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 ملّخص برنامج

 ّزي]السرطان القطيب اخلبيث يف ساحة الثقافة الشيعّية[ للشيخ الغ  

 (34)احللقة 

 م2/11/2017املوافق  –هـ 1439 صفر 12 ميسُعرضت على قناة القمر الفضائّية اخل

 www.alqamar.tvُمتوّفرة على موقع قناة القمر الفضائّية بالفيديو واألوديو 
 
الزالت أعرُض بني أيديكم جوانب م ن شهادة شاهٍد حّي معاصر..  استمرارًا للحلقة امُلتقّدمة.. ✤

إىل يومنا هذا( و هو السّيد طالب  شاهٍد يشهُد على هذه املرحلة الزمانّية )من اخلمسينات و
حو خاص، العراقي بن ُمؤّسسي احلالة القطبّية يف الوسط الشيعي ُصّناع و أحُد رموز و الرفاعي..

 العريب بنحو عام. الوسط الشيعي و
يف احللقة املاضية عرضُت بني أيديكم مقاطع من حديثه و اليت أخذُتها إّما من ندوات، أو من  ✤

 ُمقابالت و حوارات ُأجريت معه على القنوات الفضائّية.
جانبًا مّما قاله فيما  الربنامج لن يعرض ُكّل شيء قالُه السّيد طالب الرفاعي، و إّنما أأخُذ قطعًا هذا

 يرتبط مبوضوع الربنامج.
فليس الربنامج لعرض تأريخ السّيد طالب الرفاعي.. فهذه احلوارات و هذه املقابالت تشتمل على 
حديث عن تأرخيه  الشخصي.. فإذا كان هناك ُجزء م ن تأرخيه الشخصي يرتبط مبوضوع الربنامج 

فليس الربنامج لعرض تأريخ السّيد طالب الرفاعي بالشكل فإّنين سأعرضه بني أيديكم.. فإْن مل يكن 
 الشخصي.

http://www.alqamar.tv/
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ته يف ندواته يف ُمقابالته ايف حوار ما أعرضه يف هذه احللقات من شهادة السّيد طالب الرفاعي ✤
يف اّللقاءات اليت ُأجريت معه )و هي كثرية جّدًا(.. أأخذ منها ما يكون فيه السّيد طالب  التلفزيونّية،
"من ُصّناعه".. و إّما أن يكون شاهدًا  هدًا على احلدث )إّما أن يكون ُجزءًا م ن احلدثالرفاعي شا

ما أذكره من آرائه ما له صلة يف تكوين احلالة الُقطبّية.. و إّلا فلسُت بصدد ذ ْكر آرائه أو  و عليه(
 ُمناقشتها.. بغّض النظر أختلف معه أو أّتفق معه يف أّي رأٍي من اآلراء.

حوارات من أحاديث م ن شهادة السّيد طالب الرفاعي على ما  تعرضه يف هذه احللقات م نما أس •
حبسب  إّنما هي حبسب ما تكون واضحًة صرحية يف طرحه ، و يتناوله هذا الربنامج من موضوعات،

 ما ُيصّدقه الواقع.
مج )أبعاد( و هو برنامٌج مّما جاء يف احللقة األوىل م ن برنا يف آخر احللقة امُلتقّدمة عرضُت شيئًا ✤

 ُبّث على شاشة قناة العراقّية.
من  شهادة السّيد طالب الرفاعي.. )املقطع مأخوذ من -و هو مهم  -مقطع فيديو آخر  :1مقطع  ★

 نفس احللقة الثانية من برنامج )أبعاد( الذي ُبّث على شاشة قناة العراقّية(.
احللقة الثانية م ن برنامج )أبعاد( الذي  ي من نفس: مقطع فيديو آخر للسّيد طالب الرفاع2مقطع  ★

 ُعرض على قناة العراقية.
 [1]مشهد درامي آخر من مسلسل اجلماعة: ج :3مقطع  ★
 من احللقة الثانية من برنامج )أبعاد( على شاشة قناة العراقّية. مقطع فيديو ثالث مأخوذ : 4مقطع  ★

 الواقع الشيعي )م ن أّن املراجع و الفقهاء و العلماء ُمجري الربنامج يتحّدث بالثقافة امُلنتشرة يف
م ن الشائعات غري  هذه القضّية هي احلّكام.. و امللوك و العالقة مع السالطني و يتنّزهون عن الشيعة

الصحيحة.. و هذا املطلب سأتناولُه بشيٍء من التفصيل يف احللقات القادمة إن شاء اهلل تعاىل.. و 
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علمائنا و كبار شخصّياتنا مع  مراجعنا و كبار اخل طاب فيما بني كبار تعامل وسأعرض لكم طريقة ال
 احُلّكام و السالطني.. ُكّل ذلك بالوثائق و احلقائق.

ليس انتقاصًا منهم أبدًا.. و إّنما لبيان أّن كثريًا م ن املعلومات اليت تنتشُر يف ساحة الثقافة الشيعّية 
 حتت إطار التثويل و التجهيل املغناطيسي. ليسْت صحيحة، و إّنما هي داخلٌة

مقطع آخر للسّيد طاب الرفاعي )املقطع مأخوذ م ن احللقة الرابعة من برنامج  :5مقطع  ★
 الذي ُبّث على شاشة قناة العراقّية( )أبعاد(
مقطع آخر للسّيد طاب الرفاعي )املقطع مأخوذ م ن احللقة الرابعة من برنامج : 6مقطع  ★

 الذي ُبّث على شاشة قناة العراقّية( )أبعاد(
 مقاطع أخرى م ن شهادة هذا الشاهد احلّي املعاصر: السّيد طالب الرفاعي. وقفة عند ✤

عّدُة لقاءاٍت ُأجريت مع السّيد طالب الرفاعي ُمؤّخرًا يف مكتبه الرمسي يف مدينة "ُتوليدو" يف والية 
مدينة "ُتوليدو"..  الذي يتواجد يف مركز اإلمام علي يف األمريكّية.. ويف الواليات املتحّدة  "ُأوهايو"

أنقل لكم مقاطع م ن هذه املقابالت اليت ُأجريْت مع السّيد طالب  )هناك عّدة ُمقابالت ُأجريْت معه،
 الرفاعي(
الرفاعي  امُلقتطف م ن امُلقابلة األوىل اليت ُأجريت مع السّيد طالب (1وقفة عند املقطع ) :7مقطع  ★

 .يف مدينة "ُتوليدو"  يف مكتبه الرمسي
 :مالحظتان صغريتان ُأشري إليهما

: خبصوص الكتاب الذي أشار إليه السّيد طالب الرفاعي ]الداعي و الداعية[.. ال  (1املالحظة ) ✦
 ُيوجد كتاب هبذا اإلسم، و إّنما هو ]ُمذّكرات الدعوة و الداعية[ حلسن البّنا.



4 
 

وران حلسن البّنا و قد تطّرقُت إليهما يف اجلزء األّول م ن حلقات هذا الربنامج، و هناك كتابان مشه
مها )ُمذّكرات الدعوة و الداعية، و الكتاب اآلخر: رسائل اإلمام حسن البّنا( و قد حتّدثُت عن هذين 

 الكتابني و نقلُت منهما، فال حاجة إلعادة القول خبصوص هذين الكتابني.
حمّمد هادي الُسبييت.. حبسب وجهة نظر السّيد طالب  فيما يرتبط باألستاذ : (2املالحظة ) ✦

 الرفاعي أّنه كان ُمتمّسكًا متّسكًا شديدًا بعقائده الشيعّية!
 تبّنيه فكرة: إسالم بال َمذاهب. ال يبدو م ن س رية الرجل، و م ن أقول : هذا

عند صاحب األمر احُلّجة بن احلسن بالنتيجة: هذه وجهة نظر، و هذه وجهة نظر أخرى.. و العلم 
 "صلواُت اهلل عليه".

امُلقتطف م ن امُلقابلة األوىل اليت ُأجريت مع السّيد طالب الرفاعي  (2وقفة عند املقطع ) :8مقطع  ★
 .يف مدينة "ُتوليدو"  يف مكتبه الرمسي

 :على كالم السّيد طالب الرفاعي مالحظات صغرية ثالثة أذكرها
حني حتّدث السّيد الرفاعي عن "الدولة اجملاورة" هو ُيشري إىل اململكة العربّية  : (1املالحظة ) ✦

 الُسعودّية.
ترّدد كذلك يف اسم "الصّواف" ما بني أمحد أو حمّمد.. )الصّواف امسُه:  : (2املالحظة ) ✦

هبوا من حممود الصّواف( و هو من الشخصّيات العراقّية م ن املوصل، كان من أوائل الذين ذ حمّمد
العراق للدراسة يف األزهر يف مصر.. و نشأْت له عالقة وثيقة مع حسن البّنا.. و هو الشخص الذي 

 أّسس مجاعة األخوان امُلسلمني يف العراق.
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اّللقاءات مع السّيد طالب الرفاعي.. دائمًا يقول عن نفسه  : على طول احلوارات و (3املالحظة ) ✦
بفكر األخوان، تأّثروا بفكر حزب التحرير، تأّثروا بالفكر امُلخالف ألهل و عن اآلخرين بأّنهم تأّثروا 

 البيت مع احل فاظ على مذهبّيتهم، ال على حساب التشّيع!! و أنا ال أدري كيف يكون ذلك؟!
يغورون بعيدًا يف الف كر امُلخالف ألهل البيت )إْن كان السّيد الرفاعي أو اآلخرون الذين يتحّدث 

يف احلديث و يف العواطف و املنطق يف العالقات واضح( فلن أعّلق  طق واضح )املنطقاملن عنهم( و
 أكثر م ن ذلك.

 [2]مشهد درامي آخر من مسلسل اجلماعة: ج :9مقطع  ★
امُلقتطف م ن امُلقابلة األوىل اليت ُأجريت مع السّيد طالب الرفاعي  (3وقفة عند املقطع ) :10مقطع  ★

 . ينة "ُتوليدو"يف مد  يف مكتبه الرمسي
حبسب تعابريه.. و  قطعًا هذا األسلوب الذي يتحّدث به السّيد طالب الرفاعي عن السّيد احلكيم هو

أنه ُمنفتح على اإلسالميني الُسّنة  إّلا فالسّيد ُمحسن احلكيم ال يعرف مسألة )االنفتاح و االنغالق، و
 فكيف يكون ُمنغلقًا على الشيعة؟!(

جزء واضح م ن الثقافة الُقطبّية اليت ابُتلينا هبا.. و إّلا فالسّيد  تاح، و االنغالق( هيهذه التعابري )االنف
احلكيم حالُه حال بقّية علماء املؤّسسة الشيعّية الدينّية الرمسّية، عباراهتم معروفة بأّنها ُمحّنطة،  ُمحسن

التعابري و أساسًا ال يعرفوهنا، ُمشّخصة، حمّددة.. ُمصطلحات قدمية جّدًا.. هم أصالً ال يستسيغون هذه 
 و ال يعرفون أن يتكّلموا هبذه األساليب.

امُلقتطف م ن امُلقابلة األوىل اليت ُأجريت مع السّيد طالب الرفاعي  (4وقفة عند املقطع ) :11مقطع  ★
 .يف مدينة "ُتوليدو"  يف مكتبه الرمسي
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األوىل اليت ُأجريت مع السّيد طالب الرفاعي  امُلقتطف م ن امُلقابلة (5وقفة عند املقطع ) :12مقطع  ★
 .يف مدينة "ُتوليدو"  يف مكتبه الرمسي

السّيد طالب  )حديٌث شيعٌي شديد مع االنفتاح على اآلخر و مع احلفاظ على التشّيع..!!( هذا منطق
 الرفاعي!

الشيعة إذا احتاج إىل ُيعلنها صرحيًة واضحة م ن أّن الرجل م ن   اإلمام الصادق "صلواُت اهلل عليه" و
 فقههم و إىل حديثهم فإّنهم سُيدخلونه يف ضاللتهم من حيث ال يعلم!!

و هذا هو الذي جرى يف ساحة الثقافة الشيعّية.. و هذه الشهادُة واضحٌة صرحيٌة، ال حاجة ألّن ُأعّلق 
 كثريًا و طوياًل.. فاحلقائق تسطُع بني أيديكم.. و شهد شاهٌد م ن أهلها.

امُلقتطف م ن امُلقابلة األوىل اليت ُأجريت مع السّيد طالب الرفاعي  (6وقفة عند املقطع ) :13مقطع  ★
 . يف مدينة "ُتوليدو"  يف مكتبه الرمسي

هي م ن أمساء امُلخالفني ألهل البيت.. و  ُكّل هذه األمساء اليت ذكرها السّيد طالب الرفاعي يف املقطع
الصدر، و يبدو أّن الواقع الشيعي حباجة إىل ُكّل هؤالء ألّنهم جيرون صفَّ معها اسم السّيد حمّمد باقر 

 نفس اجملرى..! 
 :مالحظات سريعة ✱
إذا كان السّيد حمّمد باقر الصدر كتب رّدًا على كتاب  : ( عبارة عن تساؤل1املالحظة )  ✦

 ]الشخصّية اإلسالمّية[ و ال ُيريد هلذا الرّد أن يرى النور.. فلماذا كتبه؟!
هذا إذا  -: إذا ظهرت الفنت و ظهر الضالل، أ فليس على العامل أن ُيظِهر علمه؟!  (2املالحظة ) ✦

 -كان علمه علمًا موافقًا ملنهج الكتاب و العترة 
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ما ذكره السّيد طالب الرفاعي م ن أّن السّيد حمّمد باقر الصدر كتب كتابه ]فدك  : (3املالحظة ) ✦
.. هذه املعلومات ليسْت 12يف موضع آخر يذكر يف س ن  و، 14يف التأريخ[ و هو يف سن 

 الشيء املعروف و الدقيق أّن السّيد حمّمد باقر الصدر كَتبُه دون س ن العشرين. دقيقة..
أّنه من عيون  يقول عن هذا الكتاب ]فدك يف التأريخ[ -أي السّيد طالب الرفاعي  -ُثّم إّنه  •

م ن عيون الُكتب و هو يشتمل على افتراء على أمري  تابالُكتب.. و ال أدري كيف صار هذا الك
من أّنه قاتل حتت لواء اخلليفة األّول يف حروب الرّدة )قْطعًا م ن دون قصد،  تزوير للحقائق و املؤمنني،

 وراء الفكر الُقطيب( و إّنما هو بسبب اجلهل امُلرّكب للمؤّلف، و بسبب االنسياق
ظالمة فاطمة، فقد أثبَت فقط عملية التهديد م ن ُعمر باالحراق.. و و يف هذا الكتاب أيضًا إنكاٌر ل

وصٌف لذاك  و يف هذا الكتاب أيضًا وصٌف لفاطمة بالفشل يف أكثر م ن مورد.. يف هذا الكتاب
 العصر امُلظلم )عصر السقيفة( بأّنه كان ُمشّعًا باّللون القرآين.. إىل غري ذلك م ن اهلراء!

ثبات حّق الزهراء يف فدك.. أ فليس م ن املنطقي أن نتحّدث عن ُظالمتها و إل الكتاب أساسًا هو •
 عن ُمصيبتها و عن الذي فعلتُه السقيفة مع فاطمة من إجرام؟!

ال أن ُنرّبئ القوم من جرميتها كما فعل السّيد حمّمد  فذلك أعمق و أدق و أقوى يف إثبات احلّجة..
 باقر الصدر يف كتابه هذا..!

جيري جمرى التثويل املغناطيسي.. طبعًا م ن دون قصٍد  الكالم الذي ذكره السّيد طالب الرفاعيهذا  •
لكن هذه هي احلقيقة.. فساحة الثقافة الشيعّية ُبنيْت على التجهيل  سّيئ م ن السّيد طالب الرفاعي، و

 على التثويل املغناطيسي. امُلرّكب و
يف الوسط الثقايف الشيعي )ما بني أصحاب العمائم الكبرية، و الكثري الكثري م ن املعلومات اليت تنتشر 

 ال ص لة هلا بثقافة الكتاب والعترة! على املنابر، و على الفضائّيات(
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 %100الكتب اليت ُتمدح و ُتمّجد و ُيراد هلا أن تنتشر يف الوسط الشيعي ُكتٌب ُمخالفٌة بدرجة  و
 مع منهج الكتاب و العترة.

 [2درامي آخر من مسلسل اجلماعة: ج]مشهد  :14 مقطع ★
امُلقتطف م ن امُلقابلة األوىل اليت ُأجريت مع السّيد طالب الرفاعي  (7وقفة عند املقطع ) :15 مقطع ★

 .يف مدينة "ُتوليدو"  يف مكتبه الرمسي
 مالحظات سريعة: ✱
ليستْ دقيقة..  ما ذكره السّيد طالب الرفاعي عن تأريخ سّيد ُقطب من معلومات : (1املالحظة ) ✦

فسّيد ُقطب حينما عاد م ن الواليات امُلّتحدة األمريكّية مل يكن ُمتدّينًا.. و إّنما صار ُمتدّينًا بعد أن 
ُمفّصل يف اجلزء الثاين من هذا الربنامج وفقًا  دخل الِسجن.. و قد حتّدثُت عن هذا املوضوع بشكٍل

 حينها. لوثائق و حقائق و تفاصيل و مصادر أشرُت إليها يف
أّنه كان  أّما هذا الُعذر الذي ذكرُه السّيد طالب الرفاعي بشأن رسول اهلل و : (2املالحظة ) ✦

 و غيٌب جّدًا. الرسول ُيهدي هذا اخلمر للُمسلمني.. فهو ُعذٌر قبيحٌ  ُيهَدى له اخلمر و
 فمن البديهيات الشرعّية و الفقهّية عندنا هو أّن امُلسلم ال ميلُك اخلمر.

لكن هذا بالنسبة للُمسلمني،  : أّن هذا التشريع بعد ذلك جاء.. و أقول: صحيح ويقول قائل قد ●
 و لكن بالنسبة لرسول اهلل "صّلى اهلل عليه وآله" فاألمر واحد.

لذلك ال يستطيُع  و امُلسلمون بّين هلم رسول اهلل هذا التشريع بعد ذلك )من أّن امُلسلم ال ميلك اخلمر(
  يستطيع أن ميلك املال الذي ُيدفع لُه يف ُمقابل بيعها.ال أن يبيعها، و

فهذا الكالم: أّن رسول اهلل "صّلى اهلل عليه وآله" كان ُيهَدى إليه اخَلْمر و كان َيستلمُه، و بعد ذلك 
ملنهج الكتاب والعترة.. فهو ُعذٌر  %100هذا الكالم ُمخالف   ُيعطيه و ُيمّلكه ألحٍد م ن امُلسلمني،



9 
 

جّدًا .. هذا مع علم السّيد الرفاعي أّن هذه األحاديث ليسْت موجودة يف ُكتبنا، و إّنما  قبيحغيٌب و 
 هي يف ُكتب امُلخالفني ملنهج الكتاب و العترة. 

هذا الُعذر يف قباحته كاالعتذرات اليت حتّدث عنها يف ُمقابلته اليت ُبّثت على قناة العربّية يف برنامج 
 يل."إضاءات" مع ُتركي الدخ

حادثة التدخني اليت رواها عن الشيخ حمّمد رضا آل ياسني.. الشيخ حمّمد رضا  : (3املالحظة )  ✦
آل ياسني كان ُمدّخنًا، و لكن حبسب معلومايت أّن هذه احلادثة و هذا الطبيب حينما زار ذاك العامل 

كاشف الغطاء.. مع أّن حسني  امُلدمن امُلدّخن، و قال ما قال.. هذه احلادثة جرْت مع الشيخ حمّمد
 و كان ُمدمنًا على التدخني أيضًا. الشيخ حمّمد رضا آل ياسني كان ُمدّخنًا

  :سؤاٌل صغري بشأن املرجع السّيد احلكيم (4املالحظة ) ✦
ما احلاجة إىل هذا االرتباط الشديد حّتى مع منع الطبيب لُه من التدخني.. أن ُتصنع لُه سجائر بكمّية 

   غ.. مع أّن السّيد الرفاعي قال: أّن السّيد احلكيم كان ميتلك إرادة قوّية..!!قليلة م ن التب
ال أريد احلديث عن هذا املطلب.. و لكن أقول: أّنه م ن الُصور القبيحة يف ساحة املؤّسسة الدينّية 

دمن على الشيعّية الرمسّية: إدماُن املراجع على التدخني، و هناك م ن أصحاب العمائم الكبرية َمن ُي
 احلشيشة )الترياق(..!!

حّتى من  مراجعنا )م ن الذين ُتوّفوا يف زمٍن بعيد، و يف زمٍن قريب.. و هناك م ن علمائنا و و •
إن كانوا ال ُيعلنون  َمن ُيجيز شرب الُدخان أثناء الصيام أثناء شهر رمضان، و األحياء( هناك منهم

حمّمد تقي اجمللسي( من فقهاء الشيعة الكبار، و م ن ذلك صرحيًا للناس.. على سبيل املثال: )لشيخ 
حمّمد باقر اجمللسي صاحب البحار.. كان يشرب الشيشة  والد الشيخ وهو  علماء املدرسة اإلخبارّية،

 و هو صائم يف شهر رمضان!!
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ء شهر و هذا الرأي نفسه معروف عن السّيد حمّمد الصدر بالنسبة ل ُمقّلديه، فإّنهم يشربون الُدخان أثنا
رمضان.. و نفس الكالم منقول عن الشيخ عّباس الُرميثي، هو اآلخر كان يشرب الُدخان أثناء شهر 
رمضان.. و هو م ن العلماء البارزين يف اخلمسينات، و م ن أعضاء مجاعة العلماء يف النجف األشرف، 

 و أمساء كثرية أخرى.
نها و اليت جاءْت يف كتاب ]حمّمد باقر الصدر : أّما بالنسبة للربقّية اليت حتّدث ع (5املالحظة ) ✦

  77[ يف صفحة 2السرية و املسرية يف حقائق و وثائق:ج
املؤّلف ُيشري إىل أّن السّيد حمّمد باقر الصدر أقنَع خاله الشيخ ُمرتضى آل ياسني رئيس مجاعة 

 ا جاء فيها:بإرسال برقّية استنكارّية إىل مجال عبد الناصر خبصوص سّيد ُقطب.. مّم العلماء
إّلا تفسريُه يف ظ الل القرآن، لكفى به خصيمًا لك عند  -أي سّيد ُقطب  -لو مل يكن هلذا العامل )

 (.اهلل يوم القيامة
 هذه هي الربقّية اليت كان يبحث عنها السّيد طالب الرفاعي و ما عثر عليها يف أوراقه.

هذه الربقّية، ألّنه هو الذي كان يكتب البيانات و املعروف أنّ السّيد حمّمد باقر الصدر هو الذي كتب 
اجملّلات اليت تصدر عن مجاعة العلماء اليت يرأسها  االفتتاحيات للمطبوعات و و الرسائل و الربقّيات و

 خاله الشيخ ُمرتضى آل ياسني.
السّيد املقابلة الثانية اليت ُأجريْت مع  الذي اقتطعته من نفس (1وقفة عند املقطع ) :16 مقطع ★

 يف الواليات املّتحدة األمريكّية. طالب الرفاعي يف مكتبه  الرمسي يف مدينة "توليدو"
الذي اقتطعته من املقابلة الثانية اليت ُأجريْت مع السّيد طالب  (2وقفة عند املقطع ) :17 مقطع ★

 يف الواليات املّتحدة األمريكّية. الرفاعي يف مكتبه  الرمسي يف مدينة "توليدو"
هذا هو صهر  سعيد رمضان الذي أشار إليه السّيد طالب الرفاعي، و عن جمّلته اليت نسي امسها..

حسن البّنا )زوج ابنته ( و هو من أعالم اإلرهاب اإلخواين خارج مصر.. ُحك م باالعدام يف م صر، و 
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كانت يف سويسرا و يف  فّر من م صر و تنّقل بني الواليات املّتحدة األمريكّية و أوربا.. و أكثر إقامته 
 مناطق أخرى م ن أوربا.

لكن بعد ذلك أصدر جمّلة أخرى  فكان ُيشرف على إصدار جمّلة يف بادئ األمر ُسّميت بالش هاب، و
 هي جمّلة "امُلسلمون" اليت ُيشري إليها السّيد طالب الرفاعي.

من قادة التنظيم  سعيد رمضان هوف فكانوا يتغّذون على الفكر الذي ُينشر يف هذه اجملّلة اإلرهابّية..!
 السّري اإلرهايب الذي أّسسه حسن البّنا.

 هذه هي احلقيقة م ن دون ُمجامالت و م ن دون قشور.
السّيد حمّمد باقر الصدر كيف ُيوصي بأّن شباب الشيعة  لنا وصّية املرجع و الحظتم أيضًا و هو يروي

كانت النتائج هي هذا الذي وصلنا إلّيه: من  . وعليهم أن ُيطالعوا ُكتب سّيد ُقطب، و حمّمد قطب.
 أّنه مل يبَق شيء م ن ثقافة الكتاب و الع ترة يف ساحة الثقافة الشيعّية!

الذي اقتطعته من املقابلة الثانية اليت ُأجريْت مع السّيد طالب  (3وقفة عند املقطع ) :18 مقطع ★
 اليات املّتحدة األمريكّية.يف الو الرفاعي يف مكتبه  الرمسي يف مدينة "توليدو"

حنُن حباجٍة إىل دراسة تأرخينا الشيعي خصوصًا يف القرن العشرين.. ِبحاجة إىل تقييم واقع املؤّسسة  -
 الدينّية و مواقفها السياسّية.

 سأذكر بشكٍل سريع ما أشار إليه السّيد طالب الرفاعي:
اخلروج مُلواجهة االنكليز حينما  جف باجلهاد وحينما أفىت املراجع يف الن أشار إىل معركة "الشعيبة" •

دفاعًا عن الدولة الُعثمانّية الناصبّية  دخلوا إىل العراق )يف بداية دخلوهم" فأفىت املراجع باجلهاد
امُلجرمة.. و أخذ السّيد حمّمد سعيد احلّبويب برفقة السّيد حمّمد احلكيم أخذوا العشائر العراقّية اليت ال 

 لقتال.. و إّنما خربهتا أن تتقاتل فيما بينها بأسلحة ُمتواضعة و إمكانات ال ُتعّد إمكانات.خ ربة هلا يف ا
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و ُذحبْت العشائر العراقّية الشيعّية دفاعًا عن العثمانيني الذين انسحبوا و مل ُيقاتلوا، و بقيت العشائر 
ن برفقته  من العلماء فاّرين ُمنهزمني العراقّية ُتقاتل إىل أن ُقضي عليها.. و رجع حمّمد سعيد احلّبويب و م 

 مات هناك السّيد حمّمد سعيد احلبويب كمدًا. و م ن ساحة املعركة إىل مدينة الناصرّية..
الغريب أّن السّيد حمّمد سعيد احلبويب حينما رجع إىل الناصرّية ُيريد أن جيمع عشائر أخرى و يعود  •

 هبم إىل الق تال حّتى ُيذحبوا..!
 يف ُأُفق السفاهة؟ ة ِبحاجة إىل تقييم.. هذه املواقف هل ُتوَضع يف ُأفق الفقاهة؟ أمهذه القضّي

عن التزوير و عن التثويل  بعيدًا عن الدجل و بعيدًا عن كيل املدائح و عن الكذب، و •
 هل جيوز الدفاع عن الدولة العثمانّية الناصبّية امُلجرمة؟! املغناطيسي:

 جيزون لشيعتهم الدفاع عن الدولة األموّية، أو الدولة العباسّية..؟!يُ  هل كان األئمة يف زماهنم
اقرأوا الروايات و األحاديث ستجدون األئمة مينعون ذلك و ُيحّرمون ذلك.. فكيف هّب املراجع 

 والعلماء للدفاع عن هذه الدولة الناصبّية؟!
اإلخواين ابُتين على أساس هذه الف كرة: هذا الَنَفس هو الذي ابتين عليه الفكر اإلخواين.. فالفكُر  و

 أّن دولة اخلالفة سقطْت و هم يدعون إىل إعادة اخلالفة مّرة أخرى.
مّلا بدأْت األحداث اليت ُوصفت بعد ذلك بثورة العشرين.. و ما بني جناٍح و فشل، و بعد ذلك  ●

 واضحًا:لكّنها أنتجت نتاجًا سياسّيًا  إهنزام الثّوار أمام قّوة اإلنكليز.. و
 م.1921تأّسست الدولة العراقّية احلديثة سنة 

لكن علماء النجف رفضوا و  اإلنكليز طلبوا من علماء النجف أن خيتاروا ملكًا شيعّيًا عراقّيًا.. و •
 اختاروا َمَلكًا ُسنّيًا جيئ به م ن احلجاز، م ن أوالد الشريف حسني.

ن يتّوج يف عيد الغدير..! فقد ُتّوج امللك فيصل يف ومّلا ُتّوج كان االقتراح من قبل علماء النجف أ
 !-و حبسب التقومي الشيعي النجفي  -الثامن عشر م ن شهر ذي احلّجة 
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بني بيعة الغدير  و كان شعراء النجف ينشدون القصائد يف املقارنة بني بيعة الغدير ألمري املؤمنني و
 امُلستحدثة للملك فيصل األّول. هذه

لك فيصل إىل النجف لُيعّبر عن ُشكره باعتبار أّن النجف هي اليت جاءْت به إىل احُلكم، و مّلا جاء امل •
رفضوا.. أحّل عليهم كثريًا، و  أن ُيسامهوا يف احلكومة.. و طلب من املراجع و من العلماء آنذاك

 بعد ذلك أخذوا يتباكون من أّن الُسّنة أخذوا احُلكم. رفضوا.. و
ن يأخذ أحدًا م ن النجف.. فقط التحق به الشاعر اجلواهري، والشاعر و مل يستطع امللك فيصل أ

اجلواهري رجل ش عر و جمون، قّضى حياتهُ يف بغداد باجملون.. وقصائده املاجنة كانت ُتنشر يف الصحافة 
 آنذاك.

 البقاء مع امللك فيصل، و تركه و ذهب إىل جمونه و لياليه احلمراء. بعد ذلك مل يستطع املكوث و و
إىل إيران،  الذين ُنفوا معهم( مّلا نفوا ُنفي املراجع )أبو احلسن االصفهاين، و املريزا النائيين.. و مّلا و •
على أن يوّقعوا على وثيقة: أّلا يتدّخلوا يف العمل السياسي..  لكن بعد ذلك أرجعهم اإلنكليز و و

حوزة النجف هبذا القالب: قالب عدم  فلّما رجعوا ألجل هذه الوثيقة )اليت هي قضّيٌة شخصّية( ُصّبْت
فاجر.. ألجل امَلصلحة الشخصّية هلؤالء  التدّخل يف السياسة، و َمن يتدّخل يف السياسة فهو فاسق و

املراجع حّتى يعودوا إىل النجف.. فصار هذا م ن الدين، و هكذا حنُن مضحوٌك علينا.. فهكذا جتري 
  األمور.

الترشيخ للربملان.. و ح ني ُفتحْت  -أي املراجع  -ان.. فحّرموا و دعوا إىل أن يترّشحوا للربمل •
 على األوالد والبنات..! املدارس، حّرموا املدارس

 و بعد ذلك ح ني مل يلتزم الناس بفتاوى العلماء حّرموا مدارس البنات..!
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ن بقي على عبد اهلادي الشريازي مّم هناك أشخاص مّمن يلتزمون بفتاوى السّيد و إىل اآلن يف العراق
التحرمي إىل أن مات.. البقّية م ن العلماء تراجعوا عن هذه الفتاوى ال عن قناعٍة منهم، و إّنما ُمماشاًة 

 مع الشارع )على طريقة الفتاوى البازارّية(.
و مّر احلديث حول حترمي الكهرباء يف بعض املقاطع اليت مّر عرضها من برنامج أبعاد.. القضّية طويلة 

ن العلماء َمن حّرم أقالم احلرب، و هناك َمن حّرم أقالم احلرب اجلاف.. و حّرموا النظارات، و )فهناك م 
حّرموا ركوب الدّراجات  شراءها و زراعتها..! و حّرموا أكل الطماطم، و حّرموا أكل البطاطا و

 موا..! اهلوائّية و حّرموا ركوب السيارات، و حّرموا املكّبرات الصوتّية.. و حّرموا.. و حّر
ُكّل ذلك غباء فقهي، غباء ثقايف، سفاهة اجتماعّية.. و ُيراد مّنا بعد ذلك أن نقبل ُكّل شيٍء يصدر 

 من املؤّسسة الدينّية..! و القضّية ُمستمّرة على هذا املنوال.
وال لبقي الواقع الشيعي يف مثل هذه األح 1979و لو مل تتفّجر الثورة اإلسالمّية يف إيران و تنتصر عام 

 اليت أشرُت إليها و أسوأ م ن ذلك..!
ُيحّرمون على علماء  فهم إىل اآلن يف حوزاتنا العلمّية و يف مؤّسستنا الدينّية الشيعّية الرمسّية إىل اآلن

 الدين أن يلبسوا الساعة يف أيديهم..! 
الرفاعي يف  من املقابلة الثانية اليت ُأجريْت مع السّيد طالب (4وقفة عند املقطع ) :19مقطع  ★

 و هو مقطع قصري. يف الواليات املّتحدة األمريكّية.. مكتبه  الرمسي يف مدينة "توليدو"
حزب شيعي و لكّنه ال يتبّنى الفكر الشيعي  - حبسب كالم السّيد طالب الرفاعي -فحزب الدعوة 

 و إىل حل. ال أدري كيف يكون ذلك! هذه اأُلحجية حباجة إىل تفسري على أّنه الفكر الوحيد!! و
 [2]مشهد درامي آخر من مسلسل اجلماعة: ج :20 مقطع ★
يف  من املقابلة الثانية اليت ُأجريْت مع السّيد طالب الرفاعي (5وقفة عند املقطع ) :21 مقطع ★

 يف الواليات املّتحدة األمريكّية.. مكتبه  الرمسي يف مدينة "توليدو"
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 مالحظتان:
الواقعة اليت نقلها السّيد الرفاعي عن هشام بن احلكم ليسْت هبذا الشكل، و إّنما  : (1املالحظة ) ✦

 نقلها بشكٍل مشّوه.
مل يقل هشام بن احلكم أّن إماَمُه هارون الرشيد، و إّنما قال: أمري املؤمنني صاحب القصر.. و كان 

قد وصلْت إليه معلومة م ن أّن  هارون ُمختفيًا وراء الِستار م ن دون أن يعلم اجلمع به، و لكن هشام
هارون كان موجودًا يف قصر الربمكي، فلّما سألوه بعد جدال ُمفّصل، َمن إمامك اآلن؟ قال: هو 

 أمري املؤمنني صاحب القصر.
 "و هو ُيشري إىل اإلمام الكاظم" يعين أّن احلاكم احلقيقي هو هذا.

الصيغة اليت رواها السّيد طالب الرفاعي احلكاية وردْت بأكثر م ن صيغة، و لكن ليسْت مثل هذه 
  بامُلجمل مع بعض التشويه.

متجيد السّيد طالب الرفاعي بالبيان الذي صدر عن السّيد حمّمد باقر الصدر يف  : (2املالحظة ) ✦
من دون قصد سّيئ  -ُأخريات أّيامه.. و كان م ن بني ما جاء يف هذا البيان االفتراء على أمري املؤمنني 

 ه قاتل ُجندّيًا حتت لواء اخلليفة.أّن -
يف  من املقابلة الثانية اليت ُأجريْت مع السّيد طالب الرفاعي (6وقفة عند املقطع ) :22املقطع  ★

 و هو مقطع قصري. مكتبه  الرمسي يف مدينة "توليدو"
من  هو مجاٌع هذا هو التضخيم لعلم األصول.. و ما علم األصول إّلا سفاهٌة ُيقال عنها علم!!

 معلومات ُمتفّرقة )ما بني اّللغة، و املنطق والفلسفة، وشي من اآليات ِو من األحاديث(
من املضحك جّدًا أن جند ما ُيقال عنهم )جهابذُة علم األصول من علمائنا و مراجعنا( أّنهم ال يعّدون 

 املسألة اليت يتّم االّتفاق عليها مسألة أصولّية.. فلماذا ُسّميت أصول إذن؟!
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لمًا أّن هذه األصول ُأخذْت بقّضها و قضيضها م ن ُكتب النواصب.. و لكّنها بعد ذلك ُصبغت ع
بشيء قليل م ن حديث أهل البيت، و ُجعلْت م يزانًا لالستنباط و للفتيا، و ُجعلت م يزانًا كذلك 

 لألعلمّية اليت ُيتحّدث عنها و اليت ال حقيقة هلا على أرض الواقع.
من املقابلة الثانية اليت  و هو املقطع األخري الذي اخترته  (7ة عند املقطع )وقف  :23املقطع  ★

 و هو مقطع قصري. يف مكتبه  الرمسي يف مدينة "توليدو" ُأجريْت مع السّيد طالب الرفاعي
 مالحظتان صغريتان: 

كيف أّن  و: حينما كان يتحّدث السّيد الرفاعي ُمستّداًل على أمهّية سّيد ُقطب،  (1املالحظة ) ✦
للدفاع عن سّيد ُقطب هو السّيد حمسن احلكيم.. و ال أدري كيف  أّول امُلبادرين لالستشفاع و

 يستدّل بذلك و هو الذي ضحك على السّيد احلكيم بكذبته البيضاء.
: هو تصديقه هبذه األكذوبة اليت مّر عنها يف اجلزء الثاين م ن هذا الربنامج.. حينما ( 2املالحظة ) ✦

أنا  امُللّقن لسّيد ُقطب أن يتشّهد الشهادتني، فقال سّيد ُقطب للُملّقن: أنت تعتاش بالشهادتني، وقال 
أقّدم رقبيت ألجل الشهادتني.. و هي قضّية ال حقيقة هلا، كذٌب يف كذب م ن أصلها.. و تبّين هذا 

 األمر يف حلقات اجلزء الثاين من هذا الربنامج.


