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 ًَاٌثََّّأٌُْ اٌرَّاسِعَحُ حُمٍََحَاٌْ

 طدِاساٌ اجلُضْءُــ  فَاطَِّح َّا ٌَثَّْهِ
 

ـه   ...  بػىنىاًتٍ  أىبٍػنىاًئيٍ  أىخىوىاًتٍ، ًإٍخوىًتٍ  عىلٍيكيم سىَلى
 ..!!فىاًطمىة يىا لىبَّيكً : اٙتتقدِّمة اٗتلقاتً  ًف  مىرَّ  الَّذم نفسيوي  العنوافي  ىو العنوافي 
رىياتً  ًِبسىبً  زىماني  مىقطعو  تىشخيصً  إىل اٙتاضيةً  اٗتلقةً  ف بًنا اٗتديثي  كصل  فيو، كقعت الَّيت األحداثً  ٛتي
ليَّان  كىاًضحان  أثرىهي  كىتىرؾ الزَّمان اٙتقطعً  ىذا ف جرل ٞتَّا جانًبان  لكم كسأعرضي  ًمفصليَّان  مىقطعان  كاف  العىقلً  على جى

 اٗتىسىن ابن اٗتيجَّة أعين عليو كسَلموي  اً  صلوات زىماًِنم بإماـً  الشِّيعةً  عَلقة كعلى عيمومان  الشِّيعيٌ 
ا البشر ًمن ٛتموعتني ىناؾ أفَّ  إىل معكم كىصلتي  لكنَّين الكىَلـ، من تقدَّـ ما أيًعيدى  أفٍ  أريدي  ال العسكرم،  ُهي

 .اٙتسيحيَّة كاجملموعةي  الشِّيعيَّة اجملموعةي  كُها اٙتهدكٌم، ٙتشركعبا ًارتباطان  األكثر
تغاؿ ف فاطمة قىرية ف جرل ما خيَلصةً  ف أيضان  كتىقدَّـ  سنة ف للعالً  ييعلىن أفٍ  البيدَّ  الثَّالث السرَّ  كأفَّ  الُبي

 ف كبيِّنةه  كاضحةه  تغيرياته  حدثت كقد أخرل، مرَّةن  الكَلـ أيعيد أف أريدي  كال جرل الَّذم كجرل ،1960
 شيء ا٘تمسينات قبل الفاتيكاف بأفَّ : يقولوف للفاتيكاف ييؤرِّخيوف الَّذين أفَّ  حّتَّ  للفاتيكاف الدَّاخلي البيت
 بعد ما كفاتيكاف ا٘تمسني، قبل ما فاتيكاف للفاتيكاف، ييؤرِّخ من فيهناؾ آخر، شيءه  ا٘تمسينات كبعد

 استطاع ككيف اٙتسيحي الوىاقع ف اإلبليسي اٙتشركع حىركة عن بوضوحو  تينبئي  الَّيت التفاصيلي  كمرَّت .ا٘تمسني
ت كعرفوىا هبا علموا قد النَّاس كاف لو حقائق ييغرٌي  أفٍ  اٙتشركع ىذا  من اٙتعادالت، من كالكثريي  الكثريي  لتغريَّ

 الثَّقاف كالواقع ااًلجتماعي بالواقع يرتبطي  ما اٙتعادالت كمن الشعوب، أدياف ف الدِّيينٌ  الواقعً  على اٙتعادالت
 ًبقوَّةو  آثارىىا سىتىرتيؾي  كالثَّقاف كاالجتماعي الدِّيينٌ  اٙتستول على اآلثارً  كيلَّ  فإفَّ  بالنَّتيجة، السِّياسي كبالواقع

 الشِّيعيَّة، اجملموعة باجملموعتني، يىرتبطي  ما أك الظهور، منطقة ف أك أْتع، للعالى  السِّياسي الواقع على
 .اٙتسيحيَّة كاجملموعة

، على الضَّوء سىأيسلِّطي  لكنَّين تقدَّـ ما أيكرِّر أفٍ  أريدي  ال  بل شىواىد أراىا يل بالنِّسبة اٙتعطيات كىذهً  ميعطياتو
ينيَّةً  اٙتؤسَّسة كف الشِّيعيٌ  الواقعً  ف بوضوحو  اإلبليسيٌ  اٙتشركع حركةً  على تىدؿ   كثائق  خَلؿً  من الرَّٕتية الدِّ
 كيفيَّةً  كعن ًإبليس عن اٙتاضية اٗتلقةً  ف اٗتديثي  تقدَّـ لكن فيهم، الظَّنى  أسيء ال أنَّين مع مراجًعنا كبارً 

مي  أساسان  ألنَّين اإلبليسٌي، اٙتشركع من جيزءان  أكوف أفٍ  من نفسي أيبرِّئي  ال ىينا كأنا حركتًو،  اٙتؤسَّسة ًقبىلً  من أيَّتَّ
ينيَّة  . ذلك ف ميعطياًَّتم ذكرتي  كقد الصهيون، اٙتشركع ًخدمة ف أنَّين من الدِّ
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ينيَّة اٙتؤسَّسة إفَّ : أقوؿ أنا  اٙتشركع خدمة ف مباشرو  بنحوو  فهي الصهيون، باٙتشركعً  ٚتا عَلقةى  ال الدِّ
 تىقفوف مكافو  أمِّ  ف كحىدِّدكا ألنفسكم قػىرِّركا أنتم إليكم، األمرى  كأترؾ اٙتعطيات سأعرضي  اإلبليسٌي،
 قوؿ على احكموا ذلك كبعد! الرَّٓتان؟ اٙتنطق من أـ الشَّيطان اٙتنطق من ىو ىل قويل، على كاحكموا
 كقت من بوً  بأس ال جزءه  ذىبى  كقد كثريان  عليكم أطيل ال للنَّاس، ييقدِّموِنا الَّيت ميعطياَّتم كعلى اآلخرين
 . كفرية مطالب يدم بني الَّيت كاٙتطالب الُبنامج

 ذلك ألفَّ  التفاصيل، كيلِّ  على الضَّوء أيسلِّط كلن الزَّمان اٙتقطع ىذا عند سىأقفي  بأنَّين لكيم ذكرتي  كما
 كاضح استنتاجو  إىل تىًصلوا ألفٍ  يكفي ما اٙتعطياتً  من أيديكم بني سأضعي  لكنَّين طويل كقتو  إىل سيحتاجي 
 .استنتجوا كأنتيم أيديكم بني الصَّحيحة اٙتعطيات سأضعي  أنا باستنتاجات، لكم شأفى  كال ِبسيب ال ِبسبكم

تغاؿ، ف Fatima عن حديثو  من تقدَّـ ما ذاكرتكم ف مكانان  ٚتا تضعوا أفٍ  البيدَّ  نقطةو  أكَّؿي   ككيف الُبي
ات حدثت ككيف القضيَّةي  ليفَّت  القضايا زيكِّرت ككيف الفاتًيكاف، كاقع ف طىرأ مىا طىرأ ككيف كالتبد الت التغري 

 قد لوسيا أك لوسي شخصية أفَّ  كاضحة قرائن ىيناؾ األشخاص، تبديل حدِّ  إىل الشَّخصي، التزكير حدِّ  إىل
ان، كاضحة قرائن غييػِّرىت، ا ًجدَّ  اٙتشركع أفَّ  إىل ييشريي  تقدَّـ ما كيل   كلكن صحيحان  الكَلـي  ىذا يكوفي  ال كرَّبَّ

 براىبةو  استبدلوىا ذلك مع كلكنَّهم ماتت أك قيًتلىت قد الرَّاىبة تًلك كانت سىواء ًبقوَّة، يتحرَّؾي  كاف اإلبليسيٌ 
يَّع لكي أيخرل ان  كاضحةو  بطريقةو  ذلك بعد يينشىر أفٍ  إىل الثَّالث السِّر موضوعي  ُيي ا ًجدَّ  عن تتحدَّثي  ال أِنَّ

 إىل كالستينات كا٘تمسينات األربعينات ِنايات بني ما جرل! جرل؟ مّت ذىلك كيلَّ ! أبدا بشيءو  اٗتقيقةً 
 . السبعينات

 ف جىرل الَّذم ما ألرل ،1970 سنة إىل 1950 سنة من ىي عليها الضَّوء أيسلِّط أفٍ  أريدي  الَّيت اٙترحلةي 
 !؟..كالعقائدم الثَّقاف اٙتستول على الشِّيعيٌ  كاقًعنا
 مرجعٌيتوي  بدأت الُبكجردم، السيِّد مرجعيَّةي  ىي كانت الفرتة تًلك ف الواضحةي  اٙترجعيَّةي :ُُقمُمدينةُمنُنبدأُُ
 الُبكجردم حسني السيِّد خاٌصة، أُهٌية ٚتا 1960 إىل 1950 من الفرتة ىذهً  لكن األربعينات، ِناية من

 مرجعٌيتوي  الُبكجردم حسني السيِّد. قمرم ىجرم 1380 أم ميَلدم، 1960 سنة توفٌ  عليو ا رٓتة
 أفٍ  ُيكن تقريبان، 1945 سنة من بدأت بركجرد، ف كاف حينما قيم إىل يأت أفٍ  قبل كاضحو  بنحوو  بدأت
 من بيَّنتوي  ما كتذكَّركا الُبكجردم، السيِّد مرجعيةي  بدأت األربعينات ًِناية الثَّانية، العاٙتية اٗتربً  ًِناية بعد أقوؿ
 البينية ميستول على أكربا، ف كقعت الَّيت التغيريات الثَّانية، العاٙتية اٗترب بعد العال ف حدثت كتىغيرياتو  آثارو 

 بعد انتقل كالَّذم الغربية، اٗتياة منط ف تىغيرياتو  من حىدىثى  كما كاألخَلقية، كاالجتماعية كالسِّياسية الًفكرية
 على العمالقة، بعصر أك الركمانسي، بالعصر أك الذَّىيب، بالعصر ٕتيِّي ما العال، ف البلداف سائر إىل ذلك
 كشراهبا طىعاًمها أسلوبً  ف النَّاس تفكري غىرٌي  حاًل، جوي  إىل أدَّل كبري تىغيريه  حىدىثى  اٗتياة ميستويات ْتيعً 
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نها  حّتَّ  جديدة بطريقةو  اإلعَلـ تكنولوجيا كدخلت كزىينتها، كعطرىا ثياهبا بأسلوبً  كحركتها كأسفارىا كسىكى
 مصر ف العربية كالسِّينما الشرؽ ف اٚتندية السِّينما حّتَّ  ا٘تياؿ، عال ف للنَّاس حياةن  تىبين بدأت السِّينما
ا الواقع، أرضً  على ٚتا كجودى  ال حياةن  ترسمي  بدأت  أساليب أفضلً  من كىذهً  الورديٌة، األحَلـ حياةي  إِنَّ

 .اإلبليسيٌ  اٙتشركع
 ِنايات كالًفكرم، العىقائدم الشِّيعيٌ  كاقعنا إىل أعود ككبرية، صىغريةو  كيلِّ  على الضَّوء أيسلِّط أفٍ  أريد ال ىنا أنا

 بني ما كانت اٙترجعيَّة كًذركة قم مدينة إىل انتقل بركجرد، ف كاف الُبكجردم حسني السيِّد األربعينات
 لكم أذكر كلكنَّين الُبكجردم السيِّد ٗتياة أيؤرِّخ أفٍ  ىنا أريد ال ميَلدم، 1960 كفاتو سنة إىل 1950

 الشِّيعةً  نىظر ف الُبكجردم السيِّد قطعان  جيرم، كاف الَّذم ما تستكشفوا أفٍ  تستطيعوف ًخَلٚتا من نيقاطان 
 .عليو اً  رٓتةي  الُبكجردم للسيِّد الشِّيعةي  ينظر ىكذا علًمًو، ف ميتفرِّده  نابغه  كعالػًمه  مقدَّسة شخصيةه 

اىوي  العلمية كآثارهي  الُبكجردم اإلماـ حياة) كتاب  الشَّيخ تَلمذتوً  ألحدً ( كالرِّجاؿ كاٗتديثً  الفقوً  ف كاِّتِّ
 اجملمع النَّاشر يدٌم، بني باٗتقيقة الكتاب من صورةه  يدٌم، بني الكتابي  ىذا ا٘تراسان، زاده كاعظ ٜتيىمَّد

 الَّيت ا٘تاِتة إىل أذىبي  األكىل، الطبعة قمرم، ىجرم 1421 اإلسَلمية، اٙتذاىب بني للتقريب العاٙتي
 أقرأ ألفٍ  يكفي ال الوقت ألفَّ  سيطوران، أقرأي  ،(اإلسَلمية اٙتذاىب بني كالتقريب الُبكجردم اإلماـ: )عنواِنا

 كااًلستدالؿ ااًلستنباطً  ف خاصَّةو  طريقةو  صىاحب كىاف - الُبكجردم السيِّد يعين - أنَّوي  كالػميهمٌ  - شيء كيلَّ 
 :كيقولوف! بالتقريب كليس بالتبعيد يأمركننا األىًئمَّة بينما اٙتذاىب، بني بالتقريبً  - بالتقريب ىاٌمةه  عَلقةه  ٚتا
 رٓتاٌن؟ كأيٌهما شيطانٌ  منطقه  اٙتنطقني أم  !! للتقريب يأخذكننا كمراجعنا ،(ِخََلِفِهمُِفيُالص َوابَُُإنُ )

 إىل الرجوع بأفَّ  يعتقدي  كاف أنَّوي  ذلك ًمن - :ىنا يتحرَّؾي  الشَّيطاف أفَّ  تيَلحظوف أال إليكم، راجعةه  القضيَّةي 
 أفَّ  تَلحظوف أال! هبذا؟ ىذا عَلقةي  ما - البيت أىل ركايات لفهمً  السَّبيل ييسهِّلي  السينَّة أىلً  عيلماء فتاكل

 ييسهِّل السينَّة أىلً  عيلماء فتاكل إىل الرجوع بأفَّ  يعتقدي  كاف أنَّوي  ذلك من - !نىفثىوي؟ ينػىفيثي  ىينا الشَّيطاف
 الرَّٕتيةً  الفتاكل على تعليقان  غالبان  صدرت الرِّكايات ىذه ألفَّ  - ٙتاذا؟ - البيت أىل ركايات لفهمً  السَّبيل
 عند االجتهاد ميقدِّمةي  ىو التأريخ مرِّ  على السينَّةً  عيلماء فتاكل إىل الر جوع أفَّ  يرل ككاف آنذاؾ، الرَّاًئجةً 
 .كمنطقي   طبيعي   شيءه  كىذا السينَّة من أخذكه أساسان  االجتهاد ألفَّ  - الشِّيعة

 أنَّوي  - الُبكجردم السيِّد مدرسة ف - الفقهية مدرستوً  ف الثَّانية كالظَّاىرةي  - 184 صفحة ف يقوؿ أفٍ  إىل
 األموية الظاىرة أفَّ  البيت أىل منطق بينما - التأريخ ف السينَّة أىل كظاىرة األمويٌة الظَّاىرة بني يىفصلي  كاف
 اٙتلعونة الشَّجرة ىذه أكراؽ من ككرقةه  السَّقيفة، ىي القيرآف ف اٙتلعونة الشَّجرةي  السَّقيفة، سىيِّئاتً  من سىيِّئةه  ىي
 الشَّريف الكاف ف الرِّكاية العرتة، صادؽي  يقوؿ كما( الِكَتابُُكِتبََُُيومَُُالُحَسينُُُقُتلَُ) فقد أميَّة، بنو ىم
 على السَّقيفةي  قامت الَّذين ىيم الصحيفة أصحابي  كتبها الَّيت الصَّحيفة أك كالكتابي  الثامن، اٖتيزء ف
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 نػىفَّذكا كالَّذين كامَلن، الُبنامج رىٕتوا الَّذين ىم ىؤالء اٗتيسىني، قػىتىلةي  ىم ىؤالء الزَّىراء، قػىتػىلىةي  كىم أكتاًفهم
ينيَّة اٙتؤسَّسة على اآلف ييسيطري  كالَّذم األعوج اٙتنطق ىذا أميَّة، بنو ىم للهجرة 61 سنة ف الُبنامج ىذا  الدِّ

 العاـ اإلسَلميٌ  الذَّكؽً  كعلى قيم، ف العلمٌية اٗتوزة على كحّتَّ  النَّجف، ف العيليا اٙترجعيَّة على كحّتَّ 
 أك توافقونين اٙتئة، ف مئة بدرجة شىيطانه  ذىكؽه  كىو كالعقائدم، كالًفقهي كالفكرم كالثَّقاف السِّياسي
الفونين  أنَّو الًفقهية مدرستوً  ف الثَّانية كالظاىرةي  - رأيي عليكم أفرضي  كال اٙتعطيات أعرض أنا أحرار، أنتم ُتي

 أحكاـ لًتحريفً  األمويني بىعض سعي إفَّ  التأريخ، ف السينَّة أىل كظىاىرة األمويَّة الظَّاىرة بني يىفًصلي  كاف
ُاإِلْسََلمُِبَقْتِلكَُُقَ تَ ُلواَُلَقدُْ: )يقوؿ النَّاحية زيارة ف اٗتيجَّة اإلماـ - يىعتقد ألف العيلماء بًبىعضً  دىفىع اإلسَلـ
 زاده كاعظ الشَّيخ كجىناب ،(الُقْرآنُآيَاتَُُِوَحر ُفواُاإِلْيَمانُقَ َواِعدَُوَىد ُمواَُوالصَِّيامُالص ََلةَُوَعط ُلوا
 بأفَّ  يىعتىًقدى  ألفٍ  العيلماء بًبىعضً  دفع اإلسَلـ أحكاـً  لًتحريفً  األمويني بعض سىعيى  إفَّ  -:يقوؿ خراسان
 - الُبكجردم السيِّد - كلكنَّوي  الس لطة، عيلماء قبلً  من عىمدان  حيرِّفت قد السينَّة أىل لدل اٙتوجودة األحكاـ

هدي  كاف بىل اٙتتشائم، اٙتنظار هبذا السينَّة أىل فقوى  ينظري  ال كاف  إىل - الفتول ف االختَلؼ علَّة الستبياف جيى
 .حديثوً  آخر كإىل كَلمو آخر

 يطرحي  - الُبكجردم السيِّد يعين - األستاذ السيِّد رأيتي  ما اٙتثاؿ سبيلً  على - 186 صفحة ف يقوؿ مث
 اٖتلسات ف حّتَّ  - الدرس خارج كف الدرس ف كا٘تاصَّة العامَّة جلساتو ف اإلطَلؽ على ا٘تَلفة مىسألة

 ذلك، على أحده  يعرتض كل يقوؿ الَّذم ىو تكوف، أفٍ  ُييكن ما أعمقً  إىل فيوً  ميتشرِّبة القضيَّة يعين ا٘تاصَّة،
 ًظل و داـ السيستان سيِّدينا اٙتنهجيَّة ىذهً  يػىتَّبعوف الَّذين كمن اآلف، مراجعينا يػىتَّبعو اٙتنهج ىذا كباٙتناسبةً 
 نفي يٌتبعوف ٞتَّن قيم مدينة ف الكبار األجَلء مراجعنا من ككذلك اٙتنهجية، ىذه نفس النَّجف، ف الشَّريف

ا - اٙتثاؿ سبيلً  على - اٙتنهجية ىذه  يشاىدكنين الَّذين اٙتشاىدكف يعلم ال أك اٙتشاىدين بعضي  يىعلم ال رَّبَّ
 السيِّد تَلمذة من ىو النَّجف ف األعلى الشِّيعة مرجع اٙتعاصر اٙترجع السيستان السيِّد أفَّ  من اآلف

 كاألصويل الفقهي مىنهجوً  ف الُبكجردم بالسيِّد تأثَّر كقد ا٘توئي، السيِّد تَلمذة من يكوف أفٍ  قبل الُبكجردم
 ٕتاحة من القريبوف كيعرفها اٙتتخصِّصوف يعرفيها القضيَّة كىذه ا٘توئي بالسيِّد تأثر ٞتَّا أكثر كالعلمي كالبحثي

مَّد شيخ كَلـ إىل أعود السيستان، السيِّد  حسني السيِّد أستاذهً  عن يتحدَّث كىو خيراسان زاده كاعظ ٜتى
 على ا٘تَلفة مىسألة يطرحي  األستاذ السيِّد رأيتي  ما اٙتثاؿ سبيلً  على - :186 صفحة ف الُبكجردم
عتوي  بىل الدرس خارج كف الدرس ف كا٘تاصَّة العامَّة جلساتوً  ف اإلطَلؽ  ف - ا٘تاصَّة جىلساتوً  ف ٕتى
 النِّزاع كًإثارة إلثارًَّتا دىاعي كال اٙتسلمني ٗتاؿً  اليـو فيها جدكىل ال ا٘تَلفة مىسألة يقوؿ - ا٘تاصَّة اٖتلسات

 !!فائدة ال ذلك؟ ف الفائدة ما - األكَّؿ ا٘تليفةي  ىو من مىسألة نطرح أفٍ  اليـو للمسلمني الفائدةي  ما حوٚتا،
ا -  كاٙتصادر - ديًننا أحكاـ منها نأخيذ أفٍ  جيبي  الَّيت اٙتصادر نىعرؼ أفٍ  ىو اليـو اٙتسلمني ٗتاؿً  اٙتفيد إمنَّ
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 .البيت أىلً  حديثً  فهمى  لنا ييسهِّل اٙتخالفني كحديث اٙتخالفني ًفقوى  أفَّ  من اٙتتقدـ الكَلـ ف بنيَّ  كما
 يتحدَّث - الُبكجردم السيِّد - األيستاذ السيِّد ككاف - يقوؿ ،188 صفحة ف الكَلـ ف يىستمرَّ  أفٍ  إىل
 أنَّوي  كما كإجَلؿ، بتقديرو  السينَّة أىل عيلماءً  من كغريىم عبدك ٜتيىمَّد الشَّيخ عن كيتحدَّث األزىر شييوخ عن

 ف الكيتب أحسن من باعتبارهً  األندلسي رشد البن اٙتقتصد كًِناية اجملتهد ًبداية كتاب دائمان  ييراًجعي  كاف
 اجملتهد ًبدايةي ) السينيَّة، اٙتذاىب بني اٙتقارف الفقوً  ف كالسينَّة، الشِّيعة بني ليس اٙتقارف الفقوً  ف - اٙتقارف الفقوً 
 مفتوحان  الكتابى  رأيتي  كطالىما - السينية اٙتذاىب بني الػميقارف الفقوً  ف كتابه  ىو( رشد البن اٙتقتصد كًِناية
تو على أمامىوي  بوي  كتىعرَّؼ منضىدى  منهجيهم، ىو كىذا مراجعنا، ىم ىؤالء - طريقوً  عن الكتاب ىذا على طيَلَّ
 ىي ىذه قيم، ف اليـو اٗتاكم اٙتنهجي  ىو اٙتنهجي  كىذا النَّجف، ف اليـو اٗتاكمي  اٙتنهجي  ىو اٙتنهجي  كىذا

 منطقه  أـ رٓتانٌ  منطقه  ىذا تقولوف؟ ماذا الشِّيعي، الواقعي  فيوً  يتحرَّؾي  الَّذم اٙتنطق ىو كىذا اٗتاكمة، اٙتناىج
 .خَلصىكم تعرفوف كأنتم إليكم األمر شيطاٌن؟

 السََّلـ عليهمي  األىًئمَّة رًكايات فهمي  ُييكني  أنَّوي  يعتقدي  األستاذي  كاف - 191 صفحة ف الكتاب ىذا نفسً  كف
 البيت أىل أًئمَّة عصر ف السينَّة ألىلً  الشَّائًعة كالفتاكل الرِّكايات ميراجعة ًخَلؿً  من أفضل بشكلو  كأقواًٚتم
 اٗتديثً  ىذا ف كيستمر   - السينَّة أىل ًفقو ىامشً  على ىو الشِّيعةً  ًفقوي : أحيانان  يقوؿ ككاف السََّلـ عليهم
 الفقو عَلقةي ) عنواف حتت ،95 صفحة ف يقوؿ أفٍ  إىل ،91 ،90 صفحة ف الكَلـ اٙتنواؿ، ىذا على

 الوحدة َّبسألةً  كبريان  ًاىتمامان  ييويل كاف الُبكجردم ا آية أفَّ  نعلم ٠تني  - (:اإلسَلمية اٙتذاىب بتقريب
 ٚتذهً  الرَّئيس اٙتمٌوؿ ىو ككاف - القاىرة ف التقريب دار مع يتعاكف رأيناهي  كلذلك اٙتذاىب كتقريب اإلسَلمية

ٌوٚتيا الَّذم ىو كاف الدَّار،  ألىلً  اٙتخالفني مشاريعً  على تيصرىؼي  مىن؟ على تيصرىؼ األمواؿ كىذهً  باألمواؿ، ُيي
 ارِّؾ ىو ىذا البنَّا، حسني  إنٌو ىو؟ مىن أتعرفوف الدار ىذه ف األساس كارِّؾ لشخصٌياًَّتم، كتعطىى البيت

 عبد الشَّيخ أمثاؿ مؤٌسسيها مع الرَّسائل كيتبادؿ القاىرة ف التَّقريب دار مع يتعاكف رأيناه كلذلك - األساس
 تقي ٜتيىمَّد الشَّيخ كىو للدار العاـ بالسكرتري مباشرة عَلقة لوي  ككانت شلتوت ٜتمَّد كالشَّيخ سليم اجمليد

 الُبكجردم السيِّد من كاف كل و اٙتايل الدعم أصَلن  - كالفكريَّة اٙتاليَّة النَّاحية من الدار يدعم ككاف القيمِّي
 تقي ٜتٌمد شلتوت، ٜتمود سليم، اجمليد عبد العلنية، الواجهة ف إٔتاء ٛتٌرد ىذه ذيًكرت الَّيت األٕتاء كىذه

رِّؾ كاف كالَّذم كاجهات، ىذه القيٌمي،  ..!!البنَّا حسن ىو الدَّار ىذهً  ُيي
 السَّبب ىيو الًفقو أفَّ  كأعضائًها التقريب دار مؤسِّسي مع يتَّفق - الُبكجردم السيِّد - ككاف - :96 صفحة
 كخطاباتو منهجيَّتوً  ف السِّيستان السيِّدي  يتبنَّاهي  الَّذم الرَّأم نفسي  - اٙتذاىب بني القائم لَلختَلؼ الرئيس

الًفة القضيَّة ىذهً  لكنٍ  بعينًو، ىيوى  ىيوى  بالضَّبط كبياناتًو، كأحاديثوً   فا٘تَلؼ البيت، أىل ٙتنطقً  باٙتئة مئة ٝتي
 ىو ىذا كلكنٍ  أخرل، مسألة اٙتسألة أبدان، الفقهٌية القضايا خبصوص ىو ما كأعدائًهم البيتً  أىلً  بنيى  فيما
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 ..!!كعلماؤنا مرجعٌياتينا تتبنَّاهي  اٌلذم
ا تتصوَّركا ال القضيَّة كىذه تد   القضيَّة ىذه الُبكجردم، السيِّد مرجعيَّة فرتة ف أيسِّسىت أِنَّ  الشَّيخ زماف إىل ِتى

ا التأريخ، كيلِّ  عن اٗتديثً  ًبصددً  لست لكنَّين للهجرة، 460 سنة تيوفٌ  الَّذم الطوسي  ىذا أخذتي  ًإمنَّ
 ما أكتاًفنا على ٠تمل زلنا ال اللحظة، ىذه إىل أجوائوً  ف نعيش زلنا ال آثارًه، ف نعيشي  زلنا ال ألنَّنا اٙتقطع
 .الفرتة تلك حرارةً  ف نعيش زًلنا ال ،1970 إىل 1950 بني ما الفرتة ىذه لنا أنتجتوي 
 اٙتذاىب بني القائم لَلختَلؼ الرَّئيس السَّببي  ىو الًفقو أفَّ  كأعضائًها التَّقريب دار مؤسِّسي مع يتَّفقي  ككاف
 من ميتَّخذان  فقهان  السينَّة أًلىل أفَّ  يىعتقد ككاف التقريب، عوامل من يكوف أفٍ  ُييكن نفسو الوقتً  ف أنَّوي  بىيد

 البيت أىل كركايات الكتاب أساس على اٙترتىًكز فقهينا لنا أيضان  ك٠تني  عندىم ثابته  كىو كالسينَّة الكتابً 
ـي  كيىنبغي  قضيَّة إىل يىلتفت ل فإنَّوي  اجملاؿ ىذا ف باآلخر، أحدُها كتطبيق ٜتايد بشكلو  بالفقهني االىتما
 للخَلفةً  التعر ضً  عن ًغنن  ف اٙتسلمني أفَّ  يىرل كاف بل اإلمامة، أصل ف ا٘تىوضً  عند هبا ُيفل كل ا٘تَلفة

ـي  كيذىبي  - اليـو ىذا ـي  كيذىب! ىدران  فاطمة د ـي  كيذىبي ! ىدران  اٗتىسىنً  د ـي  كيذىب! ىدران  اٗتيسىنيً  د  د
فىل كل ا٘تَلفة قضيَّة إىل يىلتفت ل فإنَّو اجملاؿ ىذا ف - !؟..ىدران  عليي   اإلمامة أصل ف ا٘توض عند هبا ُيى
ا اليـو ىذا للًخَلفة التَّعر ضً  عن ًغنن  ف اٙتسلمني أفَّ  يرل كاف بل  بشيءو  شيغلينا كما انتهت قد قضيَّةه  ألِنَّ
 فالَّذم - !!ضركرة توجد ال - ا٘تليفة كاف من نىعًرؼ أفٍ  ضىركرةى  ال ككذلك عليو، نتطاحىن حّتَّ  مضى قد

 آذانكم إىل غاًطسوف كأنتيم العلميٌ  بيعديىا ىو كأين - العلميٌ  بيعديىا ىو اإلمامة بشأفً  اليـو ىذا إليوً  ٠تتاجي 
 بيعديىا ىو اإًلمامة بشأفً  اليـو ىذا إليو ٠تتاجي  فالَّذم - !ًعلمان؟ ييسمَّى كاف إذا ىذا النَّاصيب، الًعلم ف

 .إليوً  أشار الَّذم الكَلـ آخرً  إىل - الًعلميٌ 
 الواقع ف القيطيبٌ  الًفكر شيييوع ىو حىدىث الَّذم! ؟حدث الَّذم ما اٙتنهج ٚتذا العملٌية كالتطبيقات النتائج من

 كف لبناف كف العراؽ ف القيطيبٌ  الًفكر شييوع لكنَّ  ا٘تليج، كف لبناف، كف العراؽ، كف إيراف، ف الشِّيعيٌ 
 كا٘تليجٌيني كاللبنانٌيني العراقٌيني كًلسافي  العربية بالل غة كيًتب قد الفكر ىذا أفَّ  ًلسببً  كأكثر أكثر كاف ا٘تليج
 كاإلخوانٌية القطبٌية الكيتيب من العديد ىيناؾ تيرًْتت نعم فارسي، ًلسافه  فىًلساِنيم إيراف ف أمَّا عريب، ًلسافه 

 بشكلو  متوٌفرة اإلخوانيني كيتب كانت النَّجف، ف متوفِّرةن  كانت الَّيت اٙتتكاثرة الكثرة بتلك ليست كلكنَّها
ان  كاسعو   بعض أفَّ  يعرفوف كانوا الفرتة تلك ف يىعيشوف كانوا الَّذين بغداد، من أكثر كحّتَّ  النَّجف ف ًجدَّ
ا اإلخوانٌيني كيتيب بىعض عن للبحثً  النَّجف إىل يأتوف السينَّة دكِنى  بغداد، ف جيدكِنا كال النَّجف ف جيى

 شجَّعوا كاٙتراجع العيلماء كلكنَّ  ذلك على شىجَّع السِّياسي الواقع أفَّ  صحيحه  كسيعان، انتشاران  مينتشرةن  كانت
 على أيغًمي قيطب سيِّد إعداـً  خُبي  جاء ًحنيى  الَّيت الدرجة إىل الػمينحرؼ الفكر ىذا تبينِّ  على كأكثر أكثر

 ..!!البارز الشيعيٌ  اٙترجعو  الصدر باقر ٜتيىمَّد السيِّد
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 كحرَّـ مىنعى  صنع؟ ماذا الوقت نفسً  كف القيطيٌب، للفكر البٌوابات السٌيد ىذا فػىتىح الُبكجردم السيِّد فرتة ف
 عن تتحدَّثي  كالَّيت كالزَّىراء، عليي  ظيَلمة عن تتحدَّثي  الَّيت األجزاء األنوار، ِبار كتاب من أجزاء ًطباعةى 

ٌرمةن  كبىقيت كمىنعىها ًطباعتىها كحٌرـ حرَّمها األجزاء ىذهً  الزَّىراء، قىتلىة مىطاعنً   بشكًلها حّتَّ  موجودة كليست ٜتي
 تأريخ ،228 صفحة البحار من األكَّؿ اٖتزء ىو ىذا مرجعيَّتًو، أيَّاـ ف طيًبع البحار كتاب ألفَّ  اٗتجرٌم،

 شعباف الُبكجردم، السيِّد مرجعيَّة ًذركة ف بالضَّبط ،1956 يعين قمرم، ىجرم 1376: البحار ًطباعة
 توفٌ  الُبكجردم السيِّد ،1376 األنوار، ِبار ًكتاب طباعة تأريخ قمرم، رمىج 1376/  اٙتعٌظم

 السيِّد حىرَّـ الوقت ىذا ف! اٙترجعيَّة ًذركة سنوات، ٔتس بأربع الُبكجردم السيِّد كفاة قبل يعين ،1380
 كيتيب على يعتمدكا أفٍ  تَلمذتوي  ييعلِّمي  الَّذم الوقت ف البيت أىلً  ِبديثً  مشحونة أجزاء طباعةى  الُبكجردم
مع أفٍ  أراد كًحنيى  اٙتخالفني، حىديثً  على حاشية ىو البيت أىل حديث بأفَّ  كيقوؿ اٙتخالفني  األحاديث جيى

 اٙتخالفني أحاديثى  معها جيمع أفٍ  فكرتيوي  كانت ،(الشِّيعة أحاديث جامع) كىو معركؼ كتاب ف الفقهٌية
 جيمع أفٍ  أراد ذلك، عن فتوٌقف إليو كيجِّهت شديدة انتقادات أفَّ  يبدك لكنٍ  ذلك، ف تَلميذيه كشرع

!! البيت أىل حديثى  كُينع اٙتخالفني ِبديثً  يأت فهو البيت، أىل حديثً  مع الفقو ف اٙتخالفني حديثى 
 ..!! مراًجعينا ىم ىؤالء
 حركةو  عن تينبئكم ىل تينبئ؟ شيءو  أمِّ  عن اٗتركة ىذه شيطاٌن؟ منطقه  أـ رٓتانٌ  منطقه  اٙتنطق، ىذا

 كأفَّ  الشِّيعيَّة اجملموعة أفَّ  تذكَّركا! أدرم ال يل قولوا اٙتهدكٌم؟ للمشركع حركةو  عن أك اإلبليسيٌ  للمشركع
 عن اٗتديث كمىرَّ  اٙتهدكٌم، باٙتشركع ميباشرة ًصلة ٚتما اللَّتاف ُها اجملموعتاف ىاتاف اٙتسيحيَّة اجملموعة
 الشِّيعي، الواقعً  ف ٠تني  طامَّتنا عن اآلف كاٗتديثي  اإلبليسٌي، اٙتشركع هبا عىبىث ككيف اٙتسيحيَّة اجملموعةً 

 من كانت اللَّقطة ىذهً ...  !؟تقولوف فماذا. ىناؾ كمن ىنا من آخذىا كصور لقطات إالَّ  ىي ما كىذهً 
 اٙتنهجيَّة كىذه عليو، ا رٓتةي  الُبكجردم حسني السيِّد مرجعيَّة كإىل ا٘تمسينات إىل رجعنا حيثي  قم، مدينة

 .الشَّريف ًظل وي  داـ السيستان السيِّد األعلى باٙترجع كتتمثَّلي  النَّجف ف حاكمةه  منهجيَّةه  ىي اليـو إىل
 ا٘توئي السيِّد أِباث( الوثقى العيركة شرحً  ف التَّنقيحي ) يدمٌ  بني الَّذم الكتاب: الن جفُإلىُبكمُأذىبُُ

 ،1385/  الثَّانية ْتادل/  22 بنفسوً  ا٘توئي السيِّدي  كتبها الَّيت تأرخييها اٙتكتوبةي  اٙتقدِّمة عليو، اً  رٓتةي 
ني  اٙتيَلدم، بالتقومي 1965 يعين ينً  ف ،1970 إىل 1950 بىني ما نتحدَّث ٠تى  فهذا العقدين، ىىذى

 ىذا من لقطتني أك صورتني آخذ ميَلدم، 1965 يعين قمرم، ىجرم 1385 إٟتازهي؟ تىَّ  مّت الكتاب
 للمطبوعات، اٚتادم دار طبعة الطبعة ىذهً  كلكن الطَّبعة نفس ىو يدمٌ  بني الَّذم الكتاب ىذا الكتاب،

 صفحة ف :النَّجف ف كانت الَّيت األكىل الطبعة نفسها ىي ىي الثَّالثة، الطبعة ىجرم، 1410 قم،
 ال، أـ التقليد مرجع ف ييشرتىط البيت ألىل كالشَّديد األكيد اٗتيبَّ  أفَّ  ىل مسألةً  ف يتحدَّث كىو ،220
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طي  ال الشَّرعيةً  األحكاـ ف إليوً  ييرجع من بأفَّ  للجزـً  - :يقوؿ يقوؿ؟ فماذا  ٚتم اٗتبِّ  شديد يكوف أفٍ  ييشرتى
 .الفاصل بعد إليكم كأعودي  فاصل إىل نذىب !!ذلك يشرتط ال ىو -

 عن ركاية إىل أىشارى  قىبلها الَّيت الصَّفحة ف ،220 صفحة ف عليو ا رٓتة ا٘توئي سٌيدنا كَلـ إىل أعودي 
ا: )فيها كالَّيت اٚتادم إماًمنا ا ًف  فىاٍصًمدى تىبها الَّيت الرِّسالة ،(حيبػِّنىا ًف  مىًتنيو  كيلِّ  عىلىى ًديًنكيمى  لسؤاؿو  جوابان  كى
تىبا كأخيو حات ابن أٓتد من رسالتني، ف جاء  معالً  يأخذاف عىمَّن يىسأالنىوي  اٚتادم ماـاإل إىل رًسالتني كى

َُكِثيرَُأوَُأْمرِنَاُِفيُالَقَدمَُُِكِثيرُُِوَُكلُُُِّحب َِّناُِفيَُمِتينٍُُُكلَُُِّعَلىُِديِنُكَماُِفيُفَاْصِمَدا: )إليهما فكتب ًديًنهما،
 علم قذارات ِبسبً  ا٘توئي السيِّد عند ضعيفة الرِّكاية ىذه ،(اهللَُشاءَُُِإنَُُْكاُفوُكَماُفَِإن  ُهَماَُأْمرِنَاُِفيُالِقَدمُِ

 سواء - قطعان  هبا معموؿو  غري فهي - الرِّكاية ىذهً  إىل ييشري - الثَّانية الرِّكاية كأمَّا - يقوؿ؟ ماذا الرِّجاؿ،
 أىل حيبِّ  ف مىتنيو  كيلِّ  على ديننا ف نصمد أفٍ  يعين هبا، معموؿ غري فهي صحيحة، أك ضعيفة كانت
 هبا معموؿو  غىريي  فهي الثَّانية الرِّكايةي  كأمَّا - !قطعان  بو معموؿ غري أمره  فهذا أمرًىم ف القدـً  كنثريً  ككيلِّ  البيت
طي  ال الشَّرعيةً  األحكاـ ف إليوً  ييرجىعي  من بأفَّ  للجىزـً  - ٙتاذا؟ - قطعان   أك ٚتم اٗتبِّ  شديدى  يكوف أفٍ  ييشرتى
ـ   ثباته  لوي  ٞتَّن يكوفى   ف[ خػٍرًًطي] يصري إذا بأسى  ال التقليد مرجع يعين ىذا، فيو ييشرتط ال - أمرًىم ف تا
 اٙتراجع ْتيع إليوً  يذىبي  القوؿ ىذا أفَّ  كاعلموا - للجىـز - [!ىذا خػٍرًًطي مرجع] البيت، أىل مع عَلقتوً 

 ىذا على أحده  خرج كإذا اٙتوجودين، اٙتراجع كيل إليو يذىبي  ا٘توئي السيِّد قوؿي  القوؿ ىذا اآلف، اٙتوجودكف
 الكرمي، القيرآفً  خَلؼي  كىذا ىذا، ىو الشِّيعة مراجع من األغلب األعمِّ  عند القوؿ يعين شاذ، فهذا القوؿ

 مئة شيطان   منطقه ! شيطانٌ  منطقه  ىذا البيت، أىل منطقً  كًخَلؼي  الركايات، كخَلؼي  الزيارات، كخَلؼي 
 ف إليو ييرجىعي  من بأفَّ  للجزـً  - النَّجف ف ىذا ىو قم، ف الَّذم الكَلـ الفرتة نفسً  ف تيَلحظوف اٙتئة، ف

ـ   ثباته  لوي  ٞتَّن يكوفى  أك ٚتم اٗتبِّ  شديدى  يىكوفى  أفٍ  ييشرتىطي  ال الشَّرعية األحكاـ  ما غاية فإفَّ  أمرًىم، ف تىا
ًلها من البيدَّ  إذان  اٙتؤمنني، بني اٙتتعارىؼ الوجوً  على اإلُيافي  فيوً  ييعتىُب أفٍ  ىناؾ  بيافً  على - الرِّكاية ٓتلً  - ٓتى
 األفراد أفضل على الرِّكاية ىذه ٠تمل! السَّند ضعيفةي  كىي - السَّند ِبسبً  ِتاميَّتها تقدير على األفراد أفضلً 
 ىيناؾ فليس الرِّجاؿ، علم قذارات ِبسبً  ضعيف سندىا أفٌ  كحيث صحيحان، سىنىديىا يكوف أفٍ  تقدير على
 كَلـ! أمرىم ف تاـٌ  ثبات لوي  ٞتَّن يكوف أك! البيت ألىل اٗتيبِّ  شديد يكوف أفٍ  التقليد مرجع ف اشرتاطو  من
 استنثائية حالة اٗتالة ىذه كانت كلو! شيطاٌن؟ منطق أك رٓتانٌ  منطق ىذا األمور، كِتشي[ خػٍرًًطي]

اه العاـ ا٘تطٌ  ىو ىذا لكن عليها، نىعُبي  أفٍ  ُيكن فقط ا٘توئي بالسيِّد كخاصَّة  اٙتؤسَّسة ف اٙتوجود العاـٌ  كاالِّتِّ
ينيَّة  .العاـٌ  االٌِّتاه ىو ىذا النَّجف ف بالذات النَّجف، ف كبالذَّات النَّجف، كف قم ف الشِّيعيَّة الدِّ

نيا على ميقًبَلن  يكوف ال أفٍ  - :التقليد مرجع مواصفات ف يذكر ا٘توئي السيِّد ،236 صفحة ف  - الد 
 ال ىو ا٘توئي السيِّد قطعان  ،(ِلَهَواهُُمَخاِلَفاًُ: )العسكرم اإلماـ تفسري ف كىرىدت الَّيت الرِّكاية إىل هبذا كيشري



  6/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 98 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 74 - 
 

 على الكامل باإلعداـ حىكىم قد ا٘توئي السيِّد ألفَّ  يناقشها، فهو ذلك مع كلكن الرِّكاية ىذه ًبصحَّةً  يعتقد
ـي  جيلٌ  بأنَّو - :عنو؟قاؿ قاؿ فماذا العسكرٌم، اإلماـ تفسري قَّقو  عالػًمو  مقا  التفسري ىذا مثل يكتيب أف ٜتي
الفان  كونوً  اعتبار من الػميقلَّد ف البيدَّ  كعليوً  - :فيقوؿ الرِّكاية ييناقش - اٙتعصـو اإلماـ عن فضَلن   - ٚتواه ٝتي

ُُمَخاِلَفاًُُِلَموََلهُُمِطيَعاًُُِلِدينوَُُِحاِفظَاًُُلِنَ ْفِسوَُُِصائَِناًُُالُفَقَهاءُُِِمنَُكانََُُمنُفََأم ا: )قاؿ؟ ماذا اإلماـ باعتبار
الفان  كونوً  اعتبار من الػميقلَّد ف البيدَّ  كعليوً  - (ِلَهواه  حتدَّثت الرِّكاية باعتبار ألنَّوي  - اٙتباحات ف حّتَّ  ٚتواه ٝتي

تىمىل ال أىمره  فىإنَّوي  اٙتعصومني غىري بذلك الػميتَّصف نكمى  - :يقوؿ ،(ِلهواهُمخاِلفاًُ) فقالت ميطلق بشكل  أف ُيي
 ظاىريىا بالرِّكاية أيرًيدى  إفٍ  اٖتيملة كعلى - :يقوؿ أفٍ  إىل - الش ذكذ غاية ف فهو كيًجد كلو غرييىم، بوً  يتَّصف

ـي  فقط، نىظريٌة ىي الرِّكاية ىذهً  يعين - ..!!مصداؽ ٚتا ييوجدٍ  ل كإطَلقيها  شيءو  عن يتحدَّث اٙتعصوـي  كاإلما
َُكانََُُمنُفَأم ا: )للشِّيعة يقولوف حينما األىًئمَّة يعين! منطقي؟ الكَلـ ىذا ا٘تارجي، الواقع ف لوي  حقيقةى  ال

 ىذا فهل( يُ َقلُِّدوهَُأنَُُْفِلْلَعَوامَُُِّىَواهُِِلَمرٍُُُمَخاِلَفاًُُِلَموََلهُُمِطيَعاًُُِلِدينوَُُِحاِفظَاًُُلَِنفِسوَُُِصائَِناًُُالُفُقَهاءُِمن
 فقهاء بعض ،(بَعُضُهمَُوِإن ماُالشِّيعةُفُ َقَهاءُُكلَُُّذِلكَُولَيسَُ: )قاؿ صحيح اإلماـ! ؟ءاٚتوا ف كَلـ

 أيريد ًإفٍ  اٖتيملة كعلى - :يقوؿ؟ ماذا ا٘توئي السيِّد لكن الرِّكاية، ف الصَّادؽ اإلماـ بػىيَّنوي  األمر ىذا الشِّيعة،
 ييعقىلي  فكيف الواقع، أرضً  على تتحقَّق أفٍ  ُييكن ال يعين - مصداؽ ٚتا يوجد ل كإطَلقيها ظاىريىا بالرِّكاية

 ىذا ىل! ىذا؟ ُييكن كيف الواقع؟ أرض على يتحقَّق أف ُيكن ال كىو الكَلـ ىذا يقوؿ اٙتعصـو اإلماـ أفٌ 
  البيت؟ أىلً  ٗتديثً  فهمه  ىذا ىل منطقٌي؟ كَلـ

 كاإلسَلميٌ  العريبٌ  عاٙتنا ف بأنَّوي  أيذكِّركم فقط لكنَّين أبعادىا، ْتيع من القضيَّة ىذه أناقش أفٍ  أريد ال ىنا أنا
 ال عمرهي  بشَّار ككاف سوريا رئيس األسد حافظ مثَلن  توف لىمَّا تذكركف اٗتاكم، ِبسبً  تيفصَّل دائمان  القىوانني
كا حينىها السورٌم، الدستور ف اٙتذكور العمر مع يتطابق  مع يتناسب بشكل كفىصَّلوىا كالدساتري القوانني غريَّ

 لىمَّا السعودية ف مثَلن  كالقضيَّة!! شيء ُيدث كل كمشى األمر كترتَّب للجمهورية رئيسان  كصار بشَّار عيٍمر
 ىناؾ فصار العال، ف معهودان  ليس نظامان  جديدان، نظامان  فرتَّبوا سلماف ابن لػمحىمَّد ييهٌيئوا أفٍ  القىرار صار
 لويلِّ  كليَّان  فصار بوً  كجيء الفيرصة سنحت أف إىل أحًدىم مع رتٌبوه البداية ف!! العهد لويلٌ  ككيلٌ  للعهد كيلٌ 

 تركيا ف أردكغاف اآلف مكاف، كيلِّ  ف جيرم األمر كىذا يريدكِنا، الَّيت بالطريقة كفيصِّلت األمور كريتِّبت العهد
 ىكذا كاألمور!! يريد حسبما كسييفصِّليها اٖتمهورية، رئاسة إىل الوزراء رئاسة من الصََّلحيات ينقل أف يريد

ب وف ال ىم ِبسًبهم، كاٙتواصفات الشَّرعية األحكاـ ييفصِّلوف مراجعينا ىؤالء ِّترم،  شديدان  حبَّان  البيت أىلى  ُيي
م البيت، ألىلً  اٗتبِّ  شديدى  يكوف أف التقليد مرجع ف ييشرتىطي  ال يقولوف لذا  إىل يأتوف كذلك، ىيم ألِنَّ

اًلفان  يكوف أفٍ  البيدَّ  الفقيو أفَّ  ًاشرتاط ف الرِّكاية ىذهً   ال ا٘توئي السيِّد مثَلن  لذلك، كجودى  ال فيقولوف ٚتواه ٝتي
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الفة يستطيع ال ىو األعلى، اٙترجعي  كىو التدخني جيتنب أفٍ  يستطيع  إجياد من فَلبيدَّ  الصَّغري، اٚتول ىذا ٝتي
 . يل قولوا أنتم رٓتان؟ أـ شيطانٌ  منطق اٙتنطق ىذا!! تفصيَلن  تيفصَّل التَّقليد ٙترجع مواصفات

 أليس ؟قدكة ىنا الفقيو أليس ،﴾ٌٍِّّوِ حُثّاً أَشَذُّ آَِنٌُاْ ًَاٌَّزَِّٓ: ﴿ميطلق بشكل آمنوا الَّذين عن يتحدَّث القيرآف
 صلواتي  اٗتيجَّة لإلماـ نائبان  اٙترجع كاف إذا اٗتيجَّة، اإلماـ نائبي  بأنَّوي  تىصفونوي  أنتم ؟القيدكة ىو األعلى اٙترجع

  ؟الصِّفات بأعلى يتَّصف أفٍ  البيدَّ  الَّذم ىو أليس القدكة؟ ىو أليس عليو كسَلموي  اً 
ُاهللَُأَحبُ َُوَمنُاهللَُأَحبُ َُأَحب ُكمَُوَمن: )حديثيهم يفٌسرىا اآلية كىذه ،﴾ٌٍِّّوِ حُثّاً أَشَذُّ آَِنٌُاْ اٌَّزَِّٓ﴿

 اٗتبِّ  شديدى  يكوف أفٍ  التَّقليد مرجع ف ييشرتىط ال: يقوؿ الذم اٙتنطق ىذا ييفهىم أفٍ  ُيكن فكيف ،(َأَحب ُكم
ـ   ثىباته  لوي  ٞتَّن يكوف أك ٚتم اٗتيبٌ  شديد يىكوف أفٍ  ييشرتىط ال - :خىطرية ًعبارة ىذه! البيت؟ ألىلً   ف تىا
 يقوؿ الصَّادؽ، اإلماـ قاؿ ما ِبسب ٚتواه ٝتاًلفان  يكوف أفٍ  فيو ييشرتىط كال ذلك، فيو ييشرتط ال - أمرًىم
 يوجد ل كإطَلقيها ظاىريىا بالرِّكاية أيريدى  إفٍ  اٖتيملة كعلى - :الواقع أرض على لوي  كجودى  ال الكَلـ ىذا السٌيد

 من كأقبحي  أقبحي  ىو ما كىناؾ ،237 صفحة ف ذلك عن الكَلـ مرٌ  كما أم - مرٌ  كما ًمصداؽه  ٚتا
 !!ىذا
 كتفصيًلها الدساتري تغيريً  ف الطغاةي  بو يقـو الَّيت العملية نفس ىي العملية ىذهً  أليست تقولوف؟ ماذا أنتم

ا تَلحظوف أال! ييريدكف؟ ما ِبسب  أـ اٙتهدكمٌ  للمشركع تابعة اٗتركة ىذهً  كبعيًنها، بنفًسها ىي ىي إِنَّ
 من يكوف أفٍ  كاٙتفركض اٗتيجَّة؟ اإلماـ نائبى  يكوف أف بالفقيو اٙتفركض أليس اإلبليسٌي؟ للمشركع تابعة

 ىو اٙترجع يكوف أف كالبيدَّ  كمساء صباحان  الفرج نتوقَّع أف أيًمرنا قد أنَّنا باعتبار عشر؟ كالثَلثة الثَلّتائة
 ىي اٗتيجَّةً  اإلماـً  عن النَّاسً  فأبعدي  كإالَّ  ىكذا، الػميفرتىض كلكن الكَلـ ٚتذا كجودى  ال طبعان  انتظاران، األكثر

ينيَّة ميؤسَّسىتينا د ىكذا، يقوؿ العمليٌ  الواقع!! الدِّ  ف الكيتيب من كالعىشرات العشرات ييؤلِّف اٙترجع ِّتى
 تتكرَّر األخطاء نفس بأخطائًها، أخرل كتبو  عن يىنقل كىو كالنفاس، كاٗتيض كالطهارات النَّجاسات
 ىذا!! زمانوً  إماـً  ف قَلئل سطوران  يكتب أف َّبقدار كقتوً  من يصرؼ ال كلكنَّوي  األيَّاـ، كتأتينا بأمثلة كسآتيكم

م شيئان  كتبوا ما كإذا حياتنا، ف اٙتوجود الواقع ىو  إذا ٜتيىمَّد، آؿ ذكؽً  عن يكوف ما أبعد شيئان  يكتبوف فإِنَّ
 الَّذم كاقعنا ىو ىذا ٜتيىمَّد، آؿً  ذىكؽً  عن يكوف ما أبعد كَلـه  عنهم يىصدير فإنٌو شيئان  كتبوا أك شيئان  قالوا ما

م أفٍ  أيريد ال أنا فيو، نعيشي   اٙتعطىيات أدرسي  لكنَّين النَّوايا، أعرؼي  ال ألنَّين الًنيَّة بسوء أك الًنيَّة ًِبيسنً  أحدان  أَّتَّ
 أحتدَّثي  كِّتدكنين لندف، ف أعيشي  فتجدكنين ا٘تارج، من اٙتعطيات تدرسوف أنتيم ما مثل. الواقع أرض على
 الُبيطانية، اٙتخابرات من جاءتين قد األمواؿ تكوف أفَّ  فَلبيدَّ  عليها، أيشًرؼي  الَّذم أنا فضائٌيةو  خَلؿ من

ينيَّة اٙتؤسَّسة أنتقدي  كِّتدكنين م الشِّيعيَّة، اٙترجعيَّة خبطورة أحسَّ  قد مثَلن  الغرب أف فَلبيدَّ  الدِّ  سيوجِّهوف ألِنَّ
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 ىذه كبسبب! الغربية اٗتضارة لتحطيمً  األشرؼ النَّجف سراديبً  ف ىيناؾ يصنعوِنا الَّيت أرض أرض صواريخ
الىةً  عىلىيَّ  حكمتم ظاىرىا من اٙتعطيات  . الصهيونٌ  اٙتشركع ٘تدمةً  كبالعملً  بالعمى

 ال أنتم بينما كاٙتوثَّقة، أيدينا بني اٙتوجودة الظواىر ىذهً  على أحكمي  إنَّين نواياكم، على أىحكيم ال أيضان  كأنا
 يا أنتم أيديكم بني أعرضيها كأنا موجودة الوثائق ىذه أحوالكم، أحسنً  ف ُتر صان  تتخرَّصوف كثائق، ِتلكوف
 .كبنات أبنائي

 تعرَّض كما الشِّيعيَّة الثَّقافة ساحة من كإزالةو  كحتريفو  كتشويوو  كتدمريو  ًلذبحو  البيت أىل حديثي  يتعرَّض ل
 الشِّيعيٌ  التأريخ عُب البيت أىل حديثى  دىٌمر مرجع أكثر ،..!!(ا٘توئي للسيِّد اٗتديث رًجاؿ ميعجم) بسببً 

 العلم أمتلك ال ألنَّين نيَّة بسوء أقوؿ ال أنا نًيَّة، بسوء ليس قطعان  عليو، تعاىل ا رضواف ا٘توئي سيِّدينا ىو
 النَّاصبية باألفكار أيشًبعى  فقد النَّاصيٌب، بالفكر أيشًبعى  ألنَّوي  كلكن اٗتىسن، الػمىٍحمىلً  على كأٓتلوي  النَّاس بنوايا
 .كاف الَّذم فكاف النَّاصيب   الذَّكؽي  كأعجبوي  سبقوه الذين عن تىوارثها الَّيت

 - اٙتقدِّمة من( ج) صفحة ف إٟتازهي؟ تَّ  مّت عنو، اٗتديث مرَّ  قد الكتاب ىذا اٗتديث، رجاؿ معجم
ـي  رأل كحني  سنوات ٔتس طيلة ًكسعان  أفرىغ فقد -:يقوؿ أفٍ  إىل - الرِّجاؿ بعلم االىتماـ ضركرة اٙتؤلِّف اإلما

 - كنٌيف ٛتلَّدان  عشرين ييقدِّـ أفٍ  فأستطاع بو يىنهضي  الَّذم باٙتستول كأصولًو، الفنٌ  ىذا جذكر عن للبحثً 
 كقع كقد -(:ف) صفحة ف الكبري، باٖتهدو  قامت الَّيت ىي كاللجنة ٖتنةن  شىكَّل ىو طبعان  سنوات، ٔتس
 رأسي  فيها ضيًرب الَّيت الليلة ف أم رمضاف، شهر من عشر التاسع ليلة مّت؟ - اٖتليل السِّفر ىذا من الفراغ
 ابن الرَّٓتن عبد ضربة من أخطر ٚتي اٗتديث، رجاؿ ميعجم ضربةي  الضربةي، ىذه ككاً  اٙتؤمنني، أمري

 من عشر التاسع ليلة اٖتليل السِّفر ىذا من الفراغ كقىعى  كقد - أخطر فهي مساكيةن  تكن ل إذا..!! ملجم
 مرتضى ىو اٙتقدِّمة كتب الَّذم البيت، أىل عن جاء ما خَلؼ كىذا( رمضاف من) مكتوب - رمضاف

 عن يىنهوف كاألًئمَّة ىكذا، يكتبوف ككل هم - رمضاف من - :فكتب ا٘توئي اٖتوٌ  داخل من كىو اٗتكمي
 1390 سنة - تعاىل ا إٔتاء من ىو رمضاف ألفَّ  ،..!!(رمضاف شهر من: )نقوؿ بأف كيأمركننا ذلك،

 الكتاب، تاريخ نفس بالضَّبط ،1965 يعين سنوات ٔتس قبل ،1970 يعين للهجرة 1390 - للهجرة
 ،1390 أيٟتز ىذا كالكتاب ،1965 يعين 1385 كيًتبت اٙتقدِّمة التنقيح فكتاب األجواء، نفس ف ىو

 نفس الفرتة، نفس ،1965 يعين 1385 ،1385 االشتغاؿ بداية يعين سنوات ٔتس فيو اشتغل قد كىو
 لظَلمة كثيقة أىم فلذلك قيس، ابن سيليم كتاب ضىٌعف اٗتديث رجاؿ معجم الػميعجم هبذا التاريخ،
يقة  عليو كحىكىم ألغاه أيضان  العسكرمٌ  اإلماـ كتفسري! الػميعجم ىذا ف ا٘توئي السيِّد ألغاىا الزَّىراء الصدِّ
 من مناذج أيديكم بني كسأعرضي  الكاف، كحّتَّ  ،البيت أىل حديث من كالكثري كالكثري كالكثري! باإلعداـ
 .ا٘توئي السيِّد منهجيَّة تطبيقات من اٙتعجم، ىذا تطبيقات
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 السيِّد كمنهجية الصَّدر باقر ٜتيىمَّد السيِّد كمنهجية ا٘توئي السيِّد كمنهجية الُبكجردم السيِّد منهجيَّة
ا اٙتراجع، بقيَّة كمنهجية السيستان  السيِّد الَلمعة، األٕتاء ىي األٕتاء ىذه ألفٍ  األٕتاء ىذه إىل أشرت إمنَّ
 باقر ٜتيىمَّد السيِّد كالنَّجف، قم ف كاضحة آثارهي  ا٘توئي السيِّد كالنَّجف، قم ف كاضحة آثاره الُبكجردم

 ف كاضحة أيضان  اٙترجعيَّة كآثارهي  األعلى اٙترجعي  ىو السيستان كالسيِّد كالنَّجف، قم ف كاضحة آثارهي  الصَّدر
ا كالنَّجف، قم  اآلثار لكن الصَّدر، كالسيِّد كا٘توئي الُبكجردم السيِّد كحاؿ كفكريٌة علمٌية آثار لوي  ليست رَّبَّ

 ًظل و داـ السيستان السٌيد منهجية إفَّ  بل اٙتنهجيَّة، ىذه نفس كالنَّجف، قم ف موجودة أيضان  اٙترجعيَّة
 الُبكجردم السيِّد منهجيَّة كمن ا٘توئي السيِّد منهجيَّة من كاألحاديث الرِّكايات تضعيف ف أشدٌ  الشَّريف
 .شأنان  األٕتاء كأعلى األٕتاء أىمَّ  أيكرًد لكنَّين األٕتاء ْتيع أيكرد أفٍ  أستطيع ال أنا كذلك، ىيم كالبقيَّةي 

 اعتمادان  البهبودم منها لنا أبقى ماذا حديثان، ألف عشر ستة من أكثر فيو ،(الكاف صحيحي ) كتابي  ىذا
 ألف عشر السِّتة تتجاكز أحاديث من لنا أبقى ا٘توئي؟ السيِّد كمنهجية الُبكجردم السيِّد منهجيَّة على

 597 ٛتموع كمن ..!!الر بع منها لنا أبقى اٗتديثية كتيًبنا أىمٌ  الر بع، يعين حديثان، 4427: فقط حديثان،
 523 حىذىؼ يعين حديثان، 74 منها كأبقى أكثرىا حذؼ األصيل العقائدمٌ  كالفكر الُباءة ف حديثان 

 .الكاف من األخري اٖتزء من ىذا! فقط حديثان  74 كأبقى حديثان،
 ف ركاية1012: ركاياتو ٛتموع الكاف، ف العقائديٌة الكتيب أىم كىو( اٗتيجَّة) كتاب إىل نذىب إذا

فها الَّيت كالرِّكايات ركاية،101: منها أبقى منها؟ أبقى ماذا البيت، أىل مقامات  األىمٌ  الرِّكايات ىي حىذى
 !!السَّطحية اٙتعان ذات الرِّكايات كأبقى كاألدٌؽ، كاألعمق

 السيِّد كمنهج الصَّدر، باقر ٜتيىمَّد السيِّد كمنهج ا٘توئي، السيِّد كمنهج الُبكجردم، السيِّد منهج ىو ىذا
كىمي  ىكذا النَّجف، ف اٗتوزةً  كمنهج قم، ف اٗتوزةً  منهج ىيوى  ىيوى  السيستان،  البيت، أىل أحاديث على ُيي

 !السَّطحيَّة الرِّكايات كىي فقط، ركايةن  101 أبقى البيت أىل مقامات ف حديثان  1012 ٛتموع فمن
 كتاب إىل أذىب دعون اٗتيجَّة، اإلماـ كالدة ف كردت الَّيت الرِّكايات: األبواب من بابو  ف مثاالن  أخذ

 الطبعة، ىذه ِبسب ،(اٗتيجَّة اإلماـ مولد) يدمٌ  بني الَّذم ىو ىذا األصل الكاف كتاب األصل، الكاف
 إىل 587 صىفحة من يبدأ ،(الصَّاحب مولد باب) إيراف، كالنَّشر للطباعة األسوة دار طبعة الطبعة ىذه

 َّبولدً  ٚتما عَلقةى  ال ركايتني منها أبقى ىنا؟ منها أبقى ماذا ركاية كثَلثني كاحد ركاية، كثَلثني كاحد ،600
 :اٙتثاؿ سبيل على اٗتيجَّة، اإلماـً 
َُلُهمُِإليُ ُُيكَتبُُُفَلُالدَُّعاءُوَأسَألَُأكُتبَُفُكنتُُُبَِنينُِعد ةُِليُُوِلد:ُالعَلءُابنُالقاسمُُ :األكىل الرِّكاية
َقى،:ُفَُأِجْبتُُُالدَُّعاءَُأسَألَُكَتبتُُُِابِْنيُالَحَسنُِليُُوِلدُفَ َلم اُُكلُُّهم،َُفَماتُواُِبَشيء  .هللَُوالَحْمدُُُيَ ب ْ

 السيِّد منهجيَّة ِبسب ضعيفة كيل ها ركاية كثَلثني كاحد! اٗتيجَّة؟ اإلماـ بوالدة الرِّكاية ىذه عَلقة ما
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 منهجيَّة كِبسب الصَّدر، باقر ٜتيىمَّد السيِّد منهجيَّة كِبسب ا٘توئي، السيِّد منهجيَّة كِبسب الُبكجردم،
! صحيحة اٗتيجَّة اإلماـ كالدة ركايات من كاحدة ركاية كال ضعيفة، ركاية كثَلثني كاحد السيستان، السيِّد
 . الكاف كتاب ف اٙتوجودة اٙتقدِّمة لكم أقرأ أف بعد سؤاالن  أسأؿ أفٍ  أريد أنا تفعلوف؟ ماذا
مىع كاؼو  كتابه  عندؾ يكوف أف حتب   إنَّك كىقيلتى  - :الكاف؟ ميقدِّمة ف اٙتؤلِّف الكليين قاؿ ماذا  فيو جيي
 كالعىمل الدين ًعلمى  يريد مىن منو كيأخذي  اٙتسرتشدي  إليو كيرجعي  الػميتعلِّمي  بوً  يكتفي ما الدِّين علمً  فنوف ْتيع من
  .الكَلـ آخر إىل - الصَّادقني عن الصَّحيحةً  باآلثار بو

 ككاف األًئمَّة، عن كردت الَّيت الصَّحيحة األصوؿ من الكتاب ىذا جيمع بغداد ف سنة ًعشرين بىقي الكليين
 ف كديًفن ،328 سنة توف الكليين الرَّابع، السَّفري كفاة قبل كتيوفٌ  اإلماـ، لًنيواب ميعاصران  ككاف الغيبة عصر ف

 كالدة عصرً  من قريبو  زمافو  ف الكليين أم كىو ،329 سنة تيوف كالسَّمرم بغداد، ف معركؼ كقُبهي  بىغداد
 ىذه من كاحدة رًكاية تكوف كال نىقلها ركاية كثَلثني كاحد الرِّكايات ىذه أفٌ  اٙتنطقيٌ  من فهل اٗتيجَّة، اإلماـ

يِّزكا أفٍ  كاستطعتيم سنة ألف من أكثر بعد تىعيشوف كأنتم! صحيحة؟ الرِّكايات  أي ها الُبكجردم، السيِّد أي ها ِتي
 الرِّكايات ىذه أفَّ  تعرفوا أف استطعتم السيستان، السيِّد أي ها الصَّدر، باقر ٜتيىمَّد السيِّد أي ها ا٘توئي، السيِّد

 مىهزلة، اآلراء ىذه أرل أنا يل بالنِّسبة إليكم، راجع الكَلـ ىذا أدرم، ال! صحيحة؟ كليست ضىعيفة
 لتحطيم الشِّيعة عيلماء عُب الشَّيطاف مشركع ىو ىذا الشَّيطان، اٗتراؾ ىو ىذا بل فقط مهزلة كليست
 اإلماـ كالدة ىي فيها للبحث يذىبوف قضيَّة أكَّؿ لذلك اٙتهدكٌم، اٙتشركع كلتحطيم البيت أىل عقيدة
: قاؿ حني كآلو عليوً  ا صلَّى ا رسوؿ من كاحدة كلمة ٛتانني، ىؤالء! كالدتوً  على األدلَّة إلثبات كذلك

 من اٚتيراء ىذا ما كانتهينا، كالدتيو بذلك ثبتت األمر، انتهى( يَِغيبَُعَشرُوالث اِنيَُعَشرُِاثْ َناُبَ ْعِديُاِلِئم ة)
 ! القوؿ؟
 اٗتيجَّة اإلماـ كالدةى  لنا ييثبت أفٍ  ييريد النَّجفي بشري الشيخ كىو حديثوي  كنىشرنا أيضان  آخر مرجع علينا كخيرج

 أدرم ال أك! األرض على موجودو  مىيني  علىى كِّتلس خالد كزكجة زيد كزكجة اٗتديث من تيرىَّاتو  خَلؿ من
 اإلماـ كالدة إثبات ييريدكف[ ا٘ترابيط] ىذه أمثاؿ بواسطة! اٙتينٌ  جيذب كالرَّحم الولد كيتكٌوف الكرسي على

 الغيبة عصر ف عاش الكليين ىو ىذا كاضحة، منطقية قضيَّة! تفعلوف؟ ماذا ٓتقى؟ أـ عيقَلء أنتم! اٗتيجَّة
 هبذه العملي : )العملية الرِّسالة بداية ف تكتبوف حني أنتم كَلًمكم قيمةي  ما جهدًه، أقصى كبذؿ الص غرل
زئ الرِّسالة  ًلماذا أنتم؟ مىن ٙتاذا؟ قيمة، لو ليست الكيليين ككَلـ قيمة لوي  كَلمكم ٙتاذا ،(للذمَّة كميُبئ ٛتي

 الشَّريفة، الرِّسالة هبذه العمل أفَّ  من الكَلـ، هبذا يلتزموا أفٍ  النَّاس تيطالبوف العملية الرِّسالة ف تكتبوف ًحني
 شريفة، حوزة عندنا ٠تني  القضيَّة، هبذه ابتيلينا ٠تني ! شريفة غري رسائل ىناؾ الظَّاىر! شريفة رسالتوي  ييسمِّي ىو

! شريفة غري حوزة عندنا البيد الشَّريفة، اٗتوزة عندنا، ىذا العراؽ ف! شريفة غري حوزة أيضان  عندنا الظَّاىر



  6/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 98 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 78 - 
 

 غري مقاكمة عندنا البيد الشَّريفة، اٙتقاكمة شريفة، غري معارضة عندنا أفٌ  فَلبيدٌ ! الشَّريفة اٙتعارضة كىناؾ
 شريف، كغري شريف التقسيم ىذا شيرفاء، غري برٙتاف أعضاء عندنا البيد الش رفاء، الُبٙتاف أعضاء شريفة،
 الشَّريفة الرسالة هبذه العمل) القاعدة، ىذه نفس على أيضان  شريفة غري رسائل عندنا البيد الشَّريفة، الرِّسالة
دكف ال ٙتاذا الكَلـ هبذا يلتزموا أف النَّاس من تيريدكف( تعاىل ا شاء إف للذمَّة كمُبئ ٛتزئ  لكَلـً  حيرمةن  ِّتى

 ًعلمى  ييريد من منو كيأخذي  اٙتسرتشدي  إليوً  كيرجع اٙتتعلِّمي  بو يكتفي ما) -:يقوؿ كىو ًكتابوً  أكَّؿً  ف الكيليين
 عن الصحيحة اآلثار من أخذت ال أنتم أمَّا - !؟(الصَّادقني عن الصَّحيحةً  باآلثار بو كالعملى  الدِّين

 النَّواصب، من هبا جيء كأصوؿ كقواعد القوؿ من كىيراء ظنوف عندكم ما كلٌ  تعلموف، أنتم كال الصَّادقني
 ركاية كال عندنا كما توجد ما ٙتاذا ٙتاذا؟ ضعيفة، اٗتيجَّة اإلماـ كالدة ركايات ٙتاذا! السَّليم؟ اٙتنطق فأين

 هبذا؟ يقبل اٗتيجَّة اإلماـ! ضعيفة؟ اٗتيجَّة اإلماـ كالدة ركايات ككلٌ  السَّخيفة موازيًنكم ِبسب صحيحة
ـي  كالدتًو؟ ركاياتً  تيضعِّفوا أفٍ  يقبل  السيِّدة بذلك؟ تقبلي  الزَّىراء فاطمةي  بذلك؟ يىقبلي  العسكرم اٗتىسىن اإلما

 !ٗتيجَّة؟ا اإلماـً  كالدةً  ركاياتي  تيضعَّف أفٍ  يقبلوف ىؤالء بذلك؟ تقبلي  نرجس
 ألداء نتفرَّغ أفٍ  زماننا، إماـً  ٙتعرفةً  نتفرَّغ كأفٍ  فيها، للنقاش حاجةى  كال بديهٌية قضيَّة ىذه تكوف أفٍ  البيدَّ 

 الطرؽ، هبذه يأتيكم؟ طريقة كبأمٌ  ييشغلكم كيف إبليس كلكن اٙتهدكٌم، للمشركع التمهيد ف كاجباتًنا
 العميل ىو مىن ال؟ أـ إبليسيٌ  منطق ىذا البيت، أىلً  أحاديثً  تضعيفً  إىل تؤدِّم َّبناىج حياتىكم تقضوف
 اٗتديثً  رجاؿً  ميعجمي  أـ الصهيونٌ  اٙتشركع ُتدـ البيت أىلً  حديثً  عن هبا أيدافعي  الَّيت أحاديثي اآلف؟

 اٙتوجودة اٙتعطيات ىي ىذه اٗتيجَّة، اإلماـ كالدة أحاديث كيلغي األحاديث، يذبحي  الَّذم األعوج كمنطقكم
  .الواقع أرض على
 !؟..اٗتديث رجاؿ معجم تطبيقاتً  من آخر مثاؿو  إىل معي تعالوا
 نفس على كىو ا٘توئي السيِّد تَلمذة من كلتلميذ الشِّيعة مراجع من ٙترجع (األنوار ِبار مشرعة) ىو ىذا

 ميضرَّة جراثيم - فيها؟ ماذا لكن - األنوار ِبار كوِنا مع - :يقوؿ يقوؿ؟ ماذا البداية ف اٙتنهجيَّة،
سين آصف شيخ يا شيخنا يا كا - عنهما ااًلجتناب من البيدَّ  ًصحيَّة غري كمواد لشارهبا،  ىي آراؤؾ ٜتي
 أىل حديثي  هبا ديمِّر الَّيت كالنَّجاسات كاألكساخ كالقاذكرات اٖتراثيم ىو اٗتديث رجاؿ كمعجم اٖتراثيم،

 .البيت
 باقر ٜتيىمَّد للبهبودم الكاف من الصَّحيح: تَلحظوف البحار، ف اٗتيجَّة اإلماـ كالدة ركايات إىل لنذىب

 عشر ستة من ا٘توئي، السيِّد منهجيَّة ِبسب عنده مقبوؿ باٙتئة كعشرين ٔتسة يعين الكاف ربع البهبودم،
 ِبار مشرعة ًِبسب أتعلموف لكن باٙتئة، كعشرين ٔتسة فقط أم حديثان  أالؼ أربعة لنا أبقى حديث ألف

 بالدقَّة أحصاىا أحدان  أجد كل أقوؿ كلكنَّين بالدقَّة أيحًصها ل أنا البحار أحاديثي  النِّسبة؟ ىي كم األنوار
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 عدد كم أتعلموف حديثان، ألف كعشرين مئة من أكثر ىناؾ األنوار ِبار ف أقوؿ كلكنَّين الرِّكايات، لتداخل
 بالصَّحة إليها أشار كما الكتاب، ىذا ف حديثان  آالؼ ثَلثة من أقلٌ  إليها؟ أشار الَّيت الصَّحيحة األحاديث

 !!لتضعيفها ٛتاؿ أيضان  ىيناؾ أفٌ  إذ الكاملة اٙتطلقة
 البحار، ف اٗتيجَّة اإلماـ كالدة ف كردت الَّيت األحاديث بأفَّ : يقوؿ اٙتثاؿ، سبيلً  على الثَّان اٖتزء ىو ىذا
 آصف الشيخ عنها يقوؿ ماذا ،28 صفحة إىل الكتاب أكَّؿ من كٔتسني، كاحد جزء ف البحار ىو ىذا

 كاحد فيو كالكاف فيو، موجودة ركاية أربعني من أكثر فعَلن  - ركاية أربعني من أكثر فيو - يقوؿ ٜتسين؟
 الكاف ف ىذا كاضحة، ركاية كال فيو ما كالسيستان كالصَّدر كا٘توئي الُبكجردم ِبسب ركاية، كثَلثني
 توجد ال أم باٙتئة صفر اٗتيجَّة اإلماـ باب ف لكن باٙتئة، كعشرين ٔتسة استخرج البهبودم أفَّ  مع كانتهينا،

 من أكثر فيو -:يقوؿ عنها؟ يقوؿ فماذا ركاية، أربعني من أكثر أكرد البحار صاحب!! كاحدة ركاية كال
 كثرة ثبتت إف - !ثابتة غري أيضان  ىذه يعين - ثىبتىت إفٍ  ٔتسة برقم ذيًكرت ما منها كاٙتعتُبة ركاية أربعني
 موسى ابن اٗتسن ىو ا٘تٌشاب كاف إف كثَلثني ثَلثة كبرقم هبا، قيل كما عصاـ ابن على الصَّدكؽ ترح م
 أخرل ركايات إىل ييشري مثيَّ ..!! كاحدة ركاية كال شيء، أمٌ  يثبت ل يعين بالنتيجة - ترد د فيو لكن

 ىذه ِبسب اٗتيجَّة اإلماـ كالدة ف كصرُية كاضحة ركايات عندنا توجد ال أنٌو ىي كالنَّتيجة كييضعِّفيها،
 االحتماؿ إىل أشار فقط ركاية، 40 من أكثر ىناؾ ،209 ،208 صفحة الكَلـ ىذا راجعوا..!! القواعد

 !!عليها كأشكل فيها توقَّف أيضان  الرِّكايات كىذه ثَلثة ركايتني ف
 كأربعني كاحد من أكثر ،(البحار) من أكثر( العلـو عوال) ف اٙتوجودة الرِّكايات أفَّ  أتعلموف الشيء، كنفس
 الصَّدر، باقر ٜتيىمَّد ا٘توئي، الُبكجردم، ِبسب اٗتيجَّة، اإلماـ كالدة ف ركاية كثَلثني كاحد الكاف ركاية،

 كأكثر أكثر فيو العوال ضعيفة، اٙتنهجيَّة ىذه نفس ِبسب أيضان  ركاية أربعني من أكثر ضعيفة، السيستان،
 كالسيِّد الُبكجردم، كالسيِّد ا٘توئي، السيِّد منهجيَّة ِبسب( العوال) ركايات كلٌ  أفٌ  إاٌل  أيضان، البحار من

 ..!! اٗتيجَّة اإلماـ ًكالدة إىل تيشري فيو كاحدة ركاية كال تثبت ال السيستان، كالسيِّد الصَّدر، باقر ٜتيىمَّد
 ! ؟..خواتيًمها من تيعرىؼ األمور أليس عليكم باً 
 منهجيَّة ىذه ىل اٗتيجَّة، اإلماـً  كالدةً  ركاياتً  كلِّ  تضعيفً  إىل تقودنا الَّيت اٙتنهجيَّة كىذهً  الًعلم ىذا

 !؟..منطقي الكَلـ ىذا ىل! ؟..صحيحة
 نفهم خَلًٚتا من كيقوؿ كذلك، السيستان كالسيِّد اٙتخالفني، ركايات عن يتحدَّث الُبكجردم السيِّد يعين

 عصر انتهاء قبل كمات النػيوَّاب عصرً  كف الص غرل الغيبة زماف ف عاش الَّذم كالكيليين البيت، أىل حديث
 جيمع أفٍ  استطاع ما أنَّوي  عن الكتاب ميقدِّمة ف كاعتذر الرِّكايات من اٚتائل العدد ىذا كْتع الكُبل الغيبة

 ف أكثر ركايات سيورد كاف كقطعان  كبريان، كتابان  سيكتب ِتكَّن لو أنَّو ككعىد اٗتيجَّة، لكتابً  اٙتناسبة الكمٌية
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 نستعنيي  اٙتخالفني كركايات جانبان  تيرمىى ركاياتوي  ىذا األىم، اٙتوضوع ىو اٙتوضوع ىذا ألفَّ  اٗتيجَّة اإلماـ كالدة
قِّعي  طبعان ! البيت؟ أىلً  حديثى  نفهمى  كىي هبا  ترقيعاَّتم على أرد   أفٍ  أريد كال الرتقيعات أعرؼ أنا اٙترقِّعوف، سريي

 كالقذارات باٗتوزكٌيني يل شأف كال فقط كبنات ألبنائي أعرضي  ىنا أنا برتقيعاًَّتم، كال هًبم ال أعبأي  ال ألنَّين
 ىذه لكم أيبنٌيي  عليكم، رأيي أفرضي  كال ميعطىياتو  لكم أعرض أنا كبنات، أبنائي مع حديثي اٗتوزكية،
 . احكموا كأنتم اٙتعطيات

 ا٘تمسينات بني ما كذلك الُبتغاؿ، ف Fatima قضيةي  فيها شيوِّىت الَّيت الفرتة نفس ىي الفرتة كىذه
 عنفوافو  ًبكيلِّ  كلكن ىنا، عندنا اإلبليسيٌ  اٙتشركع حترَّؾ ىناؾ اإلبليسيٌ  اٙتشركع حترَّؾ فكما كالسٌتينات،

ان، كاضحة كاضحة، القضيَّة تَلحظوف؟..!! قوةو  كًبكيلِّ   كىذهً  كالعلماء اٙتراجع فيو يتساكل الطرح ىذا ًجدَّ
 ف كالتشكيك! البيت؟ أىل ف التشكيك كىي كاحدة نتيجة إىل تؤدم كيل ها ٙتاذا كالنتائج، الكيتيب

 مع سٌيئة كعَلقتيهم حالتيهم ىيم الشركط، ىذه اشرتطوا لذلك! اٗتالة؟ هبذه ىيم اٙتراجع ٙتاذا ٙتاذا؟ شؤكناَّتم،
م ٚتم، اٗتبِّ  شديدى  يكوف أفٍ  التقليد مرجعً  ف ييشرتىط ال بأنَّوي  فقالوا فجاءكا البيت أىل  يستشعركف ال ألِنَّ

 على يأتوف كانوا فهل حقيقيَّةه، أكيدةه  كعيلقةه  شديده  حب   ىناؾ كاف كلو البيت، أىل ِّتاهى  الشَّديدى  اٗتبَّ 
 منطقه  اٙتنطقي  ىذا! كتفصيَلن؟ ْتلةن  فييضعِّفوِنا الكاف كىو كتابو  أىمِّ  ف اٗتيجَّةً  اإلماـً  كالدةً  ركاياتً 

 أنتيم؟ تقولوف ماذا شيطانه؟ منطقه  ىذا أـ رٓتان ؟ منطقه  ىذا! صحيحه؟
 لعنةي  إذان ! صحيحة؟ فقط حديث أالؼ أربعة األًئمَّة، عن صحيحة أصوؿ كىي حديث ألف عشر ستة من
 مىن كلٌ  على ا كلعنةي ! األصوؿ علمً  على ا كلعنةي ! الدِّراية علم على ا كلعنةي ! الرِّجاؿ علم على ا

! ىذا؟ تزكيرو  أم  ! أالؼ؟ أربعة إىل تتحٌوؿ الشَّريف الكاف ف حديث ألف عشر ستة! البيت أىل حاربى 
 كما ال ىنا، كاٙتيكركبات اٖتراثيم خيَلصة ىذهً ( األنوار ِبار مشرعة) الكُبل الطاٌمة صاحب ىذا ىذا، أمَّا

 ىذه بالضَّبط كاٙتيكركبات، اٖتراثيم ٛتمع ىو الكتاب ىذا كميكركبات، جراثيم فيها األنوار ِبار: يقوؿ
 !!لو اٗتقيقٌية التطبيقات ىي كىذه اٗتديث رجاؿ ميعجىم نًتاج ىو ىذا..!! الصَّافية ا٘توئي السيِّد منهجيَّة

 أحاديثىهم استخرج أنَّوي  البيخارم َّبجدً  يتمشدقوف حني البخارٌم؟ ذكؽ كبني الذكؽ ىذا بني الفارؽ ىو ما
 ذكؽ ىو الذكؽ ىذا كلكنٍ  هبم لنا شأفى  ال! حديث ألف ستمئة من قليل بشيء األلفني تتجاكز الَّيت

 ذكؽ ىذا الذَّكؽ ىذا بأكاذيب، ىي ما البيت أىل أحاديث أمَّا أكاذيب، أحاديثيهم اٙتخالفوف اٙتخالفني،
 كفعَلن  البيت أىل منهج لتدمري البخارم كطريقة الشَّافعي طريقة ىي ىذه البخارٌم، بذكؽ اٙتشبىع الشَّافعيٌ 

ا الواقع، ىو ىذا شافعٌي، منهجه  ىو اٙتوجود فاٙتنهجي  اٙتنهج، ىذا ديمِّر  كأنا أحرار أنتم كَلمي، ترفضوف كرَّبَّ
 اإلماـ عند ٠تتكم ٠تني  أحرار، أنتم منطقي ترفضوف كأنتم منطقكم أرفض أنا أيضان، كَلمىكم أرفض أنا حٌر،

اكميهم كالعيلماءى  اآلراء أصحابى  جيمع فإنٌو اإلماـ ظهر إذا: تقوؿ الرِّكايات اٗتيجَّة، تكمي  ْتيعان، كُيي  عند ٠تى
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 ىذا يكن ل فإفٍ  عنده، سنحتكمي  أيضان  للرَّجعة كىكيفِّقنا نيدرًكوي  ل فإفٍ  إمامىنا، أدركنا إذا اٗتيجَّة اإلماـ
 أنتم كَلمي؟ ترفضوف أيضان، طويل فيو للنِّقاش كاجملاؿي  طويله  يوـه  القيامة كيوـي  القيامة، يـو ف آتو  فاٗتساب

 أىلً  منهجى  شوَّىت الَّيت القذارات كىذه السَّخافات ىذه أرفضي  حينما أيضان  حر   كأنا ترفضوف، فيما أحرار
 اٙتنطق رائحةي  ىذه الشَّافعي، كرائحة البيخارم رائحةي  ىذهً  أْتعني، عليهم كسَلموي  اً  صلواتي  البيتً 

 .أحرار أنتم ذلك ترفضوف البيت، أىل فكرى  دىمَّر الَّذم الشَّيطان اٙتنهج ىو ىذا النَّاصيب،
 على سيلِّط الَّذم القيطيب الًفكري  القيطيب، الًفكري  ىي الشِّيعي الواقع على الشيطافي  سلَّطها الَّيت األخرل القضيَّة
 :الشِّيعي الواقع
 86 ،86/  6/5: تأرخيها النَّاصر عبد إىل برقٌيتوي  كىذه: عليو ا رٓتةي  اٗتكيم ٜتسن السيِّد من أكالن  نبدأ
 مّت ا٘توئي السيِّد كتاب قرأنا ٠تني  قليل قبل ،1966 يعين 1386 ،1386 يعين اٚتجرم، بالتأريخ يعين

 ،1970ك 1950 بني ما: لكم قلت كما الفرتة، نفس عن نتحدَّث ٠تني  الفرتة، نفس ،1385 كاف؟
ًقنا الَّيت الفرتة ! حصاف؟ مليار أك حصاف، مليوف بقٌوة أقوؿ، كم أدرم ما ناصبيَّان، إبليسٌيان  اخرتاقان  فيها اخرتي

سن السيِّد كجهها الَّيت الُبقية الرِّسالة فهذه أدرم، ال : الُبقية تأريخ قطب، بسيِّد كاإلكراـ لًل طفً  اٗتكيم ٜتي
 . 1966 ،1386 يعين 86/  5/ 6 ميهمَّان  ليس الُبقية نص ىذا ىو كاضحة، تبدك ال قد ،86/  5/ 6

ثنا كىو الٌرفاعي طالب السيِّد سىابقان، عليكم عرضناهي  كقد فيديو مقطع معان  نيشاىد دِّ  الكذبة ِتثيلٌية عن ُيي
 قد كىؤالء طالب السيِّد أفَّ  كيف مهدٌم، السيِّد اٗتكيم، السيِّد أبناء كحّتَّ  الدعوة حزب أفَّ  ككيف البيضاء

 اً  صلواتي  اٗتيجَّة اإلماـ: سؤاالن  أسأؿ كلكنَّين! الشِّيعة؟ مرجعية على يضحكوا كي الُبنامج ىذا رتَّبوا
 ىذا على أجيبوا أنتم أدرم ما أنا! عليًو؟ ييضحىك مىضحكةن  يكوف نائبان  ينصب أفٍ  ُيكن عليو كسَلموي 
ـى  لنا يشخِّص أف يستطيع ىل الطريقة هبذه عليو ييضحىك الَّذم اٙترجع السؤاؿ،  ىل خيرج؟ حني زماننا إما

ـى  يعرؼ  . لكم أتركها األجوبة زمانًو؟ إما
 :الفيديو ىذا نشاىد

 قطب للسيِّد تتوسطوف أفٍ  حاكلتم أنكم لدرجة اٙتسلمني اإلخواف مع جٌيدة عَلقة لكم حضرتكم: اٙتقدـ]
 ..رسالةن  النَّاصر عبد ْتاؿ إىل ليكتب اٗتكيم السيِّد فوٌسطتيم اغتيالو من ا رٓتوي 

 ..بنفسي السيِّد خاطبت أنا للسيِّد رحت نفسي أنا: الرفاعي طالب السيِّد
 القصة؟ ىي ما ٙتاذا: اٙتقدـ
 ..الدعوة ف سبقونا اٙتسلمني كاالخواف اٙتسلمني اإلخواف مع طريق رفقاء ٠تن: الرفاعي طالب السيِّد
 .الدعوة حزب ف أنتم: اٙتقدـ
 اإلخواف كمع التحرير حزب مع طريق رفقاء نفسنا نعتُب الدعوة حزب ف ٠تن: الرفاعي طالب السيِّد
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 .اٙتسلمني
 تنظيمهم؟ من أنظمتهم، من استفدت: اٙتقدـ
 .عندنا من أسبق ىيم، عندنا من أسبق شك بَل: الرفاعي طالب السيِّد
 .معكم كيتعاكنوف تنظيماَّتم مثَلن  يعطونكم ككانوا: اٙتقدـ
 عندم اجا تشكَّل لىمَّا الدعوة حزب بداية قبل آنا يعين نلتقي، كنا نلتقي، كنا ال،: الرفاعي طالب السيِّد
 التقينا أيضان  ك٠تني  اإلخواف من كمنهم التحرير حزب من منهم اٙتسلمني من رعيل القواـ مدرسة ف لغرفيت
 .عليو ا رٓتةي  اٗتكيم باقر ٜتيىمَّد كالسيِّد يرٓتو ا مهدمٌ  سيِّد كالسيِّد أنا معهم
 .اٗتكيم مهدمٌ  السيِّد: اٙتقدـ
 على ككانوا لنا كباركوا كأخُبناىم بيهم التقينا باقر كالسيِّد كأنا اٗتكيم مهدم السيِّد: الرفاعي طالب السيِّد
 .يعين نعمل ٞتا علم

 اٗتكم ىذا توقفوا أفٍ  أنتم أردت قطب سيِّد يغتاؿ أف ييقيم، أف النَّاصر عبد ْتاؿ قىرر لىمَّا كلذلك: اٙتقدـ
 كطلبت؟ اٗتكيم للسيِّد فريحت
 مننا ما ػٌلكگأ أقدر قطب سيِّد بإعداـ اٗتكمً  ف البياف إذاعة ليلة يعين ػٌلكگأ أقدر: الرفاعي طالب السيِّد
 .الليلة تلك

 الوقت؟ ذاؾ كنتوا كين: اٙتقدـ
 إيل العسكرم مرتضى السيِّد أفَّ  أتذكر أنا مكانو، ف كاحد كل يعين موجودين كنا: الرفاعي طالب السيِّد

 .اٗتكم ىذا ٕتعت أف بعد منت ما البارحة أنا طالب سيِّد يل قاؿ يل، قاؿ
 .النَّاصر عبد عند اٗتكيم السيِّد كساطة تنفع ل: اٙتقدـ
 بني اٙتوجود اإلسَلمي الرمز ىو اٗتكيم السيِّد أنَّو غري عندنا ما شنسوم؟ فبقينا أم: الرفاعي طالب السيِّد
 كالسيِّد الناصر عبد ٖتماؿ برقية يُبؽ السيِّد أنَّو قررنا احنا: يل قاؿ حدَّثين ابنو مهدمٌ  سيِّد فجاءن أيدينا،

 .الناصر عبد عند ٜترتمة كمكانة مسموعة كلمة لوي 
 قاسم؟ الكرمي عبد من موقفوي  بسبب: اٙتقدـ
: لو قلت مكانتو، قاسم الكرمي عبد من أقدـ السيِّد ال كاف، ذلك كقبل ىذا يعين: الرفاعي طالب السيِّد
 اسرتحاـ برقية يبعث السيِّد أفَّ  تقرر: قاؿ قرَّركا، لىمَّا الليلة تلك ف معاىم كنت ما أنا قررتوه؟ اللي شنو

 شنو كأنا إم: لو قلت ، فتحه  فهو ُيصل أي هما الُباءة أك اٗتكم بتخفيف قطب السيِّد إىل بالنِّسبة
 ما أنا: قاؿ تواجهو؟ تركح خوب أبنو كأنت آنا ليش: لو قلت السيِّد، تواجو أنت أف تقرَّر: قاؿ باٙتوضوع؟

 . أقدر ما لو أركح إذا أنا إلك، يىستمع السيِّد عند مكانة كلك أجرؤنا أنت كالدم، أكاجو أقدر ما أنا أقدر،
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 انت؟ ريحت: اٙتقدـ
 شخصيان  بيو كالتقيت اجملاؿ يل كفيًسح الكوفة ف العامر بيتو ف ىو السيِّد إىل فذىبت: الرفاعي طالب السيِّد

ثتو  من شخص كىذا اإلسَلمية األمَّة أبو أنت: سيِّدنا لو كقلت اٙتوضوع ىذا ف حدثتو اٙتوضوع، هبذا كحدَّ
 إسَلمي تٌيار كراه كىذا الرجل، ٚتذا بالنِّسبة شيء تفعل ل إف إذان  مسؤكلية تتحمَّل يعين كأنت اإلسَلـ رموز
: لو قلت ىكذا، ترل أنت ىيج: قاؿ ترسل، برقية: لو قلت أفعل؟ ماذا: يل قاؿ لو، قلت باٙتَليني يػيعىدٌ  كبري

 أكو كاف بالسيارة ركبنا لىمَّا بالسيارة، ركبنا زين: قاؿ ىكذا، ترل مكانتك أنا، مو ىكذا يرل الواقع أنا مو
 كىو السيِّد يسار عن جالس أنا فكنت اٚتامشي ْتاؿ ٜتيىمَّد السيِّد إتو عليو ا رٓتة أيضان  العلماء من سيِّد

و معاه حديثي فسمع مالتو بالسيارة بالوسط كالسيِّد ُيينو عن جالس  سيِّد: )شديدة يعين بكلمة إيل فاِّتَّ
 ؟(ا٘تمر يشربي  طالب أيب ابن عليٌ  يقوؿ الَّذم ٚتذا يتوسط أف السيِّد تيريد طىالب
  قطب؟ السيِّد ىو اللي: اٙتقدـ
 يعين التحرمي قبل يعين ذاكره، قطب السيِّد ىو موجود عندم، ما كل يسقط راح: الرفاعي طالب السيِّد
 منتهوف، أنتم فهل انتهينا انتهينا كلمة صاحب ىو يشرب، مو با٘تمر كرعان  يكرع يشرب كاف عمر خوب
 ل اإلباحة حتت داخل كاف ا٘تمر يعين، مباح شام، يشرب بيبسي يشرب مام يشرب الواحد عادم يعين

: لو قلت القصَّة، هبام ٕتع إذا ُيتنع راح السيِّد شسوم؟ يدم ف ما أيسًقطى  فأنا آنذاؾ، حترمي فيو يصدر
 ٜتيىمَّد أخوه كإال قطب سيِّد ىو متأكد أنت سيدنا: لو قلت خباثة، عملت ىنا يعين متأٌكد؟ انت سٌيدنا
 سيِّد، كليس ٜتيىمَّد أنَّو أدرم آنا: لو قلت أدرم، ما!! ىاه: قاؿ إسَلمي، ككَلُها اثنني قطب مو قط؟،
 .فسكت بيضاء، كذبة ىام

 السيِّد؟ برقيةن  فكتب: اٙتقدِّـ
 السيِّد آنا: لو قلت مهدٌم، السيِّد أخُبت دكرم انتهى أنا بعث،: يل قاؿ فالسيِّد: الرفاعي طالب السيِّد
 خٌليو اٗتكيم تقي ٜتيىمَّد للسيِّد ركح: لو قاؿ مهدمٌ  للسيِّد فراح بو، اٌتصل فأنت الُبقية يبعث ألف ىٌيأتو

 كعظيمة كبرية ميواصفات يعين رجل كميفكِّر، كعالًػم أديب اٗتكيم تقي ٜتيىمَّد سيِّد أكٌقعها، كأنا الُبقية يكتب
 اٗتكيم تقي ٜتيىمَّد السيِّد يعين، تربية، ربَّانا يعين، كأستاذنا مهدمٌ  سيِّد كأستاذ أستاذم ىو، كأستاذنا عنده،

 !شيئا لتكوف شىيء كيلَّ  اًقرأ طالب سيِّد: يل يقوؿ كاف الَّذم ىو
 .سَلـ يا: اٙتقٌدـ
 .عليك ينخاؼ ما اآلف ال،: قاؿ ًمٌنا؟ ًمٌنا أركح عىلىيَّ  ُتاؼ ما أقولو يتوقَّف، ما: الرِّفاعي طالب السيِّد
 .الناصر عبد إىل كبيًعثت الرسالة فكتب: اٙتقٌدـ
 الُبقية اٗتكيم تقي ٜتيىمَّد السيِّد كتب كالده بأمر مهدمٌ  السيِّد الرسالة فكتب: الرفاعي طالب السيِّد
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  [.فقط السيِّد َّتيئة دكرم أنا أبرقها، مهدم السيِّد كأخذىا
 جيرم ماذا يعرؼ ال حولو، جيرم ماذا يعرؼ ال للشِّيعة األعلى اٙترجع كاضحة، مأساة مأساة،! أقوؿ؟ ماذا
 مساء صباح تقرأ كالنَّاس شحنان  كشيًحنت قطب سيِّد بكيتب ميًلئت النَّجف مكتبات أفَّ  يعرؼ ال العال، ف

 ىذا ىل يدرم ال اآلخر ىو الدِّين ْتاؿ ٜتيىمَّد سيِّد مستشارهي  كحّتَّ  يدرم، ال كىو قطب سيِّد كيتب
 طالب بسيِّد كدفع أباه ييفاتح ل اٗتكيم مهدمٌ  السيِّد ٙتاذا أتعلموف قطب، ىمَّد أـ قطب لسيِّد الكتاب

 باقر كالسيد مهدمٌ  السيِّد بني ًصراع ىناؾ: كقاؿ آخر موقف ف طالب سيِّد بيَّنوي  األمر ىذا الرِّفاعي؟
 إخوة ىم القومي، االِّتاه ُيثل ىو الَّذم اٗتكيم رضا ٜتيىمَّد سيِّد كبني القطيب االِّتاه ُيثَلف الَّلذاف اٗتكيم

 رضا ٜتيىمَّد سيِّد كأـ لبنانية مهدمٌ  سيِّد أـي ٝتتلفة، أيمَّهاَّتم لكن رضا ٜتيىمَّد كسيِّد اٗتكيم ٜتسن السيِّد أكالد
اهً  ف كانا باقر ٜتمَّد كالسيِّد مهدمٌ  كالسيِّد قومٌيان  كاف رضا ٜتيىمَّد السيِّد إيرانية،  على اإلخواٌن، القطيبٌ  االِّتِّ

 طالب السٌيد كىو بو يىًثقي  الَّذم اآلخر اٙتستشار يعلم، ال جبانبو الَّذم ميستشارهي  يعلم، ال اٙترجع حاؿ، أمِّ 
 بالكذبة طالب سيِّد أناقش! طالب؟ سيِّد أناقش ماذا أدرم ال عليو، كيكذب اٙترجع على يضحك الرِّفاعي
 قطب سيِّد أفَّ  ؟!ذلك ف إشكاؿ كال مباحان  كاف ا٘تمر بأفَّ  طالب سيِّد أناقش! اٙترجعيَّة؟ على البيضاء

 من طبعة آخر ف اآلف إىل موجود كالكَلـ! يقوؿ؟ ماذا يدرم ال كىو كصىلَّى ا٘تمر شىًرب عليَّان  إفَّ  :يقوؿ
 أـ رٓتانٌية صورة الصورة ىذهً ! نتحٌدث؟ من كمع نناقش من مع قطب، لسيِّد القيرآف ظَلؿ ف طبعات

 من تدَّعوف كما اٗتجَّة اإلماـ من تسديد ىذا فهل برقيَّةن  أصدر حينما اٗتكيم ٜتسن السيِّد اآلف شيطانٌية؟
 األسئلة، ىذه على أجيبوا تقولوف؟ ماذا إذان؟ األمر صاحب تسديدي  أين األمر؟ صاحبي  ييسدِّديىم اٙتراجع أفَّ 
 قضيَّة ميهمَّة، قضيَّة ىذهً  األسئلة، ىذه على أجيبوا كالدَّجل، باألكاذيب اآلخرين تٌتهموف فقط أٌنكم ال

 قاسم الكرمي عبد ساخنة، السياسية كاألحداث دكؿ، برؤساء مرتبطة كقضيَّة العاـ، اإلسَلمي باٖتوِّ  مرتبطة
 ف يكن ل عارؼ، السََّلـ عبد زماف ف كاف قيطب سيِّد إعداـ كاف كإف شيًحنت الَّيت العراؽ ف كاألجواء

 ف اٙتتشنجة السياسية األكضاع السَّابقة، القضايا تلكم من بقايا ىذهً  كلكن قاسم، الكرمي عبد زماف
! مصر ف القومٌية كالنَّزعة! العراؽ ف كانت الَّيت الواضحة األمويٌة كالنَّزعة عارؼ السََّلـ عبد كضع اٙتنطقة،
ا، جيرم ما بكلِّ  ٚتا ًعلمى  ال الشِّيعيَّة اٙترجعيَّة أفَّ  يبدك األجواء ىذه كيلٌ ! قطب سيِّد كقضيَّة  ال أصَلن  حوٚتى

 ىذا كال اٚتامشي، الدين ْتاؿ ٜتيىمَّد السيِّد يعرؼ اٙتستشار ىذا فَل استشارًَّتم، على تعتمد َّبن ٚتا علمى 
 ِتثيلية التمثيلية ىذه مهدٌم، السيِّد من أم اٗتكيم ٜتسن السيِّد ابن من كلدًه، من بدفعو  ييطالب جاء الَّذم

 أكالدىم خَلؿ كمن مراجعنا خَلؿ من ُيرٌ  اإلبليسيٌ  اٙتشركع أفَّ  تيَلحظوف أال! شيطانٌية؟ أـ رٓتانٌية،
 كالسيِّد مهدمٌ  السيِّد السيِّد، أكالد جهة من ىذا فسِّركىا، أنتيم القضيَّة؟ ىذهً  تيفسِّركف ماذا! كمستشاريهم؟

 مرجعيَّة أركاف أحد أخرل جهة كمن الرِّفاعي، طالب السيِّد كىو السيِّد عند موثوؽ مستشار جهة كمن باقر،
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سن السيِّد  .الصَّدر باقر ٜتيىمَّد السيِّد كىو اٗتكيم ٜتي
 ذلك إثرً  كعلى - 77 صفحة الثَّان، اٖتزء( ككثائق حقائق ف كاٙتسرية السِّرية الصَّدر باقر ٜتيىمَّد: )كتاب ف
 ميرتضى الشَّيخ خالىوي  - الصَّدر باقر ٜتمَّد السيِّد - الصَّدر السيِّدي  أقنع - اإلعداـ حكم صدكر بعد يعين -
 الرفاعي طالب السيِّد يعين - النَّاصر عبد ْتاؿ إىل استنكارية برقية بإرساؿ العيلماء ْتاعة رئيس ياسني آؿ

 كىو ياسني آؿ مرتضى الشيخ أيضان  خالو ييقنع الصَّدر باقر ٜتيىمَّد السيِّد! اٗتكيم ٜتسن السيِّد كخيدع ييقًنع
ا! النَّجف مراجع من مرجع  كقاـ - :الرفاعي طالب كالسيِّد الصَّدر باقر ٜتمد السيِّد كصديقاف متَلزماف كُهي

 ٚتذا يكن ل لو إنَّوي : فيها جاء كٞتَّا - الصَّدر باقر ٜتيىمَّد السيِّد ىو الُبقية كتب الَّذم - بنفسو بكتابتها
 سيِّد قضيَّة ف الصَّدر باقر ٜتيىمَّد السيِّد ناقشت ًحني: يقوؿ الكوران عليٌ  الشيخ ىنا، عالػًمان  صار - العالػًم
 أمري بوالية مكلَّفان  ليس قطب سيِّد بأفَّ  قاؿ( الطريق ف معال) كتابوً  ف ذكرىا الَّيت اٙتسائل بعض ف قيطب

ا باٗتجاب مكٌلفة غري فهي كندا قرل من نائية قرية ف تسكن بنتو  حاؿي  فحالو اٙتؤمنني  ٚتا ًعلمى  ال ألِنَّ
 بو لكفى القيرآف ظَلؿ ف تفسريهي  إالَّ  العالػًم ٚتذا يكن ل لو - !![:عالػًم ىنا صار اشوؼ] اٗتجاب، ِبكم

 شقيق اٙتنطق ىذا شيطاٌن؟ أـ رٓتانٌ  منطق اٙتنطق ىذا أسألكم أنا - القيامة يـو ا عند لك خصيمان 
 ياسني آؿ مرتضى الشيخ مرجع، اٗتكيم ٜتسن السيِّد مراجع، ىؤالء اٗتكيم، ٜتسن السيِّد رسالة منطق

 شيطاٌن؟ أـ رٓتانٌ  منطق اٙتنطق ىذا للمرجعيَّة، يتهيَّأ كاف الوقت ذلك ف الصَّدر باقر ٜتمَّد السيِّد مرجع،
 اٗتيجَّة؟ اإلماـ من تسديد ىذا أنتم، تقولوف ماذا الشَّيطاف؟ أـ ألسنًتهم على ينطقي  الرَّٓتن اآلف يعين

 يا أعطونا كاحدان، موقفان  منكم أطلب أنا! تسديد؟ ىذا اٗتيجَّة، اإلماـ ييسدِّديىم كالعيلماء اٙتراجع: تقولوف
 قد اٗتيجَّة اإلماـ أفَّ  كاضحة عَلئم فيو تبدك كاحدان  موقفان  عنهم نتحٌدثي  الَّذين اٙتراجع ٚتؤالء ْتاعة

 !!فقط كاحدان  كاضحان  موقفان  اعطونا سدَّدىم،
 اآلف الكَلـ، ىذا الكاسيت على كميسجَّل نفسوً  اٗتكيم مهدمٌ  السيِّد من ىذه بأيذين ٕتعت أنا كاً 

لسني ف كمرَّتني يدم، حتت ليس الكاسيت  أكَّؿ ف اٗتكيم مهدمٌ  للسيِّد موجَّهة دىعوات ىناؾ كانت ٛتى
 كعن الفقيو كالية عن كيتحدَّث البداية ف ا٘تميين السيِّد يهاجم كاف اٗتكيم مهدمٌ  السيِّد إيراف، إىل ٛتيئوً 
 اإليرانيني عند مرموقة منزلة لوي  صارت اٗتكيم باقر كالسيِّد اٗتكيم، باقر السيِّد جاء ذلك بعد كلكن إيراف

 يتصوَّر، كاف كما ليس األمور كجد كصل فلمَّا للزِّيارة، مهدم السيِّد كجاء مهدمٌ  السيِّد أخيو على كأرسل
 موقفهم النَّجف،كاف ف ا٘تميين السيِّد من سٌيئان  كاف موقفهم أفَّ  باعتبار متخٌوفني كانوا اٗتكيم بيت ألف
سن السيِّد ييقلِّد كاف الشاه ألفَّ  اٗتدكد، أبعدً  إىل سٌيئان   بصىدد لستي  كاآلف معركفة كاألحداث اٗتكيم، ٜتي

 ديًعي العلماء، بييوت ف مىكانني ف فىديًعي موضوعي، عن سأخرج فإنٌ  كإاٌل  اٖتزئٌيات ىذه كلٌ  ف الدخوؿ
لة من ككينتي  مكانني ف  ف كلمة ييلقي مهدمٌ  للسيِّد الكرسي ككضعوا حاضران، كينت أيضان، اٙتدعٌوين ْتي
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: للشِّيعة ا٘تطاب يوجِّو النَّاس يوصي اٖتالسني ييوًصي يقوؿ كىو منو، الكَلـ ىذا ٕتعت مرَّتني اٗتاضرين،
 على قادرة الشخصية ىذه مثل شخصية الشِّيعي التأريخ ف يأتً  ل فإنٌو ا٘تميين، السيِّد حوؿ التٌفوا بأنَّوي 

 كالدم، على يىضغطوف البعثيوف بدأ لىمَّا: يقوؿ ذلك كبعد اٙتناسب، الوقت ف الشَّرعي التكليف تشخيص
 كا: )أجابين قاؿ تكليفنا؟ شنو سيِّدنا مرَّتني سألتوي  أنا: قاؿ حياتًو، من األخرية الفرتة اٗتكيم، السيِّد على

ا الكَلـ، ىذا قاؿ مرَّتني اٗتكيم، مهدمٌ  السيِّد من ٕتعتيها ىذه بأذن كا مرتني ،..!!(أدرم ما  قالوي  كرَّبَّ
ا أقوؿ كاحدة مرَّة كانت لو مرَّتني، ٕتعتوي  أنا ذلك، من أكثر : يقوؿ ٕتعتو مرٌتني ميشتبهان، الرَّجلي  كاف رَّبَّ

 السيِّد كبني أبيو بني يقارف فكاف..!!( أدرم ما كا: )اٖتواب ىذا قاؿ تىكليفنا؟ شنو سيِّدنا أيب سألت
 أكثر القضيَّة أدرم، ال حقيقةن  كا، أدرم ال! أيعلِّق؟ ماذا أنا الشرعٌي، التكليف تشخيص قضيَّة ف ا٘تميين

 ..!!اٗتركؼ من حىرؼو  كيلَّ  عند فيها كالوقوؼ كِّتزمء حتليل إىل ِباجة القضيَّة ىذه عليها، ييعلَّق أفٍ  من
ينيَّة، اٙتؤسسة ًعُب اإلبليسيٌ  اٙتشركع حركة ىي ىذه األقٌل، على يل بالنِّسبة أقوؿ، بالػميجمىل لكن  الدِّ

ًقنا اٙتواقف ىذه كبسبب الوضع، ىذا كبسبب  أىل إىل مىنسوبان  ًفكران  القطيبٌ  الًفكري  كصار القيطيبٌ  بالًفكر اخرتي
 ٜتمَّد السيِّد الصَّدر، باقر ٜتيىمَّد السيِّد كغري الصَّدر باقر ٜتيىمَّد السيِّد أمثاؿ من الشِّيعة كمراجع البيت،
 القطيٌب، بالفكر أيشًبعت اآلف الَلمعة األٕتاء أكثر الَلمعة، األٕتاء اآلف اآلف، كالبقيَّة ا فضلي  حسني

اه إىل ُييلوف الَّذين خصوصان   .السياسيٌ  االِّتَّ
 كىو إليو نستمع عليو، ا رٓتةي  الشِّريازم ٜتيىمَّد السيِّد الفرتة تًلك مراجع من أيضان  آخر مرجع إىل نىستمع
 على ليلٌيان  كييقدِّموه قلب ظهر عن ُيفظوه قطب، سيِّد كيتب من كتابان  ُيفظوا بأف الشِّيعة خطباء يوًصي
 كأفٍ  الكتاب ىذا ُيفظوا أف كا٘تيطباء األصدقاء أكصي كينت كربَلء ف كنتي  حينما: يقوؿ ىو اٙتنابر،
 ظيَلمة ف( القيامة يـو مشاىد) كتاب على سنأت! فيو؟ الذم ىو ما أدرم كال!! كمرَّة كمرَّة مرَّة يقرأكه
 اٙتئة، ف مئة شيطان كتاب ىو( القيامة يـو مشاىد) كتاب أفَّ  كيف كأيريكم الشِّيعيٌ  الوسط ف الزَّىراء
 بو ميعجىبه  الشِّيعي كاٙترجع اٙتئة ف مئة شيطانٌ  كتاب بكثري، ألعن( القيرآف ظَلؿ ف) كتاب من كألعن
! الكراـ َّبراجًعهم للشَّيعة ىنيئان  ِبفظًو، ا٘تطباء كييوصي يكوف، ما أْتل من ىو الكتاب ىذا بأفٌ  كيقوؿ
اطب القيامة، يـو ا عند لك خصيمان  بو لكفىى التفسري ىذا إاٌل  لو يكن ل لو يقوؿ اآلخر اٙترجع كىذا  خيي
 سيِّد إعداـ فهي النَّاصر عبد عند حسنة من ىناؾ كاف إذا أنٌو كاٗتاؿ..!! الناصر عبد ْتاؿ الكَلـ هبذا

 إىل فأٌدل شهيدان  منو صنع فعَلن  أخرل جهة من شهيدان، منوي  صنع قيطب سيِّد إعداـ كاف كإفٍ  قطب،
 اإلسَلمي العمل كمنظمة الدعوة حزب مثل الشِّيعيَّة فاألحزاب الشِّيعٌي، الوسط ف خصوصان  فكره انتشار
 حسن بقصص يستشهدكف فإٌِنم البطولة بقصص يستشهدكف حينما كانوا الشِّريازم ٜتمَّد للسيِّد التابعة

م كتبيهم قطب، سيَّد كقصص البنَّا  ٜتاضراَّتم، كحّتَّ  القصص، ىذه َّبثل كمشحونة موجودة القدُية ككراساَّتي
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ينيَّة، اٙتؤسَّسة ًقبل كمن اٙتراجع ىؤالءً  ًقبل من أبوابيوي  فيًتحت الَّذم اٖتو ىو ىذا مهم ال أنا الدِّ  ال مالةبالع أَّتَّ
 اٗتسنة، اامل كأٓتليهم بنواياىم يل ًعلمى  ال بنواياىم، الظنَّ  أسيء ال ككاً  اٙتاسونٌية، إىل كال اٙتخابرات إىل

 إبليس، بلسافً  ينطقوف فصاركا اخرتقهم، النَّاصيب كاٙتشركع اخرتقهم، اإلبليسيٌ  اٙتشركع إفَّ : أقوؿ لكنَّين
 أنصارًىم، من كاحد أنا منهم، كأنا منو؟ يػيتىوٌقع فماذا الوصف كهبذا اٗتالة ىذه ف اإلنساف يكوف كحينما

 بأفَّ : كنقوؿ اٙترجعيَّة، عن نيدافع مراجعينا، يردِّدهي  الَّذم الكَلـ نفس نيردِّد كينَّا ٠تني  الكَلـ، ىذا نيردِّد كينَّا ٠تن
 كينَّا الكَلـ ىذا مراجًعنا، ف ا٘تطر شخَّصت األمريكية اٙتتحدة الواليات! مراجًعنا من خائف ااًلستعمار

 كأفَّ  عليها مضحوؾه  األيمَّة أفَّ  ككجدنا آخر، جانب ف اٗتقيقة كجدنا اٗتقائق عن ِبثنا لىمَّا كلكن نيردِّده
 .أقداًمنا إىل رؤكًسنا من اخرتقنا قد اإلبليسيٌ  اٙتشركع

 ناـ بالَّذم بالك فما أذنًو؟ ف يبوؿ الشَّيطاف فإفَّ  الص بح صَلة عن يناـ الَّذم أفٌ  الرِّكايات ف عندنا أليس
 تقوؿ الرِّكايات الصبح صَلة عن يناـ فقط كاف إذا! أدرم ال الشَّيطاف؟ يبوؿ أين ىنا شيء، كيلِّ  عن

: تقوؿ عديدة كىي كتبنا ف موجودة ركايات كلكٌنها السَّند، ضعيفةي  عنها يقولوف أقوؿ، الَّذم أنا كلستي 
 كال حوؿ ال...[ شي كلٌ  عن نامي اللي ىذا زين] أذنًو، ف يبوؿ الشَّيطاف الصيبح صَلة عن يناـ الَّذم بأفَّ 
 ىناؾ أعتقد ال لكم، أعرض كي الفاصل بعد إليكم كأعودي  فاصل إىل نذىبي  العظيم، العلي با إاٌل  قوة

 كيكوف الشريازم السيِّد حديث إىل نستمع. الشِّريازم السيِّد كَلـى  عليكم عرضتي  ما أنا للفاصل، ضركرة
  .الفاصل ىو

 (:ره) الشريازم ٜتمَّد للسيِّد صوت مقطع
 أْتل من ْتيَلف كَلُها كتاباف أكوا ُتويف، فيها اشكثر العظيم القيرآف شوفوا يستقيموف، تلقائيان ]... 

 حسب حّت الكتابني كحفظ كمرة كمرَّةن  مرَّةن  الكتابني َّبطالعة األصدقاء أكصي كأنِّ  اٗتقيقة ف الكتب
 اٙتتعٌلقة القيرآنية اآليات يذكر الًكتاب ىذا ،(القيرآف ف الًقيامة مشاىد: )إتوي  األكَّؿ الكتاب اٙتمكن،
: يقوؿ كالسََّلـ الصََّلة عليو عىليَّان  ألفَّ  الكتاب َّبؤلِّف علينا كما العيصاة كبأحواؿ اٙتتَّقني كبأحواؿ بالقيامة

 كَلـه  الكَلـ ىذا أفٌ  خيصين اللي أنا قاؿ، اللي منو أنا خيصين شو ،(قاؿ من إىل تنظر كال قاؿ ما إىل انظر)
 إتوي  لو ٛتلَّد فذ األنوار ِبار ،(البحار مواعظي : )الثَّان الكتاب القيرآف، ف القيامةً  مشاىد صحيح، ْتيله 

 مواعظ يذكر الكتاب ىذا أجزاء، ٔتس أربع اٗتديث اجمللد ف لعلو ليس لو جلد القدمي اجمللَّد ف اٙتواعظ،
، مواعظ اإلسَلـ، نيب مواعظ اإلسَلـ، لنيب إلبراىيم، لعيسى، ٙتوسى، ا مواعظ ألنبيائو، ا  مواعظ عليي

 اإلنساف الواقع البحار، باٙتواعظ ييسمَّى لألنبياء، أك للنَّاس كأكليائوي  ا مواضع يذكر فاطمة، مواعظ اٗتسن،
 كتزىدىم النَّاس ُتوِّؼ األمور ىذه ألفٌ  ا، خياؼ حّتَّ  كبريان  قسمان  الكتابني ىذين من يستوعب أفٍ  جيب

 الشَّيء ىذا الحظتي  أنا الحظوا أحيانان  القُب، من كُتوفهم النَّار من كُتوِّفهم اآلخرة ف كترغبهم الدنيا ف
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 إنسافو  كل   ألف كيىصمتوف يسكتوف كيل هم كإذا اٙتوت بقصة آت مثيَّ  موضوع حوؿ اٙتسجد ف أتكلَّم أنا
اؼي  إنسافو  ككلَّ  اٙتوت، خياؼ  ككل   النَّار، خياؼي  إنسافو  ككل   كالوحشة، الوحدة خياؼي  إنسافو  ككل   القُب، خيى
 األمور ىذه كذكَّرت للنَّاس األمور ىذه ذكَّرت فإذا العاقبة، سوء خياؼي  إنسافو  ككل   الفضيحة، خياؼي  إنسافو 
ف كإذا يىلني قلبهم أفَّ  الطَّبيعي من للنَّاس األمور ىذه كذكىرت للنَّاس  خري، كلٌ  مىبعث اللني القلبي  قلبهم الى
 كإىل تتحجب، الفتاة أيتها حتجيب طيبان، إنسانان  يكوف طيبان  إنسانان  كن ييصلِّي، صىلِّي يزكي، زىكِّي لو قلت
 ٚتذا يومان  أيَّاـ عشرة من جيعلوا بأفٍ  ا٘تيطباء أصدقائي بعض أنصح كنت كربَلء ف كأنا اٙتواضيع، آخر

 ف النَّاس أشوؼ كإذا كيينذر ُيذِّر كاف ا٘تطيب الَّيت اجملالس بعض أحضر كينت أحيانان  اٗتقيقة كف الشيء،
 كلو مرَّة كلَّ  منُبؾ، ف الشَّي ىذا تيدًخل يـو كل   عليك فىيجب قادران  كينت إذا كاضح، كخوؼ رىبة حالة

 ف القيامة مىشاىد كحتفظ البحار من مواعظ حتفظ يعين استيعاب إىل ُيتاج قلت ىذا لكن صغرية، َّبناسبة
ان  ْتيله  كتابه  الكتاب ىذا من القيرآف  أظن مؤلِّفو العراؽ، ف أنا طالعتوي  القيرآف ف القيامة مشاىد كاقعان  جدَّ
 آخرهً  إىل أكَّلوً  من القيرآف تَلحظ لو القيرآف ف القيامة فمشاىد أحدُها، قطب ٜتيىمَّد أك أظن قطب السيِّد

 يؤمنوف﴾ ُّنفِمٌُْ سَصَلنَاىُُ ًََِِّّا اٌصٍََّاج ًَُّمٌُِّْْ تِاٌغَْة ُّؤِِنٌُْ اٌَّزّٓ ٌٍّرمني ىُذًٍ: ﴿فيو أكو مرٌكزة ُتويفات
 أخرل، آيةه  العذاب، سوء بوجهوً  يتقي مثَلن  يتقي، يعين متقي أصَلن، شنو يعين اٙتتقني شنو، يعين بالغيب

 ،﴾َٔفسَو اهلل ًَحيزِّسوُُ﴿: كاالِّتاىات اٙتناسبات ٝتتلف ف مناسبة بكل سورة كلِّ  ف أخرل آيةه  أخرل، آيةه 

 تكوف أفٍ  عليك جيب بس خري، كل   مبعث كا٘توؼ ا٘تشية اٗتقيقة ف ،﴾اٌعٍََُّاء عِثَادِه ِِٓ اهلل َّخشََ إّّٔا﴿
 ..[.. الشيء ىذا ف ك٠تتاج الثَّان، الشَّيء ىذا النَّاس ُتويف من تتمكَّن ناجحان  مفوَّىان  خطيبان 
 تيشًعري  الكلمةي  كُترجي ! الكيتيب أْتلً  من بأنَّوي  الشَّيطان الكتاب ىذا يصف عليو ا رٓتةي  الكبري مرجعنا
 ىؤالء رٓتانٌية؟ قضيَّة ىذه أقوؿ أنا شعوره، بكلِّ  الكتاب ىذا ْتاؿى  يتحسَّسي  قىلبًو، كلِّ  كمن بصدؽو 
 يتفاعل ىكذا اٙتئة، ف مئة شيطان كتاب رٓتانٌية؟ قضيَّة ىذهً  هبم؟ حلَّ  الَّذم ما جاءىم؟ الَّذم ما مراجعنا

 كمرَّة كمرَّة مرَّة يقرأكنو األصدقاء أكصي بأنَّين: يقوؿ مثيَّ  الكيتيب، أْتلً  من: عنو يقوؿ! كالفقيو؟ اٙترجع معوي 
 ما: كيقوؿ اٙتمكن، ِبسب كُيفظونوي  كمرَّة كىمرَّة مرَّة يقرأكنو يقرأكنو، فقط ليس اٙتمكن، ِبسب كُيفظونوي 

 ،(قىاؿ مىن إىلى  تػىٍنظير كىالى  قىاؿ مىا إىل أيٍنظير: )قاؿ عليَّان  ألفَّ  باٙتؤلف، خيصين ما بيو، اشعلٌيو أنا باٙتؤلف علينا
نا أقوؿ  البيدَّ  الدين ىكذا، ييؤخىذ ال الدين الدين، ف ال الدنيويٌة القضايا ف ييقاؿ الكَلـ ىذا اٖتليل، سيِّدى

 خارج ىذا قاؿ، من إىل ننظر كال قاؿ ما إىل نىنظير أفٍ : اٙتؤمنني أمري كَلـ علٌي، كآؿ عليي  من يؤخىذ أف
 الرجاؿ بعلم تعملوف فلماذا الرجاؿ، ًبعلم اٙتؤمنني من أنتم أنتم، خيصوصان  الدين، كخارج العقائدٌم، البحث
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ا، َّبن نعبأ ال نعم الدنيوية، العلـو ف ٞتكن ىذهً  األساس؟ ىذا على األحكاـ كتستنبطوف إذان،  أنٌنا كما قاٚتى
 العقيدة ف لكن العال، أ٠تاء كيلٌ  ف اٖتامعات ف تيدرَّس الَّيت العلـو كنىدريس التكنولوجيا، من نستفيد اآلف

 بو، نتمسَّك أف لنا جيوز فَل األصلني ىذين عن خرج كما كالعرتة، الكتاب ىناؾ آخر، شيء ىذا كالدِّين
: يقوؿ مثيَّ  يومان، اجعلوا: ٚتم يقوؿ ا٘تطباء ينصح أنَّوي  اٙتشكلة فقط، األصلني هبذين نتمسَّك بأفٍ  أيًمرنا ٠تني 
ثوا أف يوميان  الكتاب، حفظتم إذا يوميَّان  ذلك تذكركا أفٍ  تستطيعوف إذا دِّ  سيِّد ِبديث اٙتنابر على النَّاس حتي

ثوا أفٍ  منهم ييريد قطب، دِّ  لسيِّد الكتاب يدرم ال ىو ىذا من كاألنكى قطب، سيِّد ِبديث يوميَّان  النَّاس ُيي
سن السيِّد ميستشار مع اٙتشكلة نفس أخيو، قطب مَّد أك قطب  ال ىو أصَلن  ٜتسن السيِّد اٗتكيم، ٜتي
 كىو كييصلِّي ا٘تمر يشربي  عليَّان  بأفَّ  قاؿ الَّذم يدرم ال اٚتامشي ْتاؿ ٜتمَّد سيِّد كمستشاره باألصل، يدرم

 ىذا بركاتو، دامت الرفاعي طالب سيِّد اٙتؤِتن كىذا قطب؟ ٜتيىمَّد أك قطب سيِّد ىو ىل يدرم ال سكراف
 . عليهم كذَّب ىذا ال،
 كزكران  كذبان  اٙتدَّعىى اٗتيجَّة اإلماـ تىسديدي  أين كنسأؿي ! تصفوِنا؟ َّباذا األكضاع ىذهً ! أنتم؟ تقولوف ماذا

 الضالَّني عن ييدافعوف ٙتاذا! ٙتاذا؟ الضََّلؿ إىل النَّاس ييرشدكف اٙتراجع ٙتاذا! التسديد؟ ىذا ىو أين! للمراجع؟
 !ٙتاذا؟ البيت أىل أعداءً  كعن
ا حقيقةن، أدرم ال قم ف أك الكويت ف قالو الشِّريازم السيِّد أفَّ  يبدك الكَلـ ىذا  ألنَّو قالو، الكويت ف رَّبَّ

 على 1971 سنة كربَلء من خرج الشِّريازم السيِّد أفَّ  أعلم ما حسب ،(كربَلء ف كينتي  عندما: )يقوؿ
 كنتي  عندما يقوؿ كىو ٕتعتو أنا الشِّريازم، السيِّد يقولو اٗتديث ىذا الستينات فرتة ف كاف يعين أتذكر، ما
 ف يقولو كاف اٗتديث فهذا ،71 أعتقد ،1971 ،1970 بني ما كربَلء من خرج كىو كربَلء ف

ًقنا ،1970 ،1950 بني ما الفرتة ىذه لكم، قلت كما. الستينات  الفىرتة ىذه كف كبريان، اخرتاقان  اخرتي
ؽ الدَّعوة ًحزب تأسَّس  للسيِّد التابعة اإلسَلمي العمل مينظمة كتأسَّست القيطيبٌ  بالًفكر الشَّباب كاخرتى

 ىي اإلسَلمي العمل مينظَّمة ألفَّ  القطيب، بالفكر الشِّيعيٌ  الشَّبابً  من جانبان  أيضان  كاخرتقت الشِّريازم
 !!قدًمها إىل رأًسها من القطيبٌ  بالفكر معبَّأة الدعوة حزب مثل بالضَّبط

 يعين ،1374 األكىل، الطبعة ،1374 سنة طيًبع الصَّدر، باقر ٜتيىمَّد للسيِّد( التأريخ ف فدؾ) كتاب ىذا
 طبعة الطَّبعة، ىذه من 48 صفحة ف األكىل، الطبعة الكتاب ىذا طيًبع ،1954 الفرتة، ضمن ،1954

ثنا ،48 صفحة ف الصَّدر، الشَّهيد لإلماـ العاٙتي اٙتؤِتر دِّ  شىاء كقد - السََّلـ عليها الزَّىراء فىشل عن ُيي
ا من - الثَّائرتني ًلكلتىا القىدىري   ًلكلتىا القىدىري  شىاء كقد - !عائشة الثَّانية كالثَّائرة الزَّىراء األكىل الثَّائرة الثَّائرتاف؟ ُهي

 يبكي ا٘تليفة جعلت أفٍ  بعد فشلت الزَّىراء أفَّ  كىو - :يقوؿ أفٍ  إىل - بينهما فىارؽو  معى  تىفشىَل أفٍ  الثَّائرتني
 ىذا تعليق بدكف! تفشل؟ الزَّىراء أفٌ  فهل ،(فىشىلت الزَّىراء أفَّ  كىو) الكَلـ آخر إىل - بيعيت أقيلون: كيقوؿ
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 ما اٙتعيدم يگولوف مو] كسأعود، ضٌيق الوقت كلكن كهذا كَلمان  أعًتقي  ال أنا قطعان  آخر، كقتو  إىل سأتركوي 
 .القادمة اٗتلقات ف إليو فسأعودي  اٙتعداف، من كأنا ؟[سالفتو يتٌيو

 أخرل مرة يؤكِّد عليو ا رٓتة الصدر السيِّد أفَّ  كيف لنرل ،86 صفحة إىل أذىب أفٍ  قبل ،86 صفحة 
 فشلت آخر، َّبعنن  كٟتحت َّبعنن  الفاطميَّةي  اٗتركةي  فىشلتى  كقد - 96: صفحة ف كذلك الزَّىراء، فشل على
ا  ا٘تليفة، ِبكومة للتطويح موقفها يىكين ل الزَّىراء أساسان  خاطئ، فىهمه  ىذا - ا٘تىليفة ِبكومةً  تيطوِّح ل ألِنَّ
ا ـي  ىذا اٙتًعوىٌج، الشكل هبذا ستجرم األمور أفٌ  عاٙتة كانت الزَّىراء ألفَّ  اٗتقائق، لبياف موقفها كاف كإمنَّ  عد
ا فشلت آخر، َّبعنن  كٟتحت َّبعنن  الفاطميَّةي  اٗتركةي  فىشلتى  كقد - البيت أىلً  كٗتركةً  البيتً  ألىلً  فهمو   ألِنَّ

 .الكَلـ آخر إىل - ..ا٘تىليفة ِبكومةً  تيطوِّح ل
 تعابري ىذه - العزيزين كلديو فكانا معو اإلسَلـ كرٌب  ا رسوؿ ربَّاه الَّذم عليَّان  إفَّ  - 86 صفحة كف

 دىفعوي  كقد اإلسَلـ ٚتذا بًأيخيوَّتوً  - علي   - يىشعري  كاف - !ا لرسوؿ كلدين كانا كاإلسَلـ علي   يعين قطبٌية،
 إسَلـ) إتوي  كاحد طالب أيب أكالد من ىيناؾ أفَّ  عرفنا ما ٠تني  - شىيء بكلِّ  أخيو اًفتداءً  إىل الش عور ىذا
 - الردَّة حركب ف اشرتؾ أنَّوي  حّتَّ  شيء بكلِّ  أخيو اًفتداء إىل الشعور ىذا دفعوي  كقد - (!طالب أيب ابن
اًفعوف الَّذين ْتيع أحتدَّل اٙتؤمنني، أمري على كافرتاء كذب ىذا كا  أفٍ  الصَّدر باقر ٜتمَّد السيِّد فكرً  عن ييدى

 عليَّان  بأفَّ : تقوؿ اٗتديثية كيتيبنا من كتاب أمِّ  ف موجودة كاحدة ركاية كتيًبنا، ف موجودة كاحدة بركاية يأتون
 بركاية يأتون أف الصَّدر باقر دٜتيىمَّ  السيِّد فكر عن ييدافعوف الَّذين ْتيع أحتدل الردَّة، حركب ف اشرتؾ
 ..!!اٙتؤمنني أمري على ككذب افرتاء ىذا كيتيًبنا، ف موجودة الرِّجاؿ علم قذارات ِبسب ضعيفة كلو كاحدة

 أكضاع لتيصحِّح اندفعت فاطمة ذىن ف الًفكرةي  اختمرت كلىمَّا - الزَّىراء عن يتحدَّث كىو ،93 صفحة ف
 باقر ٜتيىمَّد ذلك، إىل أحتاج أنا ميعيَّنة؟ ًفكرة اختمار إىل حتتاج فاطمة فهل!! الفكرة اختمرت - الٌساعة
 ف ضَلؿه  ىذا خاطئه، فىهمه  ىذا حتتاج، ال فهي فاطمة أمَّا ذلك، إىل حتتاجوف أنتم ذلك، إىل ُيتاج الصَّدر
 القطيبٌ  الفكر بسبب كذلك خاطئةه  ميعطىياته  ىذه صريحه، ضَلؿه  كاضحه، ضَلؿه  ضَلؿه  البيت، أىل معرفة
 .علماؤنا بوً  تشبَّع الَّذم

 كالتبجيل التضخيم من عنو قيل ما كقيل( اقتصادنا) كتاب عليو ا رٓتةي  الصَّدر السيِّد كتب حني كلذلك
 يشتمل ألنَّوي  لكنَّوي  ذلك، عنو ًقيل ما كاً  البيت أىل ًفكر أجواءً  ف الكتابي  ىذا كاف لو ىذا، يومك كإىل
 ٠تني  1961 سنة منو صدر األكَّؿ اٖتزء طيبع؟ مّت الكتاب ىذا اٙتديح، هبذا ميًدح فإنٌو ناصيبي  فكرو  على

 يتحرَّؾ أفٍ  ُيكن ما بأقول اإلبليسيٌ  اٙتشركع حترَّؾ حيث ،1970 إىل 1950 بني ما القوقعة، ىذه داخل
 كىذا ،63 سنة صدر الثَّان كاٖتيزء ،61 سنة منو األكَّؿ اٖتزء صدر الكتاب ىذا الشِّيعٌي، الواقع داخل

 - االستقصاء سبيل على ال - الصَّفحات أرقاـ لكيم سأيعدِّد النَّاصيٌب، بالفكر معبَّأه  ناصيب   كتابه  الكتابي 
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 منهجيَّة اٗتوزكية اٙتنهجيَّة ألفَّ  الشَّوافع عن كثريان  نقل الشَّافعي، كيتيب كمن حنيفة أيب كيتيب ًمن نقىلىها الَّيت
 أىل أعداءً  حديثً  من أم النَّاصيٌب، الفكر من اإلسَلميٌ  االقتصاد كشكَّل آرائهم على كاعتمد شافعية،
 أرقاـ لبناف، بريكت للمطبوعات التعارؼ دار طبعة للمطبوعات، التعارؼ دار طبعة ىي الطبعة ىذه البيت،

 أكَّؿ حتدَّث، البداية ف ىو قطعان  البيت، أىل أعداء عن الصَّدر باقر ٜتيىمَّد السيِّد فيها نقل الَّيت الصفحات
 تَلحظوف لذلك اإلسَلمي، االقتصاد إىل انتقل مثيَّ  كالرإٔتايل، اٙتاركسي االقتصاد عن حتدَّث يتحدَّث بدأ ما

 ألفَّ  اٙتخالفني كأحاديث ركايات من فيوً  تيوجد ال األكَّؿ القسم أربعمائة، من كأكثر أربعمائة الصَّفحات عدد
 اإلسَلمي االقتصاد إىل كصلنا كلىمَّا الرإٔتايل، كاالقتصادً  اٙتاركسي االقتصادً  اٙتاركسي، الفكرً  عن اٗتديث

 :النَّاصيب الًفكر من اغرتافان  يىغرًتؼي  بدأ
 صفحة، بعد صفحة الصَّفحات تيَلحظوف ،450 ،449 ،446 صفحة ،445 صفحة ،443 صفحة
 الكَلـ أكثر فيكوف للنصوص، شرح ىو النصوص بني كما الن صوص عن أحتدَّث أنا قطعان  ،445 ،443

 ،443 شرح، يأت نصٌ  كلِّ  كبعد النصوص مواطن النصوص، عن ىنا أحتٌدث أنا النَّاصيب، الفكرً  من ىو
445،446،449، 450، 456، 458، 459، 462، 465، 466، 467، 474، 475، 
ا كراجعوا، ،479  ،502 ،501 ،500 ،499 ،498 ،479 الصفحات، راجعوا عليكم أكذب أنا رَّبَّ
505، 510، 511، 512، 514، 517، 523، 535، 543، 576، 578، 579، 589، 
601، 603، 604، 605، 606، 612، 642، 643، 686، 687، 688، 714، 727. 

 شرح، يأت النصوص كبعد النصوص فقط كىذه أمثلة ىذه ىذا، من كالكثري كالكثري الكثري يوجد ككاً  
 الفكرً  على كبريان  اعتمادان  اعتمد كلكٌنو البيت، أىلً  حديثً  من بشيءو  جاء نعم ناصيب، ًفكره  كيل و فالًفكر
 .النَّاصيب
 ،456 ،443: الصفحات ىذه ْتلة من الشوافع، علماء كعن الشَّافعي، عن فيها نقل الَّيت اٙتػىوىاًطن
459، 462، 465، 474، 498، 501، 510، 514، 417، 523، 543، 579، 642، 
 .للمطبوعات التعارؼ دار الطبعة ىذه ِبسب ىذا ،688 ،686
 ىذا عن أيًشيع ما أيًشيعى  ألجًلوً  الَّذم السَّبب ىو ىذا!! إسَلمي   اقتصاده  أنٌو عنوي  يػيقىاؿي  أصيله  ناصيب   فكره 

ا البيت أىلً  فكرً  من كاف كلو الكتاب،  اٗتقيقة، ىي كىذه ناصيب   فكر ألنَّوي  لكنٍ  ًقيل، ما عنو قيل لىمى
 ف كذلك كسييثبَّت ييعاد، كالُبنامج موجودة الصَّفحات كأرقاـ الكتاب إىل ارجعوا أكذب؟ إنَّين تقولوف
 .كَلمي من تتأكَّدكا أفٍ  كبإمكانكم اإلنرتنت، على اٙتوقع
 كتاب تأليف إىل قاده الصَّدر؟ باقر ٜتيىمَّد السيِّد قاد أين إىل" الناصيبٌ  االقتصاد" الفكر كىذا اٖتهد ىذا

 ك 1950 بني زًلنا ال يعين ،1968 سنة طيًبع طيبع؟ مّت الكتاب ىذا ،(اإلسَلـ ف الَلربومٌ  البنك)
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 اإلخواف طيبع؟ ٙتاذا الكتاب كىذا ميَلدم، 1968 سنة يعين للهجرة، 1388 سنة طيًبع ىذا ،1970
 اٙتسلموف اإلخواف فهل النَّجف، إىل رسالةن  فأرسلوا إسَلميان  بنكان  ييؤسِّسوا أفٍ  أرادكا الكويت ف اٙتسملوف
 إىل الرِّسالة ىذه أرسلوا حني اٙتسلموف اإلخواف أدرم، ال! شيعة؟ صاركا ىل! النَّجف؟ عيلماءى  ييقلِّدكف
م، يعلموف كانوا لو النَّجف  ىذا ييوجِّهوف كانوا ىل عليٌ  كآؿ عليي  ٙتنهجً  كفقان  سييًجيبوف العلماء، أم أِنَّ
 ييريدكف النَّواصب ىؤالء اٙتسلموف اإلخواف أجيبون، ال؟ أـ عقوؿ عندكم شيعة أنتم أسألكم؟ أنا السؤاؿ؟

وِّلوف بنك ميهمَّة، قضيَّة حوؿ سيؤاالن  يىسألوا أفٍ   ىل اٙتسلمني؟ اإلخواف نشاطات ىي كما نشاطاًَّتم، بو ُيي
م؟ ىي ما! اٗتيجَّة؟ لإلماـ للتمهيد أك اٗتسينيَّة؟ الشَّعائر ألقامة ىي  ييوجِّهوف بنكان  يينشًئوا أفٍ  ييريدكف نشاطاَّتي

م كلكنٍ  شيعة؟ صاركا ىل النَّجف؟ علماءى  قػىلَّدكا اإلخواف أفَّ  ىل النَّجف، إىل سؤاالن   اٙتنهج أفَّ  يعلموف ألِنَّ
 ..!!القضيَّة ىذه يعرفوف شافعي ، اٙتنهجى  أفَّ  يعلموف اإلخواف يعلموف، ْتاعة يا شافعي ، منهجه  ىو ىناؾ

ا  معيَّنان؟ مذىبان  يتبٌنوف اإلخواف ىل: يقوؿ سائل يسأؿ رَّبَّ
 بَل إسَلـ: )عنوانو منهجان  يتبن وف فكرية كمنظومةو  اإلخواف ميعيَّنان، مذىبان  يتبٌنوف ال اإلخواف كٌَل،: اٖتواب
 حلَّلناه لو مذاىب بَل كإسَلـ ،(مذاىب بَل إسَلـ: )الدعوة حزب يتبنَّاه الَّذم اٙتنهج نفس ،(مذاىب

م بعيًنها، اٗتوزكيٌة اٙتنهجيَّة فهو عىمليان   ال ىم صحيح اٙتذاىب، كيلِّ  من كاألصوؿ القواعد يأخذكف ألِنَّ
 تقع االستنباطٌية كالعملٌية اٗتوزية اٙتنهجيَّة األمر، ىذا ُيارسوف عمليي  بشكلو  كلكٌنهم صراحةن  ىذا يقولوف

 األشاعرة من أيًخذىت الدِّين أيصوؿ فإنذ ىنا كمن ،(مذاىب بَل إسَلـ: )عنواف حتت العنواف، ىذا حتت
 اٙتعتزلة، من أخذكه كالعدؿ األشاعرة، من الشِّيعة علماءي  أخذىا كاٙتعاد كالنبٌوة فالتوحيد اٙتعتزلة، من كأيًخذىت
 يعرفوف ىؤالء فيو، ٛتتمعةه  اٙتذاىبً  كيلَّ  ألفٌ  مذاىب، بَل إسَلمان  اإلسَلـ فصار اإلمامة، ذلك إىل كأضافوا

 !!ذلك من أبعدي  كالقضيَّة النَّجف، إىل سؤاالن  يوجِّهوف كلذلك القضيَّة ىذه
 بيت - الكوييت التمويل لبيت التحضري للجنة البحث ىذ ف التىسًبيب كفىضلي  - :يقوؿ اٙتقدِّمة ف ىو

ا لإلخواف، بنك ىو الكوييت التمويل  تلك من كلكن الكويتية، اٗتكومة عليو سيطرت األخرية السنني ف رَّبَّ
 عليِّ  الشيخ إىل أكراؽ بشكل الصَّدر ٜتيىمَّد السيِّد أرسلو ،1368 سنة قلت طبع؟كما مّت الكتاب الفرتة،

 للسيِّد ككيَلن  الكوران علي الشَّيخ كقتها ف كاف النَّجف، ف طبعوي  الَّذم ىو الكوران عليَّ  كالشِّيخ الكوران،
 .الذكؽ ىذا لنفسً  كفقان  أيًخذى  الًفكر كىذا الكتاب كىذا ، الٌنقي مسجد ف الكويت ف الصَّدر باقر ٜتمَّد

 لبنكو  برناٛتان  يكوف كي كتابان  ييؤلِّف الصَّدر باقر ٜتيىمَّد السيِّد أفَّ  اٗتيجَّة اإلماـً  من تسديده  ىذا ىل أسأؿ أنا
 ىو! ؟..تقولوف كما اٙتراجع ييسدِّدي  ىكذا اٗتيجَّة اإلماـ!! تسديد؟؟ ىذا يعين! ؟..التشي ع اربةً  ييداري  إخواني 

 كٌلها اٙتعلومات ىذه بلقمة، كلو كٌذبون! اٙتراجع؟ تسديد ىذا أجيبون، أنتم! اٙتراجع؟ تسديد ىذا
 كىذه ميعطىيات، ىي ىذهً ! أكاذيبيكم؟ أين بل معطياتيكم؟ فأين ميعطىيات، ىي ىذه حقائق، كىذه صحيحة
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 .الواقع أرضً  على معطىياته  ىي
 الكتاب ىذا أفٌ  أقوؿ أف ُييكن معرفة، ىادم ٜتيىمَّد الشَّيخ ٙتؤٌلفوً (: القيرآف علـو ف التَّمهيد) كتاب ىو ىذا

 كربَلء، عيلماء من ىو معرفة ىادم ٜتيىمَّد الشيخ ألف كقيم، كالنَّجف كربَلء حىوزة بني ميشرتىكان  رمزان  ييشكِّلي 
 الكربَلئي الذَّكؽ ُيمل كىو اٙتوجودين، اٙتراجع ْتيع عند كدرس قم، علماء كمن النَّجف، عيلماء كمن

 إىل يأت حينما العاشر، اٖتزء ىو كىذا ،(القيرآف علـو ف التمهيد: )اٙتوسوعة ىذه ككىتىب كالقيٌمي، كالنَّجفي
 ىو الُبىاف تفسريي  للعلم، - ىذا تفسريهً  كف - بعدىىا كما ،268 صفحة ف عنو؟ يقوؿ ماذا الُبىاف تفسري

 كىو معرفة ىادم ٜتيىمَّد الشيخ يقوؿ فماذا آخر، شيءه  فيو يوجد كال القيرآف، تفسريً  ف البيتً  أىلً  حديثي 
ثِّل  السيِّد تَلمذة كمن الشِّريازم، ٜتمىد السيِّد تَلمذة من فهو كالقيميَّة، كالنَّجفيَّة الكربَلئيَّة اٗتوزة آراء ُيي

 إىل اٙتنسوب التفسري أمثاؿ هبا اعتبار ال كيتيبان  يعتمدي  ىذا تفسريهً  كف - :ا٘تيميين السيِّد تَلمذة كمن ا٘توئي،
 الطُبسي، إىل اٙتنسوب االحتجاج ككتاب القيٌمي، إبراىيم ابن عليٌ  إىل اٙتنسوب كالتفسري العسكرٌم، اإلماـ
 باقي كعن الُبىاف تفسري عن يتحدَّث ىكذا األصلية، كيتيبنا ىي ىذهً  - اٙتدسوس قيس ابن سيليم ككتاب
 كيقولوي  ا٘توئي، السيِّد يقولوي  الكَلـ ىذا علمائًنا، منطقي  ىو ىذا مراجعنا، منطقي  ىو كاً  كىذا!! الكتب
 .اٖتميعك  الصَّدر، باقر ٜتيىمَّد السيِّد كيقولوي  الُبكجردم، السيِّد كيقولوي  السيستان، السيِّد
 عنو يقولوف - اٙتستشهد الشَّاًذيل إبراىيم ابن قطب ابن لسيِّد - :القيرآف؟ ظَلؿ ف تفسري عن يقوؿ كماذا
 االجتماعية األدبية التفاسري خري من ىذا تفسريهي  فكاف - ـ 1966 - ق 1386 سنة - !شهيد بأنٌو

 إزاحة أىدافوً  فمن - :السبيل ىذا على باٙتديح كيستمرٌ  - العتيدة اإلسَلمية اٗتركة إحياء إىل اٚتادفة
 السياسية العلمية اٙتهمَّة إىل اٙتسلمني كتعريف الكرمي، كالقيرآف اٗتاضر العصر مسلمي بني العميقة الفجوة

 قيرآنيةن  تربيةن  اٙتسلم اٖتيل تربية جنب إىل الكرمي القيرآف يهدفها الَّيت اٖتهادية اٗتميَّة كبيافي  القيرآف هبا قاـ الَّيت
ا كيبدك ٚتا، قيمةى  فَل البيت أىل كأحاديث الُبىاف تفسري أمَّا - كاملة إسَلميةن   للضَلؿ سببان  تكوف أِنَّ

 يشربي  كاف عليَّان  أفَّ  أكالدىنا نريٌب  حينما قطب، سيِّد عند فهي القيرآنية اإلسَلمية الرتبية أمَّا! كاال٠تراؼ
 اآلراء ىذه حظٌ  ا كطيَّح الرتبية ىذه حظٌ  ا طيَّح!!.. ]الصواب ىو فهذا سكراف كىو كييصلِّي ا٘تمرى 
 شلوف] - اٙتسلم اٖتيل تربية جىنبً  إىل الكرمي القيرآفي  يىهدفيها الَّيت اٖتهادية اٗتميَّة كبىياف - [الكتب كىذهً 
لة قيرآنية تربيةن ! تربية  ما مثل كاف ىو الرفاعي طالب السيِّد ػوؿگيػ ما مثل! كاملة إسَلمٌية قرآنٌية تربية! ٍمعىدِّ

 من بيبًسي كاف الًبٍبًسي ىذا: لو قلتي  الُبامج، أحد عُب طالب السيِّد سألت مرَّة أنا! بيبسي الواحد يشرب
 معال كبياف - !ًٓتيىة برنامج عنده اإلماـ كاف رَّبٌا يعين! العادم؟ األكرجييناؿ ىذا من لو الزيرك؟ الدايت ىذا
بي  الَّذم الطريق ىذا  .سيليوكو اٙتسلمني على جيى
اكؿ مثيَّ  - 508 صفحة ف يقوؿ أفٍ  إىل  الَّيت الكيليَّة األىداؼ ببياف خالص أديبي  ذىكؽو  ف اآليات تىفسري ُيي
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 مشحوف الُبىاف أفٌ  يعين - اإلسرائيليات ذكر من جيتنب للجزئيات،كما تىعر ضو  غىري من اآليات إليها ترمي
 - الضَّعيفة أك اٙتوضوعة كالرِّكايات اإلسرائيليات ذكرً  من جيتنب كما - !!الضعيفة كالرِّكايات باإلسرائيليات

 .كالوثائق باٗتقائق موثَّقة اٙتعطيات ىي ىذه ،[كعلمائنا مراجعنا خىريط ىو ىذا ا٘تىريط، ىذا كعلى]
 مّت القصيدة كىذه ديوانوي، ىذا عليو، ا رٓتةي  الوائلي الشَّيخ ٕتري أبو الرَّٕتي النَّاطقي  خطيبينا ىو كىذا

 األكىل الطبعة سلون، كدار البَلغ، مؤسَّسة ،345 صفحة الديواف، ف مكتوب ،1960 سنة نيًظمت؟
 ميَلدم 1960 عاـ اٙتتدىورة األكضاع ًخَلؿ نيًظمت - 345 صفحة لبناف، بريكت، ميَلدم، 2007

 اٙترجعيَّة، باسمً  الرَّٕتي النَّاطق الرَّٕتي، اٗتوزة لساف ىو ىذا ،1950 بني ما القوقعة، كسط ف ٠تني  -
 منهجيَّة ينهجوا أف دائمان  ا٘تيطباء كىينصح الوائلي الشَّيخ ِبديث االىتماـ على كثريان  ييؤكِّد السيستان السيِّد
 أىل ٙتنطق ًعنادان  الشِّيعيَّة الفضائٌيات ف الوائلي َّبجالس اٚتىوىس ىذا تَلحظوف كلذلك الوائلي، الشَّيخ
ـي  النَّاصيب   الفكري  ييطرىح حني ا٘تذالف عَلمة ا٘تيذالف، عَلمة ىي كىذه البيت،  أىلً  فكري  أنَّوي  أنٌو على كييقدَّ
  :أٌكٚتا كالَّيت 1960 سنة اٙتنظومة ،(بغداد) قصيدتوً  ف ٕتري أبو شيخنا يقوؿ فماذا البيت،

ُجذاباُرائعاًُُوجهكُسيضلُُُُُّطاباُأمُالهوىُبكُساءُبغدادُُ
 :348 صفحة ف!! ىذا من ىذا ىو ما األىًئمَّة، قػىتػىلىة فيها ُيدح الَّيت األبيات إىل يصل أف إىل

ُِجلَباباُبسحرهُُِعليكُُُِيضفيُُُُمؤث لٌُُالرشيدُمجدُمنُسيظلُُّ
 . .. الكاظم اإلماـ قاتلي  ىو الرَّشيد للًعلم،

ُاآلداباُويغرسُُُالعلومُيبنيُُُمجلسٌُُعندكُللمأمونُويظلُُّ
 ىو ما معرفة، ىادم ٜتيىمَّد عنها يتحدَّث الَّيت الرتبية نفس ىذه ىي ما!! اآلداب يغرس الرِّضا اإلماـ قاتل
 القيامة يـو مشاىد ف جاء ما ًذكرً  من البيدَّ  أنَّوي  الشِّريازم، السيِّد بو حتدَّث الَّذم اٙتنطق ىذا نفس ىذا

 !!اآلدابي  تيغرىس حّتَّ  اٙتنابر على يومٌيان 
ُاِلداباُويغرسُُُالعلومُيبنيُُُمجلسٌُُعندكُللمأمونُُِويضلُُّ

 اٙتعتصم الرِّضا، اإلماـ قاتل اٙتأموف الكاظم، اإلماـ قاتل الرَّشيد اٖتواد، اإلماـ قاتل ىذا: ٙتعتصمو  كصدلن 
 . .. اٖتواد اإلماـ قاتل

ُا  فأجابُدعتُلمةٍُ   ُمسُلَِنداءُُُُِاًُ   كَتائِبُيُعدُُُّمٍُ   لُمعَتصُُِوصدىًُ
ُِجلَباباُحرهُِ بسُعليكُُُِيضفيُُُُمؤث لٌُُالرشيدُمجدُمنُسيظلُُّ
ُا اِلدابُرسُُ    ويغُوم   العلُيبنيُُُمجلسٌُُعندكُللمأمونُُِويظلُُّ

ُا فأجابُت دعُلمةٍُ   ُمسُلَِنداءُُُاًُ   كَتائِبُيُعدُُُّمٍُ  لُمعَتصُُِوصدىًُ



  6/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 98 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 45 - 
 

 :يقوؿ حني غريبان  ليس كلذا
ُثِياباُُتميطَُُُجسدٍُُعنُوَعرِيبُُُُُالتُ َقىُُيجلِّلهاُرابعةٌُُوبحيث

 ف كمذكورة معركفة العباسي العصر ف التعٌرم راقصات من راقصة ىي كعىرًيب.. العدكية رابعة إىل يشري
 [!!ىذا أخو كىذا] التأريخ، كتبً 
 ف رتعوا كٞتَّن اإلسَلمي العىملً  منٌظمة ف األكىل الكوادر من الكاتب كأٓتد الكاتب، أٓتد يأت حني كلذا

ر ه الضََّلؿ أحد، على باللـو ألقي ال ىنا أنا..!! القطيبٌ  كالفكر الشِّريازم الفكرً   كلكن نفسًو، إىل اإلنساف جيى
 الفكر تطور: )كتابوي  ىذا اٙتنهجية، ىذه نفس من ىي الضَلؿ أسباب جاءت؟ أين من الضَلؿ أسباب

 اإلماـ كالدة إنكار) ىو الكتاب ىذا ف مطلب أىم ،(الفقيو كالية إىل الشورل من الشِّيعيٌ  السِّياسي
 فجاء اٙتصادر، أىمٌ  ىو الكاف بأفٌ  قاؿ اعتمد؟ شيءو  أمِّ  فعلى(!! اٗتيجَّة لإلماـ كجودى  ال أنٌو أم اٗتيجَّة،

 ٜتمَّد كالسيِّد ا٘توئي كالسيِّد الُبكجردم السيِّد ييناقشي  الَّيت الطريقة بنفسً  أسانيدىىا كناقش الكاف ركايات إىل
 إذان  ضعيفة، الرِّكايات ىذهً  أفَّ  فأثبت الرِّجالية الطيرؽ بنفسً  الشِّريازم كالسيِّد السيستان كالسيِّد الصَّدر باقر
 ِبسب صحيح ككَلمو اٙتنهج، ىذا ف اٙتوجودة الرِّجاؿ علم قذارات ِبسب كذلك صحيحة، غري فهي

 ال إذان  ضعيفة ىذه الوالدة كثائق كانت إذا: قاؿ أيضان  فهو ىكذا، يقولوف علماؤنا ىيم اٗتوزكٌم، اٙتنهج
 !!ًكالدىتيوي  تىثبيتي 

 الضعف فإفَّ  إذان  - الرِّجاؿ ف ا٘توئي السيِّد قواعد طبَّق أفٍ  بعد النتيجة ىذهً  إىل كصل ،220 صفحة كف
يعان  ييسًقطها ركاية كيلِّ  سىندً  ف الكبري  ف ما غاية اٙتراجع، ْتيع كَلـ ىو كىذا - كالوثوؽ اٗتيجيَّة عن ْتى
 الظاىر، على أقواٚتىم ٠تمل ٠تني ! قلوهًبم ف يقولوف ماذا نعرؼ ال ك٠تني  مولود، بأنٌو قالوا اٙتراجع أفٌ  األمر
 ىي تقولوف أنتم الرِّكايات ىذه: فقاؿ بًو، يؤمني  الَّذم اٗتقيقيٌ  باٙتنطق نطق الرَّجيل كلكنٌ  مىولود، بأنَّوي  قالوا
 الشَّرعية األحكاـ استنباط ف تعتمدكنوي  أنتم الذم اٙتنهج ىو كىذا اٗتيجَّة، اإلماـ كالدة على األدلَّة ىذه

 كمرَّت ضعيفة، كيل ها بأٌِنا فنتج الرِّكايات على طبَّقوي  الرِّكايات، ىذه على اٙتنهجى  كلنيطبِّق العقائد، كإثبات
 الرجل مولودان، ليس ىو إذان  صحيحة، لىيست كالدتوً  على الدالَّة الوثائق كانت إذا: قاؿ ذلك، إىل اإلشارة

 إثباتً  ف ىذا كتابوي  كألَّف مولودان  ليس اإلماـ بأفَّ : فقاؿ مشكلة، عنده ما أٔتاسان  يأخذ كال ككَلء عنده ال
 ندرم، ال! هبا؟ يتحدَّث كل النَّتيجة ىذه إىل كصل اٙتراجع من ككم العيلماءً  من كم تيرل اإلماـ، كالدةً  عدـً 
 ىذه نفس ُيملوف ٞتن كصاد سني عن عندم معلومات ىناؾ أفَّ  مع الظَّاىر، حيسنً  على اٖتميع ٠تمل ٠تني 

 أملك ال ألنٌ  هبا أصرٌح ال دقيقة، كمعلومات معلومات عندم أفٌ  إاٌل  دليَلن، عليها أمتلكي  ال لكنَّين العقيدة،
 عن ْتيعان  ييسقطها رًكايةو  كيلِّ  سىندً  ف الكبري الضَّعف فإفَّ  إذان ) - :220 صفحة ف ًحٌسٌيان، دليَلن  عليها

 (.كالوثوؽ اٗتيجيَّة
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 ال الصَّنميَّة، بعفن تعفَّنت عقوٚتيم، تعفَّنت الَّذين ىؤالء بالكبار، يل شأفى  ال كبنات، أبنائي إىل كَلمي أيكجِّو
 هبم، يل شىأفى  ال كأدمغتهم، ْتاْتهم ف الشيطان   الًفكري  عىشعشى  الَّذين بأكلئك يل شأفى  كال هبم، يل شأفى 

اًطبيهم الَّذين كمن اٗتيرٌية، أنفسكم ف كجدت إذا أنتم، أخاطبكم  كرفىع الرَّضيع ًطفلىوي  قدَّـ يـو اٗتيسىني خيي
 ىذه فيكم، األحرار أيخىاًطبي  ًفيكيم، اٗتيريَّة أيخىاًطبي ! األحرار؟ أين!( ؟اللَُّماَظةَُىِذهَُُِيدَعُُُُحرُ َُأََلُ) - صوتىوي 

 كتقييمي أعرفيوي، أنا يل بالنِّسبة طريقي بكم، يل شأفى  كال ٜتلِّها ف ضعوىا أنتم تضعوِنا؟ أين اٙتعطيات
 ال ىذا، موقفي ىو ذلك على دليلو  كأدؿ   ترفضوه، أك كَلمي تقبلوا ألف يل حاجةى  ال عندم، كاضحه  لألمور
 كأحرقتي  اٖتسورى  قىطَّعت بعيد، زمنو  منذي  سيفيين كأحرقتي  كرائي من اٖتسورى  قطَّعت فقد باآلخرين يل شأفى 

ـى  كىجرتي  الس فنى   ىي ىذهً  زمان، إماـً  إىل كتوجَّهتي  ًبكيلًِّو، الوادم ىذا ىجرتي  األصناـ، كأىلى  األصنا
ينيَّة مؤسَّستنا ف اإلبليسيٌ  اٙتشركع حركة على تدؿ   إمٌنا اٙتعطيات كىذهً  احكموا، كأنتم اٙتعطيات  الشِّيعيَّة، الدِّ

 ٜتسن للسيِّد بالنسبة رأيتم ما مثل القضيَّة تكوف قد النَّوايا، سوء أكعن النَّوايا حسنً  عن النَّظر بغضِّ 
بَّان  كاف كال سىيِّئة نًيَّتوي  كانت ما فهو اٗتكيم،  قاؿ ماذا يعرؼ ال ىو أساسان  ألنٌو قيطب، سيِّد ينصير أفٍ  ٜتي

 كجىهلي  طالب كالسيِّد كلديهي  الُبنامج ىذا لو رتَّبوا خىدىعوه، منو نًيَّةو  ًِبيسن كلكن! يػىقيل؟ ل كماذا قطب سيِّد
 أيضان، ياسني آؿ مرتضى كالشَّيخ العلماء كْتاعة الصَّدر باقر ٜتمَّد السيِّد ىناؾ أخرل جهة كمن اٙتستشار،

سن السيِّد كقع كبذلك ىكذا، النتيجة كصارت عليو كألَّ  أيضان  خىدىعوي  الصَّدر باقر ٜتيىمَّد السيِّد  ف اٗتكيم ٜتي
رِّكهم كالقيطبٌيوف القيطبٌيني، أحابيل ف كقعوا كىؤالء حولًو، ًمن الَّذين ىؤالء أحابيل  الشَّيطاف الشَّيطاف، ُيي

رِّؾ  طالب كالسيِّد م،اٗتكي مهدمٌ  السيِّد كحرٌكوا الصَّدر، باقر ٜتيىمَّد السيِّد حىرَّكوا كالقطبٌيوف القيطبٌيني ُيي
 ينىم لػم عليو كاىان  الليلة، تلك ينم ل الَّذم العسكرمٌ  مرتضى كالسيِّد اٗتكيم، مهدمٌ  السيِّد كىؤالء الرِّفاعي،

 النـو يىذيؽ ل طالب السيِّد أيضان  كىذا عليو، أيغًمي اٙترجع كذاؾ قطب، سيِّد خبُب ًٕتع حينما الصباح إىل
 !يصنعوف؟ ماذا مساكني! الليلة تلك
  شيطانٌية؟ مظاىر أـ رٓتانٌية مظاىر ىذه
ُقالُفَلناً،ُوُأِحبُُُُّأِحبُّكُأميرُيا) - لعليٌ  أحديىم قاؿ حني  أي ها ؟!أقوؿ فماذا - (َِلَْعَورُِإن كََُُأَما:

 أعمى، صار الشِّيعيٌ  الواقع أفَّ  يبدك كلكن - (تُ ْبِصرُأنَُُْوِإم اُتَ ْعَمىَُأنُُِْإم اَُِلَْعَورُِإن كَُأَما) - !العوارف؟
 الشِّيعيَّة الثقافة أصبحت كلذلك العمى، إىل العىور من الشِّيعي الواقعي  حتوَّؿ 1970 إىل 1950 بني ما

 قادران  يكوف أعمىى أيمِّو بطن من خيرج الَّذم ميستىجىٌد، عىمىى ىذا ألفَّ  الطريق يىهتدم ال األعمى عىمياء، ثقافةن 
 ال فهذا أعمى، كصار أعور كاف أفٍ  ذلك بعد العمى يأتيو الَّذم أمَّا أفضل، بشكل اٗتركة كعلى السري على

 كاألشاعرة الشَّافعيٌ  ًفكرً  بني ما لكم ىنيئان  اٙتػيستىدًبرة، الثَّقافةي  تأت كىنا باٙتقلوب، سيمشي الطريق، يهتدم
 العمياء العوراء الثَّقافة أجواء ف لكم ىنيئان  قطب، كسيِّد عريب كابن كالطُبمٌ  كالغزَّايل الرَّازم كالفخر كاٙتعتزلة
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 عىوراء ثقافةو  ف تىغوصوف إنَّكم كالرَّكاديد، الش عراء أنتم خصوصان  اٗتيسينٌيوف، أنتم خصوصان ..!! اٙتػيستىدًبرة
ء كاقعنا ىو ىذا اٙتػيعطىيات، ىذهً  من تستًمد   ثقافتكم ألفَّ  ميستىدًبرة، حوالء عمياء  .السَّيِّ

 زاؿ كال كقيلنا قيلنا كلطالىما األٕتاء، ىذهً  عن دافعنا كلطالىما الواقع، ىذا ًمن ًمثليكم أنا نفسي، أينػىزِّهي  ال كأنا
 كالقاذكرات األكساخ كلكن الدِّماغ ىذا أغسل أفٍ  اإلمكاف قدر أيحاكؿي  األعوج، الفكرً  هبذا ميشبىعان  رأسي

ان، كثيفة كثيفة،  .زمان بإماـً  كاألملي  كثيفة، كلكنَّها القاذكرات ىذهً  أيزيل أفٍ  أحاكؿ ًجدَّ
 عن الرَّين جيلو إنَّو ،(الُقُلوبَُحَياةَُُُحِديثُنا: )قالوا األىًئمَّة أفضل؟ عَلج عن تبحثوف! ؟..األفضل الًعَلجي 
 ىذا! العجائيب الصابوف ىو ىذا! السِّحرم الشَّامبو ىو ىذا السَّيف، عن الصَّدأ الصَّيقلي  جيلو كما القلب

 اٖتامعةي  الزِّيارةي  شركة؟ أم الكبرية، الشركة إنتاج ،(نُورَُكََلُمُكم: )السوبر القليب االستحماـ سائل ىو
 شيء، كلِّ  كف كالوىالية كالعلم كالقداسة الطهارة ف شيء، كيلِّ  ف األثرياء أثرل مىن؟ لصاحًبها الكبرية،
 مرجعٌيتينا تراكضت بل اٚتادم، ٜتيىمَّد ابنً  عليٌ  إتوي  شيئان، فعلتم كما قػيبَّتيو ىيًدمت الَّذم ذاؾ إتىوي؟ تعرفوف
اًلفيو، كمزاراتً  أعدائًو مزارً  ٗتماية  أيديكم بني اٙتعطيات ىذه مٌر، كاقعه  إنٌو حٌقان  ميٌر، كاقعه  كاقعنا، ىو ىذا ٝتي
  .اٗتقيقة شىخِّصوا كأنتم كبنات أبنائي

 شيء؟ ألمِّ  كاٙتسيحٌي، الشِّيعيٌ  الوسط ف يتحرَّؾي  اإلبليسي اٙتشركع أفَّ  ىي: ا٘تيَلصة ىي؟ ما ا٘تَلصة
ينيَّة، اٙتؤسَّسة داخل ف ستكوف اٗتركة كىذه قويَّة، حىركة اٙتهدكٌم، اٙتشركع لتدمري  Fatima ف مرَّ  كما الدِّ

ان، كاضح كاضح، مثاؿ الُبتغاؿ  انتهى الُبنامج كقتي  كتفاصيل، كتفاصيل كتفاصيل تفاصيل ٚتا كاٗتكايةي  ًجدَّ
  .الصََّلة كقت من اقرتبنا قد ٠تن كىا

 ..القىمىر رًعىايىة ًف  أىتركيكيم
 اإلْٔرَشِْٔد عٍَََ ًَُِرَاتِعِْنَا ُِشَاىِذِّنَا ًًَُجٌُهِ ًُجٌُىِنَا عَْٓ اٌىَشْبَ إوْشِف احلُسَني أَخِْهَ ًَجْوِ عَْٓ اٌىَشْبِ وَاشِفَ َّا

 ...احلُسَني أَخِْهَ تِحَكِّ

  ... اهلل أََِاِْ فِِ. .. اٌمََّش شَاشحِ عٍَ غَذَاً ًاٌـٍُّرمَ. .. جَِّْعَاً اٌذُّعَاء أَسْأٌَُىُُ

  



  6/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 98 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 
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ُ:الختاموفيُ
َلُبُ  ّدُم  نُالتنبي  وُال  ىُأنّن  اُحاولن  اُنق  لُنص  ويُالبرن  امبُكم  اُى  يُوى  ذاُالمطب  وعَُلُ
يخل  وُم  نُأخط  اءُوىف  واتُفم  نُأرادُالدقّ  ةُالكامل  ةُعلي  وُمراجع  ةُتس  جيلُالبرن  امبُ

ُبصورةُالفيديوُأوُاِلوديوُعلىُموقعُزىرائيون.
 
 
ُ

ُمعُالتحيات
ُال ُمتابَعة
ُزىرائيون
ُى 3417ُ
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