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 قــــــــــــــــــــــــــــــالوا غــــــــــــــــــــــــــــــداً �يت د�ر احلمــــــــــــــــــــــــــــــى
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزُل الرَّكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُب مبغنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُهم   وين
 فُكــــــــــــــــــــلُّ مــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــان ُمطيعــــــــــــــــــــاً هلــــــــــــــــــــم 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُهم   أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــبح مســــــــــــــــــــــــــــــــــــروراً بُلقي

ــــــــــــــــــيت  ــــــــــــــــــٌب فمــــــــــــــــــا حيل ــــــــــــــــــي ذن ــــــــــــــــــُت فل  قُل
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُهم   أبيِّ وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍه أتلّق
 قـــــــــــــــــالوا ألـــــــــــــــــيس العفـــــــــــــــــُو مـــــــــــــــــن شــــــــــــــــــأ�م 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُهم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ترجَّ  ال ســــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّما عمَّ

 عفوَك � بقّية هللا .. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــُت   أســــــــــــــــــــــــــــــــــعى إىل ابهبــــــــــــــــــــــــــــــــــمفجئ
 

 أرجــــــــــــــــــــــــــــــــــوُهم طــــــــــــــــــــــــــــــــــوراً وأخشــــــــــــــــــــــــــــــــــاُهم 
 َسالٌم على ُحمَمٍَّد وآل ُحمَمَّد .. 
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 َمن أَراَد هللا َبدأ ِبُكم َوَمن َوحََّدُه قَِبل َعْنُكم َوَمن َقَصَدُه تـََوّجه إِلَيُكم َصلواُت ِهللا َعَليُكم ..

 َسالٌم عليُكم مجيعاً ..
 ...  ني أيديكم هذا الرب�مج : بصراحةب

 يشتمُل على عدَّة عناوين :

 طبّية .. ٍن صغريٌة لقناِة آفاق القذُ قرصُة أُ  : ثَّاينال العنوانُ 

 ..احللقُة العاشرة 

ابتداًء أعرُض بني أيديكم فيديو هو مقطع من نشرِة أخباٍر بـُثَّت على قناة أفاق وانتشر هذا  •
 ق بقناة أفاق :علِّ رجاًء اعرضوا لنا املقطع املت، على الشبكة العنكبوتية  قطعامل

ل الدين حيُث اعرتف الشَّيخ الِغّزِي وهو ُمقدِّم لرب�مج الكتاب الّناطق على قناة ارجوصل إىل : الـُمذيعة [ 
 من م لقناتهِ أموال من املوساد اإلسرائيلي يف سبيل العداء ضد اإلسالم الـمحمَّدي األصيل دع قمر أبخذال

 ِقبل الِكيان ..

هذا املوقف حيتاج إىل ، يت نعيُش فيها الَّ أمتلك احلرية اخلارجية يف هذه البالد احلُّرة ..  : الشَّيخ الِغزِّي
ك لت أمولكينَّ  من املاسونية من املوساد فلتكن من اليهود, مالية وأ� أمتلُك هذه االستقاللية املالية  استقاللية

هذا املوقف  ، تلكون األموالمي نيهبم ابلذ لذلك ال اعبأ ال يستطيع أحد أن جير حلييت ، استقاللية مالية
قناة القمر مثل مواقع يون مثل ، هذا املوقف حيتاج إىل إمكا�ت إعالمية مثل التلفز  حيتاج إىل استقاللية مالية

 .]...رة لدي  إمكا�ت هذه اإلمكا�ت متوفّ ت مثل مؤسسات حيتاج إىلنعلى االنرت 

 :قطع هذا امل طع منهُ ي اقتُ مج الذلرب�ابف عرِّ  أُ ينيف البداية دعو 

ثَّ بطريقة البثِّ املباشر على قناة اطق والذي بُ من حلقٍة من حلقاِت بر�مج الكتاُب النّ  خذهذا املقطع أُ 
, ) ملفُّ الكتاِب والعرتة ( : هو جزٌء من بر�مج كبري عنوانُه ) , اطق النَّ  الكتابُ ( بر�مج ، القمر الفضائية 
 ) اخلامتة( : نوانه اللحظة ، فقد بقي جزٌء من أجزاء هذا الرب�مج والذي عُ  الرب�مج إىل هذهِ ومل يكتمل هذا 

 م القادمة سأعرضُه بني أيديكم .إذا سنحت الظروف يف األ�َّ , أعين ملّف الكتاب والعرتة , خامتة امللف , 

التنزيل والتأويل )  ( ملفُّ : فٌّ مفّصل عنوانُه مُة هذا الرب�مج ملقدِّ مُ , مة قدِّ الكتاب والعرتة له مُ  بر�مج ملفّ 
حلقة ، حلقات مفصلة  )27(لشبكة العنكبوتية ، التنزيل والتأويل ا نرتنت على, موجود على شبكة اإل
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مة بر�مج قدِّ اثنية ، هذه مُ  )45(دقيقة ،  )51(ساعة ،  )60(يف , حلقة  )27(التنزيل والتأويل , طويلة 
 .حلقة  )27(اثنية ،  )45(دقيقة ،  )51(ساعة ،  )60(،  والعرتة بملفُّ الكتا

  ء :االرب�مج يتألف من أربعة أجز 

 اثنية . )28( دقيقة و )30( ساعة و )64(يف , حلقة  )25, (الشيعي  العقلُ : اجلزء األول 

 اثنية . )17( دقائق و )8( ساعة و )117(يف , حلقة  )56, (الكتاب الصامت : اجلزء الثاين 

 )57(دقيقة ،  )37(ساعة ،  )436(وعدد ساعاته , حلقة  )163(يف , اطق الكتاب النَّ : اجلزء الثالث 
 .اثنية وإىل اآلن الرب�مج مل يكتمل 

ن التنزيل والتأويل إىل �اية اجلزء الثالث م فّ داية ملمت من املقدمة يعين من بدِّ يكون جمموع احللقات اليت قُ 
 دقايق و )8(ساعة و  )679(عدد الساعات  ، حلقة )271( اطقالنَّ  بُ اوهو الكتملفِّ الكتاب والعرتة 

 اثنية . )27(

، املفروض للذي يبحث أ� ال أطالب الذين يبحثون عن احلقيقة أن يتابعوا هذا العدد الكبري من الساعات 
طالب الذين يبحثون ا أُ إمنَّ  بذلك و اً أ� ال أطالب أحد، لعدد الكبري من الساعات ا تابع هذايُ  قيقة أنعن احل

هذا املقطع , اثنية  )11( طعت منها دقيقة واحدة ويت اقتُ الَّ  تابعوا حلقة واحدة وهي احللقةُ يُ  عن احلقيقة أن
 أ�، اثنية  )27( دقائق و )8( ساعة و )679(ساعاته  من بر�مج عددُ , اثنية  )11(دقيقة واحدة و طولهُ 
هي احللقة و  تابع حلقًة واحدةيُ  عات ولكن على األقل أنعدد الكبري من الساالهذا تابع يُ  أطالب أحداً أنال 
 طول هذهِ ) , طق االكتاب النَّ ( من حلقات بر�مج  )106(يت أخذ منها هذا الكالم ، احللقة الَّ  )106(

وأن عرف احلقيقة كما هي عليه أن يشاهد ي اثنية ، الذي يريد أن )18( دقيقة و )30( احللقة ساعتني و
عن أموال اليهود  ثتُ يستمع إىل احللقِة بشكٍل كامل حىت يعرف سياق الكالم وحىت يعرف أّنين حينما حتدّ 

هذا ، ويف احلقيقة لست مهتمًا للذي قامت به قناة أفاق ، قناة  رُ قرِّ ين أُ ال أنَّ  علي ٍم تلقىعن هتُ  ثُ إمنا أحتدّ 
وتلك صفٌة , ديد�م األكاذيب والتسقيط , يف ر حيد�م التد, أعرفهم جيداً ديد�م التزوير أفاق ومن وراءها 

 أهل البيت ضغطوا عليَّ يف أن ّيب ، لست مهتما لكنَّ الكثري من حمُ الزمتهم منذ بدا�هتم وإىل يومنا هذا 
دقٌة بدقة ( تلقى اجلواب ، وكما يقال الباب والذي يدق الباب عليه أن ييت دقت فعًال أفاق هي الَّ ، جيب أُ 

 دقيقة واحدة و اهاقتطعت من, اثنية  )18( دقيقة و )30( و يف ساعتني )106(لقة ، فاحل) ادي أظلم والب
 !! اثنية )11(
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 ليس شكُل الفكرة الكاملة وإالَّ طويل ولكن علينا أن نقتطع الكالم الذي يُ  ع من أيِّ حديثٍ تطميكن أن نق
النقل  يف ادقنيص نريد أن نكونحينما ولكن على األقل , احلديث من كل احللقة  لَّ كُ   قلنأن نري من الضرو 

ن نقتطع الفكرة كننا أاآلراء واألفكار أن ننقل الفكرة الكاملة ، ميُ و  يف نقلنا لألقوال مانةٍ أن نكون على أ
م ألجل توظيفِه يف من الكال زأً ا أن جنتزئ جُ أمَّ   ،الكاملة من أيَّة حلقة من حلقات هذا الرب�مج أو غريهِ 

 ريقتهم ، وهذا أسلوهبم ليس اآلن.ط ولكنَّ اجلماعة هذهِ ،  رخيص ا الفعُل فعلٌ أو تسقيط هذ لية تشهريٍ عم

هذا احلديث أتعلمون مىت كان ؟ هذا احلديث يف حلقة , زال هذه القناة ُمثَّ هناك شيٌء يكشف عن هُ 
يالدي ، م 16/8/2016 /املوافق  ,هجري قمري  1437ذي القعدة//12 يوم الثالاثء / كان  )106(

 .16/8/2016يوم الثالاثء 

عندهم نشرة يف قناة ، ّث يف نشرة األخبار العراقية وبُ ,  8/1/2018 /ّث يوم بُ  ؟ على قناة أفاق ثَّ مىت بُ 
فأين  ,  16/8/2016كالم هذا ال ا نشرة األخبار العراقية الرابعة عصراً بتوقيت بغداد ،أفاق هذا هو عنوا�

 ن برامج النقاش ال أن يبث أن نناقشه أن يناقش يف بر�مج م هذا الكالم املفروض إذا أرد�ُمثَّ  ؟هكنتم عن
، خيرجونُه ويُظهرونه  2016على نشرة أخبار فليس هو خبٍرب من األخبار ، هو جزء من بر�مج مبثوث سنة 

القناة وعلى   هذهِ ، ماذا يدلُّ هذا ؟ وعلى أي شيٍء يدل ؟ على افتقارِ  2018على نشرة أخبار يف سنة 
هزاهلا ، وإالَّ هل هذا من احلرفية اإلعالمية يف نشر األخبار ، ويف نشرة أخباٍر يُقتطُع جزٌء صغري من بر�مٍج 

ونشرة األخبار على قناة أفاق يوم ,  16/8/2016ُبثَّ قبل أكثر من سنة ما يقرب من سنتني 
 أن يستمع إىل السياق بشكٍل كامل ، وإالَّ ليس ، لذا أقول من أراد أن يعرف احلقيقة عليهِ  8/1/2018

ث هبذا األسلوب وهبذا التصريح هبذا النحو من املنطقي أن خيرج رجٌل مثلي على شاشات التلفزيون ويتحدَّ 
 اجملتزأ من حلقٍة كاملة .

ن مع حزب الدعوة طويلة والذين يعرفونين عن قرب إن كانوا ممن هم على عالقٍة يب أو منهم محكاييت 
سجاٌل  إنهُ : ( جمموعتهم يعلمون أنَّ حكاييت مع حزب الدعوة طويلٌة ، ميكنين أن أخلصها يف عبارٍة موجزة 

، هناك منهج آلِل ) طويٌل سجاٌل طويل عرب السنني بني منهج آل ُحمَمَّد كما أزعم وبني منهِج آل قطب 
 السنني . ُحمَمَّد وهناك منهٌج آلِل قطب ، حكاييت هي هذه سجاٌل طويل عرب

ألن مشكليت مع حزب الدعوة مشكلٌة فكرية ، , وتعّمدت أن استعمل كلمة سجال مل استعمل كلمة صراع 
ومشكليت مع حزب الدعوة عرب السنني , رى خال هي سياسية وال هي شخصية وال هي متصورة أبي صورٍة أ

د الذي أزعم أّين عليه وبني منهِج آِل سجاٌل فكرٌي بني منهج آل ُحمَمَّ : عقائدية فكرية ، مثلما قلت  مشكلةٌ 
 هكذا أزعم وهكذا أّدعي ., قطب الذي هم عليه 
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  ..!!هنا ومن هناك يف جو هذا املوضوع يف البداية سأعرض لكم أشياء من  •

رجاًء اعرضوا لنا السيِّد طالب الرفاعي , دعو� نستمع إىل أحد مؤسسي حزب الدعوة وهو حيّدثنا عن حزبِه 
يف مقابلتِه على قناة البغدادية وهو يتحّدث عن أنَّ حزب الدعوة ليس شيعيًا ، هذا هو أحد قادة احلزب 

 .وأحد مؤسسيه 

 اعرضوا لنا هذا املقطع رجاًء : •

يعين  ,  اإلخوانسنية  ةعلى الساح أحزاب دينية هنالك ومن سبقوكم يضاً أيضا أيعين , : موال� الـُمقدَّم  [
ن ثورة أبش فكار يعينيف بعض األ قون معكم كثرياً تورمبا يل, نت يف حديثك وكما هو معروف أشرت أكما 
 معهم ؟ هل كنتم على تنسيق تنظيمي مثالً ,  ةن الشيوعيأبش, الكرمي قاسم  عبد

 .ل حركاتنا ابلكاملعلى كُ على وفاق وعلى تنظيم وهم يعلمون ونطلعهم , : نعم  فاعيالسّيد طالب الرّ 
  ؟م على طريقة عدو عدو صديقيأسالمي وحدوي إ ئي: طيب , هل هذا من جانب مبدالـُمقدَّم 

 م�ّ أولو , خواننا ويعملون إهم و رعي طريقة بوحي من التكليف الشّ من بداً أبداً أ: ال  فاعيالسّيد طالب الرّ 
 ما يعين قضيتنا مو قضية ، ألنه ليناإ احنن لكان انضمو  وابلعكس لو انتصر� احنا ليهمإضممنا نال اانتصرو 
  ة والطائفية يف العمل اإلسالمي .هاي احلزازات املذهبيفد ما عند� عد� 

, املوقف من احلكم  ، السعي للحكم السعي للسلطةو  هنالك جدلية احلكم يعين موال� : دائماً الـُمقدَّم 
، شري يعين كما تُ  اجلانب الشرعي يضاً أو , املوقف من العمل السياسي وضوابطه وآلياته , املوقف من الدوله 

 ؟سس كحزب عراقي أم هو حزب شيعيأُ  ةيعين ابختصار هل حزب الدعو , فقط عن العراق  قبطهل هذا ين
سالمي إه نَّ أ أساس على, ه عراقي وال شيعي نَّ أساس أس حزب الدعوة ال على سّ أُ :  فاعيالسّيد طالب الرّ 

 .شيعًة وُسّنة  املسلمني لِّ ولكُ 
  ! عين ؟ي وابلعكس ةسائه شيعبس كيف السين يدخل حبزب يعين رؤ  :الـُمقدَّم 

  . حنن كحزب دعوة ة،احلساسي ايعد� ه ما ، احنا تكلم عنه احنااحنا , ا� ا:  فاعيالسّيد طالب الرّ 
 ؟ لكمانتمي أ ال هلمق خوان املسلمني: اكو احد منكم راح  لإلالـُمقدَّم 

 ..سس احلزب ن أتأ: اعرض لكم مبجرد  فاعيالسّيد طالب الرّ 
 ؟: حزب الدعوة الـُمقدَّم 
عضاء النشطني يف احلزب يعين وكانت علمنا حممَّد هادي السبييت وكان من األأ ،: ايه  فاعيطالب الرّ السّيد 

حزب  إىل انتقل ُمثَّ , املسلمني قيادي  اإلخوانكان يف   ةول مر أ االسالمي ، خمضرم هو كان يف احلزب ، له
ن أفطلبنا منه ،  خرآا نذكرها يف لقاء مبَّ سباب رُ انفصل عن حزب التحرير أل ُمثَّ , التحرير وصار قيادي قطري 
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وكان االجتماع يف غرفيت يف مدرسة  ، سالميه يف بغدادحزاب اإلسالمية واألقطاب احلركات اإلأجيمع لنا 
ذكر منهم أ ةجمموع اإلخوانمن حزب التحرير ومن  من بغداد فحضر, رداب غرفيت يف نفق يف س, القوام 

 .بو علي الدبويلأذكر منهم أفاضل السويدي 
 ؟سالميإس ابلعراق حزب سَّ يعين هل أت, نستغل الوقت � استميحك العذر بس حىتَّ أ: يعين يعين الـُمقدَّم 

 .سالميإحزب  اإلخوان: كان  فاعيالسّيد طالب الرّ 
 .ة وشيع ةسالمي يعين شيعي سين بيه سنإ: ال ال حزب الـُمقدَّم 

  شيعي . حممَّد هادي كان ة ،من الشيعمنه : حزب التحرير كان مجلة كبرية  فاعيالسّيد طالب الرّ 
 ؟ بس هو حزب سين :الـُمقدَّم 

 . وأبوه شيخ حممَّد هادي شيعي:  فاعيالسّيد طالب الرّ 
  ؟ بس هو حزب سين :الـُمقدَّم  

  . : حزب التحرير سين فاعيطالب الرّ السّيد 
احنا بعدين راح نرجع  ةقصد موال� يعين يف اتريخ احلركات السياسيأقصد أ� أشفت , ال يه ا: الـُمقدَّم 

سالمي وحدوي ضم إس حزب سَّ سالم السياسي هل أتشهده اإل بس يف ما  ،سالم السياسي عموماً لإل
 ؟اجلميع
 . ة شيعليه إس انضم سَّ ا أتمَّ بس حزب التحرير لَ , س سّ : ال ال ال ما أت فاعيالرّ  د طالبالسيّ 

  .. تناىل جدليَّ إاحنا نعود  اذاً  : طيبالـُمقدَّم 
  ةشيع يضا انضم لهُ أاملسلمني  اإلخوانيعين حزب , موال�  سالمي �زب اإلواحل:  فاعيطالب الرّ السّيد 

 ةجمموع ، املسلمني اإلخوانحممَّد هادي السبييت كان من  ، املسلمني اإلخوانكان من   اعطجابر ال,  نكثريو 
شيخ عارف البصري رمحة هللا  ، ةىل حزب التحرير وبقى جمموعإحزب التحرير انتقلوا  ىا اجمَّ وبعدين لَ ،  من

غين شكر من  يضاً أ ةابلناصريشسمه هذا ، ىل حزب التحرير إ االبصرة انتمو يف عليه شيعي و�ه رفقاء كثريون 
 .] .. ىل حزب التحريرإانضم  يضاً أومن الشباب املتدين  ةالشيع

املشاهد وهذه الفيديوات أعرضها بني أيديكم كي أوضح مقصدي من خاليف الفكري والعقائدي مع  هذهِ 
فاعي فإنَّ فهذا هو حزب الدعوة مثلما صرّح أحد قياداته وأحد مؤسسيه السيد طالب الر , حزب الدعوة 

من كالمه مثلما فعلوا هم الكالم كامل وواضح تصريح من مؤسس  احلزب ليس شيعيًا ، ال اقتطعت جزًءا
احلزب من أنَّ احلزب ليس شيعياً ، مع استدالالت ابألمساء واألرقام مع التوضيحات ، مشكليت من هنا تبدأ 

يتفق عليها أصدقاء  القضيةُ  وة ، وهذهِ ث ما هو من خصوم حزب الدع، وهنا أيضًا تنتهي ، فالذي حتدَّ 
ث مثلما قال السيد طالب الرفاعي ، قطعًا حني أحتدَّ   احلزب ليس شيعيًا !!احلزب ، من أنَّ  احلزب وخصوم
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ال يتمسُك بفكر أهل البيت ، يتمسك بفكر أهل  شيعيًا ال مبعىن أنَّ حزب الدعوة حزٌب سين ، لكنَّهُ  سلي
املسلمني ، وخصوصاً ما كتبُه وما طرحه سيد قطب ، والبقية  ت على ثقافة اإلخوانضاً ، ثقافتُه بنيالبيت عر 

 الذين هم على نفس املنهاج القطيب.

من بينهم على مستوى التنظيم يف , فيديو آخر لشخٍص من بينهم ال عالقة يل به شخصيًا وهو من بينهم 
  بندر .عزت الشا, يف احلاضر  ومن بينهم على مستوى احلكم, ملاضي ا

 رجاًء اعرضوا الفيديو املتعلق بعزت الشابندر : •

ا ال دين وال أخالق ال , ال عندهعشرية ابئسة اتفهة تعبانة , حزب الدعوة متخلف  عزت الشابندر :[ 
دين وال أخالق ، هسه الغرب ما عنده دين بس عنده أخالق ، قيادتكم هاي شوفوا قائدكم مهام ابقر هذا 

إبيران ثالث سنوات أ� مسئوله ومسئول عمل الداخل هو بطل وشريف ، حيدر ,  هم جنت مسئوله سئله
ام أ� و�ه حلقة وحدة ، هو عنده ثالث أفراد أ� عندي العبادي أ� مسئوله أغىب واحد يف حلقة حزبية ، مهُ 

 .فرد من الزو� إىل جامعة ... ] 125

هذا ومنهم وفيهم ، أمَّا من الذين يشاركو�م يف األجواء السياسية ولكن من خصومهم ليس من أجواء حزب 
  ؛ السيد إ�د مجال الدين .الدعوة 

رجاًء اعرضوا لنا الفيديو األول يف مقابلة مع السيِّد إ�د مجال الدين على قناة البغدادية يف  •
 بر�مج سحور سياسي :

 ؟ح اآلنقي جنالعرا الشيعي السياسي ياملشروع الشيع هُ إنَّ ين اآلن أنت تعتقد : يعالـُمقدَّم [ 
 ع!و ر ما كان مش : هو أساساً  السيِّد إ�د مجال الدين

 : ما هو مشروع أساساً ؟! الـُمقدَّم
 ،)  بمضرّ ( يسّموه  جفه ابلنّ ياملطريج طلحصهو فد مشروع احنا نسميه مب, : ال  السيِّد إ�د مجال الدين

, مبعىن شنو املشروع السياسي الشيعي هو مشروٌع نغٌل  ايه ، مو أصيل هجني ، ينالطري اللي يعب هو املضرّ 
 photoهو ؟ شنو هو حزب الدعوة عد� حزب الدعوة هذا مشروع سياسي شيعي ،  ل ما طلعاحنا أوَّ  ؟

copy  يبون أمساء املعصومني ذوال كانوا يستحون جي حبيث, نسخة طبق األصل  املسلمني ، اإلخوانمن
بعد ما حد ينتمي هلم ،  كوادرهم قدماء  لُّ كُ ، شوف انته اسأل كوادر حزب الدعوة القدماء و  شْ عَ نَـ ثاإل

 السلطة بيدهم وما حد ينتمي هلم .
 : يعين اساس هم أصحاب السلطة ؟الـُمقدَّم 
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شوف ما عندهم منهم ، والعبادي ي كال: ايه يعين رئيس وزراء منهم اجلعفري وامل السّيد إ�د مجال الدين
 اإلخوانمن  , photo copyالدعوة حزب  أوالدهم صاروا مودعات طلعوا من حزب الدعوة ، ,شباب 

، سعيد حوا  ، فتحي يكن ، قطبسّيد  ، افات حسن البنَّ مؤلَّ ؟ يدرسوهم  املسلمني تعرف شيدرسوهم ُهم
ال يفرق حجي أي واحد من حزب ة بس حجيهم يّ شيعهم من أسر , هم شيعة  ، يعةهم ما هلم عالقة ابلشّ 

سودة  اشةاآلن ألسباب سلطوية قاموا يلبسون دشد، أبدًا املسلمني  اإلخوانالدعوة مع أي واحد من 
يقولون شنوه اخلرافات هاي , م غري يضحكون ، ذوال عشنا و�هم بقُ ون فقط ألجل السلطة لطموي ربعاشو 
 ار علمائهم خل يسمعوين ..أحد كب نو تلطمون ؟على ش, اللطم 

 : يعين هسه هم ابلعكس هم يتقدمون الصفوف اآلن ابللطم وابلعزاء ؟ الـُمقدَّم
 من حزب نيمكبار علماءهم املعمتعرف أحد  ، انتهازية ، انتهازية سياسية  : ايه السّيد إ�د مجال الدين

 ش .نعَ ثابألئمة اإل ف ابملعصومنيرت يع ما الدعوة
 معقولة ؟: الـُمقدَّم 

جف علماء النّ  : نعم ، نعم يقول هؤالء علماء أبرار وأ� قاعد ابلّنجف يسمعوين السيَّد إ�د مجال الدين
 .ميت  ألن ما أريد اذكره هو منو هو فويعر 

 : معقولة سّيد ؟!الـُمقدَّم 
 : نعم . السّيد إ�د مجال الدين

 ؟ّدعني إذا هيج : يعين انته تصفهم هسه ابمل الـُمقدَّم
من عناصر  رعلى هذا الشيء ال فرق بني أي عنص مو مذنب هو ترّىب  : أقولك هذا السيَّد إ�د مجال الدين

يعة ، ُهم شيعة أبناء ، فشلون انته حتمله على الش املسلمني اإلخوانحزب الدعوة مع أي عنصر من عناصر 
عندك  زين ؟ ع شيعيو ر صار بعثي هل حزب البعث هو مشفد ولد شيعي و  كبس إذا عند, شيعة صحيح 

من أسرة شيعية صار شيوعي هل احلزب الشيوعي ميثل مشروع للشيعة ؟ عندك ولد شيعي من  ولد شيعي
من  photo copyحزب الدعوة  مشروع شيعي ؟! املسلمني هم اإلخوانر اخواجني هل أسرة شيعية صا

 املسلمني ] . اإلخوان

مجال الدين يف مقابلة لُه مع حسن معوض يف بر�مج رجاًء أعرضوا فيديو آخر أيضًا للسيِّد إ�د  •
 نقطة نظام على قناة العربية :

م :[  حزب الدعوة ابلذات الذي  لك مقولة أبنَّ , أ� هسه أضل يف موضوع الشيعة والسنة والدين  الـُمقدِّ
ا أو صورة طبق األصل يف الواقع شبيه رمبيف العراق رئيسا الوزراء أو اربعة ابألحرى من رؤساء الوزراء  جاء منه

 املسلمني . اإلخوانمن مجاعة 
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 : نعم . السيِّد إ�د مجال الدين
م  : كيف ؟ الـُمقدِّ

بل إنَّ  , املسلمني  اإلخوانلدعوة حزب الدعوة هو النسخة الشيعية من ا: حزب  السيِّد إ�د مجال الدين
,  كّل فرد داعية من أفراد حزب الدعوة عندما ينتمي إىل احلزب جيب عليه أن مير بسلسلة من الكتب يقرأها 

كتب سيِّد قطب ، حسن البّنا ، أبو األعلى املودودي ، أبو احلسن الّندوي ، سعيد حوا ، فتحي يكن ، 
 لقرضاوي يعين ..القرضاوي ، هذا قرضاوي عندهم نيب من األنبياء يعتربوه يوسف ا

م ا  : عند الشيعة ؟لـُمقدِّ
أفضل حّىت من السيِّد , : عند حزب الدعوة يعتربوه أفضل من كّل علماء الشيعة  السيِّد إ�د مجال الدين

ا هم جياملوا املرجعية يف النجف والسيِّد السيستاين ألن له نفوذ السيِّد السيستاين يف الشيعة  , السيستاين وإمنَّ
ن سياسيًا وإالَّ بنيتهم الفكرية لو �قشت فردًا من أفراد حزب الدعوة لن خيتلف بشيء عن أي فهم مضطري

 املسلمني . اإلخوانفرد من أفراد 
م   .جيب عزل وإقصاء حزب الدعوة يف العراق ... ]: كأنَّك يف هذه احلالة يعين تقبل أبنَّه الـُمقدِّ

ث عن القرضاوي ، يوسف القرضاوي عنده رسالة ين كان يتحدَّ وللز�دة يف املعلومات السيِّد إ�د مجال الد
( احلالل : الرسالة العملية عنوا�ا   الناصيب ، هذهِ اإلخواينعملية ، قطعاً وفقاً للمنهج الناصيب ، وفقاً للمنهج 

الدعوة  هذه من متبنيات حزب الدعوة يف املكتبة الفكرية يف املنظومة الثقافية حلزب, واحلرام يف اإلسالم ) 
قد كتب عليها الرسالة العملية  ، وهذهِ ) احلالل واحلرام يف اإلسالم ( ليوسف القرضاوب  العمليةُ  الرسالةُ  هذهِ 

ث عن يف وسط الدعاة ال أحتدّ  شيعُ يخ حسن اجلواهري ، يَ جف وهو حٌي يرزق الشَّ علماء النّ  تعليقة أحدُ 
يخ ف الشَّ ذي طلب وكلَّ  يف وسطهم أن حزب الدعوة هو الشيعُ يَ  ، م عن الدعاة القدماءة يف هذه األ�َّ اعالد

ألنَّ ,  مة هل هي صحيحة أو الاملعلو  ري هذهِ د، ال أ حاشية بأن يكت كتب تعليقةً ي ن اجلواهري أنحس
هناك أكاذيب كثرية حىت داخل التنظيم احلزيب يت يتداوهلا الدعاة ليست صحيحة ، الكثري من املعلومات الَّ 

أ� ال  ، أتباعها لىلقيادة على أفرادها عتكذب هبا ا كثرية  ما بني أفراد احلزب هناك أكاذيبداخل احلزب في
 د إ�د مجال الدين عن عالقة حزب الدعوة ،السيِّ  الهُ ق امَ لكن أتييدًا لِ و  شأن يل بتفاصيل أسرارهم احلزبية

جلواهري كتب تعليقة ان يخ حسالشَّ  ، ث عن عالقة فكرية ال عن عالقة شخصية بيوسف القرضاويأحتدّ 
يخ فالشَّ ، آخر  ي كتابٍ العروة الوثقى مثًال أو على أ حواشي علىو  تعليقاتة علماء الشيع بمثل ما يكت

علق , ليوسف القرضاوي ) سالم اإل احلالل واحلرام يف( اجلواهري كتب حاشية على الرسالة العملية  نسح
وأ� بنفسي , لة كانت حاشية خمتصرة فصَّ ومل تكن حاشيًة مُ  ،على مواطن االختالف فيما بني السنة والشيعة 

وكانوا يعملون مبضمونِه ابعتبار هناك حاشية , شاهدُت هذا الكتاب أبيدي العديد من شباِب حزب الدعوة 
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وجز عاصر ومكتوبة أبسلوب مُ مكتوبة أبسلوب مُ , الرسالة العملية  ز هذهِ يّ ميُ  قطعًا هناك شيءٌ ، شيعية 
علماء قم رسائل معقدة وجمموعة من الطالسم و  جفاء النّ ميكتبها عل يتيس كالرسائل العملية الَّ ل, وواضح 

قد يعطون بعض احلّق حينما  ىت املتخصصون يف الوسط احلوزوي ،فهمها حي يت ال يستطيع أنوالعبارات الَّ 
 واحلكايُة جتري على هذا املنوال .يرجعون إىل هذه الرسالة لسهولتها ، 

ة فليس من ى خالٍف فكري وعقائدٍي مع حزب الدعو لع ين إليها من أنيت أشرتُ ي األجواء الَّ ه هذهِ 
 هم هبذهِ جف هو الذي خدعأبنَّ شخصًا يف النّ  ذي قاموا بِه وإن كنت على علمٍ أن يقوموا ابل املستغرب

واوي , واوي عتيج ( بتعبري� الشعيب العراقي ,  املعلومة ينا املقطع كما وصلتذهالقضية هو الذي هيأ هلم 
قطع إليهم ، أ� أعرفه من هو هذا الواوي العتيج ، أعرف هذا املجف هو الذي أوصل يف النّ !!) عتيج 

 نذهب إىل فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم .رها ، احلكاية من أوهلا إىل آخ

ين مثلما تقولون على دعوين أفرتض أنَّ : أقول هلم   أفاق القطبية ,ر يف قناةِ موراء هذا األ موأقول للذين ه
 إذا كان ذلك فإنَّ , دعوين أقبل هذا االفرتاء وأقبل هذا الذي تقولونُه ، ارتباٍط ابملاسونية وابليهود وإبسرائيل 

 نذ بدايِة أتسيسكم وال زالا أنتم فضرركم وصل إىل الواقع الشيعي مُ أمَّ , خصيًا ش  أ�ضرر ذلك يعود َعليَّ 
فكر هذا الالذي طرحتموه يف الواقع الشيعي و�س قتلت على  فكر الناصيبُ ، اليومنا هذا  ستمرًا إىلمُ 

اتريخ طويل من �اية اخلمسينات وإىل يومنا هذا ، كلُّ هذا , بيوت هدمت وأموال هدرت و  وأعراض هتكت
د مَّ حمَُ  فكر حياربون فكر آلِ ا الهذوكان اجلميع ممن اعتنقوا , الذي جرى ومّر كان يف خدمة الفكر الناصيب 

فهل أ� ؟ د ، إىل أن وصلتم إىل احلكم وما الذي جرى هذا احلتقف احلكاية عند   الوسائل ، ولنلِّ بكُ 
 !!حباجٍة للحديِث عما فعلتم يف العراق ؟ القضيُة واضحٌة جداً 

 ؤسسيكم الكبار :قادتكم وأحُد مُ  ا كتبُه أحدُ طوراً ِممَّ أقرأ عليكم سُ 

 2013 /دار مدارك للنشر  /وهذه هي الطبعة الثالثة , طالب الرفاعي سيِّد لل) األمايل ( هذا هو كتاب 
طالب قائٌد من قادتكم التارخييني سيِّد وال؟!  )179(طالب الرفاعي يف صفحة سيِّد ميالدي ، ماذا يقول ال

صفحة  سسي احلزب سواه ، يفقيد احلياة من مؤ  ىمل يبقى حاليًا علو  ومؤسٌس من مؤسسي حزب الدعوة
ورمبا أمريكا  لجنم اإلسالميني ابلعراق قد أخذ ابألفو  أرى أنَّ : من كتابه األمايل ماذا يقول ؟  )179(

 وبسبب شخصيات ( عتاولة -هو هكذا مكتوب بني قوسني ،  - ساعدت يف ذلك وبسبب شخصيات
املالكي  مثَُّ , لوزراء صبح اجلعفري رئيسًا لشهد كي يَ حممَّد ابقر الصدر استُ  يِّدا السكأمنَّ ) من الفاسدين ,  

قد خدم صدام حسني املوجودين يف حزب الدعوة بقتل حمّمد ابقر ل  منها وينتهي كلُّ شيء!حصتهُ  �خذُ 
هذا ما هو , طالب الرفاعي سيِّد هذا كالم ال -ِه در آنذاك لقاموا هم اآلن بقتلقتل الصفإذا مل يُ , الصدر 
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قتل فإذا مل يُ  -طالب الرفاعي وهو من أعرف الناس بكم سيِّد لاهذا كالم  ، ن أعدائكمكالم أحٍد مب
ُه بل قرّ صل اآلن وال يُ حي فالصدر ال يقبل مبا, لقاموا هم بقتله  - يف زمن صدام ينيع - كاذالصدر آن

 أخالقياً .و  اً ينحلاربه فكان رجالً متواز�ً دي

 :طالب الرفاعي األمايل سيِّد رجاًء اعرضوا لنا صورة كتاب ال

 
 .. باهذه صورة الكت

 : )179(ضوا لنا الصفحة ر عا

 
 ..م دِّ قيت قرأت منها الكالم املتالَّ  )179( هذه الصفحة

  :قرأتهُ رضوا لنا املقطع الذي عرجاًء ا
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 ..فسفوري الذي قرأته من هذه الصفحة هذا هو املقطع امللون ابللون ال 

 ة حىت يتمكن املشاهدون من قراءته :واضحًا اتركوه لفرت  لنا لوحده كي يكون اعرضوه

 
دعوة ومؤسس ُث به قائٌد من قادة حزب الا الذي يتحدّ ذهن يكون من الكالم أبلغ وأوضح من ماذا ميكن أ

 تاجاً أن أقف عليه .أعتقد أنَّ كالمُه واضٌح جداً وصريٌح ولست حمُ ! من مؤسسي حزب الدعوة ؟

 ,امبّ عود على عائليت رُ سع فسيوإذا ما أراد أن يتّ  ,يعود َعَليَّ  االهتامات حبقي فالضررُ فحىت لو صدقت هذه 
نت كُ   ةضر عايف أ�م امل ارضةم املعال يف أ�ّ  ,ط يف الشأن السياسي ال يف السابق وال يف الالحقن تورّ فال أ� ِممَّ 

 ءاوال عالقة يل ابألجو  ,الالحقيف ال تورطُت يف عمٍل سياسي ال يف السابق وال  ،معارضًا للمعارضة
من  ةٍ مرجعي ال عالقة يل أبيِّ  ،لزعامة الدينيةء اا، وال عالقة يل أيضاً أبجو بعيد السياسية ال من قريب وال من

لذين هلم التأثري إن كان �فعًا أو ضارًا هم ا ،ٍن من شؤو�اا وال أبي شأاملرجعيات وال بتابعيها وال بوكالئه
لسياسيون ا ءاعمالز  ,م مطلقاً عالقة يل هبوال  ,مأتباعه ولست منهم وال من ,ينيونالد ءاهؤالء الزعم

السياسة وال  من املشتغلني يف حقلِ  ال أ� عندي حزب وال تنظيم ولستُ  ,واألحزاب السياسية والتنظيمات
وال  املدين، وكذلك ال عالقة يل مبنظمات اجملتمع من بعيدواقع ال من قريب وال هذا ال لِّ عالقة يل بكُ 
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، فلو صدقت هذه التفاصيل لِّ نفرد أعمُل لوحدي ال عالقة يل بكُ أ� شخٌص مُ ، ت العشائريةاعابلتجم
أنتم ماذا فعلتم وماذا  ,اً يت تفرتو�ا لو صدقت حبقي فضرري سيكون حمدودلَّ ا االهتامات حبقي واالفرتاءات

ين حباجة إىل استدالٍل على سوء وال أعتقد أنَّ  !هاا األمور خبواتيموإمنَّ  كم واآلن يف احلكم؟!قبل احلجنيتم 
دخل أي شخص على ي د أنجمرّ ، حة لدى اجلميعاضفهذه القضية ابتت معروفًة و  ,أوضاعكم اآلن يف العراق

ألمور واضحٌة جلية ليوتيوب أو على سائر املواقع واالجتاهات األخرى على االنرتنت فإن اا على ,االنرتنت
 .جداً 

زء اجملتزئ واملقتطع من احللقة هذا اجللذا أجد نفسي لست حمتاجًا ألن أطيل احلديث أكثر خبصوِص 
ثت به املذيعة مذيعة األخبار يف قناة أفاق لكن لفت نظري ما حتدّ  ),اطقالنَّ الكتابُ (من بر�مج  )106(

, هذا العنوان: ( ملةأريد أن أقف على هذه اجلُ  !األصيلالـُمَحمَّدّي ث عن عدائي لإلسالم ا تتحدّ من أ�ّ 
ل اإلسالم ثِّ حزب الدعوة ميُ  من أنَّ  :ريد أن تقولثت عن ذلك تُ فهي حني حتدّ  ،) األصيلالـُمَحمَّدّي اإلسالم 

 .األصيلالـُمَحمَّدّي 

معه  ختلفُ األصيل الذي أالـُمَحمَّدّي ث عن اإلسالم نذهب إىل فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم كي نتحدّ 
 .عة األخبار يف قناة أفاق القطبيةعوة حبسب ما قالت مذيله حزب الدّ ثِّ فكر�ً وعقائد�ً والذي ميُ 

 عوة:اقع حزب الدّ و  من عوةأعرض بني يدي املشاهدين لقطات من اتريخ حزب الدّ  •

هل ، وال زالت جتري عقتتحّدث عن حقائق جرت على أرض الوايت ص معًا هل هذه اللقطات الَّ كي نتفحّ 
وقطعًا  ؟حديث ُمذيعة األخبار دٍي أصيل مثلما جاء يفمَّ نبئنا عن إسالٍم حمَُ هذه اللقطات وهذه احلقائق تُ 

 ث قبل التأسيس قبلحتدّ أ ,، قبل التأسيس األجواءديثهي قرأت احل ,ث مكتوبيداحل ,يث ليس هلاداحل
وة بعد ذلك رموز ادة املؤسسون الذي أسسوا حزب الدعيت كان يعيشها القالَّ  ءااألجو  ,س حزب الدعوةأتسي

 ؟يت كانوا يعيشون فيهاما هي األجواء الَّ  مما هو حاهلحزب الدعوة األوائل 

  وكيف أنهُ  ,صدرد ابقر المَّ حم دخاص عن السيِّ  بشكلٍ و  ثنا عن نفسِه وعن اآلخريندِّ طالب الرفاعي حيُ سيِّد ال
  !احلقيقة وهذا هو الشاهد يشهد على هذهِ  !الناصبية خواناإلكان �مر بتوجيه الشباب إىل كتب 

 رجاًء اعرضوا لنا الفيديو :

 : توجَّهتم إىل كتب وفكر .. الـُمقدَّم[ 
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الصدر يعين سيِّد ، أ� حىتَّ كنت قلت له للشنسوي اإلخوانوجهَّناهم إىل كتب :  طالب الّرفاعيسيِّد ال
باب: شنسوي بذوال قبل أن تقوم قلت له د سيِّد وجهوهم لقراءة كتب  :؟ قالالشَّ قطب وحممَّد قطب وحممَّ

 ., كتب حسن البنَّا وهكذااملسلمني املعروفني يف ذلك الوقت اإلخوانالغزايل وغري هؤالء من ُكّتاب 
 ؟النتفاع من هذا الفكر وهذه الكتب: من ذلك الزمان بدأ ا الـُمقدَّم

أ� أتكلَّم هذا الدعوة ما كانت قائمة َلمَّا كنَّا نرشد هؤالء  ,قبل الدَّعوةقبل هذا  ,: الطالب الّرفاعيسيِّد ال
 ., حنُن قرأ�ها قبلهمأمَّا حنن قرأ�ها قبلهم ,الشباب إىل قراءة هذه الكتب

 : ننتقل إىل السؤال الثَّاين .. الـُمقدَّم
, معروفة يعين ,ابلسابق قضية بديهية يعينالتأثري املسبوق  ,التأثري، : ال بعد ، بعد ما طالب الّرفاعيسيِّد ال

 ، فنحُن أتثَّر� قبل أن نقوم بتشكيل أو أتسيس الدَّعوة اإلسالمية قرأ� هذهِ ما يستنكرها إنسان يف الوجود
، والدعوة قامت ) تقريباً 53(خصوص أ� من بديت أقرأ من  ,خوانلإلوقرأ� اجملالت اليت تصدر  ,الكتب

قر يعين  أمحد ابسيِّد خواين الشَّيخ عبد اهلادي وال، وكذلك إالوقت ُكنت أقرأ ؟ من ذاكاشكثر هاي )59(
 .كان يقرأ هذه الكتب.. ]

ة إن كانوا من أتباع حزب الدعوة أو من سؤايل للمشاهدين ال شأن يل أبولئك الذين يعيشون حالة الصنمي
يف احلقيقة الدين  !إذا كان هناك من دين ,مون دينهمكِّ وحيُ  ,مون عقوهلم ووجدا�مكِّ سؤايل للذين حيُ ، مهغري 

الدين  من � فإننا �خذُ دا ما عنأمَّ ، ط ويف القرآن ويف حديث أهل البيتاحلقيقُي موجوٌد عند إمام زماننا فق
 ,م واملشاهد واملستمعاملتكلِّ  ,اقعناو من الدين ما ال ينسجم مع أمزجتنا هذا  كُ ما يعجبنا هذا هو الواقع ونرت 

، قطبسيِّد فاعي كتب لرِّ ا طالبسيِّد ث عنه الما حتدَّ  ,، على أي حالٍ نعيشهُ  لذي حننُ ع اقا هو الواذه
 !؟األصيلالـُمَحمَّدّي لون اإلسالم ثِّ ، هؤالء ميُ وأضراب هؤالء، حسن البّنا ،حمّمد الغزايل، حمّمد قطب

يعين  ،هذا قبل التأسيسس، سيهذا قبل التأ !شباب الشيعي إىل قراءهتاويوجهون ال الكتب كانوا يقرؤو�ا هذهِ 
، ي اللي يتحرك بيه السمج هم خايسوامل ,ه خايسلَّ مو بس السمجة مو بس خايسة من راسها السمج كُ 

 ,شبعني ابلفكر الناصيب، فهؤالء كانوا مُ يس والسمج خايس من راسه إىل ذيلهاملستنقع خا ,املاي خايس
اء مساأل هذهِ  وإالَّ  ,فكر الناصيبهذا الوا شباب الشيعة إىل هبعني وجشهؤالء الرموز وبقدر ما هم كانوا مُ 

 ديّ مَّ حَ مُ ـء ميثلون اإلسالم الهؤال ,حمّمد الغزايل ،حمّمد قطب ،قطبسيِّد  ،احسن البنَّ  ؛ضية اللعينةيلبغا
الـُمَحمَّدّي جم اإلسالم  ألحاديث أهل البيت أصبح عميًال إلسرائيل وأهاانتقدهم وفقاً حينما  ؟!لياألص

  !!اقطب ومن حسن البنَّسيِّد أصيل يؤخذ من  ديٍ مَّ حمَُ  مٍ المن إس � لهُ  األصيل!

  :إىل مرحلة التأسيس  ما قبل التأسيساحلكاية طويلة ولكن لننتقل من مرحلةِ 
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، رهابيةاملسلمني الناصبية اإل اإلخوانا مجاعة سس هبا حسن البنَّ أيتبنفس الطريقة الَّ  ؟! التأسيسمتّ  فكيف
لغري توجد عند� بيعة  وحنن يف فقه أهل البيت ال ،د ابقر الصدرحممَّ سيِّد ابيعوا ال !ابلبيعةدأ التأسيس ابت

عن  رجوا لنا نصاً أن خيُ  , أحتدى اجلميعوأحتدى اجلميع ,، ال توجد بيعة لغري املعصوماملعصوم ال توجد
ابطٍل  ا بيعةُ حقٍّ للمعصوم وإمَّ  ا بيعةُ إمَّ (  ؛أحاديثنا، ما جاء يف ث عن بيعة غري املعصوماملعصومني يتحدّ 

حقٍّ  بيعةُ و  بايع املؤمن بسبب التقيةهناك بيعٌة ابطلة يُ )، بايع بسبب التقية ا يُ ا ما ابيع الشيعي فإمنَّ ذلغريِه وإ
 ,أهل البيت ةودونكم سري  ,ثدونكم كتب احلدي ،ةيعملعصوم وال يوجد نوٌع اثلث من الب ابهي خاصةٌ 
الـُمَحمَّدّي �صيب هو هذا االسالم  على فكرٍ دي أصيل نشأ مَّ حمَُ  سالمٌ ، فهل هذا إأهل البيت ودونكم فقهُ 

سيِّد ولذلك ال !أساس الشورى ىوكان العمل عل ,الصدر رقد ابحممَّ سيِّد مع ال بدأ التأسيس ببيعةٍ  ؟!لياألص
يف مسألة  علميٍ  ق بنحوٍ حني دقَّ  هُ احلزب ألنَّ ؟ خرج من , ملاذامن احلزب جد ابقر الصدر بعد ذلك خر حممَّ 

ة، بسبب هذا خرج كومة إسالمياسًا لقيام حُ ستنٍد شرعي تكون أسالشورى ليس هلا من مُ  الشورى وجد أنَّ 
 .من حزب الدعوة

   خرجتان من احلزب:د ابقر الصدر لهُ حممَّ سيِّد ال

  !طالب الرفاعيسيِّد ا عن ذلك الحدثنحمسن احلكيم وسيُ سيِّد ال على هبا يه ضحككخرجٌة تكتي -
 حقيقية حينما شّك يف أصِل أتسيس احلزب ومن أنَّ فكرة الشورى لن تكون أساسًا شرعياً  وخرجةٌ  -

 .إسالمية ام حكومةٍ يلق صحيحاً 

ة على بطالن أيَّ  يلٍ لد؟ وهذا أدل فما قيمة بيعتهِ ، لذلك ترك احلزب يححوهذا هو الواقع هذا هو املنطق الص
ط الناس أن رّ و  كيف يُ منها وإالَّ  دٌ تأكِّ هو مُ  هُ ألنَّ  ك ببيعتهِ تمسَّ ي ن، صاحب البيعة املفروض أغري املعصوملبيعة 

 ، مع أصحابا ال قيمة للبيعة مع غري املعصوممن هن ة ال قيمة هلا!يعبهذه ال يبايعوه وبعد ذلك تظهر أنَّ 
 .بيعٌة حمكومة بقوانني التقية لباطل فتلكا

صيب سيبقى س على فكٍر �سِّ ما أُ  ،الباطل سيكون ابطالً  س علىسِّ ًا ؟ ما أُ على ابطل يكون حقَّ س سِّ ما أُ 
 مزُ من البداية الرّ  ,فمن البداية، ضعيف بشكلٍ  ,شديد بشكلٍ  ،ذا االجتاه الناصيبهب مستمرًا على طول اخلط

البيت موافقة ملنهج  لهخمالفة ملنهج أنت اخلطوة األوىل د ابقر الصدر كامَّ حم دالدعوة السيِّ  باألول حلز 
 آلِ  إسالمية يف فقهِ  لقيام حكومةٍ  تكون أساساً  ال وجود للبيعة وال للشوى أن !بيعة وشورى ,احسن البنَّ

، فهل هذا من تفاريع فقه السقيفة املشؤومة ا الذي هوتفريعات من فقه حسن البنَّ هذهِ د ال وجود هلذا، مَّ حمَُ 
 ؟ تابعون حديثيأنتم الذين ت ؟ماذا تقولون أنتم !؟الذي أنتقدهُ  األصيلمَّدّي الـُمحَ هو اإلسالُم 
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 ,الصدر وائل الذين ابيعوا حمّمد ابقرن أا مابقر ومهسيِّد و  مهديسيِّد حمسن احلكيم حّرم على ولديه سيِّد ال
تغال يف أجواء ولديه االشم على حمسن احلكيم حرّ  يِّدالس، حزب الدعوة ءاوالطاعة يف أجو  لسمعا ابيعوه على

سيِّد ه كان يف حاشية النَّ ابعتبار أ !د ابقر الصدرحممَّ سيِّد ال ىم علحرَّ  وكذلك األمر نفسهُ  ,حزب الدعوة
ي على عالقٍة مع خرج ظاهرًا وبق مهديّ سيِّد ال ,ابقر احلكيم فعًال خرج من احلزبسيِّد ال ،حمسن احلكيم

كان يضحك على   هُ قد خرج من احلزب ولكنَّ  أيضًا أظهر أنهُ  ردابقر الصد حممَّ سيِّد ال، ةاحلزب عالقة خفي
طالب سيِّد ثنا عن ذلك الدِّ حيُ ، ه كما نقول يف تعابري� العراقيةانطاه على قد عقل ينيع ,حمسن احلكيمسيِّد 

ألوىل دات اايمن الق ,؟ عبد الصاحب دخيلمن هو أبو عصام، هو يؤيُد ما كان يقولُه أبو عصامالرفاعي و 
 .مية حلزب الدعوة اإلسالميةيالتنظ

 دن أن السيِّ لى قناة العراقية ععالرفاعي يف ُمقابلٍة له  طالبسيِّد ث فيه الرجاًء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدَّ 
 ,ء يف حزب الدعوةاقحمسن احلكيم البسيِّد الرج من حزب الدعوة حينما حّرم عليه خي لصدر ملد ابقر احممَّ 

طالب سيِّد والحظوا الحظوا اللحن الذي يستعملُه ال ,طالب الرفاعيسيِّد هو تكتيك كما يقول الا إمنَّ و 
 .فهو خيفي وراءه ما ُخيفي) تكتيك ( الرفاعي حني يلفظ كلمة 

 :رجاًء اعرضوا لنا الفيديو •

م[   لذلك طلب السيِّد حمسن احلكيم .. ,: لذلك طلبالـُمقدِّ
، يعين السيِّد ابقر أيضًا كان حيضر د حمسن فطلب من أوالده أن يعتزالسيِّ : عرف الالسيِّد طالب الّرفاعي

د مهدي والصداقة بينه وحبكم األخوة بينُه وبني السيِّ  ,و�� يف اجللسات حبكم تلمذته على سيِّد ابقر الصدر
 .وبينه يعين، فكّنا احنا األربعة

م  ؟ده أن ينسحبون من احلزبب من أوال: زين طلب السيِّد حمسن احلكيم طل الـُمقدِّ
 .أن يعتزل أيضاً : وطلب من سيِّد ابقر السيِّد طالب الرفاعي

م  ؟ : أن يعتزل الـُمقدِّ
 .: السيِّد ابقر اعتزل السيِّد طالب الّرفاعي

م  .: لكن بقى يتواصل و� احلزب الـُمقدِّ
ملرحوم أبو عصام عبد : اعتزل صورًة ولكن قلبًا وقالبًا كان مع الفكر كما يقول ا السيِّد طالب الرفاعي

 .د ابقر تكتيك، كان يصرح يقول سيِّ الصاحب دخيل
م  .جعية مرجعية السيِّد حمسن احلكيممعتزل إرضاًء لرغبة املر  : تكتيك ايه يعين ابلواجهة هوالـُمقدِّ

 . شيء .. ]: وأ� أأيد هذا ال السيِّد طالب الرفاعي
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ابقر سيِّد الم على ولديه حمسن احلكيم حرّ سيِّد السؤال هنا يطرح نفسه ال !؟دٌي أصيلمَّ فهل هذا إسالٌم حمَُ 
؟ أو ماذا لياألصالـُمَحمَّدّي د ابقر الصدر حّرم عليهم العمل يف جو اإلسالم حممَّ سيِّد على الو  مهديسيِّد وال

ه كان طالب الرفاعي من أنَّ  يِّدحب دخيل والساص عنه عبد الابقر الصدر الذي عرب حمّمدسيِّد موقف ال
اإلسالُم الـُمَحمَّدّي األصيل؟ هل هو  أين هو ؟يلصاألالـُمَحمَّدّي  مالتيك كان من اإلستكهذا ال ,يكتكت

هل هو يف موقف  ؟بيتوالشورى خالفًا ملنهج أهل ال ةعيالب الناصبية على ئداملبا حزٍب وفق سِ سييف أت
ي بقي موجوداً ابلرغم من ؟ هل هو يف موقف حزب الدعوة الذكاذحمسن احلكيم من حزب الدعوة آنسيِّد ال

ين هو ؟ أن احلزب وإن كان حبسب الظاهرد ابقر الصدر قد خرج محممَّ سيِّد أنَّ القائد الذي ابيعوه وهو ال
 .الصدر د ابقرمَّ حم دوىل للسيِّ ؟ هذه اخلرجة األاألصيلالـُمَحمَّدّي اإلسالم 

 : اخلرجة الثانية

قطعًا الذين  ,يها تفصيلواحلكاية ف ,س عليه احلزبسِّ ظر يف اجلانب الفقهي لألساس الذي أُ بعد أن أعاد النّ 
احلقيقة  لكنَّ  ,واحٍد يقول شيئاً  لُّ أكاذيِب قيادات حزب الدعوة كُ  ىل اعتد� عب الدعوة وحننُ أرخوا حلز 

احلكومة اإلسالمية  يف األصل الشرعي لفكرة الشورى وأنَّ  صدر قد شكّ قر الد ابحممَّ سيِّد فال ,جلية وواضحة
 دصوص كما يروي السيِّ ذا اخلاخلوئي هبسيِّد لا نقاش مع ن لهُ اكو  ,رىو شل على أساس الال ميكن أن تتشكّ 

 هذهِ قلت لقطات ولكن  اما كوإمنَّ ، تفاصيلث عن كل ال هنا ال أريد أن أحتدَّ وأ� ،د ابقر احلكيممَّ حم
 .ةهمّ ث عن حقائق مُ اللقطات تتحدّ 

 ره وأطرحُه بني يدي املشاهدين: كرِّ والسؤال الذي أُ 

 ؟ ..؟! عن أي شيٍء ختربكمأصيل  ديٍّ مَّ ربكم عن إسالٍم حمَُ اللقطات ختُ  هل هذهِ  -
د ابقر الصدر فتوًى حممَّ سيِّد صيل حني أصدر الاألالـُمَحمَّدّي وهل كان حزب الدعوة على اإلسالم  -

ها فتوى بتحرمي االنتماء سمّ د ابقر الصدر فلنُ حممَّ سيِّد أو حكم على أي حال ابلنتيجة صدر من ال
  وزة العلمية ..؟!على طالب العلوم الدينية يف احل الدعوة اإلسالمية إىل حزبِ 

  !؟..يل صاألالـُمَحمَّدّي سالم هل كان حزب الدعوة آنذاك على اإل -
  !؟.. صدرلقر ااب دمَّ حم دفما معىن فتوى السيِّ  -
م د ابقر الصدر الذي حرَّ مَّ حم دهل هو السيِّ  لياألصالـُمَحمَّدّي ذي منهما على اإلسالم من هو ال -

 !؟.. حزب الدعوة هو الذي على اإلسالم الـُمَحمَّدّي األصيل أم أنَّ  دعوةاالنتماء إىل حزب ال

د ابقر الصدر حممَّ سيِّد  الى أرض الواقع أنَّ لعولكن هناك حقيقة موجودة  قضيةذه القطعاً أوجدوا ترقيعات هل
تكتيك أيضًا مثلما  ، فإذا كانت القضيةإىل حزب الدعوة اإلسالمية م على طالب احلوزة العلمية االنتماءحرَّ 
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حبزب الدعوة هو اآلخر  يك هذه الشيخ مرتضى آل �سني مل يكن على عالقةٍ تعبة التكهم يقولون وتبقى لُ 
 اذ؟ ما هلدعوة اإلسالمية هذا أيضاً تكتيكة إىل حزب ااالنتماء على طالب احلوزة العلمي حبرمة وىً ر فتأصد

 .األصيل ؟ دلوين عليهالـُمَحمَّدّي أين هو اإلسالم  ؟ اللعب وما هذا العبث

د ابقر الصدر يف حترمي حممَّ سيِّد يت صدرت من الرجاًء الكنرتول روم أعرضوا لنا صورة الفتوى الَّ  •
 :فتوىهذا الضوا لنا ر ععوة اإلسالمية على طالب احلوزة اإىل حزب الداالنتماء 

 
  ...أتركوها حىت أكمل حديثي  صورة الفتوى رجاءً هذه 

وة اإلسالمية ر يف حترمي االنتماء إىل حزب الدعد ابقر الصدحممَّ سيِّد يت صدرت من الهذه صورة الفتوى الَّ 
  , على طالب احلوزة العلمية.نيمعلى املعمّ 

ملاذا أحُد ، هذه الفتوى ليست حقيقية تكتيك ينيع ,ون املسألة مسألة تكتيك أيضاً إذا كانوا يقول :أقول وهنا
ي من دون عمامة بسبب هذه بق يخ حسن معن خلع عمامتُه وإىل آخر عمرهِ قيادات حزب الدعوة الشَّ 

يخ ابلشَّ يل ال شأن  قضية تكتيك ..؟!زًا دينياً، ملاذا إذا كانت القضية تحرِّ ألن الرجل كان مُ  !؟..الفتوى 
 .لفتوى على أرض الواقع فتوى صرحيةولكن هذه ا، حسني معن رمحة هللا عليه

هادي الصدر موجود حي سيِّد حسني آل السيِّد ؟ السائل هو الو السائل من هأتعلمون أتعلمون أتعلمون أنَّ 
سيِّد ، يف الكاظمية الحسني الصدرسيِّد الصدر معروفان ابسم ال هناك يف بغداد اثنان من آلِ  ،اداآلن يف بغد

، تِه الكربىعلى بن د ابقر الصدر وصهرهُ مَّ حم دإمساعيل الصدر وهو ابن أخ السيِّ سيِّد حسني الصدر هذا ابن 
، هو د هادي الصدرحممَّ سيِّد حسني السيِّد ال ،هاديسيِّد حسني الصدر آل السيِّد وهناك شخٌص آخر ال

رضوا الفتوى عرجاًء ا,  هذا هو الذي ورد امسُه حسنيسيِّد ال ،د ابقر الصدرحممَّ  يِّديضاً من أوالد عمومة السأ
 .لسؤالذي ورد امسه يف �اية ال، هو امرة اثنية
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 :ثانية للفتوى بشكٍل حرويف مطبوع فلرمبا املشاهدون يودون قراءهتااعرضوا لنا الصورة ال •

 
 :لثة اليت تكون فيها الفتوى واضحةالصورة الثاضوا لنا ر عرجاًء ا •

 
د هادي الصدر حسني حممَّ سيِّد ، سؤال موجه من الحروفية لكنها مطبوعة بطباعةٍ و  هذه نفس الفتوى اخلطية

 أتعلمون أتعلمون أنَّ  ،د ابقر الصدر عن حكم انتماء طالب احلوزة العلمية إىل حزب الدعوةمَّ حم دإىل السيِّ 
 حسني الصدر هكذاسيِّد ىل الإبعد ذلك أرسلهما و  ذي كتب السؤال واجلوابد ابقر الصدر هو الحممَّ سيِّد ال
ا تفاصيل من أنَّه هل واحلكاية ,صدري الدهاسيِّد حسني آل السيِّد ة أكان املبتدئ اليجلنتاب ,قول احلكايةت

حال  على أي ,بيسأله وأن جييلصدر أن د ابقر احممَّ سيِّد عائلي آلل الصدر على ال اقرتح يف اجتماعٍ 
 ، ووجه هبما إىل السيِّدكتب اجلوابكتب السؤال و   د ابقر الصدر هو الذيحممَّ  ديِّ س الوف أنَّ ر عابلنتيجة امل

 .د ابقر الصدرحممَّ سيِّد حسني الصدر كي يكتب السؤال فوق اجلواب مثلما طلب ال

ولكن مؤرخًا هنا  لستُ  ,املسألة حول هذهِ رية التفاصيل وهناك تفاصيل أخرى كث هذهِ  لِّ كُ بغض النظر عن  
لدعوة اإلسالمية على د ابقر الصدر يف حترمي االنتماء إىل حزب احممَّ سيِّد فتوى صادرة من ال ابلنتيجة هذهِ 
 ؟ األصيلالـُمَحمَّدّي أين هو اإلسالم ، طالب احلوزة
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ض و ر ؟ املفما هو الدليل على ذلك ,الفتوى د ابقر الصدر بعد ذلك ألغى هذهِ حممَّ سيِّد من أنَّ ال :هم يقولون
 األحزاب لِّ يت عرفناها من كُ الَّ  ،األحزاب تلك أكاذيبُ  ,نقوالت؟ , أين تلك الفتوىلغيها بفتوى أخرىأن يُ 
، الد��ت لِّ ابقي األحزاب من كُ  ,شيعيةال ,ية السنيةناُب الدياألحز  من أكثر األحزاب كذابً يف العامل ,ةينالدي

، يستحلون الكذب ألجِل مصلحة احلزب ،الدينية ابوافرتاًء هي األحز  ابً عامل كذلاألحزاب يف امن أكثر 
ا كان كيف أنَّ حسن البنّ )  قافة الشيعية السرطان القطيب اخلبيث يف ساحة الثّ ( الذين اتبعوا معي بر�مج 

ئر األحزاب الدينية يف ساو  حزب الدعوة هو يفمر هو هذا األو ، حتليل الكذب ألجِل مصلحة اجلماعةع شرّ يُ 
 .األخرى

 هذهِ  ومثلُ ، إىل حزب الدعوة على طالب احلوزة م االنتماءد ابقر الصدر حرَّ حممَّ  يِّدالس :الفتوى واضحة
 .بصدد مجع الواثئق، أ� هنا لست آل �سنيالفتوى أيضاً فتوى للشيخ مرتضى 

قد أعطيت جوايب على طرقة الباب  ينلقة ابعتبار أنَّ احل ذهِ تفي هبأ� ميكن أن أك ,أنتم ابتدأمت :وأ� أقول هلم
ذلك  إذا أحببتم أن أستمر يف التفاصيل فإنَّ  ,، فهذا هو جوايبقتم الباب ولكن كانت طرقًة سخيفةطر  ,هذهِ 

 يقةِ  يف احلق، وأ� اللحظةوإىل هذهِ  البدايةِ  نذُ امللفات مُ  حُ تِّ فَـ ين سأُ ألنَّ  ,نتخاابتلن يرضيكم وأنتم على أبواب ا
أخرى يف  مع جمموعةٍ  وأن أكون واقفًا ضد جمموعةٍ  من أالعيب السياسة الوسخة زءًاال أريد أن أكون جُ 
 ,األكاذيب أتوقف اهلراء ومثل هذهِ  اذهمثل  ، تتوقفون عنحديثي هذا أو ذاك ستغلُّ أجواء االنتخاابت فيُ 

رطان القطيب السّ ( فات وعلى االبتداء برب�مج سيكون أكرب بكثري من بر�مج على فتح ملّ  قادرٌ  ين فإنَّ وإالَّ 
 .دًة واحدة، وابلواثئِق واحلقائق، وسأنبشها واحالتفاصيل لِّ اً بكم وبكُ سيكوُن حينئٍذ خاصَّ  هُ ، ألنَّ ) اخلبيث 

 .اللقطات السريعة من هنا ومن هناكأكتفي هبذه  ينكاية طويلة جداً لكنَّ احل

 :م احلائريكاظسيِّد  زب الفقيه احل •

أ� هنا ال أريد أن  ،) قرار احلذف( ث عنكم يف كتاٍب نشر أبمٍر منه ث ما حتدَّ قال ما قال عنكم وحتدَّ 
، يخ فؤاد املقداديا الكتاب الذي كتبُه الشَّ ذهة ما يف قرار احلذف ، خالصُ ريةصغريٍة وكب لِّ ث عن كُ أحتدَّ 

كانت االمساء مستعارة عند ضة  ر ام املعيف أ�َّ و  ,رضةام املع�َّ يف أ كانع ابسم مستعار وذلك  بطُ صحيح هو 
كاظم سيِّد  ين أعرف وأنتم تعرفون الكتاب صدر من مكتب اللكنَّ ) مهدي النجفي ( تب ابسم ، وكُ اجلميع

ح صرَّ و  وقتكم طلبتم منه يف ذلك الاحلقيقة ولكنَّ  عرف هذهِ ي هللا د حسني فضلُ مَّ حم دالسيِّ  كما أنَّ احلائري,  
 .م معي اآلنيتككحكاكاية  احل هذهِ و  ,ت العراقيةار ب وراءه املخاباذا الكتهيف اإلعالم من أنَّ 

يت تصدر عن اجمللس األعلى يخ عبد اللطيف اخلفاجي كان مسئوًال عن اجلريدة الَّ شَّ يف ذلك الوقت كان ال
يخ عبد اللطيف الشَّ  ،سليف هذا اجملنوا أعضاء اد ابقر احلكيم وحزب الدعوة كحممَّ سيِّد ال هُ يرأس الذي كان
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والكتاب ُوزّع وانتشر يف الوسط )  احلذف رقرا(  كتاب  رو اخلفاجي نشر يف أخبار جريدة اجمللس األعلى صد
يشتمل  با، الكتميع يعرفونهُ ب اجلايعي يف إيران انتشر الكتاب والكتالعريب الش يف الوسط ,العراقي آنذاك

ا قرره ,كاظم احلائريسيِّد  بيا�ت لل ,ريئاكاظم احلسيِّد  ت للار حماض ,كاظم احلائري  سيِّدث الى أحاديعل
صدر من قيادة  خذ من قرارٍ واالسم أُ ), احلذف  رقرا( بعت بعنوان وطُ  ,ييخ فؤاد املقدادعها الشَّ ورتبها ومج

ينئٍذ بدأ يتكلَّم ، حرجوا كاظم احلائري من حزب الدعوةوأخ ,إخراج الفقيه ,حزب الدعوة حلذف الفقيه
 .ضدهم

م كان يف م احلائري الذي كان هو األعلم وكنتم توجهون الشباب إىل تقليده أ�َّ اظكسيِّد  ث به الفما حتدَّ 
سيِّد  هو ال و ليم ابعتبار أن مرجعاً على رأسهِ خلط السّ ا حزب الدعوة يسري على من أنَّ  :، وكنتم تقولوناحلزب

  م احلائري.اظك

  !؟..صيل أم ال األالـُمَحمَّدّي كاظم احلائري خرج عن اإلسالم سيِّد  ال هل أنَّ  :السؤال

ث عن يتحدَّ ) قرار احلذف ( صيل ففي كتاب األالـُمَحمَّدّي م احلائري على اإلسالم اظكسيِّد  وإذا كان ال
سيِّد  اليل أنتم أم األصالـُمَحمَّدّي احنرافكم وعن خروجكم عن جادة الشريعة فمن هو الذي على اإلسالم 

 .! احلكاية طويلة جداً ؟..م احلائري ظاك

أأخذ ، حزب الدعوة اإلسالمية أحد مؤسسي) طالب الرفاعي سيِّد  اليلاأم( من كتاب  )160(يف صفحة 
اءين صباحًا ج - طالب يقولسيِّد ال - جاءين صباحاً  :)161،  160(موجودة على صفحة  ,لقطةهذه ال

مين مية ببغداد قد سلّ اظة الكنابقر الصدر عندما سافر إىل مديسيِّد وكان العبد الكرمي القزويين سيِّد ال
 وجه عبد الكرمي القزويين - اً تغريّ وجه القزويين مُ  قيم فيها طوال فرتة غيابه والحظتُ نت أُ جف وكُ ابلنّ  دارهُ 

د حممَّ هو يشري إىل خروج  - طلعسيِّد أمل تدري أن ال :فقال يل - د ابقر الصدرحممَّ  ديِّ وهو من تالمذة الس
فقال  - خرج من احلزب ينع يعطلسيِّد  دارج يف اللهجة العراقية التعبري اذ، هابقر الصدر من حزب الدعوة

 ،وإذا طلع ماذا يصري يف الدنيا :، فقلت لهاحلزبرك ت طلع ويقصد أنهسيِّد أن التدري أمل  :يل
د ابقر مَّ حم ديِّ خروج الس ، حزب الدعوة اءي أجو هذه ه - واستشهدت حينها مبقولة أيب بكر الصديق

ة واألحداث املهمّ ، يف مثل هذه احلوادث احلزب مهم يفطالب الرفاعي شخٌص سيِّد الصدر قضية مهمة وال
 واستشهدت حينها مبقولة أيب بكر الصديق -؟ فماذا حضر يف ذهنهِ  ,ةيضاً حتضر يف الذهن األشياء املهمّ أ
" وأضفت إذا   ال ميوت يٌ حومن كان يعبد هللا فإن هللا  دًا فقد ماتمَّ حمَُ  فإنَّ  داً مَّ أال من كان يعبد حمُ  "

 .إىل آخِر كالمِه  وت ...ابقر الصدر فللفكر ربٌّ ال مي دونبعكنتم ت

 ؟!..أصيل  ديٍّ مَّ دثنا عن إسالٍم حمَُ هذه اللقطة حتُ  !هذه هي أجواء حزب الدعوة
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 :ة البيضاءفيديو املعروف بفيديو الكذبنا الولقطٌة أخرى رجاًء اعرضوا ل •

قطب سيِّد ل لدرجة أنكم حاولتم أن تتوسطون املسلمني اإلخوان: حضرتكم لكم عالقة جيدة مع املقدم [
 احلكيم ليكتب إىل مجال عبد الناصر رسالًة ..سيِّد رمحُه هللا من اغتياله فوسطتم ال

 بنفسي ..سيِّد خاطبت الأ� سيِّد : أ� نفسي رحت للطالب الرفاعيسيِّد ال
 ؟: ملاذا ما هي القصةاملقدم

 لمني واملسلمني سبقو� يف الدعوة.املس اإلخوان: حنن رفقاء طريق مع طالب الرفاعيسيِّد ال
 .عوة: أنتم يف حزب الد املقدم

 اإلخوانحزب التحرير مع نعترب نفسنا رفقاء طريق مع حنن يف حزب الدعوة : طالب الرفاعيسيِّد ال
 .سلمنيامل

 استفدمت من أنظمتهم من تنظيمهم؟ : املقدم
 .سبق من عند� هم ، أسبق من عند�أ ,: بال شك طالب الرفاعيسيِّد ال

 مثالً تنظيماهتم ويتعاونون معكم؟: وكانوا يعطونكم  املقدم
، يعين آ� قبل بداية حزب الدعوة َلمَّا تشكَّل اجا عندي لغرفيت يف ال, كنا نلتقي:  طالب الرفاعيسيِّد ال

وحنُن أيضًا التقينا معهم أ�  اإلخوانمن املسلمني منهم من حزب التحرير ومنهم من رعيل مدرسة القوام 
 . عليهد ابقر احلكيم رمحة هللاحممَّ سيِّد وال ,مهدي هللا يرمحهسيِّد سيِّد وال

 دي احلكيم ؟مهسيِّد : ال املقدم
نا وكانوا على ابقر التقينا هبم وأخرب�هم وابركوا لسيِّد مهدي احلكيم وأ� والسيِّد : ال طالب الرفاعيسيِّد ال

 .علم مما نعمل يعين
قطب أردمت أنتم أن توقفوا هذا احلكم سيِّد ل عبد الناصر أن يقيم أن يغتال : ولذلك َلمَّا قرر مجااملقدم

 ..وطلبت  احلكيمسيِّد فرحت لل
ب أقدر أقولك ما مننا قطسيِّد : أقدر أقلك يعين ليلة إذاعة البيان يف احلكم إبعدام طالب الرفاعيسيِّد ال

 .تلك الليلة
 ؟ذاك الوقت : وين كنتو املقدم

مرتضى العسكري إيل سيِّد ، أ� أتذكر أن الا موجودين يعين كل واحد يف مكانه: كن طالب الرفاعيسيِّد ال
 .حة ما منت بعد أن مسعت هذا احلكمأ� البار  ,طالبسيِّد  :قال يل
 احلكيم عند عبد الناصر؟سيِّد : مل تنفع وساطة ال املقدم
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احلكيم هو الرمز سيِّد : أي فبقينا شنسوي ما عند� شنسوي ما عند� غري انه الطالب الرفاعيسيِّد ال
يربق برقية جلمال سيِّد حنا قرر� أنه الا :حدثين قال يلابنه مهدي سيِّد فجاءين  ,اإلسالمي املوجود بني أيدينا

 .عة ومكانة حمرتمة عند عبد الناصرله كلمة مسمو سيِّد عبد الناصر وال
 بسبب موقفُه من عبد الكرمي قاسم؟ املقدم :

 :، قلت لهد الكرمي قاسم مكانتهأقدم من عبسيِّد ال ,ال، كان: يعين هذا وقبل ذلك  طالب الرفاعيسيِّد ال
يبعث برقية اسرتحام سيِّد تقرر أن ال :، قالا قرروامَّ أ� ما كنت معاهم يف تلك الليلة لَ  شنو اللي قررتوه؟

 :قال وأ� شنو ابملوضوع؟ اي :، قلت لههما حيصل فتحٌ قطب بتخفيف احلكم أو الرباءة أيُّ سيِّد سبة إىل الابلنِّ 
أ� ما أقدر أواجه  ,أ� ما أقدر :قال أبنه روح تواجه؟� وأنت ليش ا :، قلت لهسيِّدتقرر أن أنت تواجه ال

 ، أ� إذا أروح له ماقدر ..مع إلكيستسيِّد � ولك مكانة عند الأجرؤ والدي أنت 
 ؟: رحت انتهاملقدم 

وسع يل اجملال والتقيت به شخصيًا  ,هو يف بيته العامر يف الكوفةسيِّد فذهبت إىل ال :السيِّد طالب الرفاعي
أنت أبو األمة اإلسالمية وهذا شخص من  ,سيد� :ذا املوضوع حدثته يف هذا املوضوع وقلت لهوحدثته هب

سالمي  وهذا وراءه تيار إ ,اذن إن مل تفعل شيء ابلنسبة هلذا الرجل اإلسالم وأنت يعين تتحمل مسؤوليةرموز 
مو  :، قلت لهنت ترى هكذا: هيج أ، قال: برقية ترسل؟ قلت له: ماذا أفعل، قالكبري يعد ابملاليني قلت له

ا ركبنا ابلسيارة كان أكو الزين ركبنا  :، قالكانتك ترى هكذا، مالواقع يرى هكذا مو أ� أ� سيِّد ابلسيارة َلمَّ
وهو جالس سيِّد د مجال اهلامشي فكنت أ� جالس عن يسار الحممَّ سيِّد من العلماء أيضاً رمحة هللا عليه أمسه ال

طالب تريد سيِّد  :ه إيل بكلمة يعين شديدةوسط ابلسيارة مالته فسمع حديثي معاه فاجتّ ابلسيِّد عن ميينه وال
 !؟ول علّي ابن أيب طالب يشرب اخلمرأن يتوسط هلذا الذي يقسيِّد ال

 ؟قطبسيِّد : اللي هو الاملقدم 
، التحرمي يعينقطب ذاكره، يعين قبل سيِّد هو ال، موجود : راح يسقط كل ما عندي طالب الرفاعيسيِّد ال

يعين  ,هو صاحب كلمة انتهينا انتهينا فهل أنتم منتهون ,عمر كان يشرب يكرع كرعًا ابخلمر مو يشرب
اإلابحة مل يصدر ، اخلمر كان داخل حتت حد يشرب ماي يشرب بيبسي يشرب شاي، مباح يعينعادي الوا

, سيد� :قلت له ,إذا مسع هباي القصة راح ميتنعسيِّد ال ا يف يدي شسوي؟فأ� أُسِقَط م، فيه حترمي آنذاك
مو  د قطب؟قطب وإال أخوه حممَّ سيِّد سيد� انت متأكد هو  :، قلت لهأنت متأكد يعين هنا عملت خباثة

اء ، هاي كذبة بيضسيِّدد وليس � أدري أنه حممَّ ا :، قلت له: ها ما أدري، قالالميقطب اثنني وكالمها إس
 .، فسكت

 ؟دالسيِّ : فكتب برقيًة املقدم 
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سيِّد � الا :، قلت لهمهديسيِّد ال تقال يل بعث أ� أنتهى دوري أخرب سيِّد : فال طالب الرفاعيسيِّد ال
د تقي احلكيم خله يكتب حممَّ سيِّد روح لل :مهدي قالهسيِّد ه ل، فراح هيأته ألن يبعث الربقية فأنت اتصل به

د تقي احلكيم أديب وعالِـم ومفكر ورجل يعين مواصفات كبرية وعظيمة عنده حممَّ سيِّد  ،الربقية وأ� أوقعها
د تقي احلكيم هو الذي  حممَّ سيِّد ، اليعين � تربية، رابّ مهدي أستاذ� يعينسيِّد وأستاذ� هو أستاذي وأستاذ 

 .طالب اقرأ كل شيء لتكون شيئاسيِّد كان يقول يل 
 .م� سال املقدم :

 .، اآلن ما ينخاف عليك: ال؟ قالكما ختاف َعَليَّ أروح منا منا :، أقولهفما يتوقّ  : يالسيِّد طالب الرفاع
 .تب الرسالة وبعثت إىل عبد الناصر: فكاملقدم 

د تقي احلكيم الربقية حممَّ سيِّد مهدي أبمر والده كتب السيِّد : فكتب الرسالة ال طالب الرفاعيسيِّد ال
 .فقط .]سيِّد دوري هتيئة ال، أ� ابرقها مهديسيِّد وأخذها ال

، هذا , ابلكذبة البيضاء، ما هو هذا حال حزب الدعوة؟ ابألكاذيبد طالب هتيئة السيِّد كيف هّيأهُ دور سيِّ 
هذا هو حال ع، ق، حقائق جرت على أرض الواهذه حقائق احلديث الذي حتّدث به السيِّد طالب الرفاعي

 !!ةيعبون على مرجع الشذك يب هذا أمٌر يسري هم يقُ يتعلّ أمٍر  بون ويفرتون يف، يكذِ ة اإلسالميةحزب الدعو 

سيِّد مساءهم الد أعدِّ هو يُ  ؟�مجرب لالكذبة البيضاء ويف هذا ا يف هذهِ عي اطالب الرفسيِّد وراء ال من الذي كان
 طالب الرفاعي للحديث معسيِّد من هم الذين كانوا وراء دفع ال، )115(لرفاعي يف كتابه صفحة ا طالب

  :من هم ؟ األمساء التالية حمسن احلكيمسيِّد ال

  .د ابقر الصدرحممَّ  -1
  مهدي احلكيم. -2
 .مرتضى العسكري -3

طالب الرفاعي  سيِّد سكري كانوا هم وراء دفع العمرتضى ال يِّدوالسمهدي احلكم  دابقر الصدر السيِّ سيِّد ال
 ىكذب عل  ،ضحك عليه ابألكاذيب ؟كيف هيأهُ   سيِّد!كي يهيئ مثلما يقول أ� دوري انتهى هيأت ال

 !واملوضوع يف غاية اخلطورة ,بيضاء ها كذبةً حمسن احلكيم ومساسيِّد ال ىب علد مجال اهلامشي وكذّ حممَّ سيِّد ال
 كبري ق أبمرٍ تعلَّ ي واملوضوع ,د مجال الدين اهلامشيحممَّ  ديِّ وجبانبه مستشاره الس ةى للشيعلعهذا املرجع األ

ث عن زمان ال أحتدّ  ،سياسي مشحون فيما بني أجواء املنطقة العربية بشكل عامأن هناك جو  و خصوصاً 
اء املنطقة العربية كانت جو ، ولكن أعارف اإلعدام حدثت يف زمان عبد السالم قضية عبد الكرمي قاسم ألنَّ 

فإذا كانوا  ,طالب الرفاعيسيِّد ثنا عنها اليت حدَّ ، هكذا جرت األمور ابلطريقة الَّ ونة بشحن سياسيحمش
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و حاُل حزب ؟! هذا ه..ص اآلخرين و يفرتون ويكذبون خبصوصي أ� وخبص يكذبون على املرجع األعلى أال
ا يبقون على هذسا منهج حسن البنَّ ىال ما داموا علهذا احلالدعوة من بدا�تِه إىل يومنا هذا وسيبقى على 

منذ  يدميال 1928رخيهم منذ أن أتسسوا سنة املسلمون عرب ات اإلخوان ، هؤالءاحلال ولن ينجحوا يف شيء
يف مل ينجحوا  ! اإلفساديف ينجحون دائماً  ,نجحون دائمًا يف الفشلينجحوا يف شيء ي لك التاريخ ملذ

  .نهجهذا امل لىعاب الشيعية حاهلا هو هو ما دامت وكذاك األحز  صالح وال مرة واحدة يف اترخيهم!اإل

، ولكن ما قونوفّ ا تُ مبا تنجحون ر د رمبَّ مَّ حمَُ  آلِ  و دٍ مَّ حمَُ  حضانِ وعودوا إىل أ نهجهذا املاتركوا  :ونصيحة صادقة
 .طيب لن توفقوالقا اإلخوايندمتم على هذا املنهج 

 يخ عبد املهدي الكربالئي وهوحديثًا للشَّ  ا الرب�مج عرضتُ ذهدِّمة من قملتذكركم يف احللقات ابعد هذا أُ و  
، فمثلما ا املرجع ضحكوا عليه وكذبوا عليهما هو هذ ,ما يقولُه املرجع لِّ حرفيًا بكُ زام تمر الشيعة ابالل�

سيِّد و غري ال أتاينالسيسسيِّد احلكيم سيضحك أمثاله على السيِّد لا لرفاعي علىا طالبسيِّد ضحك ال
 أيضًا على نو بؤسسيه على املرجعية سيكذومُ  ب حزب الدعوة متمثًال أبحد قادتهِ ذك، ومثلما  السيستاين

ائق حق هذهِ   حقائق أو ليست حبقائق؟!هذهِ  ,ى بقية املراجعلعالسيستاين أو يكذب آخرون أو سيِّد لا
 .وواثئق وواقٌع حٌي على األرض

هناك تسجيل صويت  ،مهُ قيّ مُه هو يُ قيّ حمسن احلكيم يُ سيِّد الذي يكذُب على ال يعطالب الرفاسيِّد نفس ال
 .وف الشيعة وليس مرجع الشيعةخر  هُ أبنَّ  عليه هللاِ  حمسن احلكيم رمحةُ سيِّد فيه الطالب الرفاعي يصف سيِّد لل

 :ضوا لنا هذه الوثيقةرجاًء اعر  •

أ� كلَّفين رئيس عميد كليَّة الشَّريعة يف األزهر حممَّد حممَّد املدين ومدير  , : � سيِّديطالب الّرفاعيسيِّد ال[ 
، وهو عضو ابرز املدينحممَّد حممَّد ، التحرير املدينحممَّد حممَّد ، مديرها اجمللَّة هاي جملَّة رسالة دار التقريب

خ الُقّمي ، الشَّي: احنا حمتاجني عامل شيعي، احنا كدار تقريب، قال يلأعضاء مجاعة التقريب بني املذاهبمن 
 .يعيَّة احنا ما عند� إملام بيها، واملسائل الشِّ ما موجود عند� دائماً 

م  تكم أنه تكتب رساله فقال لك أنت؟: هو نفسه اللي طلبت منه مساحالـُمقدِّ
، هللا عليه إنسان عظيم هذا الرجل أنت الّرِسالة املفتوحة رمحة :، قال: ايه هو هو نفسهالّرفاعي طالبسيِّد ال

ن أرجع أقول له كذا وم، أقول له أ� رايح ملصر وكذا و صل خلدمتهومن أرجع أو سيِّد ح أودِّع الفأ� قبل ما أرو 
 .احلكيم رمحة هللا عليهسيِّد ، كان منفتح َعَليَّ الما شاهدت شفت كذا

م  : وكان يعتمُد َعليك اعتماد ..الـُمقدِّ
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 حاٍل حديث ، على ُكلِّ كان يعتمد مثل ما يعتمد َعَليَّ   يعين ، على أوالده ما: الّرفاعي طالبسيِّد ال
، فرحت له يف وقت بس هو وحده يتفرَّغ فيها وخيف عنده شسمهللي ، فأ� أعرف أوقاته اشخصي هذا

، األوَّل هو يقعد الدور الثَّالثيعين  ,قاعد قعدت ميَّه وصعد يف مكان مو من مكانه الرَّمسي مكان فوق أعلى
: ال، قالوا ؟، أحد عنده: فوققالوا ؟سيِّدأقول وين ال ,فأ� ما حيجبوين عنه ،الثَّاين ابلثَّالث قاعد بغرفة صغرية

ه يف موضوع مصر وكذا، ابلصدفة ا، كنت أرحت عليه خليل وزوج سيِّد إبراهيم اليزدي أبو سيِّد جا حتدَّث و�َّ
مهدي وعنده بنات سيِّد ، شقيقة , هي البنت الوحيدة هايمهديسيِّد شقيقة  ,مهديسيِّد بنته أخت 
, لكن أذان فاتح أذانه، إىل أن بعد ما واء ما حيجيإبراهيم هو واجلدار سسيِّد ، فقعد جته األوىلأربعة من زو 
أنت صار لك ساعة  ,سيِّد� :قال يل ,، انفجر عليَّ املدينحممَّد ، هيجي املصريني وهيجي كذا و قدر يتحمَّل

ون عمر؟ هذا أقدر أنشره؟! جنابك خليتهم يسبُّ  ,عن مصر وعن رحلتك ملصر وز�رتك ملصرسيِّد تكلِّم ال
هل عندك يف بر�جمك هذه املادَّة  ,سيِّد� :قلت لهسيِّد ؟ فالتفتت للخليتهم يسبُّون ُعمر أقدر أنشره هاه؟

! جا وين التقيَّة اللي يقول كلَّف أوّجه املصريني لسّب عمر؟يعين هل أ� مُ  الطباطبائي؟سيِّد الاللي طرحها 
صار  سيِّد ، الحممَّدرج على جعفر ابن يريدين أخسيِّد ، فهذا القيَُّة ديين ودين آابئيعنها اإلمام ديين الت

، حمسن انطيين ايدك، قوم ، قوم سيِّد� قومسيِّد كاجلدار ال جياوب وال يكلِّم ، َلمَّا شاف حجيت قويَّة جر 
 .نزل للرباين وأ� ضليت قاعد وحديأي وهللا جرَّه وشاله ونزَّله و 

م  ؟حمسن ما علَّقسيِّد : وال الـُمقدِّ
: هذا ، ما صاير هذا املوقف فأ� قعدت أجبي قلت: بس عويناته تبص َعَليَّ يعينالّرفاعي طالبسيِّد ال

يعة وإالَّ خروف املرجع وإالَّ هذا خروف إبراهيم مثل اخلروف قدامي، سيِّد اللي جيّره  يعةالشِّ ، هذا مرجع الشِّ
، وتوهني ن وتوهني ابملرجعيَّةحمسسيِّد ، مو توهني ابلحىتَّ لو كنت أملك مليون ُجرأة ؟!أقدر أكتب هذا

يعة  .يعة دينهم سّب عمر ما قدرت أ�، يعين الشِّ , يعين هذا بعد يقول هسهابلشِّ
م  .: نُكمل احلديث الـُمقدِّ

 .: نُكمل احلديث .. ]طالب الّرفاعيسيِّد ال

سالم هذا اإل، فيعيأجيبو� أنتم هذا هو الواقُع الشّ  !؟األصيل يف أي جهةالـُمَحمَّدّي أين هو اإلسالم 
 املؤسسة أنتقدُ  ،الشيعي ، أ� أنتقد الواقعأهاجم أحداً  أ� ال ؟!ين أهامجهُ األصيل الذي يقال من أنَّ الـُمَحمَّدّي 

امليدان , ، وكتابملليغ وثقافة رجل قوتب عالم، أ� رجل فكٍر وإال أهاجم أحداً  ، أ�ة الشيعية الرمسيةينالدي
 . مشتغالً يف ميداٍن آخرامليدان ولستُ اشتغل فيه هو هذا الذي 

أصيل أم  ديٍّ مَّ حمَُ  ثنا هل هناك من إسالمٍ دِّ يت مستيها لقطات حتُ الواثئق وهذه اللقطات الَّ  هاحلقائق وهذ هذهِ 
 ؟!..أصيل  ديٍّ مَّ ليس هناك من إسالٍم حمَُ 
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والعقائدي حلزب فكري األجواء سألقي نظرًة سريعًة على الواقع ال واستمرارًا للحديث يف هذهِ  •
 :خمتصر وموجز لالدعوة وبشك

هذا ال شأن يل  ,د ابقر الصدرحممَّ سيِّد لل ,) د�اص( اقت �ا كتابكرو ذ حون هبا ويالكتب اليت يتبجّ  مّ همن أ
وأ� مطلٌع ،  التفاصيلهذهِ  لِّ ال شأن يل بكُ  ؟ ماذا قيل عنه؟عجب بهِ من أُ  ؟فلِّ ا أُ مَ لِ  ؟فلِّ كتاب كيف أُ ال

األصيل يعين الـُمَحمَّدّي  , اإلسالمأصيل ديٍّ مَّ حمَُ  حديث القوم عن إسالمٍ  ألنَّ  ,هذه التفاصيل لِّ على كُ 
سيِّد ، األوصياءسيِّد له ثّ إسالم الكتاب والعرتة ميُ ، ذا الذي على األقل أفهمُه أ�الكتاب والعرتة ه إسالم

عليه اخلالفة بتمام معناها خالفة خالفة عرضوا  ,عمرية حينما عرضوا عليه اخلالفةاألوصياء يف الشورى ال
 كان قادراً   هُ مع أنَّ  اباتً  ض ذلك رفضاً فاألمري ر  !ولكن اشرتطوا عليه أن يعمل بسرية الشيخني ,بتمام معناها

ث يدأقول بنفس قانون املصلحة هناك أحا َلمَّا , بنفس قانون املصلحة!أن يوافق بنفس قانون الكذبة البيضاء
 :قال ؟يمكحمسن احلسيِّد ال ىكذبت علملاذا   سألوه مقابالت موجودة َلمَّا ,َلمَّا سألوه الرفاعيطالب سيِّد ل

و خوان أي لإلقطب مصلحة كبرية للعمل اإلسالمسيِّد وإنقاذ  ,قطبسيِّد رية إنقاذ بكهناك مصلحة   هُ ألنَّ 
الكالم موجود يف مقابالت ، هذا  املصحلة الكبرية أ� كذبت هذهِ فألجلِ  ,حة كبريةلمص ,حلزب الدعوة
ستتب أمري املؤمنني يوافق على شرطهم جماراًة هلم إىل أن ي فكان ابإلمكان أنَّ  ،ث أخرىيدأخرى يف أحا

ت مبدأ منهجاً من بّ ثاألمري مل يفعل ذلك أراد أن يُ  كنَّ ، ليفعل ما يشاء وتتم البيعة الكاملة وحينئذٍ  ,األمر له
 .سخ أبي شيٍء آخرال جيوز أن يتّ الكتاب والعرتة  األصيل كما يقولون هو إسالمُ الـُمَحمَّدّي الم أنَّ اإلس

اركسي د املاصواجهة االقتثبت اقتصادًا إسالميًا يف مُ يُ  حممَّد ابقر الصدر يريد أنسيِّد ال) اقتصاد� ( كتاب 
صيل األالـُمَحمَّدّي سالم إلدات األخرى حبسب ااصمي يف مواجهة االقتالاد إسص، فحني نقول اقتوالرأمسايل

 دما الذي قام به السيِّ  ,خذ من منهج أمري املؤمنني طريقًا يسلك فيهتّ ي الذي هو إسالم الكتاب والعرتة أن
دًا اصس اقتد اإلسالمي فأسَّ اصس لالقتؤسِّ والرأمسالية وبدأ يُ  ةبعد أن �قش املاركسي ؟صدرد ابقر المَّ حم

 ٍم وساق مثلما تعامل مع فقه آلِ معُه على قد اصيب وتعاملابلفقه النَّ و يًا أعور جاء� ابلفكر الناصيب إسالم
الكتاب  وبني حديث الشافعي وغريه! الصادق دٍ مَّ ، يساوي بني حديث جعفر ابن حمَُ د بنفس الطريقةمَّ حمَُ 

يستحمرون اآلخرون ستحمركم مثلما ين اوال أنَّ  ,يثيث يف زاويٍة ال يسمع أحٌد فيها حبدين أحتدَّ وال أنَّ  ,موجود
 .تعودوا إليه نكم أنكميو  وجودمد� اص، كتاب اقتاسالنّ 

سيِّد مة ماذا يقول اليف املقدِّ  ),34(صفحة  دار التعارف للمطبوعات / /د� اصاقت ,وهذه النسخة بني يدي
، ؤلف نفسه من املستنبطةً تكون مُ  عرض يف الكتاب ال جيب أنيت تُ اآلراء الفقهية الَّ  :؟د ابقر الصدرحممَّ 

د اجتهاد حممَّ  ينيع - جتهاد الكاتب يف املسألةالفقهية ا الف من الناحيةالكتاب آلراء ختُ  عرضُ بل قد يَ 
تهاد أحد الج توفرها يف تلك اآلراء هي أن تكون نتيجةً  يت لوحظا الصفة العامة الَّ وإمنَّ  -ابقر الصدر 
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ي دة مثًال كمجتهيعفمجتهدوا الش - وموقف األكثرية منه ظر عن عدد القائلني ابلرأيالنَّ  اجملتهدين بقطع
 ,ب اقتصاد�اتكهذا هو املوجود يف   افعي وغريه!ة وأقواهلم وأحاديثهم كأقوال الشّ مَّ ا�ت األئِ و ر و  ,السنة

 .األصيل الـُمَحمَّدي مالعاة اإلسالذي يتبجح به كثرياً دُ  تابُ كال

أ� آتيكم أبمثلة  ,أنتم راجعوه !؟األصيلالـُمَحمَّدّي نهج اإلسالم د� وفقًا ملاص: هل أن كتاب اقتالسؤال هنا
، الطبعة , لبنانبريوت ,مطبوعاتف للر االتع ة دارطبع ,الطبعةكتاب حبسب هذه هذا الومناذج مما جاء يف 

فكر لا صدر علىد ابقر المَّ حم دمد فيها السيِّ يت نقل فيها واعتج من املواطن الَّ مناذ  ، هذهِ سادسة عشرةال
 .الناصيب املعادي ألهل البيت

شافعي  شيعي هو واقعٌ لالواقع ا ، ألنَّ شافعي وأتباع الشافعيرقام الصفحات وكثٌري قد نقل عن السأذكر لكم أ
د ابقر حممَّ  دا السيِّ هييت نقل فحات يف كتاب اقتصاد� الَّ سأذكر لكم أرقام الصف، فشبيه الشيء منجذب إليه

 ،ن كثرية أخرى أ� ما أشرت إليهااطهناك مو  ,الستقصاء أبداً على سبيل ا ال قطعاً ، اصبالصدر عن النو 
 .وإمنا هذا على سبيل املثال

أمساء الشخصيات الناصبية املخالفة ألهل البيت  و  ، أ� كتبت أمساء الكتب )445(،  )443(يف صفحة 
،  445،  443 :اتام الصفحلالختصار سأذكر فقط أرق لكن طلباً و  التفاصيل موجودة هنا هذه كل

يث عن دل من الكتاب حو بار أن القسم األتابع)؟ 443(يسأل سائل ملاذا بدأت من ، قد  449،  446
 ,ب حديث عن االقتصاد اإلسالميالقسم الثالث من الكتا، القسم الثاين حديث عن الرأمساليةو  يةسكر اامل

،  459،  458،  456،  450،  449،  446،  445،  443 :ك الصفحات أتيت هبذه األرقاملولذ
462  ،465  ،466  ،467  ،474  ،475  ،479  ،498  ،499  ،500  ،501  ،502  ،
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 . 

، شيء لّ مل أستقصي كُ  يناألمثلة فإنَّ و على سبيل النماذج و هذا الكم اهلائل من النقوالت ومن النصوص ه
من و ما اعتمد عليه من فكر النواصب ومن كتبهم و  ّمد ابقر الصدرحم دإبمكانكم أن تستقصوا ما نقلُه السيِّ 

 سالم، هذا إومناذج بني أيديكم عرضته أمثلةجئت به و ا الذي ذههم ومن حديثهم ستجدون أكثر من هفق
 وأ� بينت لكم سرية أمري ،على فكر النواصب يسالماد اإلص؟ نؤسس االقتتقولون أنتمدي أصيل ماذا مَّ حمَُ 
ب لَ طَ لِ جت رَ ا خَ منَّ إِ  - ويبني - راً طِ  بَ َال رًا وَ شِ ج أَ خرُ  أَ  ملَ ّينِ إِ  ( :؟ذا كان شعارهُ االشهدءا مسيِّد  ,ملؤمننيا

 ِيب أَ  لّي ابنَ  عَ ِيب أَ ي وَ دِّ جَ  ةِ سريَ ري بِ سِ أَ ر وَ كَ نْ مُ ـن الى عَ �َْ أَ وَ  فُرو عمَ ـلر ابِ يد أن آمُ رِ ي أُ دِّ جَ  ةِ مَّ  أُ ح ِيف َال صْ اإلِ 
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تقولون يل هذا هو  ملنهج احلسني! خمالفةٍ  ف بطريقةٍ ؤلَّ الكتاب مُ  اذ، ههذا هو شعار احلسني ,) بالِ طَ 
ابن  ه وأبيه عليّ حلسني أن يسري بسرية جدّ ا هذا هو شعار !؟..ماذا تقولون أنتم  يلاألصالـُمَحمَّدّي اإلسالم 

د حممَّ  دخصوصًا وأن السيِّ ، واضح ةى العمري؟ موقفُه يف الشور بلاط  ابن أيبما هي سرية عليِّ ، أيب طالب
ي نظاٍم فعلى أ, نظاٍم اقتصادي إسالميعن و  ةم دولة إسالمير وأن حزب الدعوة يتحدثون عن قياابقر الصد
م الذي ال ندري ا اإلسالذهصيل أم إىل األالـُمَحمَّدّي إلسالم ا اقتصادي ينتمي إىل على نظامٍ ؟ اقتصادي

مبنهج  لهُ  إىل هذا اإلسالم الذي ال صلة ,املشوه اإلسالم اذهإىل  ,م اهلجنيالاإلس اذهماذا نسميه إىل 
 لياألصالـُمَحمَّدّي هو اإلسالم  ينأ :فأ� أسأل ؟! ةرت عاٍد ملنهج الكتاب والع مُ مٌ الة بل هو إسرت والع باالكت

 .األصيل هو هذا هنيئاً لكم بهالـُمَحمَّدّي ! إذا كان اإلسالم الذي انتقدُه هو هذا؟

صدر د ابقر المَّ حم دالعملية للسيِّ  الةسالر  ,) ضحةاالفتاوى الو ( حون هبا أيضاً جّ يت يتبوهذه الرسالة العملية الَّ 
ث عن أصول حني حتدَّ ، يدميال 1992 /دار التعارف للمطبوعات  طبعة طبعةال هذهِ و  ،عليه هللاِ  رمحةُ 

  لهُ وحيقّ  ,، حني حتدث عن أصول الدين جاء� أبصوٍل جديدة)الرسول (  :جديدة الدين جاء� أبصولٍ 
 ، ولذلك املراجُع بعدهاشاعرة واملعتزلةمن األ فها هي األخرى جاء� هبا الطوسير عيت نذلك فتلك األصول الَّ 

د ابقر حممَّ سيِّد فجاء� ال ،مةث يف احللقات املتقدِّ يد احلمرّ و  الوا عنهاق صل اإلمامة فقالوا ماأب يضًا عبثواأ
وعد  ,)الرسالة  ،الرسول ،سل( املر  :، حىت يعتقدوا هبافني؟ للمكلَّ منالعملية لِ  تها يف رسالتهِ ثبَّ  الصدر أبصولٍ 
ام الرضا اإلم، صيلاألالـُمَحمَّدّي هذا هو اإلسالم ،  من شؤون الرسالةموعة كبريةٍ من بني جم اإلمامة شأ�ً 

د ابقر الصدر حممَّ سيِّد وال ,) يامِ السَّ  هُ رعُ فَ وَ  يمِ االنَّ  مِ َال سْ اإلِ  سُّ أُ  ةُ امَ مَ اإلِ : ( ف يقولير والرواية يف الكايف الش
؟ الرسالة أصٌل أساسٌ  تنا أنَّ يف روا� ,هل هناك يف أحاديثنا ،) رسل ورسول ورسالةمُ ( م أصول الدين إىل قسِّ يُ 

، يف , الرسالة مبا هي هي، هذا منطٌق قطٌيب صرفقضية االهتمام ابلرسالة ، هذهِ هذا املنطق هو املنطق القطيب
يت هي القول البليغ الَّ كبرية الز�رة اجلامعة ال د؟مَّ حمَُ  رت آلِ �ز يف أي ز�رة من  ,يٍث يف أي روايةأي حد

ا خصوصيات  هل رسالة، و ) رسل ورسول ورسالة مُ ( ، طق األعوجنهذا امل% مع 100قض بدرجة الكامل تتنا
 د ابقر الصدر وهذهِ مَّ حم دماذا قال السيِّ ؟  اخلصوصيات اإلمامة، وماذا قال عن الرسولواحدة من هذهِ  كثرية

 ى هللاُ صلَّ  يبّ د ابقر الصدر عن النَّ حممَّ سيِّد ماذا قال ال ,ب الدعوةعقائد حز  هذهِ ، هي عقيدُة حزب الدعوة
ذه داً هبمَّ حمَُ  فُ ر عسبة يل أ� ال أابلنِّ ؟ ال ه أوب دونتقٌد الذي تعمَّ حمَُ  اذهل ه :؟ أ� اسأل املشاهدينعليه وآله

 .نكموصاف فذلك شأداً هبذه األمَّ فون حمَُ ر عم تتإذا كنتم أن ,وصافاأل

هذه يادية من تالعا ل احلالةثِّ يب ميُ النَّ  كان شخصُ و (  :؟د ابقر الصدرحممَّ  دماذ يقول السيِّ  )65(يف  
ُلو ِمن  ﴿ ,مم أو غري منظَّ نظَّ مُ  تعليمٍ  تلقى أيَّ ي ومل ,ناحية فلم يكن قبل البعثة يقرأ ويكتبال َوَما ُكنَت تـَتـْ

ْبِلِه ِمن ِكَتاٍب َوَال َختُطُُّه ِبَيِميِنَك ِإذًا  ْراَتَب اْلُمْبِطُلونَ قـَ لو  هؤالء علماؤ� ،املعىن اذالتعطي ه اآليةُ  - ﴾ الَّ
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 يعتقدهُ ث عن الشيء الذي كان تتحدَّ  اآليةُ ، آخر البيت لفهموا اآل�ت بشكلٍ  لهرجعوا إىل حديث أ
ْبِلِه ِمن ِكَتابٍ  ﴿ -للناس  ما كان مرئياً  ,اسلنَّ ا ُلو ِمن قـَ  -َوَال َختُطُُّه بَِيِميِنَك  - أمام الناس - َوَما ُكنَت تـَتـْ

ْراَتَب اْلُمْبِطُلونَ   -أمام الناس  مستوى ثقافة الرسول  ين دليٌل واضح علىوهذا النص القرآ - ﴾ ِإذًا الَّ
 .ثقافة الرسول كان مستوًى هابطاً يعين كان مستوى  - قبل البعثة

يكن قبل  ادية من هذه الناحية فلماالعتيالة ل احلثِّ يب ميُ النَّ  كان شخصُ و  :اية البد نم ةة اثنيأ� اقرأ لكم مرَّ 
ْبِلِه ِمن ِكَتاٍب َوَال َختُطُّهُ  ﴿م أو غري منظم نظَّ تلقى أي تعليم مُ ي البعثة يقرأ ويكتب ومل ُلو ِمن قـَ  َوَما ُكنَت تـَتـْ

ْراَتَب اْلُمْبِطُلونَ   بعثةلثقافة الرسول قبل الى مستوى عواضح  دليلٌ  رآينوهذا النص القُ  ﴾ بَِيِميِنَك ِإذًا الَّ
على أي حال  هُ رآن ألنَّ ة القُ برابنيّ  ؤمنُ حقِّ من ال يُ  حاسم حىت يف وهو دليلٌ  - مستوى هابط ينيع -

 على ما قال ض أحدٌ رت يع وأترخيه فلم اس حبياتهِ إىل أعرف النَّ ث بهِ وحتدَّ  يب على بين قومهِ النَّ  نٌص أعلنهُ 
ايف الذي كان قان النشاط الثو لأ  مل يساهم قبل البعثة حىت يفيبنَّ  النَّ ل نالحظ أ ما ادعى بأحدٌ ر مل ينكو 
 مانتهِ وأ قيةلُ اخلُ  تهِ ا يف التزامز عن أبناء قومه إالَّ متيُّ  ر عنه أيّ ؤثَ مل يُ و  وخطابة عرٍ ش من ومهِ ق ًا يفعئاش

 أبي شيءٍ  الناس من حولهِ  حيسّ  دون أن قومهِ  البعثة يف قد عاش أربعني سنة قبلو  هِ تعفّ و  صدقهِ و  ونزاهتهِ 
 .ستوى الثقايف كان هابطاً املف - لك السلوك النظيفيزه عنهم سوى ذمي

طع بشكل اقالصدر سيِّد ال - مه للقراءة والكتابةم تعلُّ حبكم عد ومل يتيسر لهُ : ؟اذا يقولم )66(صفحة 
ومل  -الدعاة  عقائدُ  هذهِ و  وةفكري حزب الدعمُ  عقائدُ  هذهِ ، يقرأ ويكتبيكن  رسول هللا مل قاطع من أنَّ 

كما   ،سيحيةليهودية أو املا الدينيةِ صوص ن من الاً ئيقرأ شي والكتابة أن مه للقراءةلُّ عحبكم عدم ت يتيسر لهُ 
كارها فيف أ كانت وثنيةً   ةمكّ  ألنَّ  ةئريق البيط ملحوظ من تلك النصوص عن شيءٍ  ب إليه أيُّ مل يتسرّ 

-شكال من األ مل يدخل الدير إىل حياهتا بشكلٍ ي و داملسيحي أو اليهو  إليها الفكرُ  باداهتا ومل يتسرّ وع
واملسيحي للوحظ ي دادر الفكر اليهو مص لىعلالطالع  جهدٍ  قد بذل أيّ  يبُّ ان النَّ كو  ول: قولي إىل أن
ي يف جمتمٍع وثين شبه مّ ذلك على يد إنسان أُ  لّ وقد جاء كُ : )67(قول يف صفحة ي إىل أن -ذلك 

ذكر فضًال عن أن يكون مبستوى القيمومة عصرِه وكتبِه الدينية شيئًا يُ  رُف من ثقافةِ معزول ال يع
 .ما قاله من كالمٍ  إىل آخرِ  - والتصحيح  والتطوير

، سيعرتض البعض خف الفكريبل من السُّ  ,العقائديةِ  ه بنفس هذا املستوى من السطحيةِ لُّ ور كُ كذ املوالكالم 
هذا لتفكري و اذا ة قالوا أكثر من ذلك مسوا همَّ ئِ األَ  ,) من السخف الفكري ( :العبارة ملاذا تستعمل هذهِ 

 .اذيب ولعنوا من يعتقد بهكوه ابألعتقاد مسّ اال
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يف  لذي قرأتهُ ا راءهذا اهليف  !؟صيلاألالـُمَحمَّدّي د وأسأل أين هو اإلسالم مَّ حمَُ  أقرأ لكم الروا�ت عن آلِ 
يت صدر والَّ د ابقر المَّ حم دالرسالة العملية للسيِّ واضحة، الرسالة العملية الفتاوى ال أصول الدين يف هذهِ 

 .ا بعض الدعاة حىت إىل وقتنا هذايتمسك هبا رمب

 سة األعلمي للمطبوعات,منشورات مؤسَّ  هاشم البحراين,سيِّد للمن تفسري الربهان, هذا هو اجلزء الثامن 
الرواية عن اإلمام الباقر ، )6(بدايتها يف صفحة  )2(قمت رقم يت رُ لرواية الَّ الرواية يف الصفحة السابعة وهي ا

إن  - أرَ قْ  يَـ َال ب وَ كتُ يَ  ول هللا ملَ سُ رَ  ون أنَّ مُ زعُ يَ  اسَ النَّ إنَّ  :يسألهُ  أصحابهِ  ، أحدُ سالمه عليهو  صلوات هللا
 :لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هللاُ  الَ د قَ قَ ك وَ لِ ون ذَ كُ  يَ ىنَّ أَ  ,م هللاهُ نَـ عَ وا لَ بُ ذَ كَ   :القَ فَـ  -؟  الباقرالناس يزعمون فماذا قال اإلمامُ 

ُلو َعَلْيِهْم آَ�تِِه َويـُزَكِّيِهْم َويـَُعلُِّمُهُم اْلِكَتا(  ُهْم يـَتـْ نـْ يَِّني َرُسوالً مِّ َب َواحلِْْكَمَة َوِإن َكانُوا ُهَو الَِّذي بـََعَث ِيف اْألُمِّ
 :الَ قَ  ب؟كتُ يَ أ وَ رَ قْ يَـ  ن أنْ سِ حيُ  يسَ لَ وَ  واحلكمة ابتَ م الكِ هُ مُ لِ عَ يُـ  يفَ كَ فَ  ،) ن قـَْبُل َلِفي َضَالٍل مُِّبنيٍ مِ 
لِتُنِذَر أُمَّ اْلُقَرى َوَمْن ( : لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هللاِ  ولُ ك قَ لِ ذَ ة وَ كَّ  مَ َىل ب إِ سِ نُ  :الَ ؟ قَ يمِّ األُ  ِيبُّ ي النَّ ا مسُِّ مَ لِ فَ  :لتُ قُ 

َكَذبُوا َلَعنَـُهم  : ( كذا قالواهة مَّ ئِ عتقد هبذه العقيدة األَ ي فمن -ك لِ ذَ ٌي لِ مِّ أُ  يلَ قِ فَ ة كَّ ى مَ رَ القُ  مُّ أُ وَ ), َحْوَهلَا 
 . إمامنا الباقرهذا كالمُ  ,) هللا

 ,ه إىل أعداء أهل البيتتوجّ ي اللعن اذا اللعن فهأمَّ  !ب هنا كذابً علمياً ذَ د ابقر الصدر كَ مَّ حم دالسيِّ  :أ� أقول
، صحيح علماء ألهل البيت ث عن املخالفنيهو يتحدَّ ), اس يزعمون نَّ الإنَّ (  :حني يقولل ئلساا اذه ألنّ 
ا األحاديث التفسريية و ضرف مأل�َّ  لألقواا لفكر الناصيب التزموا مبثل هذهِ م ابرهة كثري منهم حبكم أتثُّ يعالش

، ا قال النواصبم ن حبسبِ رآلقُ ا رواوفسّ  حاديث التفسرييةا األو ضرف ,ل الناصيبالم الرجحبسب قواعد ع
املأزق  يف ، اجلميع فعلوا نفس الشيء، وقعواجلميعا د ابقر الصدر وبقية املراجعحممَّ  دوهكذا فعل السيِّ 
هذا ا أقول إمنَّ  ,ك يف نوا�هم ولذا ال جيوز لعنهم مثلما جاء يف الروايةشكِّ نُ  ال نستطيع أن، ةالناصيب حبسن نيّ 

عن الذي يعتقد ، للعقيدةا هبذهِ  إلمام املعصوم لعن الذي يعتقدُ ا من أنَّ  لو قيشتبه البعض فا قد يمبَّ رُ  كالم إذْ ال
(  :البيت لهأل نياًال عن املخالفهذا السؤال وهذا اللحن كان سؤ  ، ألنَّ ف أهل البيتالعقيدة ممن خيال هبذهِ 

  فـََقال: َكَذبُوا َلَعنَـُهم هللا ). ,إنَّ النَّاَس َيزُعُمون أنَّ َرُسول هللا َمل َيكُتب َوَال يـَْقَرأ

؟ وإذا كان كون بهِ ا تتمسّ اذفلم بونهكذِّ فكر ويُ هذا ال نونة يلعمَّ ئِ إذا كان األَ  :ركفهذا المن يقبل قول لِ أ� أ
حينما  !؟.. األصيلالـُمَحمَّدّي ل اإلسالم ثِّ ة فهل هذا الفكر ميُ مَّ ئِ ٌب بِه من قبل األَ كذّ هذا الفكر ملعوٌن مُ 

 هو فهمه دليلهُ  ؟د ابقر الصدر على كالمهِ مَّ حم دما دليل السيِّ  ..؟! لياألصالـُمَحمَّدّي  مال اإلسقدُه أنتقدُ أنت
   إىل حدٍ ابلفكر القطيب ؟ أتثرهُ السبب ما هو ،نفهم القرآ يف تي، مل يرجع إىل روا�ت أهل الب�تاخلاطئ لآل

ك ولذل ، يف حوزاتنا املنهج شافعيٌ يةعشيالدينية الرمسية الود يف املؤسسة وجملاعه للمنهج الشافعي ابكبري وات
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 كثرياً سيِّد  ا أسهب المب، ر قر الصدرد ابحممَّ  ث عنه السيدذا لقول الذي حتدَّ مراجعنا وعلماؤ� يتبنون نفس ه
 .هللا لث عن املستوى الثقايف اهلابط لرسو وحتدّ 

 ابَ أَ  ألتُ سَ  :الَ قَ  :الصويف دٍ ة عن جعفر ابن حممَّ ايلرو ا ,ىلو واية األلر ا )6(يف نفس الكتاب صفحة  ة اثنيةايرو 
 ِيبُّ ي النَّ ا مسُِّ مَ لِ  ,هللا ولِ سُ  رَ  ابنَ �َ  :لتُ قُ فَـ  – ة عن اإلمام اجلوادايهذه الرو  - اضَ الرِّ  يِّ لِ عَ  د ابنِ مَّ ر حمَُ عفَ جَ 
ي ا مسُِّ منَّ إِ  هُ ون أنَّ مُ زعُ يَ  :لتُ قُ  -ن خيالفون أهل البيت ييقول الناس الذ ما - ؟اسول النَّ قُ يَـ  امَ  :القَ فَـ ؟ يمِّ األُ 
تكذيب آخر من  اذه - هللا ةُ عنَ م لَ يهِ لَ ا عَ و بُ ذَ كَ   :يهلَ عَ  هللاِ  واتُ لَ صَ  الَ قَ ، فَـ بتُ كْ يَ  نن أسِ  حيُْ ه ملَ ي ألنَّ مِّ األُ 

سالم هذا اإلهو  ,ليصاأل يّ دمَّ حَ مُ ـو�ا ابإلسالم السمّ تُ  عقيدٌة معلونة مكذوبة ،نولع معصوم آخر
 .لع الكمشَ  ههنيئاً لكم به اخذوه كل ليصاأل يدمَّ حَ مُ ـال

ي األُمِّ : َيزعُ قُلتُ  ؟َما يـَُقول النَّاس :فـََقال ا مسُِّ َقاَل َصَلواُت ِهللا ي ألنَّه َمل ُحيِْسن أن َيْكُتبُمون أنَّه ِإمنَّ ، فـَ
يَِّني َرُسوًال ( : ابهِ تَ كِ   مِ كَ  حمُْ ول ِيف قُ يَـ  هللاُ وَ ك لِ  ذَ ىنَّ أَ  ،َكَذبُوا َعَليِهم َلعَنُة هللا  :َعَليه ُهَو الَِّذي بـََعَث ِيف اْألُمِّ

ُلو َعَلْيِهْم آَ�تِِه َويـُزَكِّيِهْم َويـَُعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمةَ  ُهْم يـَتـْ نـْ  وهللاِ ؟! نسِ  حيُ ا ملَ هم مَ مُ لِّ عَ يُـ  انكَ   يفَ كَ فَ  ،) مِّ
ن ة مِ كَّ مَ ة وَ كَّ مَ  لِ هْ ن أَ مِ  انَ كَ   هُ ي ألنَّ مِّ ي األُ ا مسُِّ وإمنَّ  !ا�ًَ سَ ني لِ عِ بْ سَ وَ  ةٍ الثَ ثَ ب بِ تُ كْ يَ أ وَ قرَ هللا يَ ول سُ رَ  انَ د كَ قَ لَ 
 .) َوِلتُنِذَر أُمَّ اْلُقَرى َوَمْن َحْوَهلَا(  : وَجلَّ زَّ عَ  هللاِ  ولُ ك قَ لِ ذَ ى وَ رَ لقُ ا اتِ هّ مَّ أُ 

 انكَ   ِيبَّ نَّ  الإنَّ  :مالالسَّ  يهِ لَ هللا عَ بدعَ  بوأَ  الَ قَ  :الالرمحن ابن احلجاج قَ عن عبد  :عند� رواية )8(صفحة 
الـُمَحمَّدّي  أين هو اإلسالمُ  ,ويقرأ ما مل يُكتب الطالعه على الغيب -ب كتَ يُ  ا ملَ أ مَ قرَ يَ ب وَ كتُ يَ أ وَ رَ قْ يَـ 

راء الذي هذا اهللتمسك به أم ا الشيعة إىلأدعو و  ذي أدافع عنهل هو الياألصالـُمَحمَّدّي ؟ اإلسالم صيلاأل
ثونكم عن دِّ اآلخرون حيُ و د مَّ حمَُ  لِ ثكم عن آحدِّ أ� أُ  !؟نتمه ماذا تقولون أب يلعنون االعتقادو  ةمَّ ئِ األَ  بهُ كذِّ يُ 

 !األصيل ؟الـُمَحمَّدّي غريهم فأين هو اإلسالُم 

حلائري الذي كان فقيهًا حلزب اكاظم سيِّد   الية هللاآ ,) ة وقيادة اجملتمعماإلما ( الكتاب الذي بني يدي
 1995 /الطبعة األوىل  / ياملطبعة ابقر  /م احلائري اظكسيِّد  الناشر مكتب آية هللا ال، ةالدعوة اإلسالمي

 ، هنا)ستار لة حتت اجَّ فوائد وجود اإلمام احلُ : ( ) وما بعدها حتت عنوان140(يف صفحة  ميالدي /
ؤسسي حزب من مُ  د ابقر الصدرحممَّ  دالسيِّ ، هو عقيدتهِ  د ابقر الصدر وعنحممَّ  دعقيدة السيِّ  ث عنيتحدّ 

د على أساس البيعة مَّ حمَُ  على أساس بعيٍد عن آلِ  الذي أسس احلزبو  عوةل حلزب الدّ ه األوّ يوالفق الدعوة
عن احلكمة من  نداثم احلائري يتحاظكسيِّد  د ابقر الصدر والحممَّ سيِّد فقيهان من فقهاء احلزب ال ،والشورى
لن أقرأ بقية الكالم ميكنكم  ), اإلعداد النفسي لعملية التغيري الكربى :الفائدة األوىل(  :ةجَّ ام احلُ مغيبة اإل

 مُ الا هو اإلسذتقدون هذا إبمامكم؟ وهل هتع ؟ىل إعداد نفسيإمام حباجة ، فاإلللوقت أن تراجعوه اختصاراً 
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وكيف خناطبهم  ة الكبريةاجلامعلز�رة ا او ؤ ، اقر وكيف خناطبه ةجَّ ز�رات اإلمام احلُ ا ؟! اقرؤو األصيلالـُمَحمَّدّي 
 : (اطب هبذه العبارةهذا الذي خيُ  ,) مكُ لَ  يءٍ شَ  لُّ كُ   لَّ ذَ وَ  خلصوص (ا على حنو امام  زمانناطب إخنُ و  يعاً مج
 اطبونهؤالء الذين خيُ  ,) َوَأْمُرُه ِإلَيُكم (أمر هللا  ) ميكُ لَ إِ  هُ رُ مْ أَ وَ ( ، ) م يكُ لَ م عَ اهبُُ سَ حِ م وَ يكُ لَ إِ  قِ لْ اخلَ  بُ �َ إِ 
  ؟! ىل إعداد نفسيإطاابت حباجة ذه اخلهب

 . غيري الكربىاإلعداد النفسي لعملية الت :ألوىلالفائدة ا

  . الفكري وتعميق اخلربة القيادية عدادُ اإل :)142( صفحة يف - الفائدة الثانية

 كتابه فدك يف التاريخ يف ةر هد ابقر الصدر عن الصديقة الطاحممَّ  ديِّ ث الستحدَّ يا منستبعد هذا حين ال حننُ 
 ت والسبب يف ذلك أنَّ للكن بعد ذلك فشو  جهة األحداث الفكرة اختمرت يف ذهنها وانطلقت ملوامن أنَّ 

، مشروعهاهراء تعود فاشلًة ويفشل كر كان أذكى منها وكان ميتلك من املواهب السياسية ما جعل الزّ ب أاب
ذا عسًا هلتُ  ؟!لي األصديّ مَّ حَ مُ ـلاهذا هو اإلسالم ، فكري نفسي وإعدادٍ  إىل إعدادٍ  اجةٍ حب ةجَّ فلذا اإلمام احلُ 

 .ثون عنهالذي تتحدّ  لياألصالـُمَحمَّدّي صيل إذا كان هذا هو اإلسالم األالـُمَحمَّدّي سالم اإل

عض قيادات حزب الدعوة ب رب� عنم احلائري وخيُ اظكسيِّد  ث الضوا لنا الوثيقة الصوتية حيث يتحدّ ر عرجاًء ا
ذا كان يف التسعينات سجل ث هيدحلائري واحلاسيِّد ث الدِّ بعيد كما حيُ  من أ�م كانوا يعتقدون ومنذ زمنٍ 

 بيعة الغدير ما دون من أنَّ يعتق معض قيادات حزب الدعوة من أ�َّ ب نع� رب ات خيث يف التسعينيدهذا احل
 .لشيء آخر أو  ا للتبليغِ ذك ها هي بيعةٌ مامة واخلالفة وإمنَّ لإلهي بيعة 

 :الوثيقة وا هذهِ رجاًء اعرض •

وقبل تواجد حكومة إسالمية هنا : أ� قبل عشرين سنة تقريبًا أوائل جييت إىل إيران كاظم احلائريسيِّد  ال[ 
م الشاه كانحكومة إسالمية فما كان اكو ، هو كان هدفه حفظُه هللا حول أنّهُ أحد األخوة ، تكلم معي , أ�َّ

شكليته ، ن أن احلكومة اإلسالمية كيف تكونوهدفه يف هذا كا ,أن حيل مشكلة شكلية احلكومة اإلسالمية
ن نقول أنَّ حن :، قالَليَّ يف ذاك التاريخ هذا الرأي، فطرح عَ ؟ والوالية يف هاحلكومة ملن؟ كان هدفه هذاشنو 

، بس هو راح زايد قال حىتَّ للمعصومني حىتَّ البيعة ماكو والية حكومية ألحد ل، وقبمنشأ الوالية البيعة
ذاك الوقت أ� ما كنت أحس أن  ,يف ذاك التاريخ طرح هالفكرة عليّ  ,، حىتَّ لألئِمَّة هالشكلئِمَّة هيجلأل

ت خمطئ أن ,موال� :، بس قلت لهر هذا ما كنت أحس بيهيوم راح ينتهي وكيف يوّرق وكيف يثمهذا من 
هذا احلجي قد يقال بشأن حاكٍم غري معصوم غري من ُعّني شخصاً من ِقبل هللا سبحانه وتعاىل قد يُقال بيه 

عدول إذا قلنا بوالية ، والية الفقيه الفقهاء ُمتعدِّدونابعتبار أنّه خوب هم إذا قلنا ب ,حلل مشكلة التعدُّدية
؟ يصري فقيهني حيكمان نقول , من الَّذي يتعنيمتعددون خوب نقول؟أي شيٍء ، املؤمنني العدول ُمتعدِّدون
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البالد املفروض  ,؟ خو ما يصري, أو عدلني حيكمانما ممكن هذا ويل ذاك ويل؟ خو ما يصري يتخربط الوضع
وأحد  ؟ُمعّني ـعندئٍذ �يت هذا احلديث أّنه ما هو املرّجح وما هو ال، يها أن ُتدار من قبل حكومة واحدةب

هسه طبعًا ماريد  ,، هذا فد شي يف حده معقولالبيعة من نبايعُمعّني عبارة عن ـال اآلراء اللي ُتطرح هذا أنَّ 
و هناك حلول أخرى ماريد أدخل يف هذا حصر هبذا أأدخل يف حبث البيعة على العموم ويف حبث أن احلل من

سبحانه وتعاىل هذا  ا اّلذي ُعّني من قبل هللا، أمّ إمجاًال هذا حٌل يُطرح هناك، , هذا البحث مفّصلالبحث
عدديه حىتَّ هو ُمعّني من ِقبل هللا ماكو بعد تزاحم أو تعارض أو هيج ت، ما �يت هبذا احلجي، احلجي ما جيي

جيب أن نعرف مغزاها ومعناها  ، صحيح فكرة البيعة مطروحة يف الُقرآن ويف الرِّوا�ت بسنقول يُعّني ابلبيعة
 .حال أ� ابلقدر الَّذي كان إبمكاين أن أوّضح لذاك األخ وّضحت إّال أنّه مل يقتنع لِّ كُ ، على  شنو

خ الَّذي تكلَّم التقيت أبحد قادة حزب الدَّعوة يف ذاك التاريخ والَّذي كان ُمتأثِّرًا هبذا األوبعده جاءين أو 
ترى موال�  :هم أ� شرحت له قلت له ،ر بنفس فكرة ذاك األخ، فرأيت أنَّ هذا أيضًا متأثِّ معي هذا الكالم

خوب فتح حبٌث فيه أخٌذ وعطاء فيه  ,غري املعينني من قبل هللا ,هذا نقوهلا يف دائرة غري املعصومني ,هذا خطأ
ليست عندئٍذ  ، إّمنا البيعةُ  من ِقبل هللا هذا ما إله معىنأّما يف دائرة من هو ُمعنيَّ  ,حبٌث فيه حديٌث فيه كالمٌ 

إّمنا البيعة تُعطي نوعاً من إحكام وتوفيق ابعتبار أّن نكث البيعة الصحيحة حرام فيتأّكد  ,م ابلذَّاتمع املعصو 
ويل املعني من قبل هللا العلى هذا الرجال الَّذي يؤخذ منه بيعة أنّه إذا نكث زائدًا على أّنه َحُرم عليه خمالفة 

ون هذا العهد أو هذه البيعة بلي تشده أكثر إىل فقد يك ,زائدًا على هذا هم نكث العهد وهذا حراٌم اثين
أقول ابلنسبة  ,هذا مفاد البيعة ابلنسبة للمعصوم ,هذا حقيقًة البيعةهذا, ذاك الويل الَّذي هو ويلٌّ قبل البيعة 
ون ابلبيعة هذا ما فيه فرد ابلنسبة لغري املعصوم قد يُقال أنّه الوالية تتك ,لغري املعصوم قد يكون شيء آخر

هلذه الفكرة  ذاك الوقت ما كنت أقّدر أنّه سيكونعلى كل حاٍل أ�  ,، لكن ابلنِّسبة للمعصوم هذاكلةمش
اخلاطئة بعدين هذه الشجرة اخلاطئة تورق وتُثمر وتصري أخطر وينتهي إىل أن يُّدعى أن ، أن يُّدعى شرعية 

،  احلسن عليه السالم تصاحل معهُ معاوية أ� هكذا مسعت أنّه يُقال معاوية هم احتماًال وضعه شرعي ألنَّ 
كر هم شرعي، علّي ما تصاحل مع أيب وهاي الفكرة إذا تبقى تدرون وين تنتهي مو فقط معاوية شرعي أبو ب

ن دز ابنه حسن مع هذيال يف احلرب؟ ؟ مو علّي كابكر؟ ما تصاحل مع عمر؟ مو علّي كان يصلي خلفهما
[. 

بعض  د الذي حيملهُ مَّ الفكر اخلاطئ واألعوج واملنحرف عن فكر آل حمَُ ث عن هذا ه احلزب يتحدَّ يها هو فق
مر وينتشر وهذا الكالم ما هو بكالمي ا الفكر بدأ يورق ويثذه :ل يتحدث يقو ُمثَّ , قيادات حزب الدعوة 

م حديٌث قدمي ، أين هو اإلسال اذ، ه التسعينات ليس حديثاً جديداً احلائري يفسيِّد ل للوهذا احلديث مسجّ 
 !؟ فيما يعتقدُه الدعاة !؟األصيلالـُمَحمَّدّي 
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األحاديث تدور يف حلقات  ومثل هذهِ  ,إىل القول بشرعية خالفة معاوية وبّني كيف أنَّ هذه العقائد أدت
صحيح قطعت  ,طيعقتأ� هنا ما قمت ابلو ، ثحزب الدعوة هذا هو فقيه حزب الدعوة هو الذي يتحدّ 

، أما ذاك الذي قامت به قناة  هي األمانة العلميةهذهِ ، الفكرة لِّ فاظ على كُ احل ولكن مع ,من الكالم جزءًا
وعن  ة العلميةث عن اخلياندَّ ، ولكن لنتحالفة شرعيةدينية أيضًا خمُ  ، وخيانةٌ علمية خيانةٌ  آفاق تلك خيانةٌ 

فاق التقطيع ليس من قناة أإن كان و  ,وخيانة علمية ة إعالميةقناة أفاق خيان فما قامت به، ة اإلعالميةاخليان
 هناك ،يجعتالي و لقة من ذلك الوااحل هذهِ يف أول  تل، التقطيع جاء من النجف مثل ما قتمحبسب ما عل

 .من هناك جاء التقطيع! على أي حال و�ه جمموعة من الثعالب ي عتيجواو 

  ..!!صيل األالـُمَحمَّدّي اإلسالم  :الكلمة أن أقف وقفة ليست طويلة على نفس هذهِ  أريد

 الدعوةحزب اس اطالعًا على أدبيات فأ� من أكثر النَّ ، اً عوة إطالقهذه الكلمة ليست من أدبيات حزب الدّ 
يف ، وال موجودًة يف أدبيات احلزب ليست ,) صيلاألالـُمَحمَّدّي اإلسالم (  :العبارة هذهِ  ة،لا مجلًة مجهفوأعر 
سيِّد ال، اخلميين رمحُة هللا عليهسيِّد من خطاابت وبيا�ت ال خذتبست وأُ العبارة اقتُ  ، هذهِ لفكريةا بنيته

حممدي يعين  اسالم �ب ,) حممدي ب( إسالم � :ابللغة الفارسية يستعمل هذا التعبري هِ اخلميين يف خطاابت
حىت  ,يف بيا�تهِ  ,يف أحاديثهِ  ,اخلميينسيِّد ال تكثرياً يف خطااب  دُ ري يرتدَّ بع، هذا التلياألصالـُمَحمَّدّي اإلسالم 
ة يق، فهنا حزب الدعوة كبيف إيران ورية اإلسالميةس اجلمهسيد أتعًا بقطعن، عارًا معروفًا يف إيراصار شِ 

م صطلحات إظهارًا منهم أ�َّ امل هذهِ فون وظِّ ويف بعض األحيان يُ  ,جلو العاماب اجلهات السياسية يتأثرون
جف  ميين يف النّ اخلُ سيِّد كان الحينما  ، على خالٍف اتم ابلكاملم �َّ مع أ ,اخلميينسيِّد منهج ال يسريون يف

سيِّد اه الموقف سليب اجتِّ  هُ ل كوني د ابقر الصدر من أنحممَّ  دكانوا على خالٍف اتم وهم الذين أقنعوا السيِّ 
صدر موقفه ر الد ابقحممَّ سيِّد  الغريَّ حينما ، حىت ث عنها يف وقٍت آخرة ميكن أن نتحدَّ القضيَّ  وهذهِ  !خلميينا

، عاةالكثريون من الدُّ  ايب جزئي المهُ  إجيابلكامل إىل موقفٍ  ابياً جيإليس موقفًا و  ,السليب إىل موقف إجيايب
سيِّد  ال، مداريتكاظم شريعسيِّد  ، فرموز حزب الدعوة كانوا يعملون يف أحضان الوكتبوا إليه كذلك من إيران

الشاه  ،احلكيم نسحمسيِّد اخلميين خصوصًا بعد وفاة السيِّد م الشريعتمداري موقفه سلٌيب جدًا من الاظك
زب اء البالط امللكي ورموز حريعتمداري يف أجو كاظم الشسيِّد  م شريعتمداري فكان الاظكسيِّد  أعلن تقليدُه لل

عن خريي أمل يكن مسئوًال التس د عليّ يخ حممَّ الشَّ  ،م الشريعتمدرياظكسيِّد  مع ال لعلى تواص كانوا  الدعوة
سيِّد  كانت من مؤسسات ال  يت، دار التبليغ اإلسالمي الَّ دار التبليغ اإلسالمي المية؟!سبليغات اإلدار الت

يخ حممَّد علّي التسخريي؟ كعتمداري املسئول فيها من هواظم الشريك يِّد سلبيًا من الس وكان موقفهُ  ان الشِّ
 .ثورة اإلسالميةاخلميين ومن ال
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لت دروسها بسبب احلوزة يف قم عطَّ  وال يوم واحد مع أنَّ  ل درسهُ عطِّ ي مل يُ م احلائر اظكسيِّد  نفس ال
سيِّد  ن يف أجواء الو ليعم واجلميع البقية الذين كانوا ,مييناخلسيِّد قناعٍة مبنهج ال ىمل يكن عل هُ ألنَّ  ,املظاهرات

 أ� هنا ال ،والبقية كذلكمدارس الشريعتمداري اظم احلائري كان يدرس يف كسيِّد  ري والادظم الشريعتماك
 .اصيل التاريخفت ث عنأريد أن أحتدَّ 

 امتطاها يتاملطية الَّ  هُ نَّ أب(  :مييناخلسيِّد ون عن العربّ علي الكوراين كانوا يُ  يخشد هادي السبييت و حممَّ 
ها وإن  معروفة هلا تفاصيل يةقضهذه ال، و النشرات الداخلية للحزب حىت يف اذيكتبون ه اوكانو ), عيون و الشي

 جزئيةٍ  لك صغريٍة وعند  لِّ أقف عند كُ  لتفاصيذه النت بصدد التاريخ هللو كُ  ,خبصوصها الكثرت األقو 
، مرادي عابراً  مروراً  عليها ا أمرُّ وإمنَّ  لتفاصيهذه الث عن يد لست بصدد احلينملصادر والواثئق لكنَّ اب آتيكمو 
سيِّد ولذا اإليرانيون كان موقفهم سلبيًا من ال ,ييناخلمسيِّد من العوة كان سلبيًا جدًا موقف حزب الدّ  نَّ أ

سلبية  بقيت نظرةً  يينماخلسيِّد ال عا ب، وبقيت نظرة اإليرانيني من أت موقفهُ د ابقر الصدر حىت بعد أن غّري حممَّ 
وا يف  كانت هلم حينما كانيتالَّ  ار املواقف السلبيةبتابع ,ابقر الصدر وإىل حزب الدعوة دحممَّ سيِّد إىل ال

سيِّد ميين ومن حركة الاخلسيِّد ة من اليبم الشاه كانت موافقهم سلوحىت الذين جاءوا إىل إيران أ�ّ ، النجف
  .اخلميين

ذلك  هذا املصطلح ويقتنصُ  اشي األوضاع فهو يقتنصُ ن ميُ ، ولكن ألجل أته معروفةذا حزب الدعوة قضيّ ول
 حزب الدعوة يرفض وإالَّ ، األصيلالـُمَحمَّدّي ثون عن اإلسالم من هنا يتحدَّ و  ,ر بعض احلقائقزوِّ ويُ عار الشِّ 

 .!!زئون هبا .بل يسخرون منها ويسته اً يعاً كامالً قطضاخلميين رفسيِّد عقائد ال

ن حزب الدعوة يعتقدون فهل أ ,ل جانبًا من عقائدهثِّ يف كتبِه متُ  مييناخلسيِّد ومناذج مما قاله ال أذكر أمثلةً 
  يتعقائد الَّ ال كل تلَّ ف كُ سخِّ يُ  هُ إنَّ ك؟ ل هل يعتقد بذهللا لُ د حسني فضحممَّ  دكبري السيِّ مرجعهم ال؟ بذلك

د حسني حممَّ سيِّد ، وكتب اللكذب والتزوير والتحريفا وا على، ولكن اعتاداخلميينسيِّد كان يعتقد هبا ال
   هللا موجودة.فضلُ 

 :عقائدهميين يف اخلسيِّد ال أذكر مناذج مما قالهُ س أ�

), حتت عنوان 52(، صفحة ييناخلمسيِّد لل فو وهو كتاٌب معر  ,) حلكومة اإلسالمية( ا هو كتاب اذه
 مقامًا حممودًا لإلمامِ  فإنَّ  - مام املعصوملإل - فإن لإلمامِ (  :؟اخلميينسيِّد ، ماذا يقول الالوالية التكوينية

 ) مكُ يٍء لَ لُّ شَ كُ   لَّ ذَ ( وَ  - ع ذرات هذا الكونيا مجكوينية ختضع لواليتها وسيطرهتدرجًة سامية وخالفًة تو 
فإنَّ لإلماِم مقامًا حممودًا ودرجًة سامية وخالفًة  -) م كُ يٍء لَ لُّ شَ كُ   لَّ ذَ وَ  ( مثلما يف الز�رة اجلامعة الكبرية
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تنا مقامًا ال مَّ من ضرور�ت مذهبنا أن ألئِ  وإنَّ  ع ذرات هذا الكونيكوينية ختضع لواليتها وسيطرهتا مجت
 .إىل آخر كالمهِ  ...رسل وال نيب مُ  بمقرَّ  ملكٌ  يبلغهُ 

؟ دون منقلِّ دات حزب الدعوة يُ اي، قاملطالب يستهزئ هبا مرجع حزب الدعوة الذي يقلدونه إىل اآلن هذهِ 
عاة عقائد والدُّ ال ذهِ يستهزئ هب هب يف كتهللا لُ د حسني فضحممَّ  د، السيِّ  هللاد حسني فضلُ حممَّ  ددون السيِّ قلِّ يُ 

 هذه أنَّ السيِّد اخلميين يعتقُد هبا أو ال يعتقد قائد بغض النظرعال ، االستهزاء هبذهِ ائدقعال ذهِ يستهزئون هب
  !؟األصيل الـُمَحمَّدّي اإلسالم  هذا هبا هل هو اءُ ، االستهز د يف روا�هتم يف أحاديثهممَّ حمَُ  آلِ  عقائدُ 

 طبعة طبعة مؤسسة الوفاء /ال هذهِ ، و )مصباح اهلداية إىل اخلالفة الوالية  ( :يناخلميسيِّد كتاٌب آخر لل  اذه
ا مبَ وَ  )ميض ( و  :حتت عنوان ),142(ا جاء يف صفحة اقرأ لكم سطوراً ِممَّ  ,ميالدي 1983 /الطبعة األوىل 

ني أمري املؤمنقدوة العارفني و مناك من البيان وآتيناك من التبيان ميكن لك فهم قول موىل املوحدين علَّ 
أي أمري  - فإنَّه ) راً اهِ ظَ  هللاِ  ولِ سُ ع رَ مَ ًا وَ نَ طِ اء ابَ يَ بنِ األَ  عَ مَ  نتُ كُ   : (نيعصلوات هللا عليه وعلى آله أمج

ية املطلقة الكلية والوال اخلالفةِ  والواليُة ابطنُ م صاحب الوالية املطلقة الكلية العليه السَّ  هُ فإنَّ  - املؤمنني
 لِّ مبا كسبت ومع كُ  نفسٍ  لِّ على كُ  لسالم مبقاِم واليته الكلية قائمٌ ا فهو عليه ،اخلالفة الكذائية ابطنُ 

 قيوميةٌ  ةٌ األشياء معيّ  لِّ بت ومع كُ سك مبا  نفسٍ  لِّ على كُ  فهو قائمٌ  -ؤمنني احلديث عن أمري امل - األشياء
 :فقال األنبياء أكثر خصهم ابلذكر ا كانت يفمَّ الوالية لَ   أنَّ ة اإلهلية إالَّ ة احلقّ يميو املعية الق إهليٌة ظلُّ  ظليةٌ 

د حممَّ  دالكالم السيِّ  اذه ,مييناخلسيِّد هذا كالم ال -  فهو مع كلِّ األشياءوإالَّ ) مع األنبياء ابطنًا  كنت(  
 .ويضحكون عليه والدعاة يسخرون منه وقيادات حزب الدعوة  وحزب الدعوةهللا لُ حسني فض

هذا  الدعوة ، فاستعمال حزباألصيلالـُمَحمَّدّي سميها ابإلسالم يُ و  ث عن هذه العقائديتحدّ  يناخلميسيِّد ال
 .ئداعقال هذهِ صطلح يف هذا املاخلميين يستعمل سيِّد املصطلح ال صاحبُ  ،تزوير وحتريف

 :تهُ هذه وصيّ 

كتبها   يناخلميسيِّد الوصية ال وهذهِ  ,م إىل آخر حلظة من حلظات حياتهما تقدَّ  لِّ هذه عقيدتُه وهي أقوى من كُ 
الطبعة  وهذهِ  ,ييناخلمسيِّد وصية وصية الهذه ال، اثنية وكتبها كتابةً  ا فيهوغّري  ةرجع مرة اثني كلوبعد ذ

 إىل حديث الثقلني ريشن يُ ؟ بعد أ رمحة هللا عليهمييناخلسيِّد ول الوصية ماذا كتب ال، يف أانتشارت أسوة
مظاهر مجالك  -؟ آلهو  دٌ مَّ من هم حمَُ  - آله و دٍ مَّ وسبحانك اللهم صلي على حمَُ احلمد هلل  ( :يقول

فهو قد شرح هذه  ,) هلِّ جَ ك أبَِ لِ َال ن جَ مِ و  هلِ مجَْ ك أبَِ الِ ن مجََ ك مِ لُ أَ سْ  أَ ّينِ إِ  مَّ هُ اللَّ  ( :يشري إىل - وجاللك
مظاهر  آلهِ  و دٍ مَّ حمَُ على  يهم صلاحلمد هلل وسبحانك اللَّ  -) شرح دعاء السحر ( املضامني يف كتابِه 

املستأثر منها الذي ك حىت ى فيِه األحدية جبميع أمسائسرار كتابك الذي جتلّ  جاللك وخزائن أو  مجالك
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ظامليهم أصل الشجرة عن على واللَّ  -املستأثر يتجلى فيهم االسم  األمساء حىت لُّ فكُ  - ال يعلمه غريك
 .إىل آخر الكالم ... اخلبيثة

فهذا االستعمال  ,األصيل )الـُمَحمَّدّي اإلسالُم  ( :صطلحهذا امليت يطلق عليها الَّ اخلميين سيِّد ئد الهذه عقا
 صاحبُ  !رزوّ استعمال مُ  لستعماهذا اال ،كتبوا هلا  ينالذي تستعملُه مذيعة قناة أفاق قطعاً ليس منها من الذ

 يت مرَّ ئدي الراقي من الرتهات الَّ اقعستوى الهذا املفأين  ،ملستوى العقائدي الراقيا هذا ث عنيتحدَّ  لحاملصط
 .؟!احلديث عنها .

 .مرتضى العسكريسيِّد ال :حزب الدعوةٌز من رموِز مر ا ذه

 رجعمع امل ا وقفةٌ يت عنونتهقات املتقدمة الَّ رون مر الكالم وابلواثئق يف احللمرتضى العسكري إذا تتذكسيِّد وال
 ىمرتضسيِّد سامي البدري تلميذ ال دق السيِّ الواثئ عرضت لكم يف اميدري حينحلكمال اسيِّد  املعاصر ال ينالدي

 ةما ليست لإلماُه يف بيعة الغدير أ�َّ مرتضى العسكري كانت عقيدتسيِّد ال ثنا عن أنَّ دِّ العسكري وهو حيُ 
ا كتبه فقد كتبها خالفًا مَّ ، أاتهِ م حيل أ�َّ ائكان يعتقد هبذا األمر منُذ أو   هُ ، وإنَّ ا هي بيعة للتبليغاخلالفة وإمنَّ و 

 عنه يف ثُ يدر اجلهنمي الذي مر احلااالستحم ,مصاديق االستحمار الديين هذا مصداق آخر منو  ،لعقيدتهِ 
 .مةدِّ قاحللقات املت

لمي الع اجملمع ,ت )بيلسة اخللفاء ومدرسة أهل ار د( حديث الكساء يف كتب م :الذي بني يدي باالكت
ث املوجودة يف كتب يدت واألحانقل مجيع الروا� باكتهذا اليف  ،ريرتضى العسكمسيِّد ؟ للملن  ,اإلسالمي

يف  اذ، وأ� ال أنكر هذا فقد ورد هسلمة حتت كساٍء يف بيت أمِّ  يب مجع أهل بيتهِ النَّ  يت تقول إنَّ املخالفني الَّ 
ُث عن حديث دَّ نا حني نتحنَّ لك ,عةقالوا هِ ذثت عن هيت حتدّ ت املوجودة عند� الَّ نا وهو أيضاً مجع الروا�تروا�

عن  ثُ ا نتحدَّ ، وإمنَّ حدثت يف بيت أم سلمة يتعة الَّ قث عن الواحدَّ نا ال نتد فإنَّ مَّ حمَُ  آلِ  ذوقِ  اء حبسبِ الكس
عة هلا خصوصياهتا قيٌث عن وادند� هو حع روفع، وحديث الكساء املهراءحدثت يف بيت الزّ  يتعة الَّ قالوا
 .هادة إىل عامل الغيب بكل أبعادهالشتتجاوز عامل ا ,حىت هذا العامل احلسي تتجاوزيت الَّ 

ت من كتب الروا� لَّ كُ ، مجع  ديثهذا احلنكر يُ  كتاب ألجل أنهذا الف ه ألَّ العسكري وكأنَّ  مرتضى
 ,ةمليف بيت أم س عباءةٍ  حتت , موضوع اجتماع أهل البيت حتت كساءٍ يف ت من كتبناالروا� لَّ كُ و  املخالفني

يث من  د األحانقل كلَّ  ، ما نقل احلديث هلساء يف بيت فاطمة حىت ما نقكحديث ال ا وصل إىلمَّ لكن لَ 
 )15(ث يف صفحة يدذا احلعن رفضِه هلو  ث عن إنكارهِ ، فقط حتدَّ ما نقلهُ ث يدا احلذب املخالفني وهتك

آية  ني على أنَّ يقالروا�ت السابقة يف كتب الفر تفقت ا :يقول ,أخرى ةٍ ايحتت عنوان حديث الكساء يف رو 
 ,لكساءهم ابه وإ�سد أجلس حوله أهل بيته وجلل نفقو  يف بيت أم سلمة هللا لهري نزلت على رسو التط
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 يفيةٍ راء بكهدار الزّ  القصة وقعت يف السند تذكر أنَّ  ةت روايٌة واحدة غري معروفوعارضت تلكم الروا�
ض ر عسندًا ومتنًا ومل نرى حاجًة للت ت الكثريةة الواحدة ال تناهض تلك الروا�ايالرو  أخرى غري أن هذهِ 

 .. كريمرتضى العس رب العاملني هللِ  ناقشتها وآخر دعوا� أن احلمدُ لذكرها ومُ 

إنكار  كتاب ألجلهذا ال، خالصة يكتب امسه مرتضى العسكريو  خالصة ما يريد ينتهي الكتاب هنا كأنَّ و 
رموز  ,هللا د حسني فضلُ حممَّ  ؟ كذلكحديث الكساء ما الذي ينكرونه من يت فاطمة!حديث الكساء يف ب

من أنَّين َما َخَلقُت َمسَاًء : ( ث الشريفيهو ما جاء يف هذا احلد ؟هذا احلديث الدعوة ما الذي ينكرونه من
 هذهِ  ,) اخلَْمَسة الَِّذيَن ُهم َحتَت الِكَساء ِإالَّ ِألْجِل َهُؤالءِ  -إىل آخر املضامني  -يَّة َوَال َأْرَضًا َمدِحيَّة َمبنِ 

 .قهمؤرّ يت تُ القضية هي الَّ 

أنتم  ,و� أنتمخربّ  ؟!ماذا تقولون أنتم ؟!األصيلالـُمَحمَّدّي إنكار حديث الكساء من اإلسالم  :أ� أقول
يستعملون هذا فحينما ، يدتُه هذه وهؤالء عقائدهم هذهصاحب املصطلح عق ،تابعون هذا احلديثالذين تُ 

، الكذبة البيضاء الكذب، التحريف، ديد�م التزوير، فون املصطلح وهذا ديد�مرِّ حيُ  املصطلح ويتلبسون بهِ 
 .ذلك لاوأمث

صطلح الذي وضعُه هذا املف حزب الدعوة ومثلما حرَّ  ,ف حزب الدعوة قيادات حزب الدعوةومثلما حرّ 
دٌة عقائده موجو و  املصطلح عقائد صاحبصيل هو الذي حيمل األ الـُمَحمَّديّ  نة اإلسالمُ معيّ  صاحبُه لداللةٍ 

 داقرؤوا كتب السيِّ ، اء من قبل مراجع احلزب، وعقائدُه هذه هي حمل استهز تهِ  بيا�، ويف خطاابته، ويفيف كتبهِ 
يت ناقضة للعقائد الَّ مُ  يتبط أتابلضّ  ,اضراتهِ حاديثِه وحمُ واستمعوا إىل أ ,ا إجاابتهِ و ؤ ، واقر  هللاد حسني فضلُ مَّ حم

هذا و  صطلح يتسرتون بههذا املخذون � هم ،صطلحهذا املصاحب  هوو  ويعتقدها مييناخلسيِّد اها اليتبنّ 
أ� هنا ، لتزوير والتزييف اللفظيا آخر على طيكم مثاالً وأع ،حتريف وتزييف وتزوير على املستوى املعنوي

ثلة ين آيت أبملكنَّ ليس يف حلقة واحدة،  ، ستطول احللقاتوإالَّ وكبرية  صغريةٍ  لِّ م يف كُ  بصدد أن أاتبعهلستُ 
 .لتزويرا علىو األكاذيب  ىمن هناك من واقعهم املزيف املبين علو  امن هن

 ,د ابقر الصدرحممَّ سيِّد هذا الشعار ينقلونُه عن ال ,هناك شعاٌر صدّع حزب الدعوة رؤس الناس به يف إيران
الدعوة  حزب شعار يرفعهُ هذا ال ،عاروأعتقد أن الذين عاشوا يف تلك الفرتة حىت خارج إيران مسعوا هبذا الشِّ 

هذا الشعار  ,الم )سكما ذاب هو يف اإل  ين( ذوبوا يف اإلمام اخلمي :مييناخلسيِّد اة الدائمًا خصوصًا يف حي
حديثًا وال وال  وال مكا�ً  ةً ي، ما تركوا زاو ار والكبار منهمغ، الصمكان لِّ دونه يف كُ ردِّ ، يُ مكان لِّ يكتبونه يف كُ 

 ,) ذوبوا يف اإلمام اخلميين كما ذاب هو يف اإلسالم(  :عار وحشروا فيها هذا الشِّ إالَّ مطبوعة من املطبوعات 
 :صدرقر الد ابحممَّ  دهذه وصية السيِّ ، ابقر الصدر حلزب الدعوة ألنصارهِ د حممَّ  ةوصية هي وصيّ هذه ال ن أنَّ م
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دها الدعاة يتملقون هبا عند اإليرانيني ردِّ مًا يُ ائود), ذوبوا يف اإلمام اخلميين كما ذاب هو يف اإلسالم ( 
 .اإليرانيني بسبب املواقف السابقةكان مسوداً عند   ياحلزب الذ ضوا وجهبيّ ريدون أن يُ يُ 

ه هلذا الشعار ومن أنَّ  اً يا مصدرًا حقيقكرو ذ ي  أنربن، أحتدى مجيع الدعاة من هذا امللدعاةا أ� أحتدى مجيع
ا و لينق لدعاة أنا عيأحتدى مج ,اهتمر كثريون كتبوا مذك  ,تبتكتب كثرية كُ   د ابقر الصدر!حممَّ  دصدر عن السيِّ 

 على أنّ  يت تدلّ لوثيقة الَّ ا أين هي ,ابلواثئق ,ال من أكاذيب ابلواثئق ,هذه الكلمة من مصدٍر واضٍح معروف
 ؟د ابقر الصدر قال هذه الكلمةمَّ حم دالسيِّ 

 هُ لكنَّ ,ا املضمونذهتالمذتِه إىل أتباعِه يف إيران جاء فيها شيٌء من  صدر وجه رسالة إىلقر الد ابحممَّ سيِّد ال
ًا وأخرجوا شيئ ,اخلميينسيِّد  بعد وفاة الر الرسالة إالَّ نشمل تُ و  أخفوا الرسالة ،ينقص كثريًا عن هذا املضمون

 .هذا موجود يف الرسالة قالوا اسالنَّ نشروه بني 

د ابقر الصدر إىل حممَّ سيِّد يت بعث هبا الورة الرسالة الَّ ص اعرضوا لنا رجاءً  ,اآلن أ� أعرض لكم الرسالة
حممود اهلامشي  درسالة موجودة عند السيِّ ال ذهِ ذته وأتباعه يف إيران وحبسب معلومايت النسخة األصلية هلتالم

 .د ابقر الصدر يف إيرانحممَّ  دمذة السيِّ المن أشهر وأبرز ت

 :رجاًء اعرضوا لنا هذه الرسالة

 
 .باعه يف أيران وهي خبط يدهد ابقر الصدر إىل تالمذتِه وأتحممَّ سيِّد يت بعث هبا الهذه صورة الرسالة الَّ 

, يف النصف من الرسالة نا السطور وهي سطور ثالثة تقريبًا يف اجلزء األخريل ضوار عرجاًء صوروا لنا وا
 :الثاين من الرسالة
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 .مييناخلسيِّد وصي بنصرة الد ابقر الصدر ويُ حممَّ  دث فيها السيِّ يتحدّ  رو هذه السط

 :مامكموهي مكتوبة أ ضوا لنا السطور فقط بشكل واضح حىت تكون واضحةر عرجاًء ا

 
يت اخلميين الَّ سيِّد مرجعية ال يضًا أنَّ يكون واضحًا أ جيب أنو (  :سأقرأ عليكم؟ يف هذه السطور ءاماذا ج

 ها والذوابنلتفاف حوهلا واإلخالص هلا ومحاية مصاحلمن اال دَّ وم البُ دت آمال اإلسالم يف إيران اليجسّ 
 ). هدفها العظيم يف وجودها العظيم بقدر ذواب�ا يف

 نشر إالَّ خفيت ومل تُ الرسالة أُ  ، هذهِ ر حزب الدعوة هذا التعبريوَّ ال مثلما زَ  ,)ا �بقدر ذواب : (هذه هي اجلملة
ر يف و ت األمدلّ وتبويف ت قد مييناخلسيِّد وحينئٍذ ال ضري يف نشرها فال ,هللا عليه رمحةُ اخلميين سيِّد بعد وفاة ال

 .إيران

سيِّد ذوابن يف مرجعية اليف جودها وال ,)والذوابن يف وجودها (  :الةسيف الر  الصدرسيِّد لالحظوا ماذا قال ا
وجودها العظيم بقدر  ن يفاب( والذو  ,هتي والذوابن يف مرجعمييناخلسيِّد لا وفارق بني الذوابن يف يناخلمي

حزب  ,) �ا يف هدفها العظيماب( بقدر ذو  ,ها يف اإلسالملِّ بكُ  هي ليست ذائبةً  ينيع ,) ذواب�ا بقدر ذواب�ا
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 ذوبوا يف ( :الشعار اذوا الكالم وجاءو� هبر حجبوها وزوّ ض وجهه عند اإليرانيني الرسالة ييبالدعوة ألجل أن 
 ). اإلمام اخلميين كما ذاب هو يف اإلسالم

 :صورة الرسالة أعرضوها مرة أخرى رجاءً  نا صورة الرسالة كاملةً ل ضوار عرجاًء مرة أخرى ا

 
 .هذه صورة الرسالة

 :سطور الثالثةرضوا لنا صورة العا

 
 .د ابقر الصدرحممَّ سيِّد خبط الهذه صورة السطور الثالثة 

 :مع الطباعة احلروفية رجاًء اعرضوا لنا السطور الثالثة
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 .هذه مع الطباعة احلروفية 

ام به حزب ريف الذي قحالتزوير والت الثالثة مع رو سطذه الهل ةيرضوا لنا الطباعة احلروفعًء اارج
 :الدعوة

 
ر مرة أكرِّ و  ,لرسالةا ورد يف يالذ والحظوا الكالم ،كما ذاب هو يف اإلسالم  يف اإلمام اخلميين: ذوبوا حظواال

ر كالتزوير الذي ويتز ا هو الذه ,، هذا تزويرلكالماذا صدر هلمبى مجيع الدعاة أن �توين أحتدّ  ينأخرى من أنَّ 
عة  لبيا سساأ فاسد على ساسٍ هذا احلزب بين على أ :مثلما قلت ,يقناة أفاق خبصوص ىقاموا به عل

بعد ذلك الظروف  ،حلزبا ة ورفض الشورى وخرج منيعبهذه الهو تربأ من  سهُ الذي أسَّ  شورى حبيث أنَّ وال
هذا الذي جرى على أرض  عقولكن هذا هو الوا ,سياسية ذلك أمٌر آخر حلزب يف عالقةٍ ا إىل ته يعودجعل

 .الواقع

د ابقر حممَّ سيِّد وا� حديثي الفتوى الصادرة من الطيت عرضت يف ت ابلنسبة للوثيقة الَّ اماملعلو للفائدة وألجل 
ين ولكنَّ  , مصادر عديدةموجودة يف ,وزةطلبة احل ىل حزب الدعوة اإلسالمية علىإالصدر يف حترمي االنتماء 

 :صادرهذه املواحد من  سأشري إىل مصدرٍ 
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 ألمحد / تعاو تعارف للمطبدار ال /اخلامس  اجلزء ,)ق ئيف حقائق وواث ةواملسري  د ابقر الصدر السريةحممَّ ( 
 .)216(، رقم الوثيقة )254(جلزء اخلامس صفحة ا وثيقة موجودة يفهذه ال / أبو زيد العاملي عبد هللا

س من ماخلا ءز ن هي موجودة يف نفس اجلزء يف اجليت عرضتها بني أيديكم اآلوابلنسبة للوثيقة الثانية الرسالة الَّ 
 .)538(رقم الوثيقة  ),519(ي مرت اإلشارة إليه صفحة ذالكتاب ال

والكثري رد وجلب الواثئق جلئتكم ابلكثري ام جللب املصاقولو كان امل ةئق موجودة يف مصادر عديدلواثا ذهِ هو 
  .هنا فقط بصدد احلديِث عن مناذج ينوالكثري لكنَّ 

�صيب على  على منهجٍ  ابطل سٍ سيتأ بمروراً  ,سيسلتأا لم حنن ابتدأ� من الفكر القطيب قبوالحظتُ  -
؟! كلُّ شيٍء هذه بيعةٍ  ةُ فأيَّ  ،وخرج من احلزب ونفس الذي بويع تربأ من البيعة ,منهج البيعة والشورى

  املفروض هكذا.، قد تفكَّك حينّئذٍ 
  !والحظتم الكذبة البيضاء على املرجعية -
  !والحظتم التزوير يف املصطلحات يف معاين املصطلحات -
د ابقر الصدر وكذب وتدجيل على حممَّ سيِّد والحظتم التزوير يف ألفاظ الشعارات فهو افرتاء على ال -

 .!!.وعلى اإليرانيني واحلبل عاجلرار اخلميينسيِّد ال
  : حزب الدعوة ءا واضحٌة يف أجو عالماتٌ  •

 :ليب الواضح من الشهادة الثالثةاملوقف السَّ 

د حسني مرجعهم حممَّ  ألنَّ  ,ألذانا هم حىت يفاإلقامة ويف بعض مراكز  لثالثة يففهم ال يذكرون الشهادة ا 
 يفسد ذكر عليٍّ  ،فسد الصالةالصالة يُ  يف إقامة ,فيت من أن ذكر الشهادة الثالثة يف اإلقامةهللا يُ  فضلُ 

, كزهما مر  ,مساجدهم ,سينياهتمعالمة واضحة يف حُ ال هذهِ ف األصيل!الـُمَحمَّدّي ، هذا هو اإلسالم الصالة
اضحة و  عالمة ، هذهِ بلهم لطمِس الشهادة الثالثةادة الثالثة وهناك سعٌي واضح من قِ هش، عدم ذكر المقارهم

 .الدعوة ويف مرجعهم وعند عمائمهميف حزب 

 !!من الرباءة من أعدائها املوقف السليب من ظالمة فاطمة و ية: العالمة الثان

 ,مرجعهم عاملهم مفكرهم قولوا ما شئتم فقيههم هللا لُ ني فضحسد ألبرز حممَّ ا واضحة والعنوانة يوهذه القض
ورسالٌة  هللا, د حسني فضلُ مَّ حم دواسعًا للسيِّ  اً ، ليس هناك من جماٍل كي نفتح ملفَّ ونه إىل اآلنلِّدقزالوا يُ ال 

 .ية موجودٌة على االنرتنتأتكدت من ذلك رسالة ابللغة الفارس وقد ةهي حقيقيو  ومنتشرة موجودةٌ 

 :ضوها لنا اعرضوا هذه الرسالةر عرجاًء ا
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إىل املسئول األول يف قبل  رييلتسخا د علييخ حممَّ  إيران الشَّ يف يت يوجهها أحد رموز حزب الدعوةالرسالة الَّ 

د علي التسخريي يف وقتها كان يخ حممَّ وجهها الشَّ ، الرسالة يُ ونيز اعة والتلفذ الالرجياين مسئول اإلسنوات عليّ 
 . كامل يف وقٍت الحقق إليها ونرتمجها بشكلٍ رمبا نتطرَّ ، شديدة، يظهُر فيها أذيتُه الجملمع التقريب رئيساً 

 :ا صورة الرسالة هذه صورة الرسالةرجاًء اعرضوا لن

 
 :ي بشكل واضحري ة التسخيت تظهر فيها أذيّ السطور الَّ  هياعرضوا لنا املوضع الذي ف
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 .ترجم لكم شيئاً مما جاء فيها الرسالة سأو املوقع أو املوضع من هذا ه

 :ضوها لنار عة اثلثة رجاًء اوإذا كانت هناك صور 

 
 صريح ..و   واضحلٍ ت بطباعة حروفية بشكجود يف الرسالة مثبّ هنا بشكل واضح املو 

 
اإلسالمية ي أحد رموز وقيادات حزب الدعوة ري التسخ عليّ  ديخ حممَّ ظهر فيها الشَّ يُ  ,الرسالة ابللغة الفارسية

قة الطاهرة يف يقوم به اإليرانيون من إقامة جمالس العزاء على الصدي ؟ مماظهر أذيتُه الشديدة من أي شيءٍ يُ 
ون سالفة احلصان ويف وقتها ر قول للذين يتابعون الرب�مج تتذكوأ� أ ,حتتاج إىل تعليق القضية ال م شهادهتا!أ�َّ 

أي جمموعة عندها خلل يف  ,أي اجتاه ,الفضائية ,يزب السياساحل ,ـمالعالِ  ,رفكّ ملا ,املرجع :مكقلت ل
، لل هذه اجلهة هذا الشخص فروا منهءة من أعداءها عندها خاماهتا والرب هراء وظالمتها ومقاعقيدهتا ابلزّ 

 .ذين مسعوا حلقة يوم أمس، للتذكروا سالفة احلصانو  ،شيء لَّ عوا منه كُ توقّ 

م كيت عرضتها قبل قليل بني أيدية الَّ يعرف اللغة الفارسية ويقرأ الرسالشديدة من  ظهر أذيةً فهذا الرجل يُ 
ظهرون ة يف إيران يُ يعالش ي من أنَّ ري نفس التسخ شديد وحسرة يف أذىً  هناك، ا عليكمهضوسنرتمجها ونعر 

  فاطمة. ىحز�م وأذاهم وجزعهم عل
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ول سُ ا رَ فَ د جَ قَ فَـ  اكِ فَ ن جَ مَ وَ  ,هللا ولِ سُ رَ  رَّ سَ د قَ فَـ  كِ رَّ ن سَ مَ  أنَّ وَ (  :إذا تتذكرون مفردات بر�مج احلماية
 ولَ سُ رَ  عَ طَ د قَ قَ فَـ  كِ عَ طَ ن قَ مَ وَ  ,ول هللاسُ رَ  لَ صَ د وَ قَ فَـ  كِ لَ صَ ن وَ مَ وَ  ,ول هللاسُ ى رَ د آذَ قَ فَـ  اكِ ذَ ن آمَ وَ  ,هللا
 ).يهبَ نْـ جَ  نيَ ي بَ ذِ ه الَّ وحُ رُ ه وَ نْ مِّ  ةٌ ضعَ بَ  كِ ألنَّ  - ائيةر هكما تقول الز�رة الز   - نهمِّ  ةٌ عَ ضْ بَ  كِ نَّ ِألَ  - ملاذا ؟ - هللا

رسالة هذه ال، ولذلك هو يكتب ذكر الفاطمي جيرح مشاعر السنةهذا الالس و اجمل من أن هذهِ  :إىل أن يقول 
، ال  القضيةفيف من هذهِ لتخا ,يةقضال ذهِ ة والتلفزيون عدم إظهار االهتمام هبذاعاإل ليطلب من مسئول

جواء وواقع لقطٌة وصورٌة من أ هذهِ ، دون يف العزاء الفاطميشدِّ شديد وراء أولئك الذين يُ يكون هناك انسياق 
 .ةحزب الدعوة اإلسالمي

 عاديه هو هذا اإلسالمُ أُ  و أهامجهُ  ينمتَّ احلديث عن أنَّ صيل الذي األالـُمَحمَّدّي الصور صور من اإلسالم  هذهِ 
  !؟.. األصيل يُّ دِ مَّ حَ مُ ـلا

 :بارضوا لنا صورة الكتع) ا احلوزة العلمية تدين االحنراف ب (اًء اعرضوا لنا كتا الكتاب رجاذه

 
 باكتهذا الولكن  ،ال شأن يل ابلتفاصيل ,أختلف ,ه أتفق مع الذي جاء فيينالنظر أنَّ  بغضِّ  باكتهذا ال
سني حد حممَّ سيِّد اجع الشيعة يف خمتلف البلدان خيرجون الر معلى العشرات والعشرات من فتاوى  يشتمل

 .كتاب الذي عرضتهُ هذا ال ،وحيكمون ابرتدادهِ  ,باملذههللا من  لُ فض

بيا�ت لكبار مراجع و  ات والعشرات والعشرات من فتاوىب فيه العشر اكتهذا ال مرة اثنية رجاءً  رضوهعا
ن و ماذا تقول ،من التشيع وجهِ خبر و  هللا لُ د حسني فضاد حممَّ تدر ، حتكم ابخمتلف البلدان الشيعيةالشيعة يف 

 فيما بينكم وبني هذا صراعٌ ، ال شأن يل ,أن اختلف مع اجلميع ,جلميعا فق معأ� ال أريد أن أتّ  ؟أنتم
 .و�ركم اتكل حطبكم الشيعية الرمسيةاملؤسسة الدينية 
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ة ينة الديسعد الشرعي هو يف املؤسعد الشرعي لكم فالبُ ثون عن البُ هو واقع موجود إذا كنتم تتحدَّ  اذولكن ه
حون صرِّ وأبختامهم الشريفة يُ  يديهمهتم خبطوط أوهؤالء مراجع الشيعة بيا� ,ية الرمسية ويف مراجع الشيعةالشيع

الم سن، فمن الذي ميثل اإلوهذا هو مرجعكم إىل اآل !!عيتش وخبروجه عن الهللا لُ د حسني فضداد حممَّ ابرت
قولوا يل أين هو اإلسالم  !؟.. أم مراجع الشيعة ة الناس أنتمل عند عامَّ صيل على األقاألالـُمَحمَّدّي 
  !؟..لذي أ� هامجتُه األصيل االـُمَحمَّدّي 

 1422 / ي املشهدي اهلامشد عليّ حممَّ  / الطبعة الثالثة ،) العلمية تدين االحنراف ةوز احل( هذا الكتاب 
 تحلسيين للمطبوعار ااد زيدة مع واثئق وفتاوى جديدة /مَ و  طبعة منقحة ميالدي / 2001جري قمري / ه
ات ر شعات والر لعشا او ؤ ب كي يقر ايعودوا إىل هذا الكت  أننيعن وللمتابيدميكن للمشاه لبنان / /بريوت  /

مراجع الشيعة من مراجع  من كبار ارطقتلف األيف خم ةمن مراجع الشيع تا�بيم والحكافتاوى واألمن ال
 مرتد!! هابرتداده أنَّ  اً أساس ،من التشيع وابرتدداهِ  كمون خبروجهِ حي دون اآلنقلَّ يُ  ذينالشيعة ال

  !؟.. صيلاألالـُمَحمَّدّي هو اإلسالم  فأين

  !؟..ما لكم كيف تكذبون 

 ! ..؟ الكذب والتزوير والتزييف إىل مىت يبقى هذا

ذٍن صغرية قرصة أُ  هذهِ  ,ءها بشيًا ال أعدُّ أذٍن صغرية صغرية صغرية جدَّ  قرصةُ  هذهِ  :يف ختام احلديث أقول
 .ظلمكانت دقٌة بدقة والبادي أ  وهذهِ  ,ادىتتمادون أمت ف!كُ أَ  وّ فُ كُ   ,لقناة أفاق القطبية

خاص إىل أبنائي وبنايت من غري الصنميني ومن غري  ها املشاهدون وحديثي بشكلٍ د معكم غداً أيُّ لقاؤ� يتجدَّ 
 ..ن االستحمار الدخيي و الدخييني الذين يرفض

 تعاىل يف حلقٍة جديدة من حلقات هذا الرب�مج .. شاء هللاُ ألتقيكم غداً إن 

 أترككم يف رعاية القمر ..

 أسألكم الدعاء مجيعاً ..

 ..يف أماِن هللا 


