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 ًاٌخُّسعٌُْ اٌشَّابعتُ تُمٍََحَاٌْ

 عَشَش احلَادُِْ اجلُضْءُــ  فَاطَِّت َّا ٌَبَّْهِ
 

 ...بَ َناٌبْ  أَبْ َناِئيْ  َأَخَواٌبْ  ِإْخَوٌبْ  َعلْيُكم َسََلمٌ 
م الَّذي الُعنوانُ  ىو الُعنوانُ  مة احلَلقاتِ  ُب  َتقدَّ  ..!!فَاِطَمةِيَاِلَبَّيكِِ: ال ُمتقدِّ

 وقبل ،(االعتقاد تصحيحُ ) ِكتابوِ  ُب ادلفيد شيخنا كَلمِ  من مقطعٍ  إىل ادلاضية احللقةِ  ُب بنا احلديثُ  وصلَ 
م شلَّا ُخَلصةٍ  إىل ُأشًنُ  موجز، وبشكلٍ  حديثي أواصل أنْ   ويكون حديثي يَتواصلَ  َكي ادلاضية احللقةِ  ُب تقدَّ

يعّي، الوسطِ  ُب ىو احلديثُ : ُمستوِسقاً  ثُ  حٌن وقُلتُ  الشِّ يعيّ  الوسط عن أربدَّ ثُ  فإنّ  الشِّ  ثَلثةِ  عن أربدَّ
  :أقسام
سةُ  :األوَّؿِالقسم ينيَّةُ  ادلؤسَّ اىاً  أقصد ال بأنّ  بيَّنتُ  وقد الرَّمسية، الدِّ يعة ُعلماء عن ىو حديثي ُمعيِّناً، اذبِّ  الشِّ

اىاهتم مدارسهم ُكلِّ  ُب  .واذبِّ
سةِ  شيعةُ  :الثَّانيِالِقسمُِ ينيَّة ادلؤسَّ  ظُلِمهم وَرغم انتقاِصهم رغمَ  وذلك وادلراجع، الُعلماء ُيشايعون الَّذين الدِّ

 .الُكربى للصّديقة وإساءهِتم
: القيامة يوم ُب بو يُناَدى الَّذي نفُسو العنوان إنَّوُ  بعيِنها، ُمعيَّنة رلموعةً  أقصدُ  وال الزَّىرائيُّون، :الثَّالثِالِقسمُِ

 !؟..الفاطمّيون أين
يخُ  ذكرهُ  ما تناولتُ  دوق الشَّ  ومن قطعاً  وفاطمةُ  وآلو، عليو ا صلى النَّبّ  سهو من ادلعصوم، سهو من الصَّ

 وما( اإلرشاد) ادلفيد شيخنا كتاب ُب جاء ما إىل انتقلتُ  ٍُبَّ  ..!!األخرى ىي ساىيةً  ستكونُ  األوىل باب
قُ  ال أنَّوُ  ُب واضحٍ  كَلمٍ  من ذكرهُ   َنَسبَ  وإّّنا واجِلدار، البابِ  بٌن وإسقاِطوِ  بال ُمحِسنِ  كامَلً  َتصديقاً  ُيصدِّ
يعة من رلموعةٍ  إىل ذلك  ألىمِّ ( االعتقاد تصحيح) كتابوِ  ُب تضعيفٍ  من جاء ما عليكم أيضاً  وقرأتُ . الشِّ

 شيخنا قال الَّذي احلدِّ  إىل عليو، تعاىل ا رضوان( قيس ابن ُسليم) ِكتابُ  وىو فاطمة ُظَلمةَ  تُثبت وثيقةٍ 
ِغيرُِِالكتابُِِىذا (؛قيس ابن ُسليم كتابُ ) بوِموثوؽٍِِغيرُِِالكتابَِىذا :االعتقاد تصحيحُ  كتابوِ  ُب ادلفيد

ِيجتنبِأفِِْللُمتديِّنِفينبغيِوتدليسِتخليطٌِِفيوِحصلِوقدِأكثرهِِِعلىِالعملُِِيجوزِوالِبوِموثوؽٍِ
ِمنِتضمَّنوُِِفيماِالُعلماءِإلىِوليفزعِلروايتوِِِوالتقليدِجملتوِِِعلىِيُعّوؿِوالِفيوِماِبكلِِِّالعمل

م الُعلماء إىل فزعنا ما إذا وضلن - والفاسدِمنهاِالصَّحيحِعلىِلُيوِقُفوهِاألحاديث  الكتابَ  سُيضعِّفون فإَّنَّ
 !!ويُرحيونا أنفَسهم بذلك ويُرحيون بكاملوِ 
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ةُ  إذاً   تصحيحُ  كتابوِ  وحبسبِ  !!اإلرشاد كتابوِ  حبَسبِ  ادلفيد شيِخنا عند تثُبت مل ضعيفةٌ  ال ُمحسنِ  قصَّ
 !!عليو االعتمادُ  جيوز ال قيس ابن ُسليم كتاب االعتقاد

ثُ  وىو يقول ماذا ،(االعتقاد تصحيحُ : )كتابوِ  من 737 صفحة ُب  النَّبّ  عن ادلعصومٌن، عن يتحدَّ
ة؟ ِوإمامِتهمِنُبوَّتِهمَِحاؿِفيِمعصوموفِبعدىمِمنِواألَِئمَّةُِِواألنبياءُِ - 736 صفحة ُب قال ألنَّوُ  واألَِئمَّ

ِوالعصيافِللتقصيرِِِالتعمُّدِغيرِعلىِإليوِمندوبٍَِِترؾِعليهمُِيجوِّزِوالعقلُِِوالصَّغائرُِكلِّهاِالكبائرِِِمن
ِوالمفترضِالمندوبِترؾِِِمنِساِلمينِكانواِبعدهِمنِواألَِئمَّةِنَبيَّناِألفَُِِّمفترضٍِِترؾُِِعليِهمِيجوزِوال
يخ - وبعدىاِإمامتهمِحاؿِِِقبل  جاء والَّذي اإلمام، حياةِ  من مقطعٍ  ُب زلصورةً  اإلمامةَ  جيعل ىنا ادلفيد الشَّ

ابق، اإلمام شهادةِ  بعد من تبدأ اإلمام إمامة أنَّ  الرِّوايات من رلموعةٍ  ظواىرِ  حبسبِ  ي أنْ  ودُيكن السَّ  نسمِّ
ةٌ  فَ ُهم وإالَّ  النَّاس، بٌن لإلمامةِ  ظهوراً  أو لإلمامِة، تفعيَلً  ىذا  يقولو الذي وىذا يُوَلدوا، أنْ  قبل من أِئمَّ

ِمنِسالمينِكانواِبعدهِمنِواألَِئمَّةَِِنبّيناِألفَِّ -:يقول حال، أيِّ  على وَعجيب، غريبٌ  كَلمٌ  ىو الشيخ
 .وبعدىاِإمامِتهمِحاؿِِِقبلِوالمفترضِالمندوبِترؾ

ة للنَّبّ  - لهمِالوصفُِِفأمَّا - 737 صفحة ُب  دوَّنم نظره ُب ىي ىنا قطعاً  للزَّىراء، ىنا ذكر وال واألَِئمَّ
ِفإفَِّ - ادلقطوع؟ ىو ما - بوِالمقطوعِفإفَِِّأحواِلهمُِكلِِِّفيِبالَكَماؿِلهمِالوصفُِِفأمَّا - !ادلنزلة ُب

يخ - خلقوِعلىِتعالىِهللُِحَججاًِِفيهاِكانواِالَّتيِأحوالهمِجميعِِِفيَِكَمالهمِبوِِِالمقطوع  ادلفيد الشَّ
م يتصّور ابق اإلمامُ  وُيستشهد يتوَبّ  بعدما أنّو دبعىن ُحججٌ  أَّنَّ ًة، الَلحق اإلمام ُيصِبح السَّ  منطقٌ  وىذا ُحجَّ
يخ أنَّ  ولو واىي،  فهي بأوصافهم زُباطبهم حٌن الزِّيارة ىذه فإنَّ  الكبًنة، اجلامعةِ  الزِّيارةِ  إىل رجع ادلفيد الشَّ

نيويّة، احلياة ُب ظهورِىم قبلَ  حّتَّ  األوصاف هبذهِ  زُباطبهم ا الدُّ ثُ  ألَّنَّ  العاملَِ  ىذا قبلَ  ُوجوِدىم عن تتحدَّ
ا ،(ُمْحِدِقينِِبَعْرِشوَِِِوَجَعَلُكم: )الطبيعي ثُ  إَّنَّ  الوجود، طبقاتِ  ُكلِّ  ُب مظاىرِىم وعن مقاماهِتم عن تتحدَّ

يخ أنَّ  ولو فاِسف ىذهِ  ُب وقع َلَما الكبًنة اجلامعة الزِّيارة إىل رجع ادلفيد الشَّ  ادلعان فهذه عليو، اِ  رمحةُ  السَّ
  .وتُ رَّىات سفاسف إاّل  ىي ما يذكرىا اليت
ِكانواِالَّتيِأحوالهمِجميعِفيَِكَمالهمِبوِِِالمقطوعَِِفإفَِِّأحوالهمُِكلِِِّفيِبالَكَماؿِلهمِالوصفُِِفأمَّا
يخ نعم ُحَججاً؟ فيو ليسوا ُىم مقطعٍ  من ُىناك فهل - خلقوِعلىِتعالىِهللُِحَججاًِِفيها  يعتقدُ  ادلفيد الشَّ

ِرسوؿِبأفَِِّالخبرُِِجاءِوقد - :كَلُمو وسيأٌب وبعَدىا، إمامِتهم حالِ  قبلَ  وذلك قليل قبل مرَّ  كما هبذا،
ُِمنذُِ - مّت؟ - تعالىِهللُِحَججاًِِكانوا - !مذكورة غًن ىنا الزَّىراء: الحظوا - ُذرّيِتوِمنِواألَِئمَّةَِِاهلل

 التكليف أو باإلمامة، التكليف - التكليفِأحواؿِِِقبلَِِلهمِيكنِولمِقَبَضُهم،ِأفِِْإلىُِعقوَلهمِأكمل
رعي ِيجروفِفإنَّهمِوجهلٍِِنَقصٍِِأحواؿُِِالتكليفِِِأحواؿِِِقبلَِِلهمِيكنِولم - التكليف سنّ  أي الشَّ
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ث إنَّوُ  - ويحيىِعيسىِمجرى رعي التكليف سن قبل ما يتحدَّ ِعيسىِمجرىِيجروفِفإنػَُّهم - الشَّ
ِالعقوؿُِتجّوزهِأمرِوىذا(ِالُحُلم)ِأوِالُحْلمِبلوغِوقبلِالسِّنِِصغرِمعِلهمِالَكَماؿُِحُصوؿِفيِويحيى

 يؤمن الَّيت النتيجة ىي ما النَّتيجة، األخًن، الرأيُ  - والوجوِسبيل،ِاألخبارِتكذيبِإلىِوليسِتنكرهِوال
 النَّبّ  - السَّالـِعلُيهمَِكَماِلهمِعلىِنقطعِأفَِِّوالوجو - األخًن الكَلم يعين: والوجو ادلفيد؟ شيخنا هبا

ة، من، ُب ستدخل ولكّنها ىنا، مذكورة غًن فهي الزَّىراء أّما واألَِئمَّ من ُب نُدِخُلها ضلنُ  الضِّ ِوالوجو - الضِّ
 النُبُ وَّة، أحوال ُب - واإلمامةِالنبوَّةِِِأحواؿِفيِوالعصمةِالعلمِِِفيِالسَّالـِعلُيهمَِكَماِلهمِعلىِنقطعِأفَِّ

يخ األربعٌن فقبل األربعٌن، سن ُب كان ادلعروف، حبسب نبّياً، النَّبّ  بُِعثَ  حٌن يعين  ُب ُمتوقِّف ادلفيد الشَّ
يخ األعظم النَّبّ  شهادة قبل ادلؤمنٌن أمًنُ  لإلمامة، بالنِّسبةِ  وكذلك األمر،  ىو حالِو، ُب ُمتوقِّف ادلفيد الشَّ

ةِِِأحواؿِفيِوالعصمةِالعلمِِِفيِالسَّالـِعلُيهمَِكَماِلهمِعلىِنقطعِأفَِِّوالوجوُِ - :أنا ولست يقول ِالنبوَّ
ِالزمةٌِِالعصمةِأفَِِّعلىِونقطعِال،ِأـِوإمامةِنُػبُػوَّةِأحواؿِكانتِوىلِذلك،ِقبلِفيماِونتوقَّفِواإلمامة

 بُِعث، حٌن النَّبّ  عقل أكمل عقوذلم؟ ا أكمل مّت - قبضهمِأفِِْإلىُِعُقولهمِتعالىِاهللِأكملُِمنذُِ
 ىذا النَّب، شهادة قبل كامَلً  عقلوُ  يكن مل ادلؤمنٌن أمًن يعين النَّّب، شهادة بعدَ  ادلؤمنٌن أمًن عقل وأكمل

 كَلمُ  ىو ىذا! منطقّي؟ كَلمٌ  الكَلم ىذا ىل! صحيح؟ كَلمٌ  الكَلم ىذا عليكم با قولِو، ُمقتضى ىو
 !!ادلفيد شيِخنا

يخُ  وقع كيف تقولون قد يخُ  وقع! ذلك؟ ُب ادلفيدُ  الشَّ  علمُ . الَكَلمّيٌن منحى ضَلَا ألنَّوُ  ذلك ُب ادلفيدُ  الشَّ
ةُ  الكَلم،  كما أساساً  يكون أنْ  ال ادلخالفٌن، مع النِّقاش ألجلِ  دُيارسوه أنْ  شيعِتهم بعضِ  من طلبوا األَِئمَّ

 علمِ  من جعلوا فعلوا، ىكذا ُعلماؤنا عقائِدنا، لتأسيسِ  وميزاناً  أساساً  جعلوه أنْ  ومراجُعنا علماؤنا فعل
 تُعَرف أليس نتائجُو، ىي وىذه ناصبي  علمٌ  ىذا النَّواصب، يفعل كما عقائِدنا لتشخيصِ  أساساً  الكَلمِ 

يخُ  اعتمَدهُ  الَّذي الكَلمِ  علمِ  خواتيمُ  ىي ىذه خواتيِمها، من األمورُ  يخ أنَّ  ولو ادلفيد، الشَّ  ذىب ادلفيد الشَّ
 أخبار عيون كتاب) وُب( الفقيو كتابِ ) ُب ُأستاذهِ  كتب ُب موجودة وىي الكبًنة اجلامعةِ  الزِّيارةِ  إىل

ائل ،(الرِّضا  إذا أقولُو كامَلً  بليغاً  قوالً  اِ  رسولِ  بنَ  يا علِّمين أنْ  اذلادي اإلمام من يطلبُ  النُّخعي والسَّ
ا الكامل، البليغُ  القولُ  ىو وذلك الكبًنة، اجلامعةَ  الزِّيارةَ  اإلمام فعلَّموُ  منكم، واحداً  ُزرتُ   فهي ىذه أمَّ

اً  واضح انتقاص فيو َكَلم ىذا سخيف، َكَلمٌ  ىذا تُ رَّىات، ة، النَّبّ  من ِجدَّ  أصَلً  الزَّىراء، من وقطعاً  واألَِئمَّ
يعة مراجع ألنَّ  ذلك، دون نظرِه ُب والزَّىراء بعيد، من وال قريب من ال الزَّىراء إىل أشار ما ىو  األعمِّ  الشِّ

ة، منزلةِ  دونَ  ىي الزَّىراء منزلة بأنَّ  يعتقدون فيهم األغلب ا دلاذا؟ األَِئمَّ  من والكثًن الكثًن إماماً، ليست ألَّنَّ
ة منزلة دون منزلُتها الزَّىراء أنَّ  يعتقدون هبذا، يعتقدون الطائفة ُعلماء وكبار مراجع ا األَِئمَّ  إماماً، ليست ألَّنَّ
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ة وأنَّ  يخ كَلم ُب أيضاً  واضح وىذا اإلمامة، بسببِ  عالية منزلة ذلم األَِئمَّ يخ أنَّ  حبيث ادلفيد الشَّ  ادلفيد الشَّ
 الفعلّية، إمامِتهم حصولِ  وبعدَ  النَّبّ  بعثةِ  بعدَ  إالَّ  َكُملت ما ُعقوذلم وإنَّ  كماذلم وإنَّ  عصمتهم إنَّ : يقول

ابق، اإلمام استشهاد بعد أي  َكُمل وآلو عليو اُ  صلَّى النَّبّ  استشهاد بعدَ  ادلؤمنٌن ألمًن وبالنِّسبةِ  السَّ
 - أَنَاِوُمَحمَّدٌُِِمَحمَّدِأَنَاَِأنَا،َِوَعِليِ َِعِليِ ِأَنَا: عنهم وردَ  أنّو واحلال سليم؟ منطق ادلنطق ىذا ىل! عقُلو

 علم وصلاسات الرِّجال علم قذارات حبسب األحاديث ىذه ولكن ،أَنَاَِوَعِليِ َِعِليِ ِأَنَا :يقول األعظم النَّبّ 
خيفة، الُعُقول ىذه وحبسبِ  الكَلم علم وسخافات وسفاىات واألصول الدراية  روايات الرِّوايات ىذه السَّ

  !نصنع؟ فماذا ضعيفة،
 لكم ىنيئاً  النَّاصّب؟ النَّجس ال ُمقرف الرِّجال علم قذارات وعلى الكَلم علم قواعد على تعتمدوا أنْ  تُريدون

 إذاً  وآلو؟ عليو ا صلَّى النَّبّ  اسُتشِهد حّت العقل ناقص كان ادلؤمنٌن أمًن أنَّ  تعتقدون ىكذا العقائد، هبذهِ 
 عقُلها؟ َكُمل فمّت يعتقدون، ىم ما حبسبِ  إماماً  صارت وال للنبوَّة بُعِثت ىي فَل عقُلها؟ َكُمل مّت فاطمة

يخ من كانت لو حّتَّ  الرتّىات ىذه على تبقونَ  أنتم؟ تقولون ماذا يخ ىو َمن ادلفيد؟ الشَّ يخ ادلفيد؟ الشَّ  الشَّ
 وسَلموُ  اِ  صلواتُ  زماننا إلمامِ  ىو فقط الوزنُ  وزناً، ألحدٍ  نُقيمُ  ال ضلنُ  وكحاِلكم، كحايل حالو ادلفيد
ة من شخصاً  جعلتم ألّنكم مشركٌن، أصبحُتم فقد مرجعٍ  أو لعال ِمٍ  وزناً  أقمتم وإذا عليو،  قيمة لوُ  النَّاسِ  عامَّ

 ،(قَاؿَِماُِكلِِِِّفيِفَػُتَصدَِّقوُِِالُحجَّةُِدوفَِِرَُجالًِِتَػْنُصبََِِأفِِِْإيَّاؾَِ: )يقول واحلديث ادلعصوم، اإلمامِ  مقابلِ  ُب
يعةَ  وألنّ  قتهم الُعلماء َنصبت َفقد احُلكم، وهبذا الوصيَّة هبذه التزمت ما الشِّ  فحينما! قالوا ما ُكلِّ  ُب وصدَّ

 ادلراجعِ  من ادلفيِد، من الصَّدوِق، من كانت، عال ِمٍ  أيِّ  ِمن السخافات وىذه الرتّىات ىذهِ  وانتقد آٌب
يعة ترفضُ  ادلوتى، ادلراجع من األحياء، م دلاذا؟ ذلك الشِّ م صنميُّون، ألَّنَّ  بشيعةٍ  ىم وما للعلماء شيعةٌ  ألَّنَّ

 !!تقولون؟ ماذا وإالَّ  للُعلماء، يثأرون وىم البيت، أىلَ  ينتقصون الُعلماء البيت، ألىلِ 
ِونتوقَّفِواإلمامةِالنُبُػوَّةِِِأحواؿِِِفيِوالعصمةِالِعلمِِِفيِالسَّالـِعليِهمَِكَمالهمِعلىِنقطعِأفِِْوالوجوُِ

ِالعصمةِأفَِِّعلىِونقطع - !!نتوّقف ندري ما - الِأـِوإمامةِنبّوةِأحواؿِكانتِوىلِذلك،ِقبلِفيما
 هبذا تقبلون! عقوذلم َتكُمل أنْ  قبل الزمة ليست الِعصمة يعين - ُعُقولهمِتعالىِاهللِأكملُِمنذُِِالزمةٌِ

 ىو! معصومة كانت ما عقلها َيكُمل أنْ  قبل إذاً  عقُلها؟ َكُمل مّت وفاطمة الكَلم؟ هبذا تقبلون احلديث؟
 ادلفيد اعتقاد حبسبِ ! مّت أدري ال مثًَل، تزوَّجت أن بعد عقلها َكُمل فلنَ ُقل عقلها، َكُمل مّت لنا يبٌنِّ  مل

 فلنَ ُقل عقُلها؟ َكُمل فمّت اإلمامة، منزلةُ  ذلا وليست نبيَّة بُعِثت ال فاطمة الطائفة مراجع من غًنهِ  واعتقاد
ين ُيكِملُ  الزوَّاج ألنَّ  دلاذا؟ تزوَّجت، ْأن بعد عقلها َكُمل  بيعةِ  ُب َكُمل عقَلها أنَّ  أو! أدري ال مثًَل، الدِّ

، َحد يوجد ال! أدري ال ،﴾دِّنَىُُْ ٌَىُُْ أَوٍَّْْجُ اٌٌَََْْْ: ﴿قال الُقرآن ألنَّ  الغدير،  الفرتة ىذه قبل يعين ُمعٌنَّ
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يخ كَلم ىو ىذا واحلال وُعمر؟ بكرٍ  أيب على ضلتجّ  دلاذا إذاً ! معصومة ليست كانت  اِ  رمحةُ  ادلفيد الشَّ
  .االعتقاد تصحيح 737 صفحة عليو،

( العصمة ُب) عنوان ربت الفهرست، إىل( االعتقاد تصحيح) كتاب إىل اذىبوا أنتم سلتلفة طبعات
حيح، الكَلمُ  أو الوجيو، الرأيُ  أو ادلقصود، يعين الوجو - والوجو -:الكَلم ىذا وستقرأون  اخُلَلصة أو الصَّ

 واإلمامةِالُنبُػوَّةِِِأحواؿِفيِوالعصمةِالعلمِِِفيِالسَّالـِعليُهمَِكَماِلهمِعلىِنقطعِأفِِْوالوجو - :والزُّبدة
 حّت - ذلكِقبلِفيماِونَتوقَّف - !وإمامة نُ بُ وَّة أحوالُ  ظاىراً  ذلا ليست وىي ذلا؟ نصنعُ  ماذا وفاطمة -

ة للنَّبّ  بالنِّسبةِ  ِالعصمةِأفَِِّعلىِونقطع - !ندري ال - الِأـِوإمامةِنُبوَّةِأحواؿِكانتِوىل - واألَِئمَّ
 تعاىل ا أكمل أنْ  ُمنذُ  فقط الزمة الِعصمة - قبَضهمِأفِِْإلىِعقوَلهمِتعالىِاهللِأكملُِمنذِالزمة

 ىو واإلمامة النُبُ وَّة فرتة قبل فإذاً  يسهو، ادلعصوم أنَّ  عليو اِ  رمحةُ  الصَّدوق شيِخنا بكَلمِ  جئنا وإذا عقوذلم،
َلة وىو وقتوِ  من ادلهمّ  اجلزء ىذا ُب يسهو صَلتِو، ُب يسهو ىو واإلمامة النُبُ وَّة وبعد معصوماً، ليس  ، الصَّ

... شيئاً  أقول أنْ  يُعجبين األحيان بعضِ  ُب ادلوضوعات ىذه مثلِ  ِحيالَ ! أقول؟ ماذا صَلتِو، عن وينام
  !؟..أصنع فماذا الكامًنات وأمامَ  التلفزيون شاشةِ  على أنا ولكن

 أمًن الغدير بيعة وُب!! العقل ناقصي ،كانا النَّبّ  شهادةِ  قبلَ  ادلؤمنٌن أمًن اإلمام وكذلك النَّّب، أنّ  يعين
 الفعلية إماَمَتوُ  فإنَّ ! القول ىذا حبسب معصوماً  يُكن ومل! عقُلوُ  ُملَ كَ  قد ييكن ومل العقل ناقصَ  كان ادلؤمنٌن

 ادلراد قطعاً ! العقل ُمكتِملَ  ليس وىو عليَّاً  بايعوا فادلسلمون وآلو، عليو ا صلَّى ا رسول شهادةِ  بعد بدأت
ة ُب ادلوجود ُب العقل ليس اإلمامة، عقلُ  ىنا العقل من ا ىو النَّاس، عامَّ  أنا أدران، ما ىذا حّت يقصد ردبَّ

 بيعة ُب العقل ناقص العقل، منتقص اإلمامُ  فكان ذلك، يقل مل ىو اإلمامة، عقلُ  ىو العقل من ادلراد أقول
يخ يقول كما الزمة ليست العصمة ألنَّ  معصوماً  يكن ومل الغدير،  أحوالُو، ىي ما ندري ال وضلنُ  ادلفيد، الشَّ

 بيعة بايعناه كيف قُ ُلوبنا َدقَّات من َدقَّةٍ  ُكلِّ  مع ثانيةٍ  ُكلِّ  ُب ضَلنُ  نُبايعوُ  وكيف ال ُمسلمون؟ بايعوُ  كيف إذاً 
 العقل، ُمكتمل ليس ادلفيد، شيُخنا يقول كما الزمة ليست العصمة ألنَّ  معصوماً  ليس وىو بايعناه الغدير،

 وضَللة وضَللة ضَللة ىذهِ  واِ !! وزُلتاطون ُمتوقِّفون، ضلنُ ! ال أم ِإمامة أحوالُ  أحواَلوُ  أنَّ  ىل ندري وال
 ..!! بامتياز[ حظ طيحة]و وضَللة، وضَللة وضَللة وضَللة

سةِ  منطقُ  ىذا مراجِعنا، منِطقُ  ىذا البيت، أىل دبنطقِ  ىو ما وا ىذا... !البيت؟ أىل منطقُ  ىذا ىل  ادلؤسَّ
ينيَّةِ  دوق وال للمفيد ال أُرقِّعُ  ال أنا ُكنتُ  وإنْ  لوُ  ونُرقِّعُ  ادلفيد لشيخنا ُعذراً  صلدُ  قد الرَّمسية، الدِّ  أليِّ  وال للصَّ

يعة أوقع الَّذي ىو ىذا الرتقيع ألنَّ  ألحد، أُرقِّعُ  ال شخص، ُبهات، ُب الشِّ  احلقائقَ  نذكرَ  أنْ  علينا الشُّ
اشة على ىي كما األمور نعرض أنْ  علينا واضحًة،  أنْ  التشريح، طاولة على الطاولة، على نضعها أو الشَّ
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 الرُّشد، وعدمِ  والِغوايةِ  والِعمايةِ  الَضَللةِ  من دوَّامةٍ  ُب وستبقون احلقيقة، إىل نصل لن وإالَّ  شيء ُكلَّ  ُنشرِّح
قيفة ُدودة وبسببِ ( س) للمرجع والرتقيع( ص) ادلرجع على والتسرت الُفَلنّ  ادلرجع احرتام بسبب  ودودة السَّ

نمية، دٌ  واقعٌ  إنَّوُ  ودودة، ودودة، ودودة، الصَّ س، ُمَدوِّ  ادلستوى هبذا مراجِعنا عند العقائدُ  كانت وإذا وُمتسوِّ
يخ ،(االعتقاد تصحيحُ : )ُعنوانوُ  الكتاب أنَّ  ادلشكلة! حينئٍذ؟ احلقيقة إىل َتصلون فكيف ح ادلفيد الشَّ  ُيصحِّ

يخ اعتقادات فيو دوق، الشَّ  دلاذا ،(االعتقاد تصحيحُ : )امسوُ  الكتاب ىذا الغاية، ذلذهِ  ألَّفوُ  الكتاب ىذا الصَّ
يخ اعتقادات ينتقد ألنَّوُ  االسم؟ هِبذا مَسَّاه حها أنْ  يُريد وىو الصدوق الشَّ مها ُيصحِّ يعة ويقدِّ  . للشِّ

 ضَللةٌ  ىي العقيدة ىذه لكم أقول لكنَّين أحرار، فأنتم تقبلون ُكنتم إذا...  !العقيدة؟ هبذهِ  أنُتم تقبلون ىل
َفس ينقطعَ  حّتَّ  وضَللةٌ  وضَللةٌ  وضَللةٌ   ِارتدادٌ  ىي بل ضَللة، فقط وليست النَّفس، انقطاعِ  وبعدَ  الن َّ
يخِ  عن تقول أنت: يل وتقولوا أصواتكم ترفعوا ال البيت، أىلِ  حديث عن ارتدادٌ  ىذا واضٌح،  ُمرتدّ  ادلفيد الشَّ
يخ وأنّ  ضالَّة، أفكارٌ  ىي األفكار ىذه قُلت ىذا، قُلت ما أنا وضاّل، ث أنا ىنا، اشتبو ادلفيد الشَّ  عن أربدَّ

ة اإلمام حسابُ  الُكُتب، وعن اآلراء وعن األقوال وعن األفكار  اإلمام النَّوايا، على حسابٌ  شيعتوِ  مع احُلجَّ
ة خص، ظروف إىل ينظر احُلجَّ ا بو، رُبيط الَّيت وادلوانع العوائق إىل الشَّ  حبسبِ  وأُبٌنِّ  الكتب أقرأُ  ُشغلي أنا أمَّ

واب أين والقرائن، األدلَّةِ  من عندي جَيتمعُ  وما بوِ  أقتنعُ  ما ُ  ادلطلقة، احلقيقة أمتلكُ  وال اخلطأ وأين الصَّ  أُبَ ٌنِّ
 أنا لستُ  بأنفِسكم، عقائدِكم تشخيصِ  عن لونَ ؤو مس وأنتم أيديكم بٌن وأعرضها قناعيت حبسبِ  األمورَ 

م شخص رُلرَّد أنا ل،ؤو ادلس دوا أنُتم ذلك، من أكثر وليس أيديكم، بٌن يعرضها خدمة لكم يُقدِّ  من تأكَّ
يخ تتبعوا أن تُريدون عقائدِكم، صّحةِ  يخ عقائدُ  ىي ىذه ادلفيد الشَّ  أنا كَلمي تقبلوا أنْ  تُريدون ادلفيد، الشَّ
ة أنَّ  أعتقد أنَّ  يعين وبامتياز، ضَلل، ضَلل، ضَلل، ىذا ضَلل، عقائد ىي العقائد ىذه أعتقد  األَِئمَّ

ا كاملة، ليست ُعقوذَلم أنَّ  وأعتقد النَّاس بٌن الفعلّية إمامِتهم قبل معصومٌن ليسوا  العصمةُ  ُتَلزُِمهم وإّنَّ
ا البعثة، وبعدَ  األربعٌن سنِّ  بعدَ  يعين النَّبّ  نُ بُ وَّةِ  بعدَ  للنّب، وبالنسبة إمامِتهم، بعدَ  الُعقول كمالُ  وُيَلزُمهم  أمَّ

 ماذا للزَّىراءِ  وبالنسبةِ !! ذلم الزمةً  ليست ىنا والعصمةُ  أحواذلم، ىي ما أدري ال أتوقَّف، فإنِّ  ذلك قبل
فاسف وىذهِ  التُ رَّىات ىذهِ  حبسبِ  أقول ماذا أدري ال! أقول؟ خافات، السَّ  بقول تعتقدوا أنْ  تُريدون والسَّ

يخ يخ قول ىو ىذا ادلفيد؟ الشَّ يخِ  لكم وىنيئاً  ادلفيد، الشَّ  .وعقائدهِ  وبأقوالوِ  ادلفيد بالشَّ
يخِ  االختصاص) وىو معروفٌ  كتابٌ  ىنالك يخ ألَّفوُ  الكتاب ىذا أدري ال أنا احلقيقةُ  ،(ادلفيد للشَّ  ادلفيد الشَّ

 ىو ىذا قرأت، ما منو أمس يومَ  عليكم قرأتُ  اإلرشاد فكتابُ  اإلرشاد، كتاب بعد أو اإلرشاد كتاب قبل
َِمنِالشِّيعةِِِوفي - عليكم قرأت ،(العباد على ا حجج معرفةِ  ُب اإلرشاد: )كتابُ  ىذا اإلرشاد، كتابُ 
َِحملِوىوِاهللِرسوؿَِسمَّاهُِِكافِذكراًِِولداًِِالنَّبيِِّبعدِأسقطتِعليهاِاهللِصلواتُِِفاطمةِأفَِِّيذكر

ِواهللُِِولداًِِوعشروفِثمانيةِوالسَّالـِالصَّالةِعليوِالمؤمنينِأميرِأوالدُِِالطائفةِىذهِِِقوؿِفعلىُِمحِسناًِ
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 !! الطائِفة ىذه قول على - أعلم
يخ ىو يقيناً  اإلرشاد كتابُ   ِخَلفٌ  فهناك االختصاص كتابُ  أّما ذلك، ُب ِخَلف يوجد وال ادلفيد، للشَّ
يخ ااِلختصاص كتاب بأنَّ  يقول من ُىناك حوَلو،  بأنَّ  يقول من وُىناك معروف، مشهورٌ  وىذا ادلفيد للشَّ
يخ ليس االختصاص كتاب يخ الكتاب ىذا كان وسواء ادلفيد، للشَّ يخِ  َيُكن مل أم ادلفيد للشَّ  فإنَّنا ادلفيد للشَّ

يخ كان إذا اإلرشاد كتاب بعد أو اإلرشاد كتاب قبل ىو ىل الِكتاب ىذا تأليف تأريخ نعرفُ  ال  للشَّ
يخِ  الكتاب أنَّ  أعتقد يل بالنِّسبةِ  ادلفيد، يعة بٌن ُعِرف ىكذا ألنَّوُ  ادلفيد للشَّ  عدمِ  على دليلٌ  يُوجدُ  وال الشِّ

يخِ  أكان يهّمين وال إليو، نسبتوِ   البيت، أىلِ  لقواعدِ  وفقاً  األحاديث مع أتعامل أنا يكن، مل أم ادلفيد للشَّ
ةُ  لنا بيَّنها والَّيت أعتمدىا الَّيت واألصول للقواعد ووفقاً  الكرمي، الكتابِ  على أعرُضها  اِ  صلواتُ  األَِئمَّ
 : ىي القرآنّية والقاعدة ،(ص) ل  أو( س) ل  الكتاب يكون أن أعبأ ال أمجعٌن، عليهم وسَلموُ 

 منعنا وتعاىل سبحانو ا ا، عند فاسقٌ  ىو الَّذي الفاسق ،﴾فَخَبََّْنٌُا بِنَبَأٍ فَاسِكٌ جَاءوُُْ إِْ آَِنٌُا اٌَّزَِّٓ أَُّّيَا َّا﴿
د حّتَّ  خربَهُ  نردَّ  أن  مضمون أنَّ  وجدنا وإذا خربَه، نردُّ  حينئذٍ  صحيحاً  يكن مل إنْ  اخلرب، مضمونِ  من نتأكَّ

 ألَّفوُ  الكتاب ىذا أنَّ  ىل أدري فَل ىي، كما والوقائع احلقائق نقبل أن علينا نقَبلُو، أنْ  فعلينا صحيح اخلرب
يخُ  يخُ  كان إذا فارق، ىناك ذلك؟ ُب الفارق ىو ما تقول قد اإلرشاد، بعد أو اإلرشاد قبل ادلفيد الشَّ  الشَّ

 بعد إسقاطوُ  ًبَّ  وأنَّوُ  بال ُمحِسن حامَلً  كانت فاطمة أنَّ  يُثِبتُ  ُىنا فإنَّوُ  اإلرشاد بعد الكتاب ىذا أّلف ادلفيد
يخِ  االختصاص كتاب ُب جاء ما عليكم سأقرأُ  عليها، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  رُِفَست أنْ   إذا لكن ادلفيد، للشَّ

يخ ألَّفوُ  قد الكتاب ىذا كان  أنَّ  القول على ىذا قطعاً  رأيو، عن تراجع قد أنَّوُ  فيبدو اإلرشاد قبل ادلفيد الشَّ
يخِ  ىو االختصاص كتاب  نسبتوِ  عدمِ  على واضحاً  دليَلً  أجدُ  ال ألنَّين الرأي ىذا إىل أميلُ  وأنا ادلفيد، للشَّ

 ُب دقَّقنا لو الُكتبِ  أكثر فإنَّ  احتمال وُكلَّ  قرينةٍ  ُكلَّ  تبنَّينا ضَلنُ  إذا ولكن القرائن بعض ذكروا نعم إليو،
 إليهم، ُنِسَبت الَّذين األشخاص إىل الُكتب ننسب ال جيعلنا ما القرائن ىذه أمثالِ  من سنجد تفاصيِلها

ا قضيَّة وىذه  فأنا منهجيَّيت وعلى إليها، حباجةٍ  لسنا ضلنُ  الَّيت واإلشكاالت ادلشاكل من الكثًن علينا ذبرُّ  ردبَّ
 وفقاً  النُّصوص مع أتعامل ألنَّين أعبأ ال ،(ص) لشخص أو( س) لشخص الكتاب أعرف سواءً  أعبأ ال

ة بَ يَّنها الَّيت للقواعد  َمن الرَّاوي وعرفنا ِلَمن الكتاب عرفنا إذا وضلن أمجعٌن، عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  األَِئمَّ
ا جّيد، أمرٌ  وىو القرائن من قرينة وتلك وحسن جيِّدٌ  شيءٍ  فذلك ىو،  التمييزِ  فقواعدُ  نعرف مل إذا أمَّ

 .حال أيِّ  على موجودةٌ  والفهمِ  والتمحيصِ 
سة طبعة الطبعة وىذه االختصاص كتابُ  ىو ىذا سة، قم اإلسَلمي، النَّشر مؤسَّ  ربت ،383 صفحة ادلقدَّ

 الزَّىراء، ظَلمة من جانبٌ  ذُِكر فقط ذُِكَرت، ما تفاصيِلها بكاملِ  الظَلمةُ  قطعاً  ،(فدك حديثُ : )عنوان
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 قضيَّةِ  ُب الزَّىراء راجعتوُ  أنْ  بعد بكر أبو - بكتابٍِِفدعا - 385 صفحة ُب مذكوراً  جاء ما مجلةِ  ومن
َلم عليها الزَّىراءُ  راجعتوُ  ذلك وبعد فدك أخذوا ىم - فدؾِبردِِِّلهاِفكتبوُِِبكتابٍِِفدعا - فدك  السَّ

ِقاؿِفدؾ،ِبردِِِّلهاِفكتبوُِِبكتابٍِِفدعا - فدك بردِّ  كتاباً  ذلا فكتب ِفَػَلِقيهاِمعهاِوالكتابَُِِفَخرجت:
َِفدؾ،ِِبردِِِّبكرٍِِأبوِليَِكَتبَِِكتابٌِ:ِفقالتِمعِك؟ِالَّذيِالكتابُِِىذاِماُِمَحمَّدِبنتِيا:ِفقاؿُِعَمر،
 كما ومزَّقوُ  فيو وتَ َفل ا رسولِ  كتابَ  أخذ أساساً  أنَّوُ  علينا مرَّ  - إليوِتدفعوُِِأفِِْفأبتِِإليَّ،ِىلمِّيو:ِفقاؿ

لة الطويلة الرِّواية األنوار، حبار من واخَلمسٌن الثَّالث اجلُزءِ  من عليكم قرأهُتا الَّيت الرِّوايةِ  ُب َمرَّ   رواىا الَّيت ادلفصَّ
ل ادق إماِمنا عن ُعمر ابن ال ُمفضَّ  صلواتُ  زماننا إمام ظهورِ  حٌن سُتعَقد الَّيت العادلّية ااكمة قضيَّة ُب الصَّ

َِفقاؿ - عليو وسَلموُ  اِ  ِاسموِبابنٍِِحاِملةًِِوكانتِبرجلوِِِفرَفَسهاِإليوِتدفعوُِِأفِفأَبتِِإلّي،ِىلّميوِِ:
 - نقفتِحينُِأُذنهاِفيِقرطٍِِإلىِأنظرُِِفكأنِّيِلطمها،ِثُمَِِّبطنهاِمنِالمحسنِفأسقطتِالػُمحسن

ِفخرَّقوُِِالكتابِأخذِثُمَِِّنَػَقفتِحينُِأذنهاِفيُِقرطٍِِإلىِأنظرِفكأنِّي - ُكِسرت يعين الُقرط نَ َقفت
 ىذه الكَلم، آخر إىل - قُِبَضتِثُمَُِِّعَمرِضربهاِِممَّاِمريضةًِِيوماًِِوسبعينَِخمسةًِِوَمكَثتِفمضت

 فدك، حديث تفصيل ُب عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الصَّادق إمامنا عن سنان ا عبد عن ينقلها الرِّواية
يخ رُلَملٍ  بشكلٍ  أيضاً  ولكن  كتاب بأنَّ  القول على تفاصيِلها، بكلِّ  فاطمة ظَلمةَ  يُورد مل ادلفيد فالشَّ

يخ ىو االختصاص  بعد اإلرشاد ألَّف قد كان إذا بعده، أو قبلو اإلرشاد ألَّف ىل ندري وال ادلفيد، للشَّ
 فنقول ادلفيد شيخنا على نتجىنَّ  أنْ  نُريد ال وضلنُ  الرِّواية، ىذه دبضمونِ  يعتقدُ  ال أنَّوُ  يعين فهذا االختصاص

 أنْ  ضُلبّ  ضلن عنو، تراجع قد اإلرشاد كتاب ُب ذكره وما ُمعتقَدُه، فغًنَّ  اإلرشاد بعد االختصاص أّلف بأنَّوُ 
يخُ  يكون  ! نصنع؟ ماذا فاطمة، بُظَلمةِ  ُمعتِقداً  ادلفيد الشَّ

ةِ  يعتقدون ال وادلراجع فالُعلماء وإالَّ  الرتقيع، من ُجزء ىو أيضاً  وىذا يخ الكتاب ىذا ِنسبة بصحَّ  ادلفيد، للشَّ
يخ اإلرشاد كتاب ُب اإلرشاد، كتاب من بكثًن أفضل مضاميِنو ُب ىو( االختصاص) الكتاب ىذا  الشَّ

ثُ  ال الَّيت اليت تلك أمجعٌن، عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  عنهم واألحاديث الرِّوايات مجع ادلفيد  َعن تتحدَّ
 وأدقّ  أعمق ىي واألحاديث فيو ادلوجودةُ  ادلضامٌنُ ( االختصاص) الكتاب وىذا َمقاَماهِتم، أسرارِ  َعميقِ 

كون ومراجُعنا علماؤنا ولذلك وأفضل، يخ الكتاب ىذا نسبة ُب ُيشكِّ  ألنَّ  اإلرشاد كتابَ  ويثبتون ادلفيد للشَّ
 أىل عن احلديثِ  تسطيحَ  حُيبُّون دائماً  مقاماهِتم ا أعلى وعلماؤنا التسطيح، إىل دييل اإلرشادِ  كتابَ 

 !!الُغُلوّ  من ذلك يعتربون فإَّّنم العميقة االذباىات ُب احلديثُ  يذىب وحينما البيت،
د للسيِّد ،(الرِّجال علم من قبساتٌ : )كتاب ىذا ادلثال سبيل على  اجلزء ىو ىذا السيستان، رضا زُلَمَّ

ل، ل اجلزء من قُلت كما ،743 صفحة إىل نذىب الوركاء، دار ميَلدي، 7135 األوىل الطبعة األوَّ  األوَّ
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د للسيِّد الرِّجال علم من قبسات من  ماذا ،743 صفحة ُب السيستان، ادلرجع صلل السيستان، رضا زُلَمَّ
ِتَثُبتِولم - منسوب - المفيدِإلىِمنسوبٌِِىوِإنَّماِإليوُِأشيرَِكماِاالختصاصِكتابُِِولكن - يقول؟

 الكتاب ىذا أنَّ  إىل ُتشًن وأدلَّة وقرائن، شواىد، ىناك يعين - خالِفهاِعلىِشواىدُِىناؾِبلِالنِّسبةِىذه
يخ ليس يخ إذاً  القول ىذا وعلى ادلفيد، للشَّ  : ادلفيد الشَّ

ا واجلدار، البابِ  بٌن جرى دبا يعتقد ال: أوَّالً   ليس االختصاص ِكتاب أنَّ  صحيح قولٌ  ىو القول ىذا وردبَّ
يخ يخ القول ىذا على ادلفيد، للشَّ ك واجلدار، الباب بٌن جرى دبا يعتقد ال ادلفيد الشَّ  وجود ُب وُيشكِّ

يخ أساساً، ال ُمحِسن  ويأمر قيس ابن ُسليم كتاب ُب ذُِكر شلّا يسًنٍ  جبزءٍ  إاّل  يعتقد ال أساساً  ادلفيد والشَّ
 فإنَّ  الُعلماء إىل ادلتديِّنون رجع ما وإذا العلماء، إىل يرجعوا وأنْ  الكتاب ىذا ُب دبا يعملوا ال أنْ  ادلتديّنٌن

يخُ  صحيحاً، ليس الكتاب ىذا بأنَّ  ذلم سيقولون الُعلماء  منوُ  حذفنا ما إذا عليو تعاىل ا رضوان ادلفيد والشَّ
ة فيو يُثِبت الذي االختصاص كتاب  أنَّ  يثبت حينئذٍ  يُورُدىا، الَّيت الرِّوايات خَلل من عالية مقامات لألَِئمَّ
يخ ة ِعصمة بعدمِ  يعتقد عليو ا رمحةُ  ادلفيد الشَّ  نبوَّتِو، قبل النَّبِّ  عصمةِ  وبعدمِ  الفعلّية إمامِتهم قبل األَِئمَّ

ا ولنفرتض!! أدري ال منها؟ ادلوقف ىو ما والزَّىراء واإلمامة، النُبُ وَّةِ  قبل ذلم الزمةً  ليست العصمة فإنَّ   ُب أَّنَّ
ة عقلُ  يكُمل كما عقُلها َيكُمل ادلقاطع من مقطعٍ  د آللِ  ُظَلمة ىذهِ ! األَِئمَّ ! ال؟ أم للزَّىراء وظَلمة زُلَمَّ

 : القرائن ىذه امجعوا أنُتم
دوق  صَلهتا ُب سهت إذا وبالتايل صَلهتا، عن وتنام صَلهِتا، ُب تسهو الزَّىراء بأنَّ  نعتقد أنْ  منَّا يُريد الصَّ

ها، ُب وسهت صيامها، ُب سهت   ... !!كثًنة أخرى أمور ُب وسهت َحجِّ
يخ  الَّيت الوثائقَ  سنلغي فإنّا وبالتايل قيس ابن ُسليم كتاب ُب جاء دبا نعتقد أنْ  منَّا يُريد ال ادلفيد والشَّ

يخ! ... !بأيدينا ك ادلفيد والشَّ يخ! ... !اسن قضيَّة ُب يشكِّ  للنَّب الزمةٌ  العصمةَ  بأنَّ  يعتقد ال ادلفيد والشَّ
 ! وأضعف أضعف سيكون الزَّىراء حال قطعاً  بالزَّىراء، بالك فما النبوَّة، قبلَ 

 ألنَّين بسبِّكم أعبأ ال أنا تسبُّون، ال أدري، ال الزَّىراء؟ بعصمة يعتقد ىو ىل القول هبذا يقول الَّذي وأساساً 
يخ أنتقدُ  يخِ  كتبَ  اقرأوا ادلفيد، الشَّ دوا ادلفيد الشَّ ة من وتأكَّ  بأس ال سّبون سبُّون، ذلك وبعد كَلمي، صحَّ

دوق كتبَ  اقرأوا تسّبون أنْ  قبل ولكن بذلك، يخ وكتبَ  الصَّ  ذبعلوَّنم الَّذين مراجِعكم وكتبَ  ادلفيد الشَّ
ة، اإلمام مواجهةِ  ُب أصناماً  ة، أبرُِئكم وأنا سبُّون سبُّون، ذلك وبعد احُلجَّ  ىذا أنَّ  من تأّكدوا ولكن الذمَّ
 .األعَلم ىؤالء كتبِ  ُب موجودٌ  الكَلم

 القرىب، ذوي منشورات الرَّابع اجمللَّد ىو وىذا الطوسي، الطائفة لشيخ( الُقرآن تفسًن ُب التبيان) :ىو ىذا
 سورة من والستٌن الثَّامنة اآلية ذيل ُب ،366 ،365 صفحة ُب قمري، ىجري 3433 الطبع تاريخ

  :األنعام
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 َِعَ اٌزِّوْشٍَ بَعْذَ حَمْعُذْ فَالَ اٌشَّْْطَاُْ ُّنسَِْنَّهَ ًَإَِِّا﴿ :اآلية تقول أنْ  إىل ﴾آَّاحِنَا فِِ َّخٌُضٌَُْ اٌَّزَِّٓ سَأَّْجَ ًَإِرَا﴿

 ُب الطائفة شيخُ  الطوسي شيُخنا يكُتب ماذا ،﴾اٌشَّْْطَاُْ ُّنسَِْنَّهَ ًَإَِِّا﴿ :ىنا الكَلم ،﴾اٌظَّاٌِِّنيَ اٌْمٌََِْ
ِباآليةِأيضاًِِالجبَّائيِواستدؿَِّ - البيت ألىلِ  ادلخالفٌن علماء من - الجبَّائيِواستدؿَِّ -:365 صفحة

 ُّنسَِْنَّهَ ًَإَِِّا﴿ - النَّبّ  زباطب اآلية أنّ  باعتبار - والنِّسيافِالسَّهوِعليهمِيجوزُِِاألنبياءِأفَِِّعلى

 وادلعىن للنَّب لفظاً  فاخلطاب جارة، يا وامسعي أعين بإيَّاك نزل الُقرآن التفسًن، قواعد حبسبِ  - ﴾اٌشَّْْطَاُْ

يطان، يُنسيين الَّذي أنا يل، اخلطاب ىذا يل، يخ وأنت، الشَّ  ضلنُ  ،﴾اٌشَّْْطَاُْ ُّنسَِْنَّهَ ًَإَِِّا﴿ :الطوسي والشَّ
يطان علينا يشتغلُ  الَّذين يخ على َلِعب كما علينا ويلعبُ  الشَّ  بوِ  واستهزأ عليو َلِعب ىنا، الطوسي الشَّ

يطان فعل ماذا سنقرأ دينِو، وعلى عليو وضحك منو وسِخر يخ الشَّ ..!! عليو تعاىل ا رضوان الطوسي بالشَّ
  بالطوسي؟ الشيطان فعل فماذا والطوسي، الشيطان سبثيلّية ىذه

يخ - والنِّسيافِالسَّهوِعليهمِيجوزِاألنبياءِأفَِِّعلىِباآليةِأيضاًِِالجبَّائيِواستدؿَِّ -:نقرأ  الطوسي الشَّ
هو عليهم جيوز األنبياء أنَّ  على اآلية هبذه استدلَّ  اجلبَّائي يقول :ِقاؿ - اجلبَّائي؟ قال ماذا والنِّسيان، السَّ

 تدلّ  اآلية ىذه قال اجلبَّائي - ذلكِمنِشيءٌِِعليهمِيجوزِالِأنَّوُِِمنِبزعمهمِالرَّافضةِيقولوِماِبخالؼ

ِقوؿِِخالؼِوىو - قال؟ ماذا ٍُبَّ  ﴾اٌشَّْْطَاُْ ُّنسَِْنَّهَ ًَإَِِّا﴿ :والنِّسيان السهو عليهم جيوز األنبياء أنَّ  على
هو عليهم جيوز ال األنبياء بأنَّ : تقول الرَّافضة فإنَّ  - الرَّافضة يخ اجلبائي، كَلم ىذا والنِّسيان، السَّ  الشَّ
 بعدمِ  يقولون الرَّافضة أنَّ  بصحيح ليس الكَلم ىذا يعين - بصحيحِليسِوىذا - يقول؟ ماذا الطوسي

هو جواز ِالسَّهوِعليهمِيجوزِالِإنَّما:ِنقوؿِألنَّاِأيضاًِِبصحيحِليسِوىذا - ادلعصوم على والنِّسيان السَّ
هو عليهم جيوز التبليغ دائرة وخارج التبليغ، حال ُب أي - اهللَِعنِيؤدُّونوُِِفيماِوالنِّسياف  والنِّسيان، السَّ

يخ كَلم ىو ىذا  !! الطوسي الشَّ
يخ بأن: قائل يقول قد هو ونفى الكَلم ىذا غًن أخرى ُكُتبٍ  ُب قال الطوسي الشَّ  ادلعصوم عن والنِّسيان السَّ

يخُ  ألَّفوُ  كتابٍ  آخرُ  ىو التبيان تفسًنُ  األخًن، الرأيُ  ىو وىذا ألَّفو، كتاب آخر ىو ىذا: أقول  الشَّ
ث الَّيت والُكُتب الطوسي، ماتِ  ُب مثَلً  جاء كما فيها رُبدَّ ث وكما الفقهّية، ُكتُبو ُمقدِّ  ُكتُبوِ  بَعضِ  ُب ربدَّ

ث ما أو الكَلمّية، هو خبصوص التهذيب كتابوِ  ُب كذلك عنو رَبدَّ َلة ُب السَّ  ادلطالب، ىذهِ  وأمثال الصَّ
يخ الُقرآن تفسًن ُب ادلركزي الكتابُ  الكتاب، ىذا قبل كانت ىذه  من وىو( التبيان) ىذا ىو الطوسي للشَّ

يخ الفهرست لكتاب الصحيحة النُّسخ ُب ،(الفهرست) كتاب ُب ذكره ما أنَّوُ  حّت األخًنة، مؤلَّفاتو  الشَّ
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 أراد دلن واضح وىذا ذلك بعد التبيان كتاب أضاف من ىناك التبيان، ذكر وما مؤلفاتو ُكلَّ  ذكر الطوسي
 حٌن ادلؤلِّف وعادةً  أحلقوُ  الَّذي مدحوُ  حيث التبيان كتاب بذكرِ  ُأحلق الَّذي والكَلم النَُّسخ، يُراجع أنْ 

يخ إليو ذىب ما آخر ىو فهذا حاٍل، أيِّ  على بنفسو، ُكتَُبوُ  ديدح ال ُكتَُبو يذكر  أيَّامو آخر ُب الطوسي الشَّ
ل القسم ُب عليو ا رمحة اخلوئي السيِّد ذبربة عندنا وضلن الرأي، ىذا يتبىنَّ  كان إذ  كان حياتوِ  من األوَّ

هو نفي بأنَّ : يقول  االلتزام من مناصَ  ال الَّذي الغُلو من ولكّنو الُغلوّ  من يكون أنْ  ديكن ادلعصوم عن السَّ
هو من درجةٍ  إىل ذىب حياتوِ  أيَّام آخر ُب ولكن بِو، يخ قال شلَّا أكثر ادلعصوم على القبيح السَّ  الطوسي الشَّ

يخ قول من أقبح ىو ما اىل ذىب ىنا،  علية، ا رمحة اخلوئي سيِّدنا كَلمِ  ذكرِ  على وسنأٌب الطوسي، الشَّ
يخ مع ضلنُ  يطان عليو َلِعب وكيف الطائفة شيخ مع الطوسي، الشَّ  البعض يستكثر قد إبليس، بوِ  وَعَبث الشَّ
 امسعوا الطائفة، شيخ لسان على ينطقُ  إبليس َىذا أليس يقول، ماذا امسعوا امسعوا، ولكن الكَلم ىذا مينِّ 

يخ يقول ماذا  ىذا الطائفةِ  شيخِ  كَلمَ  تسمعوا أنْ  بعد ولكن رجاءً  سبُّون سبُّون، ذلك وبعد الطوسي الشَّ
  الطائفة؟ شيخ يقول فماذا اإلبليسّي، الكَلم

 عن معصومون األنبياء بأنَّ  يقولون الرافضة أنّ  اجلبَّائي كَلم بصحيح ليس - بصحيحِليسِوىذا -:يقول
هو يخ! والنِّسيان السَّ ِليسِوىذا - الزَّىراء؟ عن يقول فماذا النَّّب، عن ىذا يقول كان إذا الطُوسي والشَّ

ِذلكِغيرُِِفأمَّاِاهلل،َِعنِيُؤدُّونوُِِفيماِوالنِّسيافِالسَّهوِعليهمِيجوزِالِإنَّما:ِنقوؿِألنَّاِأيضاًِِبصحيح
ل واِ  - الَعقلِبَكَماؿِاإلخالؿِإلىِذلكِيُؤدِِِّلمِِممَّاِعنوِيسهوِأوِيَنُسوهِأفِِْيجوزِفإنَّوُِ يخ ُمتفضِّ  الشَّ

م عنهم يُقال يظلّ  الَّذي احلدِّ  إىل ينسون ىم يعين الطوسي،  ينسى أنْ  دُيكن اإلنسان أنّ  واحلال! ُعقَلء أَّنَّ
 . التبليغ دائرة غًن ُب أي - ذلكِغيرِفأمَّاِينسواِأفِِْيجوزِفإنَّوُِ - عاقل أنّو عنوُ  يُقال ويبقى والكثًن الكثًن

َلم َردِّ  ُوجوبَ  نسيت قد الزَّىراء إذاً  ونسيت، ونسيت ادلًناث، قضيَّة ُب النَّبّ  أحاديثَ  نسيت الزَّىراء إذاً   السَّ
ل عليها َسلَّم حٌن ا ونسيانٍ  سهوٍ  حالة ُب وكانت نسيت الزَّىراء والثَّان، األوَّ  التبليغ، دائرة ُب ليست ألَّنَّ

 ادلذكور الكَلم ىذا حبسب ألنّو! أحواذِلا مجيع ُب تسهو ىي إذاً  تُبلِّغ ال الزَّىراء كانت وإذا تُبلِّغ، ال الزَّىراء
ة النَّبّ  أنَّ  ُىنا ث مل ىو وأساساً  التبليغ حال ُب واألَِئمَّ ة، عن يتحدَّ ث األَِئمَّ ة يعين األنبياء، عن يتحدَّ  األَِئمَّ

يخ نظر ُب قطعاً  األنبياء شأن من أقلّ  شأَُّنم ث ىو الطوسي، الشَّ م األنبياء عن يتحدَّ  التبليغ حال ُب أَّنَّ
هو عن ُمنزَّىٌن يكونون  - التبليغ حالة غًن أي - ذلكِغيرُِِفأمَّا - !!فَل ذلك غًن ُب وأّما والنِّسيان، السَّ

ِعليهمِيجوزِالِوكيفِالعقلِِبَكَماؿِِِاإلخالؿِإلىِذلكِيُؤدِِِّلمِِممَّاِعنوِيسهواِأوِينسواِأفَِِْيجوزِفإنَّوُِ
 ! هبذا؟ ىذا عَلقة وما - عليهمِويُغَشىِوَيمرضوفِيناموفِوىمِذلك

ة - سهوٌِِوالنَّوـُِ - حال أيِّ  على ة األنبياء أي - وينسوف - ىنا الُكربى الطامَّ ِكثيراًِِوينسوف - واألِئمَّ
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 - اليومّية لّياهتمؤو ومس من اليومّية، احلياتّية أمورىم من يعين ُمتصرَّفاهتم، من - أيضاًُِِمتصرَّفاتهمِمن
ِظَنَّوُِِوالَّذي - أيضاً  وينسون - الزَّمافِمنِمضىِفيماِلهمِجرىِوَماِأيضاًُِِمتصرَّفاتهمِِمنِكثيراًِِوينسوف

 كَلم ىذا يسهو ال ادلعصوم بأنَّ  يقول الَّذي يعين فاسٌد، كَلمٌ  ىذا اجلبَّائي قالوُ  الَّذي الكَلم ىذا - فاسد
دوق قالوُ  الَّذي الكَلمِ  نفسُ  وىو!! فاسد هوَ  ينفي الَّذي بأنَّ  الصَّ  ادلغالٌن، ولعن ُغُلوي  فهذا ادلعصوم عن السَّ

يخ - المعصـوِعنِوالنسيافَِِالسَّهوَِِينفوفِاهللِلعنُهمِوالػُمفوَِّضةِالُغالةِإفَِّ - :قال  يقول الطُوسي الشَّ
حيح واالعتقاد! يسهو ال ادلعصوم بأنَّ  نقولَ  أنْ  فاسدٌ  اعتقادٌ  ىذا بأنّ   التبليغ دائرة ُب يسهو ال أنَّو ىو الصَّ

اكرة، َضعيفَ  يكون أن دُيِكن يعين! العقل بكمالِ  اإلخَللِ  إىل ذلك يؤدِّ  مل ما ويسهو ينسى فهو وإالَّ   الذَّ
اكرة فضعيف م: يقول ٍُبَّ ! عقليَّاً  سُلتَلًَّ  يكون ال الذَّ  مضى فيما ذلم جرى وما متصرَّفاهتم من كثًناً  ينسون إَّنَّ

يخ كَلمُ  ىذا! أنتم؟ تقولون ماذا!! الزَّمان من  يستحّق؟ ال أم االنتقاد يستحقُّ  الكَلم ىذا الطوسي، الشَّ
يءُ  َعينِّ  ويُقال يُقال الُعلماء انَتقدُ  حٌن دلاذا ، يُقال دبا أعبأ ال أنا! الكثًن؟ الشَّ  دينعُ  القول َىذا ألنَّ  لكن عينِّ

 بأقواذِلم وأعبأُ  بالقائلٌن أعبأُ  ُكنتُ  لو بأقواذِلم، أعبأُ  وال بالقائلٌن أعبأُ  ال فإنِّ  وإالَّ  احلقائق، ُمتابعةِ  من النَّاس
ثت وَلَما بينكم، ُىنا جلستُ  َلَما راحةِ  اجلُرأةِ  ىذه بكلِّ  رَبدَّ  كَلُمهم َكان فإذا والوضوح، والفصاحةِ  والصَّ

م يؤذيين ال يُؤذيين،  من النَّاسَ  دينعُ  فألنَّوُ  أذى من شيء فيو كان إذا يُؤذيين كان إذا أبداً، َعَليَّ  يكذبون ألَّنَّ
 بأنَّ  حقيقيت عرفوا إن النَّاس ينفعُ  فماذا حقيقيت، معرفةِ  من ال ديِنهم ُب احلقائق معرفة من احلقائق، معرفةِ 
 !ذلك؟ من ينتفعون ماذا طاِلح؟ أنَّ  أو صالٌ 

 ُب ُمتصرَّفاهتا، من الكثًن وتنسى! عقليي  اختَللٌ  عنَدىا حيصلُ  ال الَّذي احلدِّ  إىل وتنسى تنسى الزَّىراء إذاً 
 ىكذا بنبي  لكم ىنيئاً  واِ !! الزَّمان من مضى ِفيما ذلا َجرى ما تنسى وأيضاً  بيتها شؤون حّت بيتها، شؤون

ةٍ   طائفِتكم بشيخِ  بِو، لكم ىنيئاً  ىذا، بطوسيِّكم لكم وىنيئاً  دبراجِعكم لكم وىنيَّا! ىكذا وزىراءٍ  ىكذا وأِئمَّ
ث ىو ال؟ أم للزَّىراء ُظَلمةٌ  ىذه .التبيان كتابَ  اقرأوا التبيان، ىو ىذا بِو، لكم ىنيئاً  ىذا  رسول عن يتحدَّ

ث إذا فكيف ىكذا، ا  خارجَ  يسهو ىكذا، األنبياء خاًب كان إذا عنها؟ سيقول ماذا الزَّىراء؟ عن ربدَّ
دٌ  كان إذا الزَّمان، ماضي ُب لوُ  جرى شلَّا وكثًناً  ُمتصرَّفاتِو، من كثًناً  وينسى التبليغ، دائرةِ   فما ىكذا زُلَمَّ

ال؟ ادلنطق ىذا حبسبِ  الزَّىراء حال  ! تقولون؟ ماذا !بضاّل؟ ليس أم ضالّ  منطق ىذا! الضَّ
 تقولون ماذا..!! فاسد االعتقاد فهذا تسهو وال تنسى ال الزَّىراء بأنَّ  اعتقدتُ  إذا بأنَّين يقول ىذا من وأكثر

 .شيعُتهم أنتم إذاً  ادلراجع ىؤالء عن ُتدافعون كنتم وإذا! زلّمد؟ آلِ  شيعةُ  أنتم ىل! أنتم؟
يعيّ  الوسط ُب األىمّ  التفسًنُ  ىو ىذا  (:البيان رَلمعُ ) زيادلرك التفسًنُ  الشِّ

 ىذه من يربأون البيت أىل البيت، أىل تفاسًنُ  َّّنابأ( البيان رلمع)و( التبيان) التفاسًن ىذه عن يُقال
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يخ ،(الُقرآن تفسًن ُب البيان رَلمعُ ) ىو ىذا! البيت؟ أىل تفاسًن ىذهِ  ىي ىل التفاسًن،  ىذا الطربسي، الشَّ
سة الرَّابع، اجلزء ىو  ميَلدي، 3995 األوىل الطبعة ىي وىذه لُبنان، بًنوت، للمطبوعات، األعلمي مؤسَّ

م الكَلم نفس ،83 صفحة ُب الكَلم نفس 87 صفحة ،87 صفحة  تفسًنُ  وبادلناسبة، اجلبَّائي، عن ادلتقدِّ
ُرىا، الكلمات بعض فقط التبيان، تفسًنِ  عن نسخة ىو الطربسي  لكَ  يقولون علمائِنا، ديدنُ  ىو وىذا يُغي ِّ

ق فَلن ةُ  الُعظمى اآليةُ  وادلنقول وادلعقول واألصول الفروع جامع الفّهامة العَّلمة ادلدقِّق اقِّ  الُكربى، واحُلجَّ
ِلو من copy ىو أّلفو الذي الكتابَ  أنّ  مع ق) عنو يقولون آخرِه، إىل أوَّ  بشيءٍ  يأتِ  مل وىو( وُمدقِّق زُلقِّ

ق، ىذا أيضاً  ،87 صفحة! جديد يخ قالوُ  الَّذي الكَلمِ  نفسَ  نقلَ  زُلقِّ  بعضَ  غًنَّ  ولكّنو الطوسّي، الشَّ
م ويبدو األخطاء، حّتَّ  ينقلون أَّّنم أرى العلماء لُكُتب ُمتابعيت خَلل ومن الكلمات،  أشخاصاً  ُيشغِّلون أَّنَّ

م ذلم َيكتبون ا اإلمَلئّية، النحويّة األخطاء ادلوجودة، األخطاء نفس األخطاء، حّتَّ  ينقلون ألَّنَّ  ىذا أنّ  فإمَّ
ح عاِلماً  كان ولو بعال ِم، ىو ما العال ِم ا واللغوي، واإلمَلئيّ  النحوي اخلطأ لصحَّ  ولكّنو بعال ِم ىو ما وإمَّ

ا ينقل، فقط ا الكتاب يكُتب مل أساساً  وإمَّ  ىناك كان فقد اأُلجرة، وأعطاىم كتبوه أشخاصاً  َكلَّف وإّنَّ
  .الُكتب وجُيلدون يستنسخون الورّاقٌن سوق ُب يشتغلون الذين الورَّاقٌن، بسوقِ  ُيسّمى سوق

يعة يعين - عليهمُِيجوِّزوُىماِفلمِوالسَّهوِالنِّسيافِوأمَّا - 87 صفحة ُب ِاهللِعنِيُؤدُّونوِفيما - الشِّ
 - بالعقلِإخالؿٍِِإلىِذلكِيُؤدِِِّلمِماِعنوِيسهوِأوِينسوهِأفِِْعليهمَِجوَّزواِفقدِسواهِماِفأمَّاِتعالى،

ُِمتصرَّفاتهمِمنِكثيراًِِينسوفِأنَّهم: )استصعبها أنَّوُ  ويبدو األخًنة، اجُلَمل َحَذف أنَّوُ  ِسوى الكَلم نفس
 حينما أو ُيسَأل حينما الُبخاري نلوم دلاذا إذاً  أقول أنا ،(الزَّمافِمنِمضىِفيماِعليهمِجرىِماِوينسوف

حيح ُب واحدةً  رِوايةً  البخاري يُثِبت مل دلاذا البخاري، عن يُدافعون الَّذين حّت ُيسَأل  اإلمام عن الصَّ
ادق،  يُثِبت مل دلاذا البخاري، صحيح ُب اخلوارج وعن النَّواصب عن البيت، أىل أعداء عن ويُثبت دلاذا؟ الصَّ

ادق، اإلمامِ  حديثَ  يُثبتَ  أنْ  يُريد ال لِنصبوِ  ىو ىكذا، ُعذرهُ  الصادق؟ عن واحدة روايةً   ىو ولكن الصَّ
د ابن جعفر إنَّ : يقولون عنو يعتذرون وأتباعو يعتذر، ىكذا  مل ضابطاً، يكن ومل احلفظِ  ضعيفَ  كان زَلَمَّ

د ابن جعفر فذاكرةُ  إليها، االطمئنانُ  ديكن ال األحاديثِ  من يَنُقل فما وحافظاً  ضابطاً  يُكن  كانت زُلَمَّ
 الطوسي الطائفة شيخ ىذا ىو ما أساساً؟ نلومو دلاذا الُبخاري؟ نلوم دلاذا إذاً  ،ويسهو ينسى كان ضعيفة،

م: يقول  احلدِّ  من أقلّ  ذاكرتوُ  أليست ُمتصرَّفاتوِ  من كثًناً  ينسى الَّذي ىذا ُمتصرَّفاهتم، من كثًناً  ينسون بأَّنَّ
 واألغبياء واخلوثان الثوالن رلاميع أكثَرىم، وما الثُّوالن وبٌن األغبياء بٌن حّت ادلوجودة الذاكرة ىذه الطبيعّي؟

 واحلمقى واألغبياء واخلوثان الثوالن ىؤالء ينسون ىل لكن ذاكرة، عندىم ال؟ أم ذاكرة عندىم واحَلمقى
 من بعضاً  ينسون ُمتصّرفاهتم، من كثًناً  ينسون ال ُمتصرَّفاهتم؟ من كثًناً  ينسون ىل ،[إذلم أروح فدوه]
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 آللِ  يُبقوِ  مل والثُّوالن اخلُوثان عليو الَّذي ادلستوى ىذا حّت الطُوسي منطقّي، كَلم ىذا نَعم ُمتصرَّفاهتم
د  ىذه حذف فقط التبيان، من استنسخو الكَلم، سرق ىو اجُلَمل، ىذه َحذف ىنا الطربسي ولذلك!! زُلَمَّ

! الزَّمان؟ من مضى فيما عليو جرى الَّذي ينسى ادلعصوم يعين  فة،گوا شغلة  فة،گوا زمحة، شافها اجُلَمل،
ر فهل عليِو، َجرى ما ينسى عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  العسكريّ  اإلمام مثَلً  يعين  آبائوِ  على جرى ما يتذكَّ

ة ىذه بعد شيء ُكلَّ  نسي قد فإنَّوُ  طويلة، غيبتوُ  كذلك الزَّمان َصاحبُ  وأجدادِه؟  ىو ىذا!! ادلديدة ادلدَّ
 ... !!زىراؤكم ىي وىذهِ ! !إماُمكم

يخُ  ىو ىذا كثًنون، هبا يلتزمُ  القضيَّة ىذه دوق، الشَّ يخُ  ىو وىذا الصَّ  إمامُ  الطربسيّ  ىو وىذا الطوسّي، الشَّ
يعيَّة، التفسًنِ  مدرسةِ  هو ُب رأيُوُ  اخلوئي والسيِّد ىذا، يوِمنا إىل شُلتّدة والقضيَّة الشِّ  أقبح ىذا، من أقبح السَّ

يخ رأيِ  من وأقبح وأقبح  رأيِوِ  قباحةَ  سأتناول الزَّىراء من اخلُوئي السيِّد موقف إىل نصل حينما الطوسّي، الشَّ
هو، ُب اً  قبيحٍ  قبيحٍ  رأيٍ  إىل يذىب اخلُوئي السيِّد السَّ هوِ  نسبةِ  ُب ِجدَّ  الطُوسي من أقبح ادلعصوم، إىل السَّ

د الَطربسي، من وأقبح  . ويوافُقوُ  يُطابُقو أيضاً  ا فضل حسٌن وزُلَمَّ
يخ د الشَّ ا الرجال، قاموس صاحب التسرتي تقي زُلَمَّ  استعجل الرِّجال قاموس كتاِبو من جزء آخر طبعوا َلمَّ
 مستعجَلً  كان يدِه، خبطِّ  ُأحِلَقت بل حروفّية طباعة ُتطَبع مل..!! النَّبّ  سهوِ  إثباتِ  ُب رسالةً  وَكَتب بسرعة

د بآلِ  النَّقص وإحلاق إثبات ُب ا إىل يتقرَّب أن يُريد الرَُّجل ألنَّ   عندهُ  كان َمن موجودة، والرسالة!! زُلَمَّ
يخ الرِّجال قاموس كتاب د للشِّ يخ التسرتي، تقي زلمَّ د الشَّ يخ حفيد ىو ىذا التسرتي تقي زلمَّ  جعفر الشَّ

يخ احلسينيَّة، اخلصائص كتاب صاحب التسرتي  ُششرت ىي الشيء نفس الُششرتي، أو التسرتي، جعفر الشِّ
يخ واحدة، منطقة ىي وُتسرت، د فالشَّ  ذلذهِ  يريد وال ا إىل يتقرَّب أنْ  يريد ُمستعجَلً  كان التسرتي تقي زُلَمَّ

ة  خبطِّو طُِبَعت َرديء، فخطُّوُ  قُرَِئت ما ولكّنها رسالُتو طُِبَعت  احلمد!! العظيم الِعلمَ  ىذا زبسر أنْ  األُمَّ
 ..!!واضحة غًن وكانت

 ! ؟..للزَّىراء ُظَلمةٌ  ىذه أنّ  أم الزَّىراء، ُب تقبلوَّنا االعتقادِ  ُب السّيئةُ  احلالةُ  ىذه
 وتنسى ُمتصرَّفاهِتا من كثًناً  وتنسى تسهو الزَّىراء! ؟..صَلهِتا عن تنام الزَّىراء! ؟..صَلهِتا ُب تسهو الزَّىراء

يخ قول حبسب عقُلها َكُمل مّت ندري وال الزَّمان من مضى فيما عليها جرى ما يخ ألنَّ  ادلفيد، الشَّ  الشَّ
 ! ؟..عقُلها َكُمل مّت ندري فَل إماماً، أو نَبيَّاً  ُيصبح أنْ  بعد عقلوُ  يكُمل ادلعصوم أنّ  عنده ادلفيد

حابة بأنَّ  الِكرام مراجُعنا يُثبت كما أو ال، أم واجلدار الباب بٌن سقط ىل ندري ال وزُلسن  فقط الصَّ
دوا د السيِّد عليو كما شيئاً، فعلوا وما باإلحراق ىدَّ در باقر زلمَّ  وغًن ،(التأريخ ُب فدك: )كتابوِ  ُب الصَّ

د در باقر زلمَّ  ىذه أصَلً  اخلوئي والسيِّد! ؟..اآلن ادلوجودون األحياء ادلراجع عليو ىو كما البقيَّة من الصَّ
 مشهورة ىي: قال صحيحة، غًن أم صحيحة الرِّوايات ىذه ىل سألوه حٌن حّت عنده، ثابتة غًن الرِّوايات
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 ىذه عليكم وسنقرأ ثابتة، وغًن صحيحة غًن نظرِه ُب لكنَّها ومعروفة، مشهورة روايات ىي النَّاس، بٌن
يقة ُظَلمةَ  تعرفوا كي الكلمات وىذه األجوبة  وأنُتم والُفقهاء، والُعلماءِ  ادلرجعيَّة وسطِ  ُب الُكربى الصدِّ

 . أحرار أنُتم! ؟..تُرقِّعوا أنْ  وتُريدون الفاسدة، العقائد ىذهِ  َعن ُتدافعوا أنْ  تُريدون أحرار،
 يل َسبِّكم على أشكركم وأنا ُسبُّون ذلك وبعد َجيِّد بشكلٍ  الُكُتب على َتطَّلعوا أنْ  بعد ولكن رجاءً  ُسبُّون

 ىناك شياطٌن، ُىناك احلقائق، وبٌن بينكم فيما حُيولون الشياطٌن ىؤالء ذبعلوا وال اقرأوىا الُكُتب، قراءةِ  بعد
يطان ينطقُ  شيطانّية عمائم يطان نطق ما مثل ألسنِتها على الشَّ يخ لسان على الشَّ  ما ومثل! الطوسيّ  الشَّ

يطان نطق يخ لسان على الشَّ يطان نطق ما ومثل! الطربسيّ  الشَّ  نطق ما ومثل! اخلوئي السيِّد لسان على الشَّ
يطان د لسان على الشَّ يطان نطق ما ومثل! ا فضل حسٌن زلمَّ يخ لسان على الشَّ د الشَّ ! التسرتي تقي زلمَّ

اً  طويلة والقائمة ... و ... و  ..!!جدَّ
 ! !تسهو الزَّىراء: يقول ناطق وىناك! !تسهو ال الزَّىراء: يقول ناطق ىناك :ناطقافِىناؾ

  إبليس؟ عن ينطقُ  النَّاِطَقٌن وأيُّ  ا؟ عنِ  ينطقُ  الناِطَقٌْنِ  أيُّ 
 تسهو الزَّىراء: يقول والَّذي ا؟ عن ينطقُ  أم إبليس عن ينطقُ  تسهو ال الزَّىراء: يقول الَّذي.. ؟!.قولوا أنُتم

  إبليس؟ عن ينطقُ  أم ا عن ينطقُ 
 ىذه! إبليس عن ينطقون مراجُعكم ىؤالء إذاً  إبليس، عن ينطقُ  تسهو أَّّنا الزىراء عن يقول الذي كان وإذا
 معي جيري األمر وىذا ألسنِتهم، على وينطقُ  عقوذِلم ُب ويعشعش إبليس هبم يعبث فمراجُعنا احلقيقةُ  ىي

 ادلرجع عند اضلرافاً  نرى حٌن لذلك علينا، ُسلطانٌ ( للشيطان) إلبليس عاديّون أناسٌ  ضلن معكم، وجيري
ص أنْ  وعلينا ننتقَدُه، أنْ  فعلينا  . االعوجاج وىذا االضلراف ىذا ُنشخِّ

 احلقائق، ىذهِ  عن لونئاسُتس وواِ  زىرائيَّاً  شرعياً  وجوباً  عليكم جيبُ : الزَّىرائيٌن من وبناٌب ألبنائي وأقولُ 
سةَ  وُعلماَءنا مراجَعنا تفضحوا أن عليكم جيبُ  ينيَّةَ  وادلؤسَّ  والفضائّيات، واحلسينّياتِ  واخلطباءَ  والوكَلءَ  الدِّ

 فَل وثائق دون من حقائق ىناك كانت لو وحّّت  باألكاذيب، ال وبالوثائق باحلقائق ولكن اجلميع افضحوا
 افضحوا ادلراجع، ووكَلءَ  ادلراجع، ومكاتبَ  ادلراجع، وأصهارَ  ادلراجع، وأوالدَ  ادلراجع، افضحوا إليها، تتطرَّقوا

سةَ  ينيَّة، ادلؤسَّ سات احلوزة، وأساتذة الدِّ  وأصحاب واحُلسينيَّات، واخلُطباء، والفضائيات، اإلعَلمية، وادلؤسَّ
ل كي والوثائق، باحلقائق ولكن مجيعاً  افضحوىم والرَّواديد، والشعراء، احلسينيات،  ثقاُبي  ضغطٍ  عاملَ  ُنشكِّ

ةُ  تستشعرَ  وحّتَّ  للتغيًن، يعةُ  تستشعر مل وإذا ادلعصوم، لإلمامِ  حاجَتها األُمَّ  فلن ادلعصوم لإلمام حاجَتها الشِّ
سة أنَّ  تتصوَّر الشيعةُ  كانت وإذا منو، توفيقاً  تنال ينيَّة ادلؤسَّ م تكفيها ادلرجعّية وأنَّ  الدِّ  ىكذا خُيِطئون ال ألَّنَّ

ةُ  ىذه تنالَ  لن فواِ  صحيح، يقولونوُ  ما ُكلَّ  وأنَّ  يتصوَّرون،  اإلمام إليها، ينظُرَ  لن اإلمام ألنَّ  التوفيق، األُمَّ
يعةِ  إىل ينظر يعةُ  نظرت ما إذا الشِّ ا إليو، الشِّ يعة نصبت إذا أمَّ سةَ  ادلراجعَ  الشِّ ينيَّةَ  وادلؤسَّ  اإلعَلمِ  ووسائلَ  الدِّ
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يعّي، قَ  جهةً  نصبتهم ما إذا الشِّ  إمامِ  عن أعرضوا فلقد إليهم، النَّاسَ  يدعون وصاروا شيءٍ  ُكلّ  ُب ُتصدَّ
ة األّمةُ  ىذه وتكون أيضاً، عنهم يُعِرضُ  فاإلمامُ  زماَِّنم إمامِ  عن أعرضوا فإذا زماَِّنم،  وسيذىب! سلذولة أُمَّ

ة الِعجل، َعَبَدةِ  ِملَّةِ  إىل ُسفاالً  أمُرىا ثنا الرِّوايات ىكذا، يقولون األَِئمَّ بط احلسن إماِمنا عن رُبدِّ  صلواتُ  السِّ
 إذا ادلعصوم، اإلمام إىل ُيشًن - ِمنوَِأَعَلمُِىوََِِمنَِِْوِفيِهمَِعالِػِمٍِِِإلىِاألُمَّةَِذَىَبتِِإَذا -:عليو وسَلموُ  اِ 

ة َتركت يعة من عاديّاً  شخصاً  ذلا ونصبت احلقيقّي، األعلم وىو ادلعصوم، اإلمامَ  األُمَّ  ىو ىذا وقالت الشِّ
 الِعجلَِعَبَدةِِِِملَّةِِإلىِيَػَعوُدواَِحتَّى -:اإلمام يقول - ُسَفاالًَِِيْذَىبَُِِأْمَرَىاِيَػَزؿَِلم - إليو وذىبت األعلم

ة - ة ستكون أصناماً، وتصنع ُعجواًل، تصنع أُمَّ َِأْمُرىاِيَػَزؿِلَػم - واألصنام للعجول صانعةً  حينئذٍ  األُمَّ
 .بكَلمي ىو وما اجملتىب احَلسن اإلمام كَلم ىذا - الِعْجلَِعَبَدةِِِةِملَِِّإَلىِيَػُعوُدواَِحتَّىُِسَفاالًَِِيْذَىب

 (:اإلسَلم شرائع كتابُ ) ىو يديّ  بٌن الَّذي الكتابُ 
ل اجلزء د السيِّد دبقدمة الطبعة ىذهِ  بًنوت، األضواء دار والثَّان، األوَّ ق احَلكيم، َتقي زُلمَّ  ا رمحة احللِّي اقِّ
رائع كتابُ  الِكتاب وىذا للهجرة، 676 سنة ُمتوَبّ  عليو لُ  ىو الشَّ  حوزة ُب يُدرَّسُ  رمسيي  منهجيي  كتابٍ  أوَّ

لُ  احلوزةِ  طالبُ  النَّجف، ق اإلسَلم شرائع كتاب ىو ومنهجيّ  رمسيّ  بشكل يدرُسوُ  فقهيي  كتابٍ  أوَّ  للمحقِّ
 اإلمام - الُخصوصِجهةِِِعلىِؿاألمواِمنِاإلماـِيستحّقوُِِماِوىيِاألنفاؿِفي - :383 صفحة احللي،

ِمنِشاءِماِالغنيمةِِِمنِيصطفيِأفِلوُِِوكذا - :يقول أنْ  إىل - السَّالـِعليوِللنَّبيِكافِكما - ادلعصوم
 السَّالـِعليوِِِلوُِِفهوِإذنِوِبغيرِِِالػُمقاتلوفِيَغنموُِِوماُِيجِحفِِْلمِماِذلكِغيرِأوِجاريةِأوِثوبٍِِأوِفرسٍِ

 ماذا يُرقِّع، أنْ  البعض أراد ما إذا الفقيو عن وليس - السَّالـِعليوِلوُِِفهو - ادلعصوم اإلمام عن احلديث -
ق قال  األنفال ُب احلقوق بعض لو اإلمام يعين - ُيجِحفِلمِماِوكذاِكذاِيصطفيِأفِِْلوُِ - احللي؟ اقِّ
  !!ظاِلماً  يكن مل ما يعين جُيِحفْ  مل ما الغنائم وُب

ث وضلنُ  هبا ِجيء ودلاذا هبا جاء الَّذي َمن الَفرضية ىذهِ ! جُيِحف؟ فكيف معصوماً  كان إذا  عن نتحدَّ
ِجهةِعلى - األنفال معىن ُب - األمواؿِمنِاإلماـِيستحّقوُِِماِوىي - واضح الكَلم! ؟..معصوم

ة األنفال األنفال، يستحقُّ  ال الفقيو - للنَّبيِِّكافِكماِالخصوص  حال حالوُ  الفقيو ادلعصوم، باإلمام خاصَّ
يعة، يعة أُِذن األنفال الشِّ  قضيَّة ُب ذلم أُِذن ما مثل ادلعصوم، اإلمام غيبة حال ُب فيها يتصرَّفوا أنْ  للشِّ

ِالسَّالـ،ِعليوِللنَّبيِِّكافِكماِالُخصوصِِجهةِعلىِاألمواؿِمنِاإلماـِيستحقُّوِماِوىي - اخلُمس
 مل ما - ُيجِحفِلمِماِذلكِغيرِأوِجاريةِأوِثوبٍِِأوِفرسٍِِمنِشاءِماِالغنيمةِِِمنِيصطفيِأفِِْلوُِِوكذا
 بكر وأبو بفدك ُتطالب جاءت حينما ظاِلمة تكون أنْ  دُيكن الزَّىراء إذاً  جُيِحف، اإلمام إذاً  !!ظاِلماً  يكن

 تركناهُ  ما نُورث ال األنبياء معاشر ضلنُ  :وآلو عليو ا صلَّى نبيُّنا يقول، النَّبّ  إنَّ : ذلا قال ذلا؟ قال ماذا
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ا صدقة، دٍ  آل يأكلُ  وإّنَّ  أنْ  ودُيكن! رُلِحفة الزَّىراء تكون أنْ  ديكن إذاً  ادلسلمٌن، عموم مع ادلال ىذا ُب زُلَمَّ
 الزَّىراء عليوِ  شلَّا رُتبةً  أعلى ادلعصومِ  لإلمامِ  اإلمامةِ  َمقامَ  أنَّ  يعتقدون ادلراجع وأنَّ  خصوصاً ! ظاِلمة تكون

ا عليها وسَلموُ  اِ  َصلواتُ   ِمن!! وأشدّ  أقوى ستكون الزَّىراء عند االجحاف حالة أنّ  يعين بإمام، ليس ألَّنَّ
ل ُىنا يعيُّ  العقلُ  يتشكَّ  ..!!األعوج الفكر ىذا وبفضلِ  ادلراجع، ىؤالء بفضل ال ُمختّل، الشِّ

فحة ُب  - اإلمام إىل - إليوِِِصرفوُِِيجبُِ - :384 صفحة - الُخمسِمنِيجبُِِما - بعَدىا الَّيت الصَّ
ِِقيلَِعَدموِِِومع - !معدوم؟ الغائب فهل غائب اإلمام كيف؟ عدموِ  مع - !(عدموِِ)ِومعِوجودِه،ِمع

 آخرِ  إىل - وقيلِيُدَفنِوِقيلِالموتِإمارةِظهورِعندِِبوِيُوِصيِثُمَِِّحفظوُِِيجبِوِقيلُِمباحاًِِيكوفُِ
سةِ  جوِّ  ُب األدب سوءُ  مناسب؟ تعبًن التعبًن ىذا ىل - !(َعَدموِِِومع) - الكَلم ينيَّةِ  ادلؤسَّ  واضحٌ  أمرٌ  الدِّ

د آل وَمع زمانِنا إمام مع والُعلماءِ  ادلراجعِ  ِقَبلِ  من  األدبَ  ُيسيءَ  أنْ  لنفسوِ  جُييز ما َفمثل الزَّىراء، وَمعَ  زُلَمَّ
 .السَلم عليهم البيت أىلِ  من الزَّىراء وغًنِ  الزَّىراءِ  مع األدبَ  ُيِسيءُ  فهو األمر، صاحبِ  مع

يخ: اإلسَلم شرائع شرح ُب الكَلم جواىر ىذا د للشَّ ا ،3766 سنة ادلتوَبّ  النَّجفي، حسن زُلَمَّ  وصلَ  َلمَّ
 الكَلم ىذا على اجلواىر صاحبُ  يعرتض ومل شيئاً  يُعلِّق مل العبارات، يشرح وىو( ُيجِحفِلَػمِما) عبارة إىل

 أال النَّبّ  وَتكذيب! ؟..النَّبّ  َتكذيبَ  ىذا يستلزم أال جُيِحف اإلمام أنَّ  نعتقد ُكنَّا وإذا العقيدة، خيالف الَّذي
 بأنّ  يقول اآلن أحداً  أنّ  لو الكَلم، علمِ  ُكُتبِ  وُب الفقو ُكُتبِ  ُب تقولون ىكذا أليس! ؟..ااِلرتداد يعين

َلة  وجُيِحفُ  َيظِلمُ  بأنَّوُ  ادلعصوم عن يقول أنْ  لكن ادلخالفٌن، طريقةِ  على ِبُكفرهِ  ستقولون واجبة، ليست الصَّ
 القضيَّة وىذه احلُقراء، مرورَ  عليها سبّرون..!! احلُقراء مرورَ  بل الكرام مرورَ  أقول ال عليها سبّرون القضيَّة فهذه

ة ليست رائع كتابُ  ىذا اجلواىر، بصاحبِ  خاصَّ  !! أحد يُعلِّق ومل الكثًنون َشَرَحوُ  الشَّ
ِقيدِإفَِّ - :يقول ،(اإلسَلم شرائع شرح ُب األحكام مدارك) كتابو ُب عّلق ماذا ادلدارك، صاحب فقط

 ىذا] ولكنْ  الكَلم، ىذا يُقل مل لو األفضل كان وقد - َترُكوِاألولىِكافِبلِعنوُِمستغنىًِِاإِلجحاؼ
ِاإلجحاؼِقيدِأفَِِّالمدارؾِفيِلكن - :ِقيل ما أشدّ  ىذا ،![ىذا من أحسن طلع ما! ويّاه طلع اللي

 ! يُذَكر ال وأنْ  ُيرتكَ  أنْ  األوىل يعين - ترُكوِاألولىِكافِبل - عنو غىنً  ُب ضلن - عنوُِمستغنىًِ
ق بأنَّ  أقول ال أنا واضح، ارتداد ىذا  ىذا لكنْ  سيقولون، كما ىذا أقول ما واِ  مرتّد، احلّلي ال ُمحقِّ

ق من اشتباه ىذا: أقول أنا جُيِحف، ادلعصوم بأنَّ  نعتقد حٌن ارتداد ىو االعتقاد  من كبوة وىذه احللي، اقِّ
ق  ألنَّين َعَليَّ  سُيعرَتضُ  ودلاذا ىذا؟ يومك إىل ُتدرَّسُ  ودلاذا الُعلماء؟ ينتقدىا مل دلاذا ولكن احللي، اقِّ

ل ُىنا ِمن! دلاذا؟ أنتقُدىا، يعيُّ  العقلُ  يتشكَّ  يقولون علماؤنا دلاذا عجباً  تقولون قد .عقائديّاً  ادلختلُّ  الشِّ
َبت عقوذَلم ألنَّ : أقول ىكذا؟  األمور، ىذه يستسهلون فصاروا النَّاصب الفكرُ  اخرتقها ناصبيَّاً، تركيباً  رُكِّ
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وق بب، ىو ىذا ناصبي، ذوقٌ  حيملونوُ  الَّذي الذَّ  على كثًناً  ىذا جيدون ال احلوزةِ  طلبةُ  اآلن ولذلك السَّ
ة، اً  كثًناً  ىذا فسيجدون مرجعِهم عن ىذا قلت لو لكنَّين األَِئمَّ ّقاً، ُكنتُ  لو حّت ِجدَّ  أنتقدُ  حٌن وأنا زلُِ
 وال زَلاِمل، عن ذلم وأحبثُ  هبم، الظنَّ  ُأسيء ال بأنَّين وأقول عليهم وأترّحم والوثائق باحلقائق آٌب فإنّ  ادلراجعَ 

م أقول يطان أقول البيت، أىلَ  يُعادون بأَّنَّ يطان هبم، لِعب الشَّ يطان يبول ما مثل ُعقوذِلم ُب بال الشَّ  ُب الشَّ
َلة، عن ينامُ  الَّذي ىذا أُُذن د، آل عن عقوذلُم نامت لقد الصَّ يطانُ  بال نامت؟ كيف زُلَمَّ  عقوذِلم، ُب الشَّ
يطانُ  بال ما مثل عقوذِلم ُب وتغوَّط بال  آلِ  عن وغفلوا ناموا ىم الصََّلة، عن نام الَّذي ىذا أُذن ُب الشَّ

د، يطانُ  بال لقد زُلَمَّ  الكَلمُ  ىو ىذا: أقول كيف؟ تقولون األجَلء، وُعلمائِنا مراجِعنا عقولِ  ُب الشَّ
 .أماَمكم

ِعليوَِغيبتوِِِمعِوأمَّا - :قال قال؟ فماذا مناسبة، ليست العدم عبارة أنَّ  وجد ذلك بعد اجلواىر صاحبُ  ىو
ِبعدموِِ)ِالمصنِّفِعنهاَِعبَّرِالَّتيِالسَّالـ ِبلِالتعبير،ِمنِالػُمستبَشعِغيرِالمأنوسِللُحسنُِِِمخالفاًِ(

فة، عبارات العبارات ىذهِ  حّت - لألدبِالموافقِمنوُِِللصَّحيح ة اإلمام عن يقول كيف وِإالَّ  سُلفَّ  احُلجَّ
َفة، بعبارات اعرتض فإنّو ىنا اعرتض حٌن حّت! ُعِدم؟ قد وبأنَّوُ  معدوم بأنَّوُ   أمرُّ  حٌن مينِّ  يُريدون ىكذا سُلفَّ

 غائطوُ  خُيرجُ  فمِو، من بغائطوِ  تقّيأ الَّذي ادلرجع أمدح وأن عنها، النَّظرَ  أغضَّ  أنْ  لزَّىراءِ  إىل ُتسيء عبارةٍ  على
 ذلذه بخٍ  بخٍ : أقول أنْ  مينِّ  ويريدون فموِ  من يتغوَّط ىو ادلِْسك؟ ىذا ما ا: أقول أنْ  مينِّ  ويريدون فمو من

 . ىي كما األمورَ  َأِصفُ  فإنَّين ذلك، أفعل لن وا! الطيبة الرائحة
 تكون أنْ  ديكن - (ُيجِحفِلمِما) - !ظادلةً  رُلحفةً  تكون أنْ  دُيكن عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الزَّىراء فإذاً 

 ..!!ظادلة رُلحفةً 
ثُ  حينما حينئذٍ  تستغربون ىل يخ يتحدَّ  وىو ،3783 سنة ادلتوَبّ  عليو اِ  رمحةُ  األنصاري ُمرتضى الشَّ

 تُراث ربقيق جلنة إعداد اخلُمس، كتابُ  ىو الكتاب ىذا ادلرجعيَّة، لو مّهدَ  الَّذي اجلواىرِ  صاحبِ  تلميذُ 
يخ سة ىجري، 3435 األوىل الطبعة األعظم، الشَّ سة الكَلم مؤسَّ سة، قم باقري، اذلادي، مؤسَّ  ادلقدَّ

ث وىو ،334 صفحة  - الفقهاء ضلن - نصرفوُِ -:يقول الغيبة، زمان ُب اخلُمس صرفِ  عن يتحدَّ
 نصِرف أن يرضى بأنَّو عاِلمٌن نكن مل لو حّتَّ  - بالخصوصِِرضاهُِِنَعَلمِلمِوإفِِْنَراىاِالَّتيِبالطريقةِِ

طر - !(!..بالخصوصِِرضاهُِِنعَلمِلمِوإفِْ) - !الطريقة هبذه اخلُمس ل، السَّ  دلاذا إذاً  ،334 صفحة األوَّ
 الفتوحات ُب اإلسَلم لنشر خرجوا الَّذين ال ُمقاتلٌن شؤون ُب وصرفها فدكاً  أخذ حٌن بكر أبا نلوم

 ا، رسولُ  يُريد كما يصرَفها أنْ  ُمشرتَطاً  فليس اإلسَلم؟ بيضةِ  عن الدفاعِ  ألجلِ  الردَّة وحروب اإلسَلمّية
 رضا حبسبِ  أي..!! ادلعصوم اإلمام رضا حبسبِ  اخلُمسُ  ُيصَرف أنْ  يشرتطُ  ال الطائفةِ  مراجعِ  كبًنُ  ىذا
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 أيُّها يا ادلراجع، أصهار يا ادلراجع، أوالد يا يعين وبراحتكم، بكيفكم بيها إِلعبوا يعين..!! ]الزَّمان صاحبِ 
ةِ  رضا يُعَلم أنْ  ُيشرَتطُ  ال ألنَّوُ  ،[باطي شاطي إِلعبوا الكرام ادلراجع  وُب أمخاسوِ  صرفِ  ُب احلسنِ  ابنِ  احُلجَّ

 ؟333 صفحة ُب يقول ماذا وقبَلها ،334 صفحة األنصارّي، مرتضى الشيخ كَلم ىو ىذا أموالِو، صرفِ 
 فهذا اخلُُمس ُب نتصرَّف حينما ضلنُ  يعين يقول!! شكر ألف مع - محضِإحسافٌِِأنَّوُِِإلىُِمضافاًِ -

 ضَلن أصَلً  اآلن ضلن - َمحضِإحسافٌِِأنَّوُِِإلىُِمضافاًِ - سبيل ِمن فاعلوِ  على وما عنِدنا، من إحسانٌ 
لون ةِ  اإلمامِ  على متفضِّ  ىذا صحيحة، نراىا الَّيت ادلوارد ُب ونصرَفها واألموال األمخاس ىذه نأخذَ  أنْ  احُلجَّ

 ليةؤو مس توجد ال - سبيلِمنِفاعلوِِِعلىِماِمحضِإحسافٌِِأنَّوُِِإلىُِمضافاًِ - !خًن وعمل إحسان عمل
 ادلورد ىذا ُب نصرفوُ  أن يرضى اإلمام بأنَّ  نعلم َنُكن مل إذا حّتَّ  - بالخصوصِرضاهِنعلمِلمِوإف - عليوِ 

 !!ادلورد ذلك ُب أو
! صهرهِ  إىل أعطاىا ما! الكرمي ادلبارك صهرهِ  إىل أعطاىا وما فدكاً  أخذ الرجل بكر؟ أبا تلومون دلاذا إذاً 

 أعطاىا ا رسول: تقولون قد! وادلسلمٌن اإلسَلم خدمة ُب وصرفها الزَّىراء من البساتٌن أخذ الرَّجل
 نصرَفها أنْ  واجباً  ليس الرأي، ىذا حبسبِ  ولكْن، فاطمة، شؤون ُب ُتصَرف أنْ  يُريد ا ورسول لفاطمة

رورة ليس ألنَّوُ  اِ، رسولُ  يُريدُ  كما  (!!بالخصوصِِرضاهِنعلمِلمِوإفِْ) نُرضَيو أنْ  بالضَّ
o ؟..أنتم تقولون ماذا ! 
o صَلتوِ  ُب يسهو ادلعصوم ! 
o صَلتو عن ينام ! 
o الفعلية إمامتو تبدأ حّت كامَلً  ليس عقلو ادلعصوم ! 
o ماضي ُب عليو جرى ما وينسى ُمتصرَّفاتِو، من كثًناً  ينسى التبليغ، دائرة خارج وينسى يسهو ادلعصوم 

 (! ُيجِحفِلمِما: )يقول كما جُيِحف أنْ  وديكن الزَّمان،
o عن نبحث أن الضرورة من ليس إذاً  معدوماً  كان وإذا غيبتِو، ُب معدومٌ  اآلن أنّو فنرى لوُ  األدب ونسيء 

لون ضلن بل رضاه،  بو قامت فما إذاً ! سبيل من فاعلوِ  على ما زلض إحسان ىو نفعُلو فما ادلتفضِّ
قيفُة،  ! سبيل من فيو عليهم ما زلضٍ  إحسانٍ  بعملِ  قامت السَّ

o قوا أنْ  ُيشرتط وال م فاطمة، ِرضا أو اِ  رسولِ  رضا حُيقِّ  ُب وذُبِحف تسهو فاطمة فاطمة، من أعرف ألَّنَّ
ا ادلسلمٌن مصالَ  تنسى األمور، وتنسى األحيان بعض  شلَّا كثًناً  وتنسى ُمتصرَّفاهِتا، من كثًناً  تنسى ألَّنَّ

ابقة، األيَّام ُب َمضى ا ا فرسولُ  السَّ  ..!!األمر ىذا َنِسيت َنِسيتو، وىي شيئاً  قال ردبَّ
 اجلزء ُب ،(السنة منهاج) ُب تيمية ابن عليو؟ تعاىل ا رضوان تيمّية ابن يقول ماذا تيمّية، ابن مع احلقّ  إذاً 
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سة الناشر ،793 صفحة الثَّامن، د دكتور ربقيق قرطبة، مؤسَّ  ىجري 3416 األوىل الطبعة سامل، رشاد زَلمَّ
ِيُقاؿِماِوغاية - يقول الزَّىراء، دار على وعمر بكرٍ  أيب ُىجوم عن يُدافع وُىو تيمّية ابنُ  يقول ماذا قمري،

 لمستحّقوِِِيعطيوُِِوأفِِْيَقسموُِِالَّذيِاهللِماؿِِمنِشيءٌِِفيوِِِىلِلينظرِالَبيتَِكَبس - بكر أبا يعين - إنَّوُِ
ا - ا أو جهَلً  شيئاً  أخذوا سرقوا، نقول ال!! فاطمة أو شيئاً  سرق ادلؤمنٌن أمًنُ  لردبَّ  حبقِّ  أجحفوا قد كانوا ردبَّ

ا! ادلسلمٌن يخ أنَّ  باعتبار! العقل ناقصَ  كان عندما ا رسولِ  أيَّامَ  األموال ىذهِ  أخذ ادلؤمنٌن أمًنُ  وردبَّ  الشَّ
ا! ا رسول شهادة بعد الفعلّية اإلمامة قبل ناقص عقلوُ  ادلؤمنٌن أمًن أنّ  عندهُ  ادلفيد  أحدٍ  من أخذهُ  وردبَّ

ق يقول كما جُيِحف أنْ  احتمال ألنَّوُ  وظََلمو ِالبيتَِكبسِإنَّوُِِيُقاؿِماِوغاية - !عليو اِ  رمحةُ  احللِّي اقِّ
يطان أنَّ  تَلحظون أال - يَقسموُِِالَّذيِاهللِماؿِمنِشيءٌِِفيوِىلِلَينظر   واحد؟ الشَّ

يطان نفسُ  يطان ىذا نفسُ  ىو تيمّية ابن لسان على ينطق الَّذي الشَّ  ىؤالء لسان على ينطق الَّذي الشَّ
ست األجَّلء األعَلم العلماء ريفة الزكية أسرارىم ُقدِّ  ورزقنا واآلخرة الدنيا ُب مقاماهتم ا وأعلى الطاىرة الشَّ

يطانَ  بأنّ  تَلحظون أال!! شفاعتهم اُ  يطانُ  ىو الشَّ ِلينظُرِالبيتَِكَبسِإنَّوُِِيُقاؿَِماِوغاية - !نفُسُو؟ الشَّ
 الَّذي ادلال ىذا خيرج أنْ  يريد بكر أبو - لمستحّقوِِِيُعطيوُِِوأفِِْيقسموُِِالَّذيِاهللِماؿِمنِشيءٌِِفيوِىل

 ىذا خُيرج أن يُريد الّرجل بكر أبو بيتِو، ُب ووضعوُ  فسرقوُ  ِنسياناً، أو سهواً  سرقوُ  طالب، أيب ابن عليُّ  سرقوُ 
 من فاعلوِ  على ما زلض إحسان رُلرَّد ىو األنصاري، مرتضى الشيخ يفعل ما مثل دلستحّقوِ  يُعطيو وأنْ  ادلال

ة اإلمام رضا نعلم مل وإنْ : قليل قبل لكم قرأتُ  كما! باخلصوص رضاه نعلم مل وإنْ  سبيل  !باخلصوص احُلجَّ
ِلمستحّقيو،ِيعطيوِوإفِِْيقسموُِِالَّذيِاهللِماؿِمنِشيءٌِِفيوِىلِلينظُرِالبيتَِكَبسِإنَّوُِِيُقاؿِماِوغاية -
 احتمال على البيت يكبس أن أراد البداية ُب اخلليفة، رأي تغًّن  ذلك بعد - لجازَِلُهمِتركوُِِلوِأنَّوُِِرأىِثُمَِّ
 الَّذي َمن احتماالت، يضع ولكّنو التأريخ، ُب موجود غًن وىو تيمية ابن من ُكلُّو ىذا أموااًل، ىناك أنّ 

يطان، إنّو االحتماالت؟ ىذهِ  وضعِ  ُب تيمّية ابن ساعد ق ساعد الَّذي نفسوُ  وىو الشَّ  ا رمحةُ  احلّلي اقِّ
ست عليو، يطان نفس ىو الطاىرة، نفسوُ  وُقدِّ ق ساعد الَّذي الشَّ ِلمما: )احتمال فوضع احلّلي اقِّ

يخ على ركب الَّذي ىذا إبليس نفُسو وىو ،(ُيجِحف  اخلُمسَ  يصرفَ  بأنْ  الفكرة ىذه وأعطاه األنصاريّ  الشَّ
ة، اإلمام رضا دون من ة احُلجَّ  على رَِكب الَّذي نفسوُ  وىو سبيل، من فاعلوِ  على ما زلض إحسان أنَّوُ  حِبُجَّ

يخِ  ِبكرِأبوِرأىِثُمَِّ - نفُسوُ  نفُسوُ  ىو ُمتصرَّفاتِو، من كثًناً  وينسى يسهو ادلعصوم بأنَّ  لوُ  وقال الطوسي الشَّ
ِماِفهذاِبأذىِأنفسهمِعليهمِإقداموُِِوأمَّاِالفيء،ِماؿِمنِيُعطيهمِأفِِْيجوزِفإنَّوُِِلجاز،ِلهمِتركوُِِلوِأنَّوُِ

 كي شيٍء؟ أليِّ  البيت، يكبس جاء رلرَّد ىو - آذاىمِماِأنَّوُِِوالدينِالعلمِأىلِباتفاؽِقطِِّفيوِوقع
 عليَّاً  ألنَّ  عليو، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  عليي  بيت ُب موجوداً  كان الَّذي ادلسلمٌن حقِّ  من ىو الَّذي ادلال خُيرج
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سةِ ] من عصابةً  شّكل قد كان  أليس..!! بيتوِ  ُب األموالَ  ومجع الطرق وُقطَّاع[  ريةگوالن  واللُّصوص العَلَّ
 وىذه[ ادلرتّبة احللوة] ادلعتقدات هبذه لكم ىنيئاً  شيعة يا لكم ىنيئاً  جُيحف، أنْ  جيوز جُيِحف؟ أنْ  جيوز

 ..!!عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  الزَّىراء على ذبري ادلعتقدات
ل، اجلزء ىو ىذا :اإلسَلم شرائع شرح ُب الكَلم جواىر إىل نذىب سة األوَّ  ادلؤرخ دار العادلية، ادلرتضى مؤسَّ
ا قليل قبل أيضاً  قرأتُوُ  الَّذي الكَلم العريب،  الطبعة نفس السادس اجلزء ىو ىذا مصدرِه، إىل أشرتُ  ما ردبَّ

سة ل، اجلُزء ىو ىذا اآلن العريب، الرتاث دار العادلية، ادلرتضى مؤسَّ ثنا اجلواىر صاحب األوَّ  مقدار عن حُيدِّ
 معروف الُكرّ  أنَّ  وأعتقد القضيَّة ىذه ُب أدخل أنْ  أُريد ال للُكّر، مقدار من أكثر لنا ذكرت الرِّوايات الُكّر،

ث فهو ادلتشرِّعة، ولدى ادلتديّنٌن لدى  الوزن، ُب أو احلجم يعين ادلساحة ُب الرِّوايات اختَلف عن يتحدَّ
ِأوَّالًِِويُدَفع - الرِّوايات زبتلف أنْ  إشكال فيو ما وىذا يقول ِعليهمِواألَِئمَّةِالنَّبيِِّعلمِدعوىِبأفَِّ:

ة، النَّبّ  يعين - ممنوعةِبذلكِالسَّالـ : أمس يوم حلقة ُب لكم قلت أنا ىنا، ذلا ذكر ال الزَّىراء واألَِئمَّ
م  الكتب ُب وال الفقهّية، الكتب ُب ال ذلا، ذكراً  ذبدوا فلن العقائدية ادلنظومةِ  من الزَّىراء أخرجوا بأَّنَّ

ث ا العقائدية، ادلنظومةِ  من ُأخرَِجت الزَّىراء الكَلمية، َِوبَػْعُلَهاَِوأبُوىاِفَاِطَمة: )فيقول عنها يتحدَّ
 تَلحظون لذلك! وتفصيَلً  مجلةً  العقائدية ادلنظومةِ  من الزَّىراء أخرجوا والعلماء ادلراجع وجناب ،(َوبَػُنوَىا

ة النَّبّ  فقط!! للزَّىراء ِذكرَ  ال بأنّو   .واألَِئمَّ
 !الُكرّ  مقدار يعلمون ال ىم - ممنوعةِبذلكِالسَّالـِعليُهمِواألَِئمَّةِالنَّبيِِّعلمَِدعوىِبأفَِّ:ِأوَّالًَِِويُدَفع

ث انت أدري] َضًن، أي يوجد ال غضاضة، ال الُكرّ  مقدار يعرفون كانوا ما إذا - غضاضةِوال -  تتحدَّ
ث للبّقالٌن، احرتامنا مع ! ال؟ّگب  عن ث أنت[ !غنم؟ راعي عن تتحدَّ  تقول كيف اخلاًب، النَّبّ  عن تتحدَّ

ِكعلمِِِليسِالسَّالـِعليهمِِعلمُهمِألفَِِّغضاضةِوال -! ؟ذلك ُب غضاضةَ  وال الُكرّ  مقدار يعرف ال بأنَّوُ 
 أدري ال! اخلالق ِعلمِ  إىل أخرى إساءة ىذه اخلالق؟ كعلمِ  علَمنا ذبعل الُكرّ  مقدار معرفة وىل - الخاِلق

 النَّبّ  ِعلمِ  عن يتكلَّمون كيف يعرفون وال اخلالق، ِعلمِ  عن يتكلَّمون كيف يعرفون ال! ىؤالء؟ يعرفون ماذا
ة ِبأذىانهمِقدَّروهِيكوفِفقدِالخالقِكعلمِليسِالسَّالـِعليهمِعلمهمِألفَِِّغضاضةِوال - واألَِئمَّ

ةُ  ىل! ىكذا مزاجّية كيفّية قضيَّة يعين ىكذا، احتمال - عليوِالحكمِاهللِوأجرىِالشَّريفة  ىكذا األَِئمَّ
 فيو والقياس االستحسان أصَلً ! والقياَس؟ االستحسانَ  حنيفة أيب على َتستشكلون دلاذا إذاً  ُيشرِّعون؟

افعي، وعند حنيفة أيب عند ضوابط  كان إذا واالستحسان، للقياس ضوابط ىناك أيضاً  ادلالكية وعند الشَّ
ة النَّبّ  روه - الشَّريفةِبأذىانهمَِقدَّروهِيكوفِفقد - ىكذا واألَِئمَّ ِالُحكمِاهللِوأجرى - تقدير ىكذا قدَّ
ا كان وإنْ  االجتهاد؟ قضيَّة على تستشكلون دلاذا إذاً  - عليو  ال تقبلون، بل حقيقةً  تستشكلون ال ردبَّ
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 الباقٌن خالف لو حّت برأيٍ  أفّت كلَّما اجملتهد بأنَّ  تقول الَّيت ادلصوِّبة النَّظرية على تستشكلون دلاذا أدري،
 ىذا ما الكَلم، ىذا مثل على ُتشِكلون إذاً  دلاذا! صائبة ُكلُّها اجملتهدين أقوالَ  وأنّ  قوَلُو، ُيصوِّب ا فإنَّ 

 !!الُكّر؟؟ ِمقدارَ  يعرفون ال وادلعصومون األعظم النَّبّ  ادلنطق؟
 - ممنوعةِبذلكِالسَّالـِعليُهمِواألَِئمَّةِالنَّبيِِّعلمَِِِدعوىِبأفَِّ:ِأوَّالًِِويُدَفع -:يقول يقول؟ ماذا اللطيفة

 لنا قالوا كيف إذاً  اخلالق، كعلمِ  ليس فِعلُمهم غضاضةَ  وال يعلمون، ال أَّنم بوِ  ُمسلَّمٌ  يعلمون، ال ُىم أي
روه ُىم وكذا؟ كذا مقداره الُكرّ  أنَّ   ُمربَّراً، سيكون القياسُ  إذاً  ُمربِّر، دون من ىكذا بأذىاَِّنم، قدَّ

وابط ال ُمنضبط واالستحسان  ىذا من أفضل سيكون البيت أىل سلالفوا فقِهِهم ُب ذكَرىا الَّيت بالضَّ
  ..!!الكَلم

رعية، األحكامَ  تعرف ال الزَّىراء إذاً   قطعاً  أخرى، أشياء تعرف ال أَّّنا وديكن! الُكرّ  تعرف ال أيضاً  وديكن الشَّ
ة النَّبّ  كان إذا الكرّ  مقدار تعرف ال الزَّىراء ق كيف والنَّجاسة الطهارة قضيَّة! ذلك يعرفون ال واألَِئمَّ  تتحقَّ

 الطَّهارة أحكام من جانباً  تعرف ال الزَّىراء يعين والنَّجاسات، بالطهارات ُمرتبطة القضيَّة ىذه ألن! إذاً؟
ث جيعلنا ىذا ُسخفٍ  أيُّ ! والنَّجاسة  ىم ىؤالء ىذا؟ ُسخفٍ  أيُّ ! الطريقة؟ هبذه البيت أىل عن نتحدَّ

 أىم من ىذا وكتابوُ ! األعلى ادلرجع وىو زمانوِ  ُب الطائفة مراجع كبًن ىذا اجلواىر صاحب الطائِفة، مراجعُ 
 !!الفقهّية ادلصادر

 ُب ُتدرَّسُ  الَّيت الكتب من وىذا ،(األصول فرائدُ ) كتابوِ  ُب األنصاري مرتضى الشيخ تلميذهُ  أنَّ  نستغرب إذاً 
يخ تُراث ربقيق جلنة إعداد بالرسائل، معروف وىو العلمّية، احلوزةِ   3439 األوىل الطبعة األعظم، الشَّ

 أُريد ال أنا ،367 صفحة األصول، فرائد من الثَّان اجلزء ىو وىذا اإلسَلمي، الِفكر رلمع قمري، ىجري
ادرة التوقيعات من توقيعاً  ذكر االنتهاء، من اقرتب الربنامج وقت الوقت، لضيق شيء ُكلَّ  أقرأ أنْ   من الصَّ

يخ حديثٌن، ذكر التوقيع ىذا ُب واإلمام ادلقدسة، النَّاحية  ال ُيشِكل التوقيع، ىذا على ُيشِكلُ  األنصاري الشَّ
 ومن التوقيع، مضمون على ُيشِكل ولكنَّو اإلمام من صادر التوقيع اإلمام، من صدر قد يُكن مل التوقيع أنَّ 

 احلديث ينقل اإلمام - بالمعنىِالسَّالـِعليوِِِاإلماـِنقلوُِِاألوَّؿِالحديثِأفَِِّعلىِيدؿُِّ - يقول ما مجلة
اكرة ضعيفُ  ألنَّوُ  بادلعىن  أيب مع حديثٍ  من ا رسول عن نقلتوُ  ما إذاً ! بادلعىن تنقل أيضاً  إذاً  الزَّىراء! الذَّ

ا! بادلعىن كان وُعمر بكر  قالوُ  حديثٍ  عن سألُتكما لو: ذلما قالت حينما ىي، ىي األلفاظ تكن مل فلردبَّ
ثتهما أذُبيبان؟ ا رسول  الَّذي الكَلم ىذا ،(َسَخِطي ِمن َوَسَخطُها ِرَضاي ِمن فَاِطَمة ِرَضا: )حبديث وحدَّ

اكرة بادلعىن تنقل ىي إذاً  ادلواقف، بقيَّة أو ادلوقف ىذا ُب ا رسول عن نقلتوُ   يقول كما! ضعيفة فالذَّ
ادق اإلمام عن الُبخاري   !!أدري ال أنا ىكذا؟ ىي الزَّىراء أنّ  تقبلون! بادلعىن ينقلُ  أنّو الصَّ

 وىذه العقائديّة، ادلنظومةِ  من الزَّىراء أخرجت الَّيت ىي العقول ىذه وعلماِئكم، مراجِعكم ُكتبُ  ىذهِ  ىي ما
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سةِ  ُب مراجِعنا عند الُكربى اجلردية بأنَّ  قُلت أنّ  أمس يوم تذكرون! اجلردية خّففت الَّيت ىي العقول  ادلؤسَّ
ينيَّة يعيّ  الوسط ُب الكربى واجلردية الدِّ  :ىذه ىي الشِّ

 ظُِلمتَ  أنت ال،: يُقال ٍبّ  بادلئة، مئة بنسبة أنت ُتظلم حينما ىذا يُؤمل كم اجلُناة، تربئة اجلردية، زبفيف: أوَّالً 
ا ىذا؟ يُؤذيك كم! بادلئة عشرة بنسبة ولكن  هبذهِ  كانوا ما ال،: يقولون وأىُلك وفَلن فَلن يظلمك وَلمَّ

ث ال أنا ىذا؟ يؤذيك كم ذلك، يفعلوا مل القسوة، من الدرجة  احلقائق تضيع ىنا العواطف، عن ىنا أربدَّ
يعةُ  أيُّها ديُنكم وضاع الدين، وضاع ادلوازين ضاعت احلقائق ضاعت وإذا عقائدية، قضيَّة وىذهِ   حٌن الشِّ

سة لكم أنشأتوُ  دينٌ  آخر، دينٌ  ىو عندكم الذي وىذا ديُنكم، ضاع واِ  فاطمة، ُظَلمةُ  ضاعت  ادلؤسَّ
ينيَّة، روىا، ىذه ىي اجلردية الدِّ  بنت الَّيت ىي العقول وىذه األسس وىذهِ  ادلبادئ ىذه الحظوا وأنتم فتذكَّ

 اآلن ىي العقول ىذهِ  العقول، ىذه نفس الفضائّيات، وأنتجت اخلطباء خرَّجت الَّيت وىي عقوَلكم،
 عقول العقول، ىذه من أسوأ ىي بل شعرة، قَيدَ  العقول ىذه عن زبتلف ال ادلراجع عقول ثِقوا موجودة،

 ىم القادمة الوجبة بعنوان أنفسهم يُِعّدون اآلن ىم الَّذين وادلراجع العقول، ىذهِ  من أسوأ األحياء ادلراجع
ث وال أعرفهم أنا أيضاً، األحياء من أسوأ  آراَءىم وأعرفُ  كتَبهم قرأتُ  وقد أعرفهم أنا ُجزافاً، ىكذا أربدَّ

 أيضاً، األحياء ىؤالء ومن كتَبهم قرأتُ  الَّذين ىؤالء من ىؤالء، من بكثًنٍ  وأسوأ أسوأ وىي وأفكاَرىم
 يعرتضوا مل فلماذا أسوأ يكونوا مل ولو الواقع، ىو ىذا ُكتَبهم، قرأتُ  الَّذين ىؤالء من أسوأ ىم واألحياءُ 

وا؟  خدمة ُب ىذا الصهيون، ادلشروع خدمة ُب ىذا ويقولون االنتقاد يرفضون فلماذا أسوأ يكونوا مل لو ويُغًنِّ
وق ىذا ُتَلحظون أال النَّواصب، خدمة ُب اإلبليسي، ادلشروع خدمة ُب ىذا َمن؟  ناصبي  ذوقٌ  ىو الذَّ

 !خالٌص؟
 :عندك اكتب: اخلَلصة  إليها؟ وصلنا الَّيت اخلَلصة ىي ما
o صَلهتا عن وتنام صَلهتا، ُب تسهو: أوالً  الزَّىراء!!.. 
o يخ أنَّ  باعتبار معصومة؟ صارت وقت أيّ  من أدري ال! البداية من معصومة ليست: ثانياً  الزَّىراء  الشَّ

 .أدري ال كيف؟ الزَّىراء ومع واإلمامة، النُبُ وَّة بداية من الزمةً  تكون العصمة بأنَّ  قال ادلفيد
o أدري ال مّت؟ يكتمل، ذلك وبعد البداية من كامَلً  ليس عقُلها الزَّىراء. 
o يخ يقول كما وُمتصرَّفاهتا شوؤَّنا من كثًناً  تنسى الزَّىراء  ُب عليها جرى شلَّا كثًناً  وتنسى الطوسي، الشَّ

 ُب تنسى إذاً  ُمبلِّغة، ليست والزَّىراء التبليغ دائرة خارج ىي الَّيت ادلواطن ُب أيضاً  وتنسى الزمان، ماضي
يخ يقول ما حبسب األحوال مجيع  ..!!الطربسي الشَّ

o يخ عند ثابتاً  ليس واسن  ليس االختصاص كتاب الُعلماء فعند االختصاص كتاب وحبسب ادلفيد، الشَّ
يخ ثابتاً   ..!!مشكوكة فالقضيَّة ادلفيد، للشَّ
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o اعرتض الَّذي حّت اعرتضوا، وما راضون والُعلماء اجلواىر، صاحب يقول كما ذُبِحف أنْ  ديكن والزَّىراء 
 عدمُ  ولكنْ  موجوداً، يكون أنْ  ديكن أنّو يعين أفضل، كان يُذَكر مل لو الكَلم ىذا عن غىنً  ُب ضلن: قال

  !أفضل ذكرهِ 
o يخ قال ما مثل رِضاىا، نعلم وأنْ  الزَّىراء أموالِ  ُب نتصرَّف أنْ  ُيشرَتط وال  اإلمام خبصوص األنصاري الشَّ

ة ة واإلمام احُلجَّ  ..!!إماماً  باعتباره رُتبةً  وأعلى الزَّىراء من أفضل ىو الُعلماء حبسبِ  احُلجَّ
o ة النَّبّ  أنَّ  اجلواىر صاحب قال ما ومثل  الطهارة أحكام شؤونات من وىو الُكرّ  يعلمون ال واألَِئمَّ

 ما الزَّىراء زمان ُب خصوصاً  والنَّجاسة، الطهارة أحكام تعرف ال فهي رتبةً  أقلُّ  قطعاً  والزَّىراء والنَّجاسة،
ا كان باألنابيب، ادلاء كان  قليَلً  ادلاء كان فإذا أخرى، من أماكن من يُنقل أو اآلبار من يستخرج إمَّ

 كيف تعرف ال أنْ  ديكن فإذاً  الُكرّ  مقدار تعرف ال الزَّىراء كانت وإذا بادلَلقاة، ينجس فهذا ُكرَّاً  وليس
ر، ين ىذا على لكم ىنيئاً  وا إي ُتطهِّ  ..!!الدِّ

o كما بادلعىن األحاديث ينقل الزَّمان وصاحب ضعيفة، وذاكرهتا بادلعان األحاديث تنقل أيضاً  والزَّىراء 
يخ يقول  ..!!األنصاري الشَّ

يعة أنتم أنتم، العقائد، ىذه لكم ىنيئاً  الدين، ىذا لكم ىنيئاً  وا إي !لكم ىنيئاً   شأنَ  ال لكم، ىنيئاً  الشِّ
ث أنا رأسي، على الُفضَلء األجَّلء الُعلماءُ  بالُعلماء، يل  لكم وىنيئاً  العقائد هبذه لكم ىنيئاً  معكم، أربدَّ

سِتكم ينيَّة دبؤسَّ  .أحسن فهذا وأسكتُ  الكتب، هبذهِ  لكم وىنيئاً  الدِّ
ث مستمرَّة،[ احلظ طيحة] وبقيَّةِ  الفضائح بقيَّةُ  حقيقةً  احلديث، بقيَّةُ  انتهى، الربنامج وقت  ُب سنتحدَّ

ث ىذِه،[ حظنا طيحة]  القادمة احللقة ُب تعاىل ا شاء إنْ  ىذه[ صبغنا وطيحة حظنا طيحة] ُب سنتحدَّ
 صبغنا وطيحة حظنا طيحة] فحديثُ  طويلة، ىذه القضيَّة[  بًنةچ حظنا طيحة] ألن بعَدىا، اليت واحللقات

 .الَقَمر شاشة على ادللتقى غد، يوم نكملو تعاىل ا شاء إنْ [  ناگوف  وطيحة
 ... الَقَمر رَِعايَة ُب  َوأَتْ رُُكُكم

 اإلْٔخَشِْٔج عٍَََ ًَُِخَابِعِْنَا ُِشَاىِذِّنَا ًًَُجٌُهِ ًُجٌُىِنَا عَْٓ اٌىَشْبَ إوْشِف احلُسَني أَخِْهَ ًَجْوِ عَْٓ اٌىَشْبِ وَاشِفَ َّا

 ...احلُسَني أَخِْهَ بِحَكِّ

  ... اهلل أَِاِْ يف. ..جَّْعاً اٌذُّعاء َسْأٌُىُ ... ٍَٔخَمِ غَذاً
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