنِْ - 2649 صفحة الثاين، اجلزء

 يل، فقال بياهنا، من البُدَّ  أخرى مطالب وعندي سريعاً  غلري الوقت احلاجة موطن إىل أذىب قال، أنْ  إىل
 اإلمام عن يتحدَّث - األُمَّةَِىِذهِِِِمنَِِْذِلكِتُ ْنِكرَُِِما:ِِليِفَ َقالَِ - الصًنيف سديراً  ػُلد ث الصَّادق اإلمام
 اإلمام كبلمُ  ىذا! مديح ىذا يبدو - الَخَنازِيرَِأْشَباهِاألُمَّةَِىِذهِِِِمنَِِْذِلكِتُ ْنِكرَُِِما - ينكرونو دلاذا احُلجَّة

 عليو، ا صلواتُ  القائم على النَّص يف الصَّادق اإلمام عن روي ما والعشرون، احلادية الر واية الصَّادق،
َِذِلكِتُ ْنِكرَُِِما - والعشرون احلادي يثاحلد ،264 صفحة الصدوق، للشَّيخ النعمة، وسبام الد ين كمالُ 

 .الَخَنازِيرَِأْشَباهِاألُمَّةَِىِذهِِِِمنِْ
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ثنا العسكريّ  وإمامنا ،(العسكريّ  الزَّاكي إمامنا تفسًن) 9ىو ىذا ِِشيَعتَ َناَِمْعَشرِيَا -9ادلؤمنٌن أمًن عن ػَلد 
َِواْلُمْنَتِحِلينَِِِشيَعتَ َناَِمْعَشرِيَا - صحيح بشكلٍ  عتقدينادل ادلعتقدين يعين ُمْنَتِحلٌن، - َمَودَّتَ َناَِواْلُمْنَتِحِلينَِ

 حبديثِ  معرفةٍ  دون من َقضيَّةٍ  ُكل   يف برأيو يديل الَّذي الوائلي، أمثال يعين - الرَّأيَِوَأْصَحابِِإيَّاُكمَِمَودَّتَ َنا
 يف زُلَمَّد آلُ  يقولُ  ماذا علمي ال وىو احلقائق يف وُيشك ك ُىناك، واستنكاره استغرابو ويُظهر!! زّلمد آلِ 

ينيَّة ادلؤسَّسةِ  ديدن ىو وىذا ادلخالِفة، اآلراء ويطرح ذلك، ا ذلك يف ومعذورة الرَّمسيَّة، الش يعيَّةِ  الد   َتركت ألهنَّ
 أمًن عنو يتحدَّثُ  الَّذي ىو وىذا اخلرقاء، أرائهم وإىل النَّواصب إىل تلجأ؟ أين فإىل زُلَمَّد، آلِ  حديثَ 

 الطبعة القرب، ذوي منشورات الطبعة ىذه ،15 حديث ،22 صفحة - ِشيَعتَ َناَِمْعَشرِيَا - ؤمنٌنادل
َِوَأْصَحابِِإيَّاُكمَِمَودَّتَ َناَِواْلُمْنَتِحِلينَِِِشيَعتَ َناَِمْعَشرَِِيَا - يقول؟ ماذا ادلؤمنٌن أمًن ادلقدسة، قم األوىل،
ُهمِتَ َفلََّتتِْ - الر وايات ءُ أعدا - السَُّننَِأْعَداءُِِفَِإن َُّهمِالرَّأي  عندىم ما - َيْحَفظُوَىاَِأنِِْاأَلَحاِديثُِِمِّن ْ
ُهم - ودراستو فهموِ  وعلى احلديث حفظ على القدرة  - ِخْواَلًِِاهللِِعَبادَِِفَاتََّخُذواِيَ ُعوَىاَِأنِِْالُسنَّةَِوَأْعَيت ْ
 الِكََلبَِأْشَباهُِِالَخْلقَُِِوَأطَاَعُهمِالرِّقَابَِلُهمَِذلَّتفَِ - يُريدون كيفما بو يتصرَّفون - ُدُواَلًَِِوَماَلو - عبيداً 

 عن يتحدَّث العلم، أىل عن ىنا يتحدَّث وىو حديثُهم، وىذا األَِئمَّة، كبلمُ  ىذا ىذا؟ غزلٌ  ىذا؟ مديح -
  .الش يعة أىل من أم السّنةِ  أىل من كانوا إنْ  العلمية، ادلؤسَّسة

 الَّذين ُىم األقليَّة ألنَّ  األكثرية، عن التقليد، مراجع عن الصَّادق إمامنا قال ماذا9 التَّقليد مراجع روايةُ 
ِِإالََِِّيُكونِاَلَِِوَذِلكَِ -؟ عنو قال ماذا - ِلِديِنوَِحاِفظَاًِِلِنَ ْفِسوَِِِصائَِناًِِالُفَقَهاءِِِِمنَِكانََِِمنِِْفََأمَّا - مدحهم

 بأهّنم َوصفهم الش يعة فقهاء من األكثرية ادلمدوحون، ِقلَّةال ىؤالء - اَلَجِميَعُهمِالشِّيَعةِفُ َقَهاءِبَ ْعضِْ
ُهم - !مدح؟ ىذا فهل ناصبّ  بأنَّوُ  شيعياً  فقيهاً  تصف حٌن ُنصَّاب،  َعن ربدَّث وحٌن - ُنصَّابُِقومٌَِِومِّن ْ
 الواقع عن يتحدَّث إنَّوُ  ُنصَّاب، مسَّاىم - ُنصَّابَِناِِعْندَِِبَِناَِويَ ْنَتِقُصون - أتباعهم وعن ىؤالء تبلمذة

 من مرّ  فيما عليكم قرأهُتا وقد اليهود، أحبار وبٌن الش يعة عند التقليد مراجع بٌن تُقارن الر واية ىذه الش يعي،
م يصفهم أن إىل الربنامج، حلقات ِالُحَسينَِعَلىِيَزِيدَِجْيشِِمنِالشِّيَعةُِضَعَفاءَِِِعَلىَِأَضرَِّ -9بأهنَّ

 لكنَّوُ  وشتائم؟ ُسباب أو مديح ىذا يزيد جيش من أضرّ  بأنَّوُ  للتقليد ومرجعاً  فقيهاً  تصفُ  حٌن - َوَأْصَحاِبو
َِىُؤاَلءِِِِمنِِْقَ ْلِبوِِمنِِْاهللَُِِعِلمَِمنَِِْأنَِِّاَلَجَرم -9الصَّادق اإلمامُ  يقول أنْ  إىل احلقائق، ولبيان احلقيقة بلسان
رُكوَُِِلمَِولِيِّوَِوتَ ْعِظيمَِِِدينوِِِِصَيانَةِِإالَِِّيديُرِِِاَلِِأَنَّوُِ - الش يعة َعوام   من - الَعَوامِّ ِاْلُمَلبِّسَِىَذاَِيدِِِِفيِِْيَ ت ْ
 أي ُملب س ،[كبلوچي] يعين ملّبس ُملب س، بأنَّوُ  يصفوُ  شيعي، تقليد مرجع عن يتحدَّث اإلمام - الَكاِفر
 ! مديح؟ أو شتائم ىذهِ  كافر،

اً  طويلةٌ  والقضيَّة م يصفهم اإلمام شيعة، تقليد مراجع عن ىنا احلديث ،ادلنوال ىذا على جدَّ  ُنصَّاب، بأهنَّ
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م يصفهم م يصفهم مشر، من ألعن حرملة، من أسوأ يعين يزيد، جيش من أسوأ بأهنَّ  وُكفَّار، ُملب سون بأهنَّ
اً  وواضحة صرػلة روايات أماَمكم ىذه كّذبوين، وكذ بوين، شيعة، تقليد مراجع ىؤالء  .جدَّ

 ويريد الوائلي بوِ  يتحدَّثُ  الَّذي ادلنطق فهذا احلقائق، لبيان ضرورة ىناك اللسان؟ هبذا األَِئمَّةُ  حدَّثُ يت دلاذا
 إذا الصَّحيحة اجلادة عن ؼلرجون ىؤالء الصَّحيحة، اجلادَّة عن خارجة فئة ىؤالء الشّتامٌن بأنَّ 9 يقول أنْ 

 مل فهم زلل ها يف وليس وقتها يف ليس ولكن دقةصا وشتيمتهم شتموا وإذا للواقع، خبلفاً  يشتمون كانوا
 وُسبابو يسبُّ  وساب   وشاتٌ  شتَّامُ  ىناك كبًن، فارق التصرُّف، أساءوا ولكنَّهم الصَّحيح الص راط عن ؼلرجوا

، للَّذي وصفٌ  ىو وصف، ىو السُّباب ألنَّ  صحيحاً، ليس  ليس السُّباب كان فإذا للُمسبوب، ُسبَّ
 فهذا للواقع مطابقاً  السُّباب َكان إذا أمَّا الص راط، عن خروج فهذا الواقع أرض على لوُ  وجودَ  وال صحيحاً 

 وفقاً  جاء ىل الصحيحة؟ بالطريقة ُوظ ف ىل ادلناسب؟ الوقت يف جاء ىل ىنا الكبلم لكن صادق، ُسبابٌ 
 أمًن قال؟ ماذا اإلمام ولذلك الطريق، عن خارجاً  يكونُ  ال السَّاب فإنَّ  كذلك يكن مل إذا احلكمة؟ لنسق

  9الشَّاميٌن سبُّوا حٌن ألصحابوِ  قال اإلمام ادلؤمنٌن،
 فيو يُظِهرُ  الَّذي ادلناسب ادلوطن يعرف ال السَّب، كثًن يعين َسبَّاب، - َسبَّابِينَِتُكونُواَِأنَِِْلُكمِأَلْكَرهُِِِإنِّي

 مكان، كل   يف ُسبابَو ينشرُ  الذي السبَّاب، ساب ٌن، يسول - َسبَّابِينَِتُكونُواَِأنَِِْلُكمِأَلْكَرهُِِِإنِّي - السب
 األحاديث كهذهِ  الببلغة، كنهج كالُقرآن، فهو الساّب، أمَّا ادلناسب، غًن ادلوضعِ  ويف ادلناسب ادلوضع يف

 يف السُّباب يستعملون كيف يعرفون سابُّون ىؤالء ادلؤمنٌن، أمًن عن الصَّادق، إمامنا عن والر وايات،
 القاضي القاضي، مثلما أسلوبٍ  ضلوُ  ولكنَّوُ  ىي، كما للحقائق وكشفٌ  وبيانٌ  تصريحٌ  السُّباب ألنَّ  ِو،موضع

 قاتل، ىذا9 يُقال متَّهم؟ لو يقال ىل عليو ثبت إذا ولكن ُمتَّهم، للشَّخص يُقال احلكم، ُيصدر أنْ  قبل
 تثبت، أنْ  قبل ولكن األوصاف، ىذه تُذَكر أنْ  يقتضي ادلقام ألنَّ  دلاذا؟ اجلرؽلة، ُتذَكر سارق، ىذا9 يُقال

ا الشَّخص يصف ال القاضي  حّت ،(يُدان حّت بريء ادلتهم9 )معروفة القاعدة ولذلك ُمتَّهم، بأنَّوُ 9 يقول وإظلَّ
 أنَّ  األمر يف الغريب .وجليةً  واضحةً  صارت الصورة أنَّ  أعتقد جرؽلُتو، تثبت حّت حقيقي، بشكل يُدان

  .السُّباب أسلوب يستعمل نفسوُ  ىو الوائلي الشَّيخ
ِ:89ِبرقمِالمرقمةِالوثيقةِلناِاعرضواِرومِالكنترولِرجاءا

 مو بادلرحاض، تذبو وتشيلو باحلذاء كلو للتاريخ وتدگو احلذاء تلزم مو ىاه، غًنه؟ لو التأريخ ىذا ىو مو]
 باحلذاء كلو للتاريخ وتدگو احلذاء تلزم مو ىاه، غًنه؟ لو التأريخ ىذا ىو مو غًنه، لو التأريخ ىذا ىو

 .[غًنه لو التاريخ ىذا ىو مو ىاه، بادلرحاض تذبو وتشيلو
 ىو؟ ما التأريخ ادلراحيض، يف ذلك بعد ويُلقيو باحلذاء يضربو أنْ  يُريد التأريخ يسبُّ  ىنا الوائلي الشَّيخ
 ورلموعات، فرق عن ربكي أشخاص، عن ربكي ادلعلومات ىذه ُصَور، عن معلومات، عن عبارة التأريخ
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 ألنَّ  والشَّتائم السُّباب من اللون وىذا األسلوب ىذا يستعمل الوائلي الشَّيخ! بسباب؟ ليس أو ُسباب ىذا
 تسبَّ  أنْ  ؽلكن نباتاً، شيئاً  تسبَّ  أنْ  ؽلكن مجاداً، شيئاً  تسبَّ  أنْ  ؽلكن فقط، لؤلشخاص ليس السُّباب

 الشَّيخ ىنا شيء، أو شخصٍ  يف قبيحٍ  وصفٍ  لبيان التعبًن وانأل من لونٌ  ىو السُّباب احليونات، من حيواناً 
 التأريخ، بكتب ادلتمّسكٌن من ىو كان وإن برأيو، التأريخ قبح يبٌّن  أنْ  يُريد دلاذا؟ التأريخ، يسبّ  الوائلي
 يف بوِ  يُلقي ذلك بعد ُثَّ  باحلذاء، التأريخ يضرب أنْ  فًنيد األسلوب، ىذا يستعمل اآلن ىو بالنتيجة ولكن

 . ادلراحيض
ِ:57ِبرقمِالوثيقةِلناِأعرضواِرجاءا

 هبايد وؽلشون عليل يسّووه واحد عليها ويركبون بعًنة ذلم يشرتون أن مصرّين علا ىالسنة عزم عندىم كان]
 تنّبهلي، ىاه واقع أحچيلك ال، أنا قصة أحچيلك دا مو انا ال العليل، يطلعون زين، تنّبهلي بلندن، بارك

 ال ال أبداً  رسلهم، على ذولو تتصّور انت ىذولو زين، شوية تنّبهلي ىذا، واقع ال لطيفة، أحچيلك دا مو
 ػلولّلي يريد مهزلة، مسخرة إىل احلسٌن ػلوللي احلسٌن، ػلولّلي يريد اللي ىذا كبلم، ببل رسلهم على مو

 بأي عصر بأي أنتو عاجن ولك ملّبس، ايذّبن وأربعة هتلهل مرّة شنهو ادري ما ملّبسيو قاتل فرد احلسٌن،
 من ىذا الوضع وشنو اآلن، بياحالة وين إحنا جراحَنا، على تلعبون جراحنا على ترگصون دا ليش أنتو تأريخ
 .[أحياء وىمَّ  ابّلوعة أدفنهم هبؤالء اظفر لو أنا وا9 لو گلت إنتو، وراكم

 يف فعبلً  موجودة النَّاس من عةرلمو ! فعبًل؟ موجودة رلموعةٍ  مع يتحدَّث حٌن بسباب ليس أو سباب ىذا
م ؼُلاطبهم فحٌن لندن، مدينة  سبّكن لو أنَّوُ  من يقول وحٌن بُسباب؟ ليس أو ُسباب الن عاج نِعاج، بإهنَّ

 يف احلسٌن َخَدَمة يدفن أنْ  ويُريد ادلراحيض؟ يف التأريخ يدفن أنْ  يريد دلاذا أدري ال بالوعة، يف أحياء لدفنهم
 احلسٌن وخدمة ادلراحيض؟ يف التأريخ يدفن فلماذا !أدري ال باجملاري؟ الوائلي الشَّيخ عبلقة ما البالوعة؟

 أنْ  يريد صحيح، سباب ىذا نظره يف ىو بسباب؟ ليس أو سباب ىذا حال أي   على البالوعة؟ يف يُدفنون
 ىذا يظهر ال البيت لأى أعداء مع ولكن البيت، أىل شيعة من نفرَتوُ  يُبٌن   ىو ادلشكلة لكن نفرَتُو، يُبٌن  

 !!األمر
ِ:75ِبرقمِالوثيقةِلناِاعرضواِرجاءاًِ

 شايف، عالشيعة، يذبّوىا زبالة شكو احلقيقة عندىم اكو اش علا إلنا، إل من؟ ينسبوه ىذا ال،9 الثاين الرأي]
 ىذا شايف، ظلم، ىذا ليش، األسف، مع ىاه، إذلم زبالتهم أحياناً  زبالة، أكو تتصّور إيش شيء، كل يف

 اإلمام، انصب مباشرةً  رأساً  اإلمام انصب يعين فاْنِصب، فرغت فإذا9 ىكذا اآلية يقرون الشيعة يقول الواقع
 عدنا أكو أشوف أدّورىا لتفاسًننا أرجع خل قلت يعلم، ا لتفاسًننا، ارجع خل قلت الر واية قرأت أنا زين

 عندنا9 تفضل تفاسًننا إىل أجيت ا،عندن موجود ىذا ىالرأي أشوف أرد سلّرف، رأي ولو رأي ىيچي
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 تفسًن مثبلً  الطباطبائي، السي د تفسًن أفرض مثبًل، للطربسي، البيان رلمع الطوسي، للشَّيخ التبيان أمهات،
 وال وكيلك ا أبداً، التفاسًن من عندي تيّسر دبا مرّيت الّلخ تفاسًن ادثة، التفاسًن من أفرض الكاشف

 .[!أدري؟ ما منٌن رّة،بادل احلچاية أثر إذلا
 من رأياً  يصفُ  حٌن ال، أم البيت أىل كبلم ىو ىذا النَّظر بغض   زبالة، بأنَّوُ  الرأي ىذا وصف حينما اآلن

 األَِئمَّة، كبلمُ  الكبلمُ  وىذا بالك فما اآلراء، من رأي ىو ما! ال؟ أم وشتيمة ُسباب ىذا زبالة، بأنَّو اآلراء
 السَّادسة، الطبعة إيران، األسوة، دار طبعة الطبعة ىذه الشَّريف، الكايف ىو اوىذ الصَّادق، اإلمام كبلم

 إمامنا عن الثَّالثة، الر واية ادلؤمنٌن، أمًن على والنَّص اإلشارة باب ،215 صفحة قمري، ىجري 0317
 فَشَغْذَ فَئِرَا﴿ :ِذْكُرهَِجلَِِّاهللُِِفَ َقالَِ -9وسّلم وآلِو عليوِ  اُ  صّلى ا رسول عن احلديث وينقل الصَّادق،

َِعََلنَِيًة،َِفْضَلوُِِفََأْعِلْمُهمَِوِصيَّك،َِوَأْعِلنَِعَلَمكِفَاْنَصبِِْفَ َرْغتَِِإَذا:ِيَ ُقول ،﴾فَبسْغَتْ سَثِّهَ ًَإٌَِى فَبْٔصْتَ
َِوآِلوَِعَليوِِِاهللَُِِصلَّىِفَ َقالَِ َِثَلثَِعاَداهَِمنَِِْوَعادَِِِوااَلهَِمنَِِْوالِِِاللَُّهمََِِّمْواَلهِفَ َعِليَُِِّمْواَلهُِكْنتَُِِمنِْ:
  .طويلة والر واية الر واية آخر إىل - َمرَّات

 أوثق يف الصَّادق اإلمام حديث ووَصف ا، رسول حديث َوَصف بالر وايات جهلوِ  من ىو يعلم، ال ىو
 ىذا الدليل الكايف، على تهّجمي دائماً  يقرأُه، مل وىو عليو يتهجَّمُ  الَّذي الشَّريف الكايف يف الطائفة، ُكتب
 من األوَّل النصف يف وىي األوَّل، باجلزء يبدأ ما أوَّل كتاباً  يقرأ الَّذي األوَّل، اجلزء يف موجودة الر واية

 ىذه على يطّلع أنْ  تضعيفو يف آراَءه يبدي ودائماً  الكايف على اطّلع قد كان إذا أنَّوُ  ادلفروض الكتاب،
 العلماء كتب قرأ قرأ وإذا النَّاصب، بالفكر مشبع الرَّجل البيت، أىل حديث يقرأ وال يقرأ مل الرجل الر واية،
 فحٌن كذلك، ليس الواقع إنَّ  يل وقولوا الواقع، ىو ىذا النَّاصب، بالفكر بدورىا مشبعةٌ  ىي اّليت الش يعة

 وسباب شتائم ىذه شيعيَّاً، يَّاً،ُسن الرأي ىذا كان العلمية، اآلراء من لرأي ،(زبالة9 )الوصف ىذا يستعمل
 من وىذا الصَّادق، اإلمام وحديث ا رسول حديث إىل تذىب الشتائم وىذهِ  بالك فما شتائم، ال؟ أم

 بأنَّوُ  البيت أىل حديثَ  يصفَ  أنْ  عن توفيُقوُ  دلنعوُ  ُموفَّقاً  الوائلي الشَّيخ كان لو الوائلي، الشَّيخ توفيق سوء
 البيت أىل َفهمُ  وىو الطريقة هبذهِ  اآليات فهم أنَّ  ويعتقدون ادلعاين ىذهِ  يتعلَّمون ش يعةال والشَّباب زبالة،
 . ذلك يقول الَّذي ىو الوائلي جناب الوائلي ألنَّ  زبالة،
ِ:77ِالمرقمةِالوثيقةِلناِاعرضواِرجاءا

 مادري والعٌن ة،العرت  ىبلك واذلاء كرببلء، الكاف كهيعص،9 لك يقول غلي مفسر فد لك تلقى قد انت]
 القرآن القرآن، روح عن بعيدة ىوايا تفاسًن ىاي ال ىذا، شلون مدري ىاحلجي من لك يسطر ويقوم شنو،

 مغزل عندىا واحدة عقلية ىاي يعين، ىالبسيطة شلون ادلادري ىذه هبااوالت غلي ما الضَّخم ىالعطاء
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 .[األحوال من حبال اليقبل التفسًن من ىاللون أبداً، األحوال من حبال يقبل ما ىالكبلم مو سلرفة، عجوز
 الَّيت األوىل للر واية بالن سبة احُلجَّة، اإلمام عن منقول احلديث ىذا أنَّ  يعلم وىو احُلجَّة، اإلمام حديثُ 
ا وصفها  عتقدي ال لكنَّوُ  احُلجَّة، اإلمام عن منقولة الر واية ىذه أنَّ  يعلم ىو ولكن هبا، يعلمُ  ال زبالة بأهنَّ
 للسي د احلديث رجال وُمعجم النَّجاشي رجال يف ادلوجودة والقذارة الُقمامة حبسب الر واية أنَّ  باعتبار بذلك،
 الكتاب ىذا يف ادلوجودة والَقذارة الُقمامة على ونطل ع النَّجاشي رجال إىل نعود فحٌن ضعيفة، الر واية اخلوئي
 الر واية أنَّ  صلد الكتاب ىذا يف ادلوجودة الزبالة على ونطّلع وئي،اخل للسي د احلديث رجال ُمعجم إىل ونعود
اً  السَّند ضعيفةُ  ىذه  اإلمام كبلم عن يتحدَّث الوائلي الشَّيخ جناب ولذا اخلوئي، السي د يقول كما جدَّ

 قول عن نَّظرال بغض  ! بسباب؟ ليس أم ُسباب ىذا! سُلر فة عجوز كبلم ىذا9 يقول الُقرآن تفسًن يف احُلجَّة
 الوائلي عبلقة ما أدري وال سُلر فة، عجوز كبلم الكبلم ىذا بأنَّ  اآلراء من رأي عن تقول حٌن احُلجَّة، اإلمام
 يف حبثت إنَّين9 قال زبالة، بأنَّو الصَّادق اإلمام حديث ووصف ربدَّث حٌن قليل قبل فهو بالتخريف، أيضاً 
 كبلماً  يصفُ  فحٌن ُىَو، ُىوَ  التكرار ُىَو، ُىوَ  ادلنطق ُتبلحظون سُلر ف، رأيٍ  عن ولو الش يعي ة التفاسًن تلك

 ىناك الُكُتب، يف موجود ىذا لكن الر واية، ىذهِ  بصحَّة يعتقد ال الوائلي أنَّ  لنفرتض احُلجَّة، لئلمام منسوباً 
 !الطريقة؟ هبذهِ  يتجرَّأ فلماذا ذلك، قال اإلمام أنَّ  احتمال

 الرَّازي، الفخر تفسًن إىل كبلمو يف يستندُ  وىو عليكم ذلك قرأت وقد ،(علمي تفسًنٍ  ضلو) كتابوِ  يف أمَّا
 ويسمي الرَّازي، الفخر تفسًن على للُقرآن تفسًنَهُ  ويبين عليو ويعتمد صحيح كبلم الرَّازي الفخر كبلم
 ىراء ىراء؟ واذلاء كبلم كافال نقول ال دلاذا9 فيقول يستهزيء ذلك وبعد عبثيّ  بأنَّوُ  احُلجَّة اإلمام تفسًن

 أم الرأي ذلذا وشتيمة ُسباب ىذا ،صفصطائي والصاد عي ، والعٌن يروى، والياء! باستهزءا؟ ليس أم استهزاء
 ويُريد بالن عاج يصفهم احُلسٌن َخَدمة َيسبُّ  9الوائلي أنَّ  ىذا التوفيق سوء احُلجَّة، اإلمام كبلم ىو وىذا ال؟
 كبلم يسبُّ ! زبالة بأنَّو ا رسول وكبلم الصَّادق اإلمام كبلم يصف! أحياء وىم ةبالوع يف يدفنهم أنْ 

  .مغزل عندىا عجوز سُلر فة، عجوز كبلم الكبلم ىذا فيقول احلجة اإلمام كبلم بأنَّوُ  عامل وىو احُلجَّة اإلمام
 ويصفوُ ! الوائلي ىو ىذا نولك ىذا، مع غلتمع ال ىذا! مغزل؟ وعندىا سلر فة عجوز كيف أتصّور ال وأنا
 تفسًن إىل يعود ىذه، رأيوِ  بُنية يف النَّواصبِ  كبلم على ويعتمد عبٌث، وبأنَّوُ ! عي   وبأنَّوُ ! صفصطائي بأنَّوُ 

 الرَّجل يصبح آخر، شيء إىل يتبّدل النَّواصب إىل يأت حٌن ولكنَّو. ذلك لكم بّينت وقد الرازي الفخر
 !! مهّذباً  ُكن قكأفا َوس ع واسع، أفق صاحب
ِ:الشُّهداءِسيِّدِدمِنجاسةِعنِيتحدَّثُِِوىو59ِِبرقمِالوثيقةِرجاءاًِِلناِاعرضوا

 ترب الش يعة ينگلون جاي شكثر سنة 0231 ىذه زين، تقريباً، سنة 0231 الو انقتل احُلسٌن األن]
 أنتو تفٰهمين ما لص؟ؼل ما ىالگد يعين األطلسي ايط ىو شنهو احلسٌن دم يل تقول ما عليها، يصلون
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 مع غريب وا، غريب بعقلو، ػلچي لو بأذنو ػلچي ػلچي من يتكّلم الواحد يعين ىالذىنية ىالعقلية
 عنده واحد شلكن ما زين، صلس، الدَّم أن الدم، حبرمة تقولُ  كلها أيديكم بٌن كتبنا ىذهِ  بعدين ُثَّ  األسف،

 بأن ىالشكل عندنا ما ال دم، بيها ألن بيها أن تگولون ذبون اَلمَّ  انتوا زين، عليو، ويسجد بدم يُلّطخ شيء
 ..[ىادلعىن مي ما اطبلقاً  احلسٌن دم بيها
 ىذا احلسٌن دم فيها تربة ىناك كان إذا ادلثال، سبيل على تربة ُىناك كان إذا يعين ىذا؟ اعتقاد سوء أيّ 

 نسجدُ  عليها، نسجد ليس الرتبة ىذه على دّلونا الرتبة؟ ىذه ىي أين عليها، يسجدُ  ال للوائلي بالن سبة الرتبة
 ضلن كرببلء تُربة ىذهِ ! عليها نسجدُ  وليس ذلا، نسجدُ  احُلسٌن دمُ  فيها الَّيت الرتبة تقولون، ما وقولوا ذلا

 ىذه نُقد س احُلسٌن ؼلدمون كانوا ومن احُلسٌن عائلة ركبتها ودواب وخيول حيوانات حوافر ألنَّ  نُقد سها
 وىذا الرتبة؟ ىذه ىي أين..!! عليها نسجدُ  وال ذلا نسجدُ  احُلسٌن دماء فيها تُربة وإالَّ  ىذا، ألجل الرتبة

 يأت وحٌن لذلك منعقداً  ليس ادلقام ولكن بالتفصيل، عنوُ  أربدَّث وأن أُفص لو وأنْ  أُبّينو أنْ  بإمكاين الكبلم
 وقلتُ  ُمنفعل أنَّين أحدٌ  يتصوَّر ال كي القادمة، احللقات يف ونتحدَّث سنتحدَّث الصَّبلة معاين عن احلديث

 .أبداً  النفعال، أو بانفعال الكبلم ىذا
 رشد البن الوائلي الشَّيخُ  ػُلبُّها الَّيت الكتب من ،(ادلقتصد وهناية اجملتهد بداية) 9يدي بٌن الذي الكتاب ىذا

 1101 األوىل، الطبعة ناشرون، الر سالة مؤسَّسة طبعة الطبعة ىذهِ  ادلعروفة، ادلخالفٌن ُكُتب من القرطب،
 ماذا ،ادلوتى من َغسلو أو ُغسلو غلب فيمن 9الثَّاين الفصل ،108 صفحة اجلزائري، سامل أعدَّهُ  ميبلدي،

 - الُسنَّة فقهاء مجهور - الجمهورِفإنَِِّالمشركون،ِالمعتركِفيِقَ تَ َلوُِِالَّذيِأعنيِالشَّهيدِفأمَّا - يقول؟
 الَّذي الشَّهيد أنَّ  يعتقدون، ىكذا الُسنَّة فقهاء أكثر يعين يُغسَّل، ال - َغسلوَِِِتركِِِىعلِالجمهورِفإنَِّ

 من َغسلو غلب فيمن9 الثاين الفصل ،108 صفحة ىذا طاىرة، ِدماءهُ  ألنَّ  دلاذا؟ يُغسَّل، ال ادلعركة يف يُقتل
ِفيِقَ تَ َلوُِِالَّذيِأعنيِالشَّهيدِافأمَِّ -9يقول أنْ  إىل - غسلهمِيجبِالَّذينِاألمواتِوأمَّا - 9ادلوتى

ِأمرِوسّلمِعليوِاهللُِِصّلىِاهللِرسولِأنَُِِّرويِِلَماَِغسلوِتركِعلىِالجمهورِفإنَِِّالمشركونِالمعترك
 أنَّ  ُمرادي عليهم، ُيصلَّ  ومل الكبلم َىذا عن النَّظر بغض   - عليهمُِيصلَِِّولمِبثيابهمَِفُدِفنواُِأُحدِبقتلى
 من اجلمهور أنَّ  ،(ادلقتصد وهناية اجملتهد بداية9 )كتابو يف القرطب رشد ابن يقول كما ةالسنَّ  فقهاء مجهور

  .دمائو لطهارة دلاذا؟ ادلعركة يف ادلقتول الشَّهيد غسل بعدم يقولون فقهائهم
ا احلسٌن دماء عن يقول يقول؟ ماذا والوائلي اً، صرػلاً  وكان واضح كبلموُ  صلسة، دماء إهنَّ  لو الرتبة وأنَّ  جدَّ

 بنجاسة يقولون الَّذين ادلراجع عن أربدَّث أنْ  أُريد ال أنا عليها، ُيسجد ال احُلسٌن دماء من شيء فيها كان
 بنجاسة نقول حٌن بشتيمة؟ ليست أم شتيمة ىذهِ  ولكن إليهم، اإلشارة مرَّت وقد حياتو، يف ادلعصوم دم
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 ليس احُلسٌن أنَّ  وإمَّا شهيداً  ليس احُلسٌن أنَّ  مَّاإ! بشتيمة؟ ليست أم شتيمة ىذه شهادتو بعد احلسٌن دم
 مسلماً؟ ليس ألنَّوُ  شهادتِو؟ بعد صلسة احُلسٌن دماء دلاذا! شهادتِو؟ بعد صلسة دماؤه فلماذا!! ُمسلماً 
 يقصد ال الوائلي قطعاً  ال؟ أم ُسباب ىذا شهيداً؟ ليس ألنَّوُ  طاىرة، دماؤه ادلعركة يف استشهد إذا فادلسلم

 وقد والش يعة الُسنَّة من والتصفيق اإلعجاب يلقى دائماً  الرَُّجل وألنَّ  يهذي، الرَّجل يهذي، إنَّو ادلعاين، هىذ
 أنَّ  أشهد ا، ويل بكرٍ  أبا أنَّ  أشهدُ  نقول أنْ  مانع ماكو9 قال حٌن لوُ  السّنة من التصفيق أصوات مسعتم
 !!احُلسيين ادلنرب ميدلع الوائلي لشيخنا التصفيق وعبل ا، ويلُّ  عمر
 ىذا صَلس َدمٌ  إنَّوُ  احُلسٌن دم عن يقولُ  حٌن ولكن الَتعبًن، تتجاوز األحيان بعض يف القضايا! أقول؟ ماذا

 ولدكم ىذا ألىلوِ  ويقال الشَّعب احلشد من بقتيل يؤتى اآلن أنتم؟ تقولون ماذا! ِبسباب؟ ليس أم سباب
 الكبلم ىذا سيقولون؟ ماذا الش يعة، عامة من الناس، عامَّة من ىوو  دبسلم، ىو وال بشهيد ىو ما صلس دموُ 

 يف ُعمره يقضي شخصاً  أنَّ  التوفيق سوء على عبلمة من ىناك ىل تقولون؟ ماذا أنتم أنتم،!! للُحسٌن يُقال
 وعلى الضَّبلل على أوضح عبلمة من ىناك ىل! الطريقة؟ هبذه احُلسٌن عن ويتحدَّث احُلسٌن خدمة
 ومرَّ  علينا الكبلم ىذا مرَّ ! يزيد؟ راية ربت يُقاتل بأنَّو احُلسٌن عن يقول شخصً  عن احلق   منهج عن داالبتعا

 قائد ىو من اسطنبول، يف ادلسلمٌن مع يقاتل كان ،38 سنة يف احلسٌن أنَّ  الوائلي يتحدَّث أمل الكثًن،
 احُلسٌن يُقاتل حينما بُسباب ليس أم بسبا ىذا التأريخ، ُكتب إىل عودوا معاوية، ابن يزيد ادلعركة؟ ىذه
 ! ادلنوال؟ ىذا على الكبلم وبقيَّة يزيد راية ربت
 ادلنطق حدود يف السُّباب ذلك كان إذا! علي؟ وآلِ  علي   أعداءَ  الش يعةُ  يسبّ  أنْ  على الوائلي يعرتض دلاذا
 يف ىو كما افرتاءاً، يكون ال أنْ  قليل قبل الكبلم مرَّ  كما احلكمة، قواعد وحبسبِ  الواقعية حدود ويف

 أمثلة إىل أشرتُ  اّليت ادلعصومٌن كلمات يف ىو كما الببلغة، هنج أسلوب يف ىو كما الُقرآين، األسلوب
 وأشياعهم وحديثهم البيت أىل جهة يف والشتائم، السباب يف الوائلي، حال ىذا قليل، قبل منها عديدة

 !الوائلي؟ يتحدَّث ذاما البيت أىل أعداء جهة يف أمَّا وأوليائهم،
ِ:59ِالمرقمةِالوثيقةِلناِاعرضوا

 تصّدرىا، اخلًنية اجلمعية مال اجمللة ىذي اإلسبلمية، زين اآلداب رللة من األخًن العدد قريت بالصدفة أنا]
 ىذا؟ شنو يقول زجاج، يضرب أو مثبلً  درباشة بروحو واحد أنَّوُ  يعين ادلتَّبع ىالطقس عن يسأل واحد فد

 أبداً، هبذا أنقدك ما أنا طيب ادلعجزة، طريق عن وجوده يثب ت ا األولياء بعض لؤلولياء، معجزة هىذ يقول
 با متصل أنَّوُ  على يربىن وجوده يظهر يريد ىا والويل ويل بدعاء يستعملها ىذا أن تقول دلا أنقدك ما أبداً 

 [مقبول وجو اذلا شلكن أگول غًنه، وتضرّ  متضرّه ىاألشياء أنَّ  بدليل
 على هبا ِاهنال الَّيت الشَّتائم أو الُسباب أو ااِلستهزاء ألوان من لونٍ  أي يُبدي وال الوائلي الشَّيخ يعرتض ال
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 !قليل؟ قلبل مرَّت الَّيت وشتائمو ُسبابو فأين البيت، أىل وعلى البيت أىل حديثِ  وعلى احُلسٌن َخَدمة
ِ:55ِالمرقمةِالوثيقةِلناِاعرضواِرجاءاًِ

 أنا أجي ال آخر، شيء ىذا وعند شيء ىذا عند العبادة وسيلة العبادة؟ وسيلة شنو العبادة، وسيلة وىس]
 ىيچي يسّوون بروسهم يهّزون گاعدين مسطولٌن شنو ذوال يقول ناس بعض عندنا أكو ىاه، بذيء أصًن

 ألن احرتمو، ىذا، من أعلى هتذيب عندك أنت خّليك ىكذا، ا إىل توّصلو وسيلة عنده ىذا ىاه؟ ا ا
 .[ىاه وأشياء أشياء وعندك مثلو، عندك ىم انت كما ا، إىل الوصول باذباه يتحّرك دا اآلن ىذا

 دلاذا عبادة، وسائل ىذه ا، إىل يصلوا أنْ  يريدون ىؤالء أعلى، هتذيب عندك مهّذب خّليك بذيئاً  تكن ال
 اجلهة ىذه يف فقط يكون األدب! البيت؟ أىل يثحد ومع البيت أىل شيعة مع األسلوب ىذا يستعمل ال

 . والنَّتائج اخلواتيم ىذه ىي! خواتيمها؟ من تُعَرف األمور أليس األبرت، ادلنهج منطق ىو ىذا دلاذا؟
 الرُّومانسية النَّغمة ىذه على النَّغمة، ىذهِ  نفسِ  على ىذهِ  اجلدية ِحدَّة أكسر أنْ  ألجل الربنامج عليكم طال

 من ادلشاىد ىذه الفيديو، ىذا معاً  نشاىد. العايل التهذيب أصحاب من نكون أنْ  بذيئاً، تكون ال أنْ 
  ..!!القادرية الطريقة أتباع طقوس

 حّتَّ ] يتحفَّز وكأنَّوُ  ادلصّورين بعض أو ادلصّورين أرى حلوة ىزّة معكم، كنَّا ليتنا يا اجلميع من ا تقبَّل
 مثل[ عايل هتذيب على خّليكم حلوة، مجيلة  ةچدب  ُزمبلءه، من خلجلا ياخذه كان يبدو بس ويّاىم، چيدب 
 آخر فيديو. وتعاىل سُبحانو ا إىل للوصول وسائل وىذه واسعة آفاقكم ا، رمحوُ  الوائلي الشَّيخ يقول ما

 9الفيديو أعرضوا رجاءاً  إسرائيل يف لليهود الرَّقص ىذا مثل ديين رقص أيضاً  مجيل
اً، عايل وذوق[ برىدنة] يتحرَّك جداً  متألقاً  نكا األخًن ىذا  يعين ا، إىل للوصول وسائل ُكلَّها ىذه جدَّ
اً  طويبلً  صار الربنامج وقت..!! وسائل أيضاً  وىذهِ  ا، إىل للوصول وسيلة زّلمد آل  من أعتذرُ  وال جدَّ

 إنْ  غد يوم حلقة يف تأتينا احلديث ةبقيَّ ..!! يتعب أنْ  وعليو يصرب أنْ  عليو احلقيقة يطلب أنْ  يريد من ذلك
 ..تعاىل اُ  شاء

  ... الَقَمر رَِعايَةِ  يف  أَْترُكُكم
 اإلْٔزَشِْٔذ ػٍََى ًَُِزَبثِؼٍِنَب ُِشَبىِذٌِنَب ًًَُخٌُهِ ًُخٌُىِنَب ػَْٓ اٌىَشْةَ إوْشِف احلُغَني ؤَخٍِهَ ًَخْوِ ػَْٓ اٌىَشْةِ وَبشِفَ ٌَب

  ... احلُغَني ؤَخٍِهَ ثِحَكِّ

  ... اهلل ؤَِبِْ يف ... خٍَّؼبً اٌذُّػَبء ؤَعإٌَُىُ. .. اٌشَّبشخ ىزهِ ٔفظِ ػٍى غذاً ٍزمبٔبُِ
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ِ:وفيِالختام
الِبُ  ّدِم  نِالتنبي  وِال  ىِأنّن  اِحاولن  اِنق  لِنص  ويِالبرن  امجِكم  اِى  يِوى  ذاِالمطب  وعِالِ

س  جيلِالبرن  امجِيخل  وِم  نِأخط  اءِوىف  واتِفم  نِأرادِالدقّ  ةِالكامل  ةِعلي  وِمراجع  ةِت
ِبصورةِالفيديوِأوِاألوديوِعلىِموقعِزىرائيون.

 
 
ِ

ِمعِالتحيات
ِال ُمتابَعة
ِزىرائيون
ِى 7915ِ
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