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 قرصة أذن صغرية لقناة آفاق القطبية

 

 عرضت على قناة القمر الفضائية

 هـ1439مجادى االوىل  28 -م 2018/2/15اخلميس 

 

 .العنوان الثاين: قرصُة أُُذٍن صغرية لقناة آفاق الُقطبّية ✤

بَني أيديكم فيديو هو مقطع ِمن نشرِة أخباٍر بـُّثْت على قناة آفاق، وانتشر ابتداًء أعرُض  ★
 .هذا املقطع على الشبكة العنكبوتّية

 :لذي اقُتِطع منه هذا املقطعايف البداية دعوين أُعّرف ابلرب�مج  ✤

باشر هذا املقطع ُأخذ ِمن حلقة ِمن حلقات بر�مج [الكتاب الناطق] والذي ُبثَّ بطريقة البّث ا
ُ
مل

 على قناة القمر الفضائّية

بر�مج [الكتاب الناطق] هو جزء من بر�مج كبري عنوانه: ملف الكتاب والعرتة، ومل يكتمل هذا 
الرب�مج إىل هذه الّلحظة، فقد بقي ُجزٌء من أجزاء هذا الرب�مج والذي عنوانه: [خامتة امللف] 

 .أيديكمإذا سنحت الظروف يف األّ�م القادمة سأعرضه بني 



مقّدمة هذا الرب�مج ملٌف ُمفّصل عنوانه [ملف  بر�مج [ملف الكتاب والعرتة] لُه ُمقّدمة.. ●
حلقة ُمفّصلة وطويلة يف  27التنزيل والتأويل] وهو موجود على الشبكة العنكبوتّية مكّون من 

 .اثنية.. هذه ُمقّدمة بر�مج ملف الكتاب والعرتة 45دقيقة و 51ساعة و 60

 :بر�مج ملف الكتاب والعرتة يتأّلف من أربعة أجزاء

 28دقيقة و 30ساعة و 64حلقة يف  25): العقل الشيعي.. وهو ُمكّون من 1( اجلزء •
 .اثنية

 اثنية 17دقائق و 8ساعة و 117حلقة يف  56): الكتاب الصامت.. وهو 2اجلزء ( •

 57دقيقة و 37ساعة و 436حلقة وعدد ساعاته  163): الكتاب الناطق.. يف 3اجلزء ( •
 ..ملاثنية.. وإىل اآلن الرب�مج مل يكت

فيكون جمموع احللقات اليت ُقّدمت (يعين ِمن بداية ملف التنزيل والتأويل، إىل �اية اجلزء الثالث 
 .حلقة 271من ملف الكتاب والعرتة وهو الكتاب الناطق) عدد احللقات 

 .اثنية 27دقائق و 8ساعة و 679وعدد الساعات: 

ا العدد الكبري ِمن الساعات.. مع أّن أ� ال ُأطالب الذين يبحثون عن احلقيقة أن يُتابعوا هذ
املفروض ِلَمن يبحث عن احلقيقة أن يُتابع هذا العدد الكبري ِمن الساعات، ولكّين ال ُأطالب 
أحداً بذلك.. وإّمنا ُأطالب الذين يبحثون عن احلقيقة أن يُتابعوا حلقة واحدة وهي احللقة اليت 

املقطع الذي ُعِرض على قناة آفاق طوله دقيقة اثنية.. فهذا  11اقُتِطعت منها دقيقة واحدة و
من حلقات بر�مج [الكتاب الناطق] اليت طوهلا ساعتني  106اثنية! وهي احللقة  11واحدة و

 .اثنية 18وثالثني دقيقة و



الذي ُيريد أن يعرف احلقيقة كاملة عليه أن ُيشاهد وأن يستمع إىل احللقة بشكٍل كامل حّىت 
 يعرف أّنين حينما حتّدثُت عن أموال اليهود إّمنا أحتّدث عن هُتٍَم تُلقى يعرف ِسياق الكالم وحّىت 

علّي، ال أّنين أُقّرر هذا.. ويف احلقيقة لسُت ُمهتّماً للذي قامت به قناة آفاق.. فقناة آفاق وَمن 
وراءها أعرفهم جّيداً.. ديد�م التزوير والتحريف واألكاذيب والتسقيط.. وتلك ِصفٌة الزمتهم 

 .نذ بدا�هتم وإىل يومنا هذا.. ولكن الكثري من حمّيب أهل البيت ضغطوا علّي يف أن ُأجيبمُ 

 .فقناة آفاق هي اليت دّقْت الباب، والذي يدّق الباب عليه أن يتلّقى اجلواب

 .اثنية 11اثنية اقُتطعت منها دقيقة واحدة و 18دقيقة و 30يف ساعتني و 106فاحللقة  ●

ِمن أّي حديٍث طويل، ولكن علينا أن نقتطع الكالم الذي ُيشّكل الِفكرة  نعم ُميكن أن نقتِطع
الكاملة، وإّال ليس من الضروري أن ننقل ُكّل احلديث ِمن ُكّل احللقة.. ولكن على األقل إذا 
أرد� أن نكون صادقني يف النقل أن نكون على أمانٍة يف نقلنا لألقوال واآلراء واألفكار.. علينا 

لكالم الذي ُيشّكل الفكرة الكاملة من أّي حلقة من حلقات هذا الرب�مج أو من أن نقتطع ا
 .غريه

أّما أن جنتزئ جزءًا من الكالم ألجل توظيفه يف عملية تشهري أو تسقيط، فهذا الفعل فعٌل 
 .رخيص.. ولكن اجلماعة هذا أسلوهبم

 مثّ هناك شيٌء يكشف عن ُهزال هذه القناة،  ●

ذو  12) كان يوم 106ّدثُت به يف بر�مج الكتاب الناطق يف احللقة (فهذا احلديث الذي حت
 م2016/8/16هـ يوم الثالاثء املوافق 1437القعدة 



م يف نشرة األخبار العراقّية الرابعة عصرًا بتوقيت 2018/1/8وقد ُبّث على قناة آفاق بتأريخ 
 !..بغداد

ُمثّ إّن هذا الكالم الذي حتّدثُت به إذا أرد� أن نُناقشه، فاملفروض أن يُناقش يف بر�مج ِمن  •
برامج النقاش وليس يف نشرة أخبار.. فليس هو خرب من األخبار، وإّمنا هو جزء من بر�مج 

..!! وهذا يدّل على 2018.. وهم ُخيرجونه ويُظهرونه على األخبار سنة 2016مبثوث سنة 
ار هذه القناة وعلى هزاهلا.. وإّال فهل هذا من احلرفّية اإلعالمية يف نشرة األخبار أن يُقتطع افتق

 !جزء صغري ِمن بر�مج ُبّث قبل أكثر من سنة (ما يقرب من سنتني)؟

لذا أقول َمن أراد أن يعرف احلقيقة عليه أن يستمع إىل السياق بشكٍل كامل، وإّال ليس ِمن 
جتزئ املنطقي أن خيرج رجلٌ 

ُ
 ِمثلي على شاشات التلفزيون ويتحّدث هبذا األسلوب وهبذا النحو امل

 !ِمن حلقة كاملة

حكاييت مع حزب الدعوة طويلة.. والذين يعرفونين عن ُقرب (إن كانوا ممّن هم على عالقٍة يب  •
ن أو من كان ِمن جمموعة حزب الدعوة) يعلمون أّن حكاييت مع حزب الدعوة طويلة.. ُميكُنين أ

 :أّخلصها يف عبارة موجزة

 .وبني منهج آل ُقطب -كما أزعم   -إنُّه ِسجاٌل طويل ِعْرب الِسنني بني منهج آل حمّمد 

وتعّمدُت أن أستعمل كلمة (ِسجال) ومل أستعمل كلمة (صراع) ألّن ُمشكليت مع حزب الدعوة 
 .تصّورة أبّي صورٍة أخرىُمشكلٌة عقائديٌّة فكريٌّة، وليسْت سياسّية وال هي شخصّية، وال هي مُ 

 .يف البداية سأعرض لكم أشياء ِمن هنا وِمن هناك يف جّو هذا املوضوع ✤



مقطع ألحد ُمؤسسي حزب الدعوة وهو السّيد طالب الرفاعي ُحيّدثنا عن حزبه يف لقائِه  ★
 .على قناة البغداديّة، وُخيرب� عن أّن حزب الدعوة ليس شيعّياً 

وات أعرضها بني أيديكم كي أوّضح مقصدي ِمن خاليف الفكري هذه املشاهد وهذه الفيدي
 .والعقائدي مع حزب الدعوة

 !فهذا هو حزب الدعوة.. احلزُب ليَس شيعّياً والذي ُيصرّح بذلك ُمؤّسس احلزب

مل أقتطع جزءاً من كالمه كما فعلوا هم.. الكالم كامل وواضح: تصريح ِمن ُمؤّسس احلزب من 
 ! مع استدالالت ابألمساء واألرقام مع التوضيحاتأّن احلزب ليس شيعّياً 

ُمشكليت من هنا تبدأ وهنا أيضًا تنتهي.. فالذي حتّدث ليس ِمن خصوم حزب الدعوة، وهذه 
 !..القضّية يّتفق عليها أصدقاء احلزب وُخصوم احلزب: ِمن أّن احلزب ليس شيعّياً 

عين أّن حزب الدعوة حزٌب سّين، ولكّنه قطعاً حني أحتّدث أّن حزب الدعوة ليس شيعّياً هذا ال ي
ا بُِنيت على ال يتمّسك بفكر أهل البيت.. يتمّسك بفكر أهل البيت َعَرضاً.. أّما ثقافته فإ�ّ 

سلمني وخصوصًا ما كتبه وما طرحه سّيد ُقطب، والبقّية الذين هم على نفس امل االخوانثقافة 
 .املنهاج الُقطيب

بينهم على ُمستوى التنظيم يف املاضي، وِمن بينهم على ُمستوى فيديو آخر لشخص من  ★
 .اُحلكم يف احلاضر وهو عّزت الشابندر

  .أّما ِمن الذين ُيشاركو�م يف األجواء السياسّية ولكن ِمن ُخصومهم: السّيد إ�د مجال الدين

ور سياسي ): مقطع فيديو ِمن لقاء مع السّيد إ�د مجال الدين يف بر�مج سح1املقطع ( ★
 .سلمنيامل االخوانحزب الدعوة نسخة من  على قناة البغدادية، يقول فيه: أنّ 



): مقطع فيديو آخر ِمن لقاء آخر مع السّيد إ�د مجال الدين على قناة العربّية 2املقطع ( ★
 .سلمنياالخوان امليف بر�مج (نقطة نظام) أيضاً يتحّدث عن حزب الدعوة وأنّه ُنسخة من مجاعة 

السّيد إ�د مجال الدين حتّدث يف مجلة كالمه عن ُيوسف القرضاوي.. فلز�دة املعلومات،  ●
 :أقول

عنوا�ا: احلالل واحلرام  - الناصيب االخواينوفقاً للمنهج  -يوسف القرضاوي عنده رسالة عملية 
 يف اإلسالم

ة حلزب الدعوة..! وهذه هذه من ُمتبّنيات حزب الدعوة يف املكتبة الفكريّة، يف املنظومة الثقافيّ 
الرسالة العملّية قد كتب عليها أحد علماء النجف تعليقة (حاشية) وهو الشيخ: حسن 

 .اجلواهري

شيخ حسن اجلواهري كتب تعليقة على الرسالة العملّية ليوسف القرضاوي.. عّلق على مواطن 
شاهدُت هذا الكتاب  االختالف فيما بني الُسّنة والشيعة.. وكانت حاشية ُخمتصرة وأ� بنفسي

 !بيد شباب حزب الدعوة وكانوا يعملون مبضمونه، ابعتبار أّن هناك حاشية شيعّية

هذه هي األجواء اليت أشرُت إليها: من أّنين على خالف فكري وعقائدي مع حزب الدعوة.. 
ستغرب أن يقوموا ابلذي قاموا به.. وإن ُكنت على علٍم أّن شخصاً هو الذي خدع

ُ
هم ليس من امل

هبذه القضّية، هو الذي هّيأ هلم هذا املقطع كما وصلتين املعلومة.. أ� أعرف احلكاية ِمن أّوهلا 
 .إىل آخرها



وأقول للذين ُهم وراء هذا األمر يف قناة آفاق القطبّية: دعوين أفرتض أّنين مثلما تقولون، أّنين  •
ذا االفرتاء الذي تقولونه.. ولكّين على ارتباط ابملاسونّية وابليهود وإبسرائيل.. دعوين أقبل ه
 .أقول: إذا كان ذلك، فإّن ضرر ذلك يعود علّي أ� شخصّياً 

 !..أما أنتم فضرركم وصل إىل الواقع الشيعي منذ بداية أتسيسكم، والزال ُمستمرّاً إىل يومنا هذا

الِفكر، وأعراض الفكُر الناصيبُّ الذي طرحتموه يف الواقع الشيعي.. وقُِتل أُ�ٌس على أساس هذا 
ُهتكْت، وبيوت ُهدمْت، وأموال ُهدرت.. ُكّل هذا الذي جرى كان يف خدمة الفكر الناصيب.. 
وكان اجلميع ممّن اعتنقوا هذا الِفكر ُحياربون ِفكر آل حمّمد بكّل الوسائل..! ومل تقف احلكاية 

 .عند هذا احلدّ 

 فعلتم يف العراق؟! القضّية واضحة جّداً إىل أن وصلتم إىل اُحلكم.. وهل أ� حباجة للحديث عّما 

 :أقرأ عليكم سطوراً ممّا كتبه أحد قادتكم، وأحد مؤّسسيكم الكبار ●

 :179وقفة عند كتاب [اآلمايل] للسّيد طالب الرفاعي.. يقول يف صفحة 

(أرى أّن جنم اإلسالميني ابلعراق قد أخذ ابألفول. ورّمبا أمريكا ساعدْت يف ذلك، وبسبب 
شخصيات (عتاولة) ِمن الفاسدين، كأّمنا السّيد حمّمد ابقر الصدر اسُتشهد كي ُيصبح اجلعفري 
رئيساً للوزراء، مثّ املالكي �خذ حّصته منها، وينتهي كلّ شيء! لقد خدم صّدام حسني املوجودين 

فالصدر يف حزب الدعوة بقتل حمّمد ابقر الصدر، فإذا مل يُقتل الصدر آنذاك لقاموا هم بقتله. 
 .ال يقبل مبا حيصل اآلن وال يقرّه، بل حلاربه)

أعيد وأقول: حّىت لو صدقْت هذه االهّتامات منكم حبّقي فالضرُر يعوُد علّي.. وإذا ما أراد  ●
أن يّتسع فرّمبا يعود على عائليت.. فال أ� ممن توّرط يف الشأن السياسي ال يف السابق وال يف 



واء السياسّية ال ِمن قريب وال من بعيد، وال عالقة يل أيضاً أبجواء اّلالحق، وال عالقة يل ابألج
الزعامة الدينّية، ال عالقة يل أبّي مرجعّية ِمن املرجعّيات وال بتابعيها وال بوكالئها وال أبّي شأٍن 

  :هم هؤالء -إن كان �فعاً أو ضارّاً  -من شؤو�ا.. والذين هلم التأثري 

 .ُت منهم وال من أتباعهم وال عالقة يل هبم ُمطلقاً الزعماء الدينّيون ولس •

والزعماء السياسّيون واألحزاب السياسّية والتنظيمات.. وأ� ال يوجد عندي حزب وال تنظيم  •
شتغلني يف حقل السياسة وال عالقة بكّل هذا الواقع ال من قريب وال من بعيد

ُ
 ولسُت من امل

جتمع املدين وال ابلتجّمعات العشائريّة.. أ� شخٌص ُمنفرد، وكذلك ال عالقة يل مبُنّظمات 
ُ
امل

  .أعمل لوحدي، وال عالقة يل بكّل هذه التفاصيل

فلو صدقت االهّتامات حبّقي واالفرتاءات اليت تفرتو�ا فضرري سيكوُن حمدوداً.. أنتم ماذا فعلتم 
يمها.. وال أعتقد أّنين حباجة إىل وماذا جنيتم قبل احلكم واآلن يف احلُكم.. وإّمنا األمور خبوات

 .استدالٍل على ُسوء أوضاعكم اآلن يف العراق، فهذه القضّية ابتت معروفة واضحة لدى اجلميع

قتطع من 
ُ
جتزأ وامل

ُ
لذا أجد نفسي لسُت ُحمتاجًا ألن أطيل احلديث أكثر خبصوص هذا اجلزء امل

 .) من بر�مج الكتاب الناطق106احللقة (

ا حتّدثت به ُمذيعة األخبار يف قناة آفاق: من أّ�ا تتحّدث عن عدائي لكن لفت نظري م
حّمدي األصيل

ُ
 .لإلسالم امل

 !فهي حني حتّدثت عن ذلك ُتريد أن تقول أّن حزب الدعوة ُميثّل إلسالم احملّمدي األصيل

 .لقطات من واقع حزب الدعوة ✤



شاهدين لقطات من واقع حزب الدعوة كي نت
ُ
فّحص معاً هل هذِه الّلقطات أعرض بني يدي امل

هل تُنبئنا عن إسالٍم ُحمّمدّي  -اليت أعرضها واليت تتحّدث عن حقائق جرت على أرض الواقع  -
 أصيل، مثلما جاء يف اخلرب الذي قرأته ُمذيعة األخبار على قناة آفاق؟

ؤّسسون الذين أّسسو 
ُ
ا حزب الدعوة قبل أتسيس حزب الدعوة، األجواء اليت كان يعيُشها القادة امل

 !بعد ذلك.. ما هو حاهلم، وما هي األجواء اليت كانوا يعيشون فيها..؟

السّيد طالب الرفاعي ُحيّدثنا عن نفسه وعن اآلخرين، وبشكٍل خاّص عن السّيد حمّمد ابقر 
 !..الناصبّية االخوانالصدر وكيف أنّه كان يُوّجه الشباب إىل كتب 

 االخوانلقراءة كتب مجاعة  االخوانُيوّجه شباب  مقطع فيديو للسّيد طالب الرفاعي ★
سلمني

ُ
 !امل

إن كانوا من أتباع  -سؤايل للُمشاهدين.. وال شأن يل أبولئك الذين يعيشون حالة الصنمّية 
 :سؤايل للذين ُحيّكمون عقوهلم ووجدا�م وُحيّكمون وجدا�م، أقول -حزب الدعوة أو من غريهم 

فاعي: ُكتب سّيد قطب، حمّمد قطب، حمّمد الغزايل، حسن البّنا.. ما حتّدث عنه السّيد طالب الر 
وأضراب هؤالء.. هل هؤالء ُميثّلون اإلسالم احملّمدي األصيل؟!هل هذه الُكتب هل متثّل اإلسالم 

حّمدي األصيل؟
ُ
 !امل

 فهؤالء كانوا ُمشبعني ابلفكر الناصيب وبقدر ما هم ُمشبعني وّجهوا شباب الشيعة إىل هذا الفكر
 .الناصيب! (هذا كان قبل التأسيس)

 :لننتقل من مرحلة ما قبل التأسيس إىل مرحلة التأسيس ●



سلمني الناصبّية  االخوانُأّسس حزب الدعوة بنفس الطريقة اليت أّسس هبا حسن البّنا مجاعة 
ُ
امل

 !..اإلرهابية

ّيد حمّمد ابقر فقد ابتدأ التأسيس ابلبيعة وكان العمل على أساس الشورى، حينما ابيعو الس
الصدر! وحنُن يف فقه أهل البيت ال يُوجد عند� بيعة لغري املعصوم.. وأحتّدى اجلميع أن ُخيرجوا 

 .لنا نّصاً عن املعصومني يتحّدث عن بيعة غري املعصوم

ما جاء يف أحاديثنا إّما بيعُة حقٍّ للمعصوم، وإّما بيعة ابطل لِغريه، وإذا ما ابيع الشيعي فإمنا 
ع بسبب التقّية.. فهناك بيعٌة ابطلة يُبايع املؤمن بسبب التقّية، وبيعة حّق هي خاّصة يُباي

ابملعصوم.. وال ُيوجد نوٌع اثلث للبيعة يف ثقافة آل حمّمد.. فهل البيعة للسّيد الصدر لتأسيس 
حّمدي األصيل؟

ُ
 حزب الدعوة ُمتثّل اإلسالم امل

زب بعد ذلك؛ ألنّه حني دّقق بنحٍو علمّي يف ولذلك السّيد حمّمد ابقر الصدر خرج ِمن احل
 .مسألة الُشورى وجد أّن الُشورى ليس هلا من ُمستنٍد شرعي تكون أساساً لقيام حكومٍة إسالمّية

 :السّيد حمّمد ابقر الصدر له خرجتان ِمن احلزب •

لب خرجةٌ "تكتيكّية" ضحك هبا على السّيد حمسن احلكيم، وسُيحّدثنا عن ذلك السّيد طا ✦
 .الرفاعي

وخرجٌة حقيقّية حينما شّك يف أصل أتسيس احلزب، وأّن فكرة الُشورى لن تكون أساساً  ✦
شرعّيًا صحيحًا لقيام حكومٍة إسالمّية.. وهذا هو املنطق الصحيح، لذلك ترك احلزب.. وهذا 

عته، ألنّه أدّل دليل على ُبطالن أيّة بيعة لغري املعصوم.. فصاحب البيعة املفروض أن يتمّسك ببي
 !هو متأّكٌد منها، وإّال كيف ُيوّرط الناس أن يُبايعوه وبعد ذلك تظهر أّن هذه البيعة ال قيمة هلا



ما ُأّسس على ابطل سيكون ابطالً.. ما ُأّسس على فكر �صيب سيبقى ُمستمرّاً على طول اخلّط 
 .هبذا االّجتاه الناصيب

مهدي، وسّيد ابقر) وُهم ِمن أوائل الذين ابيعوا  السّيد ُحمسن احلكيم حرّم على ولديه (سّيد •
السّيد حمّمد ابقر الصدر على السمع والطاعة يف أجواء حزب الدعوة.. السّيد حمسن احلكيم 
حرّم على ولديه االشتغال يف أجواء حزب الدعوة.. وكذلك حرّم على السّيد حمّمد ابقر الصدر 

 .كيمابعتبار أنّه كان يف حاشية السّيد حمسن احل

سّيد ابقر احلكيم فعالً خرج من احلزب.. أّما السّيد مهدي احلكيم خرج ظاهراً وبقي على عالقة 
خفّية مع احلزب، والسّيد حمّمد ابقر الصدر أيضاً أظهر أنّه خرج من احلزب ولكّنه كان يضحك 

قوله أبو عصام على السّيد حمسن احلكيم.. (ُحيّدثنا عن ذلك السّيد طالب الرفاعي وهو ُيؤيّد ما ي
 .(عبد الصاحب دخّيل).. على قناة العراقّية)

مقطع فيديو ُمقتطف ِمن بر�مج (ُخطى) على القناة العراقّية يتحّدث فيه السّيد طالب  ★
الرفاعي عن أّن السّيد حمّمد ابقر الصدر مل يلتزم إلتزاماً حقيقّياً أبمر السّيد حمسن احلكيم حينما 

حزب الدعوة، وإّمنا كان خروجه من حزب الدعوة "تكتيك" حبسب تعبري حرّم عليه البقاء يف 
 .السّيد طالب الرفاعي

  :السؤال هنا يطرح نفسه •

هل السّيد حمسن احلكيم حّرم على ولديه (السّيد ابقر والسّيد مهدي) وحّرم على السّيد حمّمد 
 !الصدر العمل يف جّو اإلسالم احملّمدي األصيل؟



السّيد حمّمد ابقر الصدر الذي عّرب عنه السّيد طالب الرفاعي أبنّه (تكتيك) هل هو وهل موقف 
 !من اإلسالم احملّمدي األصيل؟

حّمدي األصيل؟! هل هو يف أتسيس حزٍب وفق املبادئ الناصبّية على البيعة 
ُ
أين هو اإلسالم امل

 !والُشورى خالفاً ملنهج أهل البيت؟

 !من حزب الدعوة آنذاك؟هل هو يف موقف السّيد احلكيم 

هل هو يف موقف حزب الدعوة الذي بقي موجوداً ابلرغم من أّن القائد الذي ابيعوه وهو السّيد 
 !؟-وإن كان حبسب الظاهر -حمّمد ابقر الصدر قد خرج من احلزب 

 .هذه اخلرجة األوىل للسّيد حمّمد ابقر الصدر

لفقهي يف األساس الذي ُأّسس عليه احلزب.. اخلرجة الثانية: بعد أن أعاد النظر يف اجلانب ا ●
فالسّيد حمّمد ابقر الصدر قد شّك يف األصل الشرعي لفكرة الُشورى، وأّن احلكومة اإلسالمّية 
ال ُميكن أن تتشّكل على أساس الُشورى وكان له نقاش مع السّيد اخلوئي هبذا اخلصوص كما 

 .يروي السّيد حمّمد ابقر احلكيم

شاهدينفالسؤال الذي ُأك
ُ
  :ّرره على امل

هل هذه الّلقطات ُختربكم عن إسالٍم حمّمدي أصيل؟! وهل كان حزب الدعوة على اإلسالم 
احملّمدي األصيل حني أصدر السّيد حمّمد ابقر الصدر فتوًى بتحرمي االنتماء إىل حزب الدعوة 

نهما على اإلسالم اإلسالمّية على طّالب العلوم الدينّية يف احلوزة العلمّية! من هو الذي م
  !احملّمدي األصيل؟



فإذا كانت القضّية (تكتيك) كما يقولون.. وتبقى لعبة (التكتيك) هذه.. فالشيخ مرتضى آل 
�سني مل يكن على عالقة حبزب الدعوة.. وهو اآلخر أصدر فتوى حبرمة انتماء طّالب احلوزة 

 .العلمّية حلزب الدعوة

سّيد حمّمد ابقر الصدر بتحرمي االنتماء إىل حزب الدعوة (عرض صورة الفتوى اليت صدرْت من ال
 اإلسالمّية على طالب احلوزة العلمية)

 :وهنا أقول

إذا كانت املسألة مسألة (تكتيك) أيضاً.. يعين فتوى غري حقيقّية.. فلماذا أحُد قياداِت حزب 
بسبب هذه الدعوة وهو الشيخ حسني معن خلع عمامته وإىل آخر ُعمره بقي من دون عمامة 

 !الفتوى؟! ملاذا فعل ذلك إذا كانت القضّية قضّية (تكتيك)؟

أتعلمون أّن السائل يف هذه الفتوى هو السّيد حسني آل السّيد هادي الصدر (وهو موجود  •
  ..حّي يف بغداد) وهو من أوالد عمومة السّيد حمّمد ابقر الصدر

 .هذا الشخص هو الذي ورد امسُه يف �اية الُسؤال

ض الصورة الثانّية والثالثة للفتوى بشكٍل حروّيف مطبوع) وهي عبارة عن سؤال موّجه من عر (
السّيد حسني حمّمد هادي الصدر إىل السّيد حمّمد ابقر الصدر عن حكم انتماء ُطالب احلوزة 

  .العلمّية إىل حزب الدعوة

ب وبعد ذلك أرسلهما إىل أتعلمون أّن السّيد حمّمد ابقر الصدر هو الذي كتَب الُسؤال واجلوا •
 !السّيد حسني الصدر؟



ابلنتيجة: هذه فتوى صادرة من السّيد حمّمد ابقر الصدر يف حترمي االنتماء حلزب الدعوة اإلسالميّة 
حّمدي األصيل؟

ُ
 !على طّالب احلوزة! فأين هو اإلسالم امل

قول: أين هو الدليل هم يقولون: أّن السّيد حمّمد ابقر الصدر ألغى هذه الفتوى بعد ذلك.. وأ
على ذلك؟ املفروض أن يُلغيها بفتوى أخرى، فأين هذه الفتوى؟! إذا قُلتم نقوالت.. فتلك 

 .أكاذيب األحزاب اليت عرفناها ِمن األحزاب الدينّية

من أكثر األحزاب يف العامل كِذابً وافرتاءً هي األحزاب الدينّية (الُسنّية والشيعّية) يستحّلون الكذب 
 !لحة احلزبألجل مص

فقيُه احلزب السّيد كاظم احلائري قال ما قال عنكم، وحتّدث ما حتّدث عنكم يف كتاٍب ُنِشر  ●
  أبمٍر منه وهو (قرار احلذف)

قرار احلذف) هذا الكتاب الذي كتبُه الشيخ فؤاد املقدادي صحيح هو طُِبع إبسٍم ُمستعار، (
عارضة.. ويف أّ�م املعار 

ُ
ضة كانت األمساء ُمستعارة عند اجلميع.. فُكتب وذلك كان يف أّ�م امل

إبسم مهدي النجفي. ولكّنين أعرف وأنتم تعرفون أّن الكتاب صدر ِمن مكتب السّيد كاظم 
 .احلائري

كما أّن السّيد حمّمد حسني فضل هللا يعرف هذه احلقيقة، ولكّنكم طلبتم منه يف ذلك الوقت 
خابرات العراقّية.. وهذه احلكاية كحكايتكم معي وصرّح يف اإلعالم من أّن هذا الكتاب وراء

ُ
ه امل

 .اآلن

يف ذلك الوقت كان الشيخ عبد الّلطيف اخلفاجي مسؤوًال عن اجلريدة اليت تصدر عن اجمللس 
 .األعلى الذي كان يرأسه السّيد حمّمد ابقر احلكيم وحزب الدعوة كانوا أعضاء يف هذا اجمللس



 أخبار جريدة اجمللس األعلى صدور كتاب (قرار احلذف) الشيخ عبد الّلطيف اخلفاجي نشر يف
 .والكتاب ُوزّع وانتشر يف الوسط العراقي آنذاك ويف الوسط العريب الشيعي يف إيران

وهو كتاب يشتمل على ُحماضرات وبيا�ت للسّيد كاظم احلائري قّررها ورتّبها ومجعها الشيخ فؤاد 
احلذف) واإلسم ُأِخذ من قراٍر صدر من قيادة حزب الدعوة املقدادي، وطُبعت بعنوان (قرار 

 .حلذف فقيه احلزب.. وأخرجوا السّيد كاظم احلائري من حزب الدعوة، وحينئٍذ بدأ يتكّلم ِضّدهم

فما حتّدث به السّيد كاظم احلائري الذي كان هو األعلم، وُكنتم ُتوّجهون الشباب إىل تقليده 
قولون أّن حزب الدعوة يسري على اخلّط السليم ابعتبار أّن مرجعاً أّ�م كان يف احلزب، وُكنتم ت

 ..على رأسه وهو السّيد كاظم احلائري

حّمدي األصيل أم ال؟
ُ
 !السؤال هنا: هل أّن السّيد كاظم احلائري خرج عن اإلسالم امل

هو وإذا كان السّيد كاظم احلائري على اإلسالم احملّمدي األصيل، ففي كتاب (قرار احلذف) 
 !يتحّدث عن احنرافكم وعن خروجكم عن جاّدة الشريعة

 !فمن هو الذي على اإلسالم احملّمدي األصيل: أنتم؟ أم السّيد كاظم احلائري؟

 وقفة عند [كتاب األمايل] للسّيد طالب الرفاعي أحد مؤّسسي حزب الدعوة اإلسالمّية ●

 :يقول 161 - 160آخذ هذه الّلقطة من كتابه يف صفحة 

جاءين صباحا السّيد عبد الكرمي القزويين وكان السّيد ابقر الصدر عندما سافر إىل مدينة (
الكاظمية ببغداد قد سّلمين دارُه ابلنجف، وكنت أُقيم فيها طوال فرتة غيابه، والحظُت وجه 

 -ر أي السّيد عبد الكرمي القزويين وهو ِمن تالمذة السّيد حمّمد ابقر الصد -القزويين ُمتغّريًا 



فقال يل: أمل تدِر أّن السّيد طلع؟! ويقصد أنّه ترك احلزب، فقلُت له: وإذا طلع ! ماذا يصري يف 
  :الدنيا؟! واستشهدُت حينها مبقولة أيب بكر الصّديق

 حٌي ال ميوت" هللاأال وَمن كان يعبُد حمّمدًا فإّن حمّمدًا قد مات، وَمن كان يعبد هللا فإّن "
 !)..ون ابقر الصدر فللفكر رٌب ال ميوتوأضفت: إذا كنتم تعبد

 !فهل هذه الّلقطة ُحتّدثنا عن إسالٍم حمّمدي أصيل؟

 .لقطة أخرى: فيديو الكذبة البيضاء ★

وهو مقطع من ُمقابلة تلفزيونّية مهّمة ُأجريت مع السّيد طالب الرفاعي، واليت بـُّثْت على شاشة 
يل، يف بر�جمه: إضاءات.. (مقطع ُحيّدثنا فيه قناة العربّية، مع اإلعالمي السعودي ُتركي الدخ

 السّيد طالب الرفاعي عن الكذبة البيضاء اليت كذهبا على املرجع السّيد ُحمسن احلكيم!)

هذا احلديث الذي حتّدث به السّيد طالب الرفاعي يف فيديو الكذبة البيضاء، هذه حقائق جرت 
 .ّيةعلى أرض الواقع.. هذا هو حال حزب الدعوة اإلسالم

 !..كذهبم وافرتاؤهم علّي هذا أمٌر يسري.. فهم يكذبون على مرجع الشيعة

الذين كانوا وراء السّيد طالب الرفاعي يف هذه الكذبة البيضاء وكانوا وراء هذا الرب�مج هم: 
السّيد حمّمد ابقر الصدر، والسّيد مهدي احلكيم، والسّيد مرتضى العسكري كما جاء يف كتاب 

 .115د طالب الرفاعي صفحة األمايل للسيّ 

 



املوضوع يف غاية اخلطوة.. فهذا املرجع األعلى للشيعة، ومعه ُمستشاره السّيد حمّمد اهلامشي..  •
واملوضوع يتعّلق أبمٍر كبري، خصوصًا وأّن هناك جّو سياسي مشحون يف أجواء املنطقة العربّية 

 .بشكٍل عام

 

يكذبون ويفرتون خبصوصي أ� وخصوص اآلخرين؟!  إذا كانوا يكذبون على املرجع األعلى، أال
هذا هو حال حزب الدعوة من بدا�هتم وإىل يومنا هذا.. وسيبقى على هذا احلال ما داموا على 

سلمون مل ينجحوا يف شيء على  االخوانمنهج حسن البّنا ولن ينجحوا يف شيء.. فهؤالء 
ُ
امل

اب.. وكذلك األحزاب الشيعّية حاهلا هكذا طول أترخيهم.. مل ينجحوا ِسوى يف اإلفساد واإلره
 :ما داموا على هذا املنهج.. ولذا أّوجه نصيحة صادقة حلزب الدعوة وأقول

اتركوا هذا املنهج وعودوا ألحضان حمّمد وآل حمّمد.. رّمبا تنجحون ورّمبا ُتوّفقون.. ولكن ما ُدمتم 
 . الُقطيب فلن ُتوفّقوااالخواينعلى هذا املنهج 

صويت للسّيد طالب الرفاعي يِصف فيه السّيد حمسن احلكيم أبنّه خروف الشيعة تسجيل  ★
 !وليس مرجع الشيعة

 !أين هو اإلسالم احملّمدي األصيل؟

  نظرة سريعة على الواقع الفكري العقائدي حلزب الدعوة ✤

الصدر..  ِمن أهّم الُكتب اليت يتبّجحون هبا ويذكرو�ا: كتاب "اقتصاُد�" للسّيد حمّمد ابقر ●
حّمدي األصيل هو 

ُ
وهم يتحّدثون يف نفس الوقت عن إسالٍم ُحمّمدّي أصيل.. واإلسالم امل

 .إسالم الكتاب والعرتة.. هذا الذي أفهمه



وإسالم الكتاب والعرتة ُميثّله سّيد األوصياء.. وسّيد األوصياء يف الشورى الُعمريّة حينما عرضوا 
تمام معناها، ولكن اشرتطوا عليه أن يعمل بسرية الشيخني، عليه اخلالفة، عرضوا عليه اخلالفة ب

واألمري رفض ذلك رفضاً اباّتً.. مع أنّه كان قادراً أن ُيوافق بنفس قانون الكذبة البيضاء (قانون 
املصلحة) كان إبمكان أمري املؤمنني أن يوافق على شرطهم ُجماراًة هلم إىل أن يستتب األمر له 

وحينئٍذ يفعل ما يشاء.. ولكن األمري مل يفعل ذلك ألنّه أراد أن يُثّبت  وتتّم البيعة الكاملة،
منهجاً: من أّن اإلسالم احملّمدي األصيل هو إسالم الكتاب والعرتة، وال جيوز أّن يّتسخ أبي 
شيء آخر.. فهل املنهجّية اّليت انتهجها السيد حمّمد ابقر الصدر يف أتليف كتاب "اقتصاد� 

 !ة الكتاب والعرتة؟"موافقة ملنهجيّ 

السّيد حمّمد ابقر الصدر يف كتاب اقتصاد� ُيريد أن يُثبت اقتصاداً إسالمّياً يف مواجهة االقتصاد  •
املاركسي والرأمسايل.. فحني نقول اقتصاد إسالمي يف مواجهة اإلقتصادات األخرى.. حبسب 

ّد أن يّتخذ هذا االقتصاد الب -الذي هو إسالم الكتاب والعرتة  -اإلسالم احملّمدي األصيل 
 .ِمن منهج أمري املؤمنني طريقاً يسلك فيه

ولكن الذي قام به السّيد حمّمد ابقر الصدر هو أنّه بعد أن �قش املاركسّية والرأمسالّية وبدأ 
ُيؤّسس لالقتصاد اإلسالمي أّسس اقتصاداً إسالميًا أعور.. فقد جاء� ابلفكر وابلفقه الناصيب 

على قدٍم وساق مثلما تعامل مع فقه آل حمّمد بنفس الطريقة.. ُيساوي بني حديث وتعامل معه 
 !!جعفر بن حمّمد الصادق وبني حديث الشافعي وغريه

  :34يف مقدمة كتاب اقتصاد� يقول السّيد حمّمد ابقر الصدر يف صفحة  ●

نفسه، بل قد  اآلراء الفقهية اليت تُعرض يف الكتاب ال جيب أن تكون مستنبطة من املؤلف(
يَعرض الكتاب آلراء ُختالف من الناحية الفقهّية اجتهاد الكاتب يف املسألة، وإّمنا الصفُة العاّمة 



اّليت ُلوحظ توفّرها يف تلك اآلراء هي أن تكون نتيجًة الجتهاد أحد اجملتهدين بقطع النظر عن 
 .)عدد القائلني ابلرأي وموقف األكثرية منه

يعة كُمجتهدي الُسّنة.. وروا�ت األئمة وأحاديثهم كأقوال الشافعي وغريه.. يعين أّن ُجمتهدي الش
 !..هذا هو املوجود يف كتاب اقتصاد�

  :السؤال هنا

 !هل أّن كتاب اقتصاد� وفقاً لإلسالم احملّمدي األصيل؟

ء وقفة أذكر لكم فيها أرقام الصفحات اّليت نقل فيها السيد حمّمد ابقر الصدر عن كتب أعدا •
أهل البيت يف كتابه اقتصاد� (علماً أّن هذه األرقام جمّرد مناذج فقط وال متثّل مجيع األرقام) حّىت 
يتبّني لكم املقدار الكبري اّلذي نقله السّيد الصدر يف كتابه عن املخالفني.. فهل هذا من اإلسالم 

حّمدي األصيل أن نُؤّسس االقتصاد اإلسالمي على ِفكر النواصب؟
ُ
 !امل

سّيد الُشهداء كان يقول وهو يُبّني شعار مشروعه احلسيين: (إّمنا خرجُت لطلب اإلصالح يف و 
أُّمة جّدي، أريُد أن آمر ابملعروف وأ�ى عن املنكر، وأسري بسرية جّدي وأيب علّي بن أيب طالب) 

َعَمل بسرية فسّيد الشهداء ُيصرّح أبنّه يسري بسرية جّده وأبيه.. وكانْت ِسريُة أبيِه هي رفُض ال
 .الشيخني.. وعليه: فإّن كتاب "اقتصاد�" ُخمالٌف ِلسرية احلُسني

وقفة عند الرسالة العملّية اليت يتبّجح هبا حزب الدعوة وهي الرسالة العملّية للسّيد حمّمد ابقر  ●
 الصدر الفتاوى الواضحة

رسل، الرسول، الرسال
ُ
ة) وعّد اإلمامة حني حتّدث عن أصول الدين جاء� أبصول جديدة (امل

 !شأ�ً من بني جمموعة كبرية من شؤون الرسالة



عتزلة! 
ُ
وحيقُّ له ذلك.. فتلك األصول اليت نعرفها هي األخرى جاء� هبا الطوسي من األشاعرة وامل

ولذلك املراجع بعدها أيضًا عبثوا أبصل اإلمامة، فقالوا ما قالوا عنها.. ومّر الكالم يف هذا 
 .املوضوع

 !و اإلسالم احملّمدي األصيل؟فهل هذا ه

وقفة عند ما قاله السّيد حمّمد ابقر الصدر يف مقّدمة رسالته العملّية [الفتاوى الواضحة] عن  ●
رسول هللا "صّلى هللا عليه وآله" لكي يستدّل على رسالته ونبّوته وعلى قرآنه.. يقول يف صفحة 

65: 

هذه الناحية، فلم يكن قبل البعثة يقرأ ويكتب، وكان شخص النّيب ُميّثل احلالة االعتيادية ِمن (
ومل يتلقَّ أي تعليم منظّم أو غري منظّم: {وما كنَت تتلو ِمن قبله من كتاب وال ختطّه بيمينك إذاً 

 .}الراتب املبطلون

وهذا النص القرآين دليل واضح على مستوى ثقافة الرسول قبل البعثة، وهو دليل حاسم حّىت يف 
برابنّية القرآن، ألنّه على أّي حال نٌص أعلنه النّيب على بين قومه، وحتّدث به حّق من ال يؤمن 

إىل أعرف الناس حبياته وأترخيه، فلم يعرتض أحٌد على ما قال، ومل ينكر أحٌد ما اّدعى. بل 
ُنالحظ أّن النّيب مل ُيساهم قبل البعثة حّىت يف ألوان النشاط الثقايف الذي كان شائعاً يف قومه من 
شعر وخطابة، ومل ُيؤثَر عنه أي متّيز عن أبناء قومه إّال يف التزاماته اخلُُلقية وأمانته ونزاهته وصدقه 
وعّفته. وقد عاش أربعني سنة قبل البعثة يف قومه دون أن حيسَّ الناس من حوله أبّي شيء مييزُه 

 )..عنهم سوى ذلك السلوك النظيف

 !!هللافاملستوى الثقايف كان هابطاً عند رسول 



 :يقول السّيد حمّمد ابقر الصدر وهو يتحّدث عن رسول هللا 66ويف صفحة  •

ُحبكم عدم تعّلمه للقراءة والكتابة أن يقرأ شيئاً  -أي النّيب "صّلى هللا عليه وآله"  -ومل يتيّسر لهُ (
تلك  من الُنصوص الدينّية اليهوديّة أو املسيحّية، كما مل يتسّرب إليه أيُّ شيء ملحوظ ِمن

النصوص عن طريق البيئة، ألّن مّكة كانت وثنّية يف أفكارها وعاداهتا، ومل يتسّرب إليها الفكر 
 !)..املسيحي أو اليهودي، ومل يدخل الدير إىل حياهتا بشكل من األشكال

إىل أن يقول: (ولو كان النّيب قد بذل أّي جهٍد لالطالع على مصادر الفكر اليهودي  •
 لك..)واملسيحي لُلوحظ ذ

  :67إىل أن يقول يف صفحة  •

وقد جاء كّل ذلك على يد إنسان أمّي يف جمتمع وثين شبه معزول، ال يعرُف ِمن ثقافة عصره (
 !)..وكتبِه الدينّية شيئاً ُيذَكر، فْضًال عن أن يكون مبُستوى القيمومة والتصحيح والتطوير

 !..هذه عقائد ُمفّكري حسب الدعوة، وهذه عقائد الُدعاة

فأين هو اإلسالم احملّمدي األصيل يف أصول الدين اليت قرأهتا يف هذه الرسالة العملّية اليت يتبّجح 
 !هبا حزب الدعوة اإلسالمّية؟

وقفة عند ما يقوله أهل البيت "عليهم السالم" فيَمن يقول عن أّن رسول هللا كان أمّيًا ال  ✤
 .]8يقرأ وال يكتب يف كتاب [تفسري الربهان: ج

 :] أحد أصحابه يسأله8رواية اإلمام الباقر يف [تفسري الربهان: ج ◈



إّن الّناس يزعمون أّن رسول هللا مل يكتب وال يقرأ ! فقال: كذبوا لعنهم هللا، أّىن يكون ذلك، (
وقد قال هللا عزَّ وجل: {وهو اّلذي بعث يف األمّيني رسوًال منهم يتلو عليهم آ�ته ويزّكيهم 

 .}واحلكمة وإْن كانوا ِمن قبل لفي ضالٍل مبنيويعّلمهم الكتاب 

فكيف يُعّلمهم الكتاب واحلكمة وليس ُحيسن أن يقرأ ويكتب؟! قال: قلُت: فلم ُمسّي الّنيب 
األمي؟ قال: ألنّه ُنسب إىل مّكة، وذلك قوُل هللا عّز وجل {لتنذر أّم القرى وَمن حوهلا} وأّم 

 .)القرى مكة، فقيل أمي لذلك

 .يعتقد هبذه العقيدة األئمة يلعنونه.. ويقولون عنه: كاذبفمن 

أ� أقول: السّيد حمّمد ابقر الصدر كذب هنا كذابً علمّياً.. أّما الّلعن، فالّلعن يتوّجه إىل أعداء 
خالفني 

ُ
أهل البيت.. ألّن هذا السائل حني يقول لإلمام: (إّن الناس يزعمون) فهو يتحّدث عن امل

 .ألهل البيت

أّن الكثري من علماء الشيعة بسبب أتثّرهم ابلفكر الناصيب التزموا مبثل هذه األقوال،  صحيح
ألّ�م رفضوا األحاديث التفسرييّة للقرآن حبسب قذارات علم الرجال الناصيب، وفّسروا القرآن 
حبسب ما قال النواصب.. فاجلميع وقعوا يف املأزق الناصيب حبسن نّية.. فنحُن ال نستطيع أن 

 .شّكك يف نوا�هم.. ولذا ال جيوز لعنهم مثلما جاء يف الروايةنُ 

وأقول هذا الكالم ألنّه رّمبا يشتبه البعض فيقول: أّن اإلمام املعصوم لعن الذي يعتقد هبذه 
العقيدة.. فأقول له: أّن اإلمام املعصوم لعن الذي يعتقد هبذه العقيدة ممّن ُخيالف أهل البيت.. 

خالفني ألهل البيتألّن هذا السؤال وهذ
ُ
 .ا الّلحن كان عن امل



أ� أقول ِلمن يقبل هذا الِفكر: إذا كان األئمة يلعنون هذا الِفكر وُيكّذبونه، فلماذا تتمّسكون  •
به؟! وإذا كان هذا الِفكر ملعوٌن ُمكّذٌب به ِمن ِقَبل األئمة فهل هذا الفكر ُميّثل اإلسالم احملّمدي 

 !فإّين أنتقد اإلسالم احملّمدي األصيل؟ األصيل؟! وهل عندما أنتقده

رواية أخرى: (عن جعفر بن حممد الصويف قال: سألُت أاب جعفر حممد بن علي الرضا عليهما  ◈
السالم فقلت: � بن رسول هللا مل ُمسّي النيب األمي؟ فقال: ما يقول الناس؟ قلت: يزعمون أنّه 

ل: كذبوا عليهم لعنة هللا. أّىن ذلك وهللا يقول يف إّمنا ُمسّي األمي ألنّه مل ُحيسن أن يكتب. فقا
حمكم كتابه: {هو اّلذي بعث يف األمّيني رسوالً منهم يتلو عليهم آ�ته ويزّكيهم ويعّلمهم الكتاب 
واحلكمة} فكيف كان يعّلمهم ما ال ُحيسن؟ وهللا لقد كان رسول هللا يقرأ ويكتب ابثنتني وسبعني 

، وإّمنا ُمسّي األمي؛ ألنّه كان ِمن أهل مّكة، ومّكة من أمهات القرى، أو قال بثالثة وسبعني لسا�ً 
 وذلك قول هللا عّز وجّل {لتنذر أّم القرى وَمن حوهلا})

حّمدي األصيل؟
ُ
 !هذا تكذيب آخر ولعن من معصوم آخر.. فهل هذه العقيدة ُمتثّل اإلسالم امل

 رواية لإلمام الصادق ◈

ل: قال أبو عبد هللا عليه السالم: إّن النيب "صّلى هللا عليه وآله" عن عبد الرمحن ابن احلجاج قا(
كان يقرأ ويكتب ويقرأ ما مل يكتب) النّيب كان يقرأ ويكتب بكّل الّلغات، بلغات األرض وُلغات 
السماء.. الّطالعه على الغيب.. فأين هو اإلسالم احملّمدي األصيل؟ هل هو الذي ُأدافع عنه 

 !ك به؟ أم هذا اهلراء الذي ُيكّذبه األئمة ويلعنون االعتقاد به؟وأدعو الشيعة للتمسّ 

جتمع] للسّيد كاظم احلائري ●
ُ
 وقفة عند كتاب [اإلمامة وقيادة امل



د وجود اإلمام احلّجة حتت الستار.. هنا يتحّدث ئاو وما بعدها حتت عنوان: ف 140صفحة يف 
  .عقيدتِه هوعن عقيدة السّيد حمّمد ابقر الصدر وعن 

يقول وهو ينقل رأي ُأستاذه السّيد حمّمد ابقر الصدر بشأن َغيبة اإلمام احلّجة (وهو أعلُم برأي 
  :ُأستاذِه من غريه) ويتبّىن السّيد كاظم احلائري هذا الرأي وُيدافع عنه.. يقول

 !)..الفائدة اُالوىل: اإلعداُد النفسي لعملية التغيري الكربى(

 :قولُمثّ ُيكمل وي •

 !)..الفائدة الثانية: اإلعداد الفكري وتعميُق اخلربة القياديّة(

 !فهل هذا هو اإلسالم احملّمدي األصيل؟

وقفة عند الوثيقة الصوتّية اليت يتحّدث فيها السّيد كاظم احلائري عن بعض قيادات حزب  ★
هي بيعة هكذا للتبليغ..!  الدعوة ِمن أّ�م يعتقدون أّن بيعة الغدير ليست لإلمامة واخلالفة وإّمنا

 .(علماً أّن هذا احلديث ُسّجل يف التسعينات)

ها هو فقيه احلزب يتحّدث عن هذا الفكر اخلاطىء واألعوج واملنحرف عن فكر آل حمّمد الذي 
حيمله بعض قيادات حزب الدعوة.. ُمثّ يقول: أّن هذا الِفكر بدأ يُورق ويُثمر وينتشر..! وبّني 

 !..يف أّن هذه العقائد أّدت إىل القول بشرعّية خالفة معاويةالسّيد احلائري ك

 !فأين هو اإلسالم احملّمدي األصيل فيما يعتقده الدعاء؟

فكما ترون.. هذا هو فقيه حزب الدعوة هو الذي يتحّدث.. وأ� هنا مل أقم ابلتقطيع.. صحيح 
 .أّنين قطعُت جزءاً من الكالم ولكن مع احلِفاظ على ُكّل الِفكرة



هذه هي األمانة العلمّية.. أّما ذاك الذي قامْت به قناة آفاق فتلك خيانٌة علمّية، وخيانة دينّية 
أيضاً (ُخمالفة شرعّية) وخيانةٌ إعالمّية.. وإن كان التقطيع ليس من قناة آفاق.. وإّمنا جاء التقطيع 

 .ِمن النجف.. كما وصلين

األصيل) هذه الكلمة ليسْت ِمن أدبّيات  وقفة على نفس هذه الكلمة (اإلسالم احملّمدي ✤
 حزب الدعوة إطالقاً، وال يف بُنيته الفكريّة

 .هذه العبارة ُأخذْت واقُتبسْت من خطاابت وبيا�ت السّيد اخلميين ابلّلغة الفارسّية

س هذا التعبري يرتّدد كثرياً يف خطاابت السّيد اخلميين وبيا�ته حّىت صار معروفاً يف إيران بعد أتسي
اجلمهوريّة اإلسالمّية.. فُهنا حزب الدعوة كبقّية اجلهات السياسّية يتأّثرون ابجلّو العام، ويف بعض 
صطلحات ظاهراً منهم أّ�م يسريون يف منهج السّيد اخلميين.. مع أّ�م 

ُ
األحيان ُيوظّفون هذه امل

 .على خالف اتم ابلكامل مع السّيد اخلميين

 .د ابقر الصدر أن يكون له موقف سليب اّجتاه السّيد اخلميينوهم الذين أقنعوا السّيد حممّ 

حّىت حينما غّري السّيد حمّمد ابقر الصدر موقفه السليب إىل موقٍف إجيايب ُجزئي، المه الكثريون 
من الُدعاة وكتبوا إليه كذلك من إيران.. فرموز حزب الدعوة كانوا يعملون يف أحضان السّيد 

شريعتمداري، والسّيد كاظم شريعتمداري موقفه سلٌيب جّداً من السّيد اخلميين خصوصاً كاظم 
 .بعد وفاة السّيد حمسن احلكيم

فالشاه أعلن تقليده للسّيد كاظم شريعتمداري.. فكان السّيد كاظم شريعتمداري يف أجواء البالط 
 .عتمداريامللكي.. ورموز حزب الدعوة كانوا على تواصل مع السّيد كاظم شري



فمرادي ممّا ذكرت أّن موقف حزب الدعوة كان سلبّياً جّداً ِمن السّيد اخلميين.. ولذا اإليرانّيون 
كان موقفهم سلبّياً من السّيد حمّمد ابقر الصدر حّىت بعد أن غّري موقفه.. وبقيت نظرة اإليرانيني 

قر الصدر وإىل حزب الدعوة ابعتبار من أتباع السّيد اخلميين بقيت نظرة سلبّيةً إىل السّيد حمّمد اب
 ..املواقف السلبية اليت كانت هلم حينما كانوا يف النجف

وحّىت الذين جاءوا إىل إيران أّ�م الشاه كانت مواقفهم سلبّية من السّيد اخلميين ومن حركة السّيد 
تنص هذا اخلميين.. ولذا حزب الدعوة قضّيتهم معروفة، ولكن ألجل أن ُمياشي األوضاع فهو يق

صطلح ويقتنص ذلك الِشعار ويُزّور بعض احلقائق ومن هنا يتحّدثون عن اإلسالم احملّمدي 
ُ
امل

األصيل.. وإّال فحزب الدعوة يرفض عقائد السّيد اخلميين رفضًا كامًال قطعّياً.. بل يسخرون 
 .منها ويستهزئون هبا

ُمتثّل جانباً ِمن عقائده.. لنرى هل أّن  وقفة عند أمثلة ومناذج ممّا قاله السّيد اخلميين يف ُكتبه ✤
 !حزب الدعوة يعتقدون بتلك العقائد، وهل مرجعهم الكبري السّيد فضل هللا يعتقد بذلك؟

حتت عنوان: الوالية التكوينّية.. يقول السّيد  52يف كتاب [احلكومة اإلسالمية] صفحة  ●
 :اخلميين

فة تكوينّية ختضُع لواليتها وسيطرهتا مجيُع ذرّات فإّن لإلمام مقامًا حمموداً ودرجًة سامية، وخال(
 )..هذا الكون. وإّن من ضرور�ت مذهبنا أّن ألئمتنا مقاماً ال يبلغه ملٌك مقّرب، وال نٌيب ُمرسل

هذه املطالب يستهزُئ هبا مرجُع حزب الدعوة الذي يُقّلده إىل اآلن قياداُت حزب الدعوة، وهو 
هللا.. فالسّيد حمّمد حسني فضل هللا يف ُكتبه يستهزئ هبذه العقائد.. السّيد حمّمد حسني فضل 

 .والُدعاة يستهزئون أيضاً هبذه العقائد



بغّض النظر هل يعتقد السّيد اخلميين هبذه العقائد أو ال يعتقد هبا، هذه عقائُد آل حمّمد يف 
 !ي األصيل؟روا�هتم ويف أحاديثهم.. فهل االستهزاء هبا هو هذا اإلسالم احملّمد

 142وقفة عند كتاب [مصباح اهلداية إىل اخلالفة والوالية] للسّيد اخلميين.. يقول يف صفحة  ●
 :حتت عنوان: وميض

ومبا عّلمناك ِمن البيان وآتيناك ِمن التبيان ُميكن لَك فَهُم قول موىل املوّحدين وقدوُة العارفني (
ني": (ُكنت مع األنبياء ابطنًا ومع رسول هللا أمري املؤمنني "صلواُت هللا عليه وعلى آله أمجع

طلقة الكلّية، والواليُة ابطن اخلالفة الكذائّية.. فهو 
ُ
ظاهراً) فإنّه عليه السالم صاحُب الوالية امل

عليه السالم مبقام واليته الكلّية قائٌم على كّل نفس مبا كسبْت ومع األشياء معّية قيومّية ِظلّية 
 )..قيومّية احلّقة اإلهلّية، إّال أن الوالية ملا كانْت يف األنبياء أكثر خّصهم ابلذكرإهلّية ظّل املعّية ال

هذا الكالم السّيد حمّمد حسني فضل هللا وقيادات حزب الدعوة والُدعاة يسخرون منه 
ويضحكون عليه.. والسّيد اخلميين حني يتحّدث عن هذه العقائد ُيسّميها (اإلسالم احملّمدي 

 .األصيل)

 :وقفة عند وصّية السّيد اخلميين.. يف أّول الوصّية بعد أن ُيشري إىل حديث الثقلني يقول ●

احلمُد هلل وُسبحانك، الّلهّم صّل على حمّمد وآلِه مظاهر مجالَك وجاللَك وخزائن أسرار كتابَك (
ستأثَِر منها الذي ال يعلمُه غريك. 

ُ
والّلعُن على الذي جتّلى فيه األحديّة جبميع أمسائك، حّىت امل

 )..ظامليهم أصل الشجرة اخلبيثة

صطلح: اإلسالم احملّمدي األصيل.. فهذا 
ُ
هذه عقائد السّيد اخلميين اليت يُطلق عليها هذا امل

 .اإلستعمال الذي تستعملُه قناة آفاق هلذا العنوان (اإلسالم احملّمدي األصيل) استعمال ُمزّور



 .ب الدعوةالسّيد مرتضى العسكري رمز من رموز حز  ●

 وقفة عند كتابه [حديث الكساء يف مدرسة اخللفاء ومدرسة أهل البيت عليهم السالم]

يف هذا الكتاب السّيد ُمرتضى العسكري نقل كّل األحاديث اليت جاءْت يف كتب املخالفني 
فيما يتعّلق حبديث الكساء يف بيت أم سلمة، ولكّنه حني وصل إىل حديث الكساء يف بيت 

  :ه الشلل ومل ينقله أصالً.. فقال يف آخر كتابهفاطمة أصاب

إتّفقت الّروا�ت السابقة يف كتب الفريقني على أّن آية التطهري نزلْت على رسول هللا يف بيت (
أم سلمة، وقد أجلس حوله أهل بيته وجّلل نفسه وإّ�هم ابلكساء، وعارضْت تلكم الروا�ت 

لقّصة وقعت يف دار الزهراء بكيفية أخرى، غري أّن هذه رواية واحدة غري معروفة السند تذكر أّن ا
الرواية الواحدة ال تُناهض تلك الروا�ت الكثريَة سندًا ومتناً، ومل نَر حاجة للتعّرض لذكرها 

 !!)ومناقشتها.. وآخر دعوا� أن احلمد هلل رّب العاملني/ مرتضى العسكري

يت الزهراء.. علماً أّن الذي يُنكرونه خالصة هذا الكتاب هي ألجل إنكار حديث الكساء يف ب
يف حديث الكساء هو ما جاء يف هذا احلديث الشريف: إّين ما خلقُت مساًء مبنية وال أرضاً 

 !مدحّية... إّال ألجل هؤالء اخلمسة الذين هم حتت الكساء

 !أ� أقول: هل إنكار حديث الكساء يف بيت فاطمة، هل هو من اإلسالم احملّمدي األصيل؟

صطلح الذي وضعه صاحبه لداللٍة معّينة  •
ُ
ومثلما حّرف حزب قيادات حزب الدعوة هذا امل

صطلح وعقائده موجودة يف ُكتبه ويف 
ُ
(اإلسالم احملّمدي األصيل) والذي حيمل عقائد صاحب امل

  خطاابته ويف بيا�ته.. وعقائده هذه هي حمّل استهزاء من قبل مراجع احلزب



حسني فضل هللا، واقرأوا إجاابته واستمعوا إىل أحاديثه وحماضراته..  اقرأوا كتب السّيد حمّمد
ستجدو�ا ابلضبط أتيت ُمناقضة للعقائد اليت يتبّناه السّيد اخلميين ويعتقدها وهو صاحب هذا 
ستوى 

ُ
صطلح يتسّرتون به، وهذا حتريف وتزوير وتزييف على امل

ُ
صطلح.. هم �خذون هذا امل

ُ
امل

 .املعنوي

 .على التزييف والتزوير الّلفظي عند مجاعة حزب الدعوة مثال آخر ●

هناك شعار صدّع حزب الدعوة رؤوس الناس به يف إيران.. ينقلونه عن السّيد حمّمد ابقر الصدر، 
 وهو: (ذوبوا يف اإلمام اخلميين كما ذاب هو يف اإلسالم)

بّيضوا وجه احلزب الذي كان مسوّداً دائماً ُيرّدده الدعاة ويتمّلقون به عند اإليرانيني.. ُيريدون أن يُ 
 .عند احلزب بسبب املواقف السابقة

أ� أحتّدى مجيع الُدعاة أن يذكروا مصدراً حقيقّيًا هلذا الشعار وِمن أنّه صدر عن السّيد حمّمد 
 .ابقر الصدر ابلواثئق

السّيد حمّمد ابقر الصدر وّجه رسالة إىل أتباعه يف إيران جاء فيها شيٌء من هذا املضمون،  •
ولكّنه ينقص كثرياً عن هذا املضمون.. ولكن حزب الدعوة أخفوا الرسالة ومل تُنشر الرسالة إّال 

 .بعد وفاة السّيد اخلميين وأخرجوا شيئاً نشروه بني الناس، قالوا هذا موجود يف الرسالة

عرض صورة الرسالة اليت بعثها السّيد حمّمد ابقر الصدر إىل أتباعه يف إيران.. وحبسب معلومايت (
فإّن الُنسخة األصلّية هلذه الرسالة موجودة عن السّيد حممود اهلامشي وهو من أشهر تالمذة السّيد 

 .)..حمّمد ابقر الصدر يف إيران

  :ممّا جاء فيها يقول



يضًا أّن مرجعية السّيد اخلُميين اليت جّسدت آمال اإلسالم يف إيران وجيب أن يكون واضحًا أ(
اليوم البّد من االلتفاف حوهلا واإلخالص هلا ومحاية مصاحلها والذوابن يف وجودها العظيم بقدر 
ذواب�ا يف هدفها العظيم) يعين هي ليسْت ذائبةً بكّلها يف اإلسالم.. وإّمنا بقدر ذواب�ا يف هدفها 

 .العظيم

 .هذه هي اجلملة الصحيحة.. ال كما زّور حزب الدعوة هذا التعبري

  .عالمات واضحة يف أجواء حزب الدعوة ✤

): املوقف السليب الواضح من الشهادة الثالثة فهم ال يذكرون الشهادة الثالثة يف 1العالمة ( ✦
اإلقامة.. ويف بعض مراكزهم حّىت يف األذان؛ ألّن مرجعهم حمّمد حسني فضل هللا يُفيت أبّن ذكر 

عالمة الشهادة الثالثة يف الصالة يُفِسد الصالة.. هذا هو اإلسالم احملّمدي األصيل! وهذه ال
واضحة يف مساجدهم، مراكزهم، ُحسينّياهتم، مقاّرهم، وهناك سعٌي واضح من قَبلهم لطمس 

 !..الشهادة الثالثة

): املوقف السليب من ظالمة فاطمة وِمن الرباءة من أعدائها.. والعالمة األبرز 2العالمة ( ✦
ة وهي ُمنتشرة، وهي الرسالة مرجعهم حمّمد حسني فضل هللا.. وهناك رسالة حقيقّية ابلّلغة الفارسيّ 

اليت ُيوّجهها أحد رموز حزب الدعوة يف إيران إىل مسؤول اإلذاعة والتلفزيون ُيظِهر فيها أذيّته 
الشديدة ممّا يقوم به اإليرانّيون من إقامة العزاء على الصّديقة الطاهرة يف أّ�م شهادهتا.. ويقول 

  .عر الُسّنة..! (عرض صورة هذه الرسالة)أّن هذه اجملالس وهذا الذكر الفاطمي جيرح مشا

 .ولذلك هو يكتب هذه الرسالة ليطلب من مسؤول اإلذاعة والتلفزيون التخفيف من هذه القضّية

 !فهل هذه الُصور من اإلسالم احملّمدي األصيل؟



 .وقفة عند كتاب [احلوزة العلمية تدين االحنراف] ✤

هذا الكتاب يشتمل  -الذي جاء فيه أو أختلف  بغّض النظر هل أّنين أتّفق مع -هذا الكتاب 
على العشرات والعشرات ِمن فتاوى املراجع حيكمون ابرتداد السّيد حمّمد حسني فضل هللا 

 ..وُخيرجونه من التشّيع

لشرعي يف املؤّسسة الدينّية الشيعّية الرمسّية افإذا كنتم تتحّدثون عن الُبعد الشرعي لكم، فالُبعد 
ة.. وهؤالء مراجع الشيعة بيا�هتم خبطوط أقالمهم ُيصّرحون ابرتداد مرجعكم ويف مراجع الشيع

 !وخروجه من التشّيع.. فأين هو اإلسالم احملّمدي األصيل الذي تقولون أّين هامجته؟


