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 ملّخص برنامج

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

 (35)احللقة 

 م3/11/2017املوافق  –هـ 1439 صفر 13 معةُعرضت على قناة القمر الفضائّية اجل

 www.alqamar.tvُمتوّفرة على موقع قناة القمر الفضائّية بالفيديو واألوديو 
 
شهادٌة على املرحلة الزمنّية م ن   ..الزلُت معكم يف أجواء الشهادة احلّية لشاهد حّي معاصر ✤

 .إىل يومنا هذا.. قْطعًا فيما يتعّلق مبوضوع الربنامج اخلمسينات و
و  شهادة ترتبُط مضامينها بنحٍو ُمباشر صريح، أو بنحٍو غري مباشر أعين فحني أحتّدث عن شهادة،

و هو من رموزها  قريبة من املوضوع.. شهادٌة حّية لشاهٍد حّي ُمباشر على احلالة الُقطبّية لكّنه بصورة
 .و هو: السّيد طالب الرفاعي ..و ُمؤّسسي هذه احلالة القطبّية يف ساحة الثقافة الشيعّية

ج، مثلما تقّدم يف احللقات السابقة.. حيُث عرضُت عليكم مقاطع من ندوات، برام ✤
و مراكز إعالمّية   متنّوعة.. و ع رب فضائّيات ُمختلفة، و ع رب جهات لقاءات مقابالت، حوارات،

 .ُمختلفة.. فاحللقة اليوم تستمّر على نفس الطريقة
و سأتناول عارضًا بني أيديكم مقاطع ترتبط باملوضوع الذي بني أيدينا م ن املقابلة الثالثة اليت ُأجريْت 

رفاعي يف مكتبه الرمسي يف مدينة "ُتوليدو" يف والية "ُأوهايو" يف الواليات امُلّتحدة مع السّيد طالب ال
 .األمريكّية

http://www.alqamar.tv/
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يف مكتبه   من املقابلة الثالثة اليت ُأجريْت مع السّيد طالب الرفاعي (1) وقفة عند املقطع :1 مقطع ★
 .يف الواليات املّتحدة األمريكّية الرمسي يف مدينة "توليدو"

حديثه هذا  تقد أّن إجابة السّيد طالب الرفاعي يف املقطع ُمقنعٌة للشيعة الذين يستمعون إىلإّني ألع
عن موقف عمر يف ُمحاسبته للوالة و يف أخذه منهم نصف األموال.. و بعد ذلك التدقيق يف أمواهلم، 

مٌة كما قال شيٌء يستحسنه السامع، و تلك حك) ..ُثّم إّن احلاكم يأخذ ِنصف أمواهلم ضريبة للدولة
 (!!السّيد طالب الرفاعي

ألّن عقول الشيعة ما هي  السبب: فكما ُقلت: من أّنين متأّكد أّن الشيعة ستقتنع هبذه اإلجابة، و
بعقوٍل مبنّية على ُأسس ُأخذْت من منهج الكتاب و العترة.. هذه العقول مبنّية على ُأسس و قواعد 

قافة الشافعّية، فاألشعرّية، فامُلعتزلّية، فالصوفّية، فالُقطبّية..( ُأخذْت من ثقافة املخالفني )بدءًا من الث
حنن نتحّدث عن حال الشيعة من مخسينات القرن العشرين  و الُقطبّية يف عصرنا احلاضر هي األنكى، و

 .و إىل يومنا هذا
ئمة [ الذي مّساه األ2ج :قراءة سطور من كالم سّيد األوصياء يف كتاب ]كتاب ُسليم بن قيس ✤

 .بأجبد الشيعة
  :قال أبان عن ُسليم 675يف صفحة 

حمّمد  املقداد، و أيب ذر، و انتهيُت إىل حلقة يف مسجد رسول اهلل ليس فيها إّلا هامشي غري سلمان و)
قيس بن سعد بن عبادة، فقال العباُس لعلي "عليه السالم": ما  ُعمر بن أيب سلمة، و بن أيب بكر، و

كما أغرم مجيع ُعّماله؟ فنظر علّي إىل من  -أي مل ُيناصفه أمواه  - ُيغّرم قنفذًا ترى ُعمر منعه م ن أن
بالسوط، فماتْت و  "حوله، مّث اغرورقْت عيناه، مّث قال: شكر لُه ضربًة ضرهبا فاطمة "عليها السالم

 :"السالم مّث قال "عليه -نوع من أنواع الزينة اليت تلبسها النساء -يف عُضدها أثرُه كأّنه الدملج 
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التسليم لُه يف كّل  صاحبُه م ن قبله، و العجُب مّما ُأشربْت قلوب هذه األّمة م ن حّب هذا الرجل و
 !شيء أحدثه

لئن كان ُعّماله َخَونة، و كان هذا املاُل يف أيديهم خيانًة ما كان حّل لُه تركه، و كان لُه أن يأخذُه 
 ! و يترك نصفه؟كّله فإّنه فيُئ املسلمني، فما له يأخذ نصفهُ 

ال شيئًا منهم قلياًل و ال كثريًا و إّنما أخذ  و لئن كانوا غري خونة فما حّل لُه أن يأخذ أمواهلم و
 - !ملاذا أخذ أنصاف أمواهلم و هي أمواهلم، بأّي حّق؟ -أنصافها 

يأخذ منهم قلياًل و ال لو كانْت يف أيديهم خيانًة، مّث مل يقّروا هبا ومل تقْم عليهم البّينة ما حّل له أن  و
  !أعجُب م ن ذلك إعادتُه إّياهم إىل أعماهلم و ..كثريًا

مّث أقبل علٌي  ..لئن كانوا غري خونة ما حّلْت لُه أمواهلم لئن كانوا خونة ما حّل لُه أن يستعملهم، و
  :على القوم فقال

ال ينكرون، بل  بابًا ُثّم يرضون و بابًا تتغّير شيئًا شيئًا و العجُب لقوٍم يرون ُسّنة نبّيهم تتبّدل و
أنكرُه، مّث جييء قوٌم بعدنا فيّتبعون  و يعتبون على َمن عاب عليه و -يغضبون لعمر  -يغضبون لُه 

 (يّتخذون أحداثُه ُسّنًة و دينًا يتقّربون هبما إىل اهلل أحداثه و جوَرُه و بدعَتُه و
نفس منهج ُعمر.. و هذا افتراء كبري على أمري السّيد طالب الرفاعي يقول أّن أمري املؤمنني هنج 
 .%100املؤمنني.. أمري املؤمنني منهجه ُيخالف منهج ُعمر 

مثلما مّر يف حلقة يوم أمس حني ثّبت افتراًء على رسول اهلل م ن أّن رسول اهلل كان ُيهَدى لُه اخلمر، 
 !..كان يقبل هذه اهلدية و

 ..رسول اهلل ال يقبل أّي نقص
 .الل )الصدقة( رسول اهلل ال يقبلُه، فهو ال يأخُذ الصدقة.. و إّنما يأخذ اهلدّية احلالل الطّيباملال احل
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م ن أّن  - قطعًا م ن دون قصٍد سّيئ - السّيد الصدر يف كتابه ]فدك يف التأريخ[ مثلما افترى أيضًا و
 !..أمري املؤمنني قاتل ُجندّيًا يف حروب الرّدة حتت لواء أيب بكر

 !!..ُتصّفق له اٌت واضحة.. و الشيعة ُتصّدق ذلك وافتراء
اإلقتصاد اإلسالمي يف كتابه  يرسم السّيد حمّمد باقر الصدر املنهج لذا ال نستغرب حينئٍذ حينما

يعتمد على الفقه الناصيب امُلخالف ألهل البيت.. و تلك  ]اقتصادنا[ يعتمد على املنهج الُعمري، و
 .الرجلني واحدة قضّية واضحة صرحية، و ثقافُة

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

إىل الناس، و ينقل العلم منها  مكتبُة العامل هي مصدر علمه، منها يأخذ، و منها يستنبط، و هبا يتأّثر،
  و حني ُيؤّلف فإّنه يأخذ املعلومات م ن هذه الُكتب، و حني

 .و هكذا هو ديدن أهل العلم ..يتحّدث م ن الُكتب املوجودة يف مكتبته  يتحّدث فإّنه
هذه احلالة اليت تّتصف هبا مكتبة السّيد طالب الرفاعي ليست خاّصة بالسّيد طالب الرفاعي.. حبكم  و

 !ات العلماء الكبار و مكتبات َطَلبة العلم األعم األغلب فيها ُكتب امُلخالفنيمكتب جتربيت فإّن
قضّية  فل ُعلمائنا اّطالٌع على ُكتب امُلخالفني، و ال ميلكون اّطالعًا على حديث أهل البيت! تلك

افة لكن الشيعة تعّودوا على الثقافة امُلخالفة ألهل البيت، فبدأوا ال يستطعمون ثق واضحة جّدًا، و
إن ُتعرض ثقافة أهل البيت األصيلة،  أهل البيت، و إّنما يستطعمون و يتذّوقون الثقافة امُلخالفة.. ما

بسبب ُسوء توفيقهم..  الشيعة يرفضوهنا م ن سوء حّظهم، بسبب اخلذالن الذي ُهم فيه، إّلا و جتد
معلومات  ُيطعموهنم معارف وفلقد قّيض هلم الزمان علماء و مراجع ُيطعُموهنم َطعامًا ليس حالاًل.. 

 .ثقافة ال ص لة ألهل البيت هبا و
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هذه هي احلقيقة اليت ال ُيريد الشيعة )الذين يعرفون احلقيقة( أن يعترفوا هبا.. و الذين ال يعرفون 
 .احلقيقة ال ُيريدون أن ُيواجهوها و أن يتأّكدوا م ن صّحة هذا األمر

أّن نسبة كتب املخالفني يف  ّدثنا فيه عن مكتبته، وتسجيل صويت للشيخ الوائلي ُيح :3 مقطع ★
 !..%90مكتبته تصل إىل 

 (..من برنامج ]الكتاب الناطق[ 133( يف احللقة 1)الوثيقة رقم  هذا الفيديو هو)
هذا هو السبب يف جهل الشيخ الوائلي حبديث أهل البيت.. فقد مّر علينا كيف أّنه يص ف حديث 

بأّنه ُزبالة.. جلهله أّن هذا م ن حديث أهل  {فإذا فرغَت فانصب} :ه  تعاىلاإلمام الصادق يف معىن قول
 !البيت و يف الكايف الشريف

تسجيل آخر للشيخ الوائلي ُيحّدثنا فيه أّن نسبة الكتب املعادية ألهل البيت يف مكتبته  :4 مقطع ★
 !..%95يصل إىل 

 (..امج ]الكتاب الناطق[من برن 133يف احللقة  (2 )الوثيقة رقم هذا الفيديو هو)
 !..من مكتبة الشيخ الوائلي من ُكتب امُلخالفني %95هذه طامة االنفتاح.. 

دراسته دراسة ُمخالفة ألهل البيت.. شهاداتُه وفقًا للمنهج امُلخالف ألهل البيت.. مكتبته هي هذه.. 
علوّيًا على منابركم أّيها هو حال املؤّسسة الدينية الشيعّية الرمسّية.. فكيف ستنالون فكرًا  و هذا

 !احُلسينّيون؟
يف مكتبه   من املقابلة الثالثة اليت ُأجريْت مع السّيد طالب الرفاعي (3) وقفة عند املقطع :5 مقطع ★

 .يف الواليات املّتحدة األمريكّية الرمسي يف مدينة "توليدو"
يف مكتبه   مع السّيد طالب الرفاعي من املقابلة الثالثة اليت ُأجريتْ  (4) وقفة عند املقطع :6 مقطع ★

 .يف الواليات املّتحدة األمريكّية الرمسي يف مدينة "توليدو"
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هذا املنطق هو منطق املرجعّية الشيعّية.. و الدليل هو الناطق الرمسي بإسم املرجعّية الشيعّية الُعليا، و 
 .هو: الشيخ الوائلي

ال فرق بني أن يستقي هو من جدول أهل البيت، تسجيل للشيخ الوائلي يقول فيه أّنه  :7مقطع  ★
 ويستقي غريه من جداول الصحابة فهذه اجلداول ميّدها نبع واحد وهو اإلسالم

 (..من برنامج ]الكتاب الناطق[ 134يف احللقة  (19 )الوثيقة رقم هذا الفيديو هو)
الصحابة عندنا موضع أّن  للشيخ الوائلي يقول فيه: أّننا ال نسب الصحابة، و مقطع :8مقطع  ★

الكتب اليت تسّب الصحابة عندنا هي غري معتربة،  أّن كتبنا املعتربة ال تسّب الصحابة، و تقدير، و
 !سّب الصحابة هو رّدة فعل تصدر من بعض اجلّهال أّن غاية ما عندنا تقييم الصحابة، و و
 (..]الكتاب الناطق[من برنامج  134يف احللقة  (20 )الوثيقة رقم هذا الفيديو هو)
هذا الفيديو ) .العّباسيني تسجيل للشيخ الوائلي يتحّدث فيه عن اخللفاء األمويني و :9مقطع  ★
 (..من برنامج ]الكتاب الناطق[ 134يف احللقة  (21 )الوثيقة رقم هو
يستند  تسجيل للشيخ الوائلي يتحّدث فيه عن موقف سّيد األوصياء من السقيفة، و :10مقطع  ★

 !كالمه على مصادر للمخالفني مثل كتاب الصواعق احملرقة البن حجر يف
 (..من برنامج ]الكتاب الناطق[ 134يف احللقة  (22 )الوثيقة رقم هذا الفيديو هو)
ُرفقاء  سّيد األوصياء أوالد عم و عمر و فيديو للشيخ الوائلي يقول فيه أّن أبو بكر و :11 مقطع ★

 !منابع الفكر َحَملة القرآن وأّنهم مجيعًا  سالح، و
 (..من برنامج ]الكتاب الناطق[ 134يف احللقة  (23 )الوثيقة رقم هذا الفيديو هو)
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تسجيل للشيخ الوائلي يتحّدث فيه عن اخللفاء اإلثنا عشر الذين بّشر هبم رسول اهلل،  :12 مقطع ★
سّيد  احد مع ُخلفاء السقيفة وصّف و أّنه ال يضع مروان يف منزلٍة واحدة و يتحّدث عن مروان و و

 !األوصياء
 (..من برنامج ]الكتاب الناطق[ 134يف احللقة  (24)الوثيقة رقم هذا الفيديو هو)

بني أيب بكر  العّباسيني و فيه بني ُخلفاء األمويني و تسجيل للشيخ الوائلي ُيقارن :13مقطع  ★ 
بعد ذلك يذهب إىل مقطع  عمر.. و  بكر وعمر، فهو ال يرى ُمقايسة بينهم، ألّنه يرى أفضلية أيب و

 لكّنه يذهب هلذا املقطع م ن خطبة األمري -برغم أّنها طعٌن يف ُخلفاء السقيفة -م ن اخلطبة الشقشقّية 
يقول  و (لّله و للّشورى، مىت اعترض الريب يفَّ مع األّول منهم حّتى ص رُت ُأقرن إىل هذه النظائر فيا)

حّتى ُيقرنوا مع سّيد  العّباسيني ليسْت هلم مكانة كُخلفاء السقيفة ألمويني وما مضمونه أّن اخللفاء ا
 !األوصياء

 (..من برنامج ]الكتاب الناطق[ 134يف احللقة  (25 )الوثيقة رقم هذا الفيديو هو)
املنطق هو املنطق امُلخالف لثقافة آل ُمحّمد األصيلة.. منطُق السّيد طالب الرفاعي هو منطُق الشيخ 

 .الوائلي و منطق الشيخ الوائلي هو منطُق املرجعّية الشيعّية الُعليا يف النجف و يف غري النجف
مع الزيارة اجلامعة الكبرية يف عبارات الرباءة اليت جاءْت  هذا املنطق هل ينسجم :أنا أسأل الشيعة

ي حني نزور أئمتنا.. فهل صرحيًة واضحًة يف القول البليغ الكامل الذي نقولُه كما عّلمنا إماُمنا اهلاد
نكذُب على األئمة و حنُن ُنعلن الرباءة القطعّية يف مجيع االّتجاهات م ن أعداء آل حمّمد يف هذه 

 !الزيارة..؟
ماذا تقولون عن زيارة عاشوراء و حنُن نلعُن فيها َمن أّسس أساس الظلم، و نلعن َمن فتح باب قْتل 

 ! أّول ظامل ظلم حّق حمّمٍد وآل حمّمد؟آل حمّمد "صلواُت اهلل عليهم"، و نلعنُ 
  !ماذا تقولون عن قنوت أمري املؤمنني يف صالته )املعروف بدعاء صنمي ُقريش.. و أمثال ذلك..(؟
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ال شأن يل بأولئك الذين غطسوا  أنا ُأخاطب هنا َمن يعتقدون بصّحة هذه الزيارات و األدعية، و و
و إْن كُثرْت ألقاهبم.. فهؤالء ال يتذّوقون طعام أهل البيت؛ يف الفكر الناصيب و إن كُبرْت عمائمهم، 

 !ألّن عقوهلم ُشحنْت بالطعام الناصيب
 [2مشهد درامي آخر من مسلسل اجلماعة: ج] :(1) فاصل درامي ◈
يف  من املقابلة الثالثة اليت ُأجريْت مع السّيد طالب الرفاعي (5) وقفة عند املقطع :14 مقطع ★

 .يف الواليات املّتحدة األمريكّية مدينة "توليدو" مكتبه  الرمسي يف
كما يقول  -جابر العطاء  ُحفرٌة ُحفرْت حتَت السّيد حمّمد باقر الصدر م ن ق َبل السّيد طالب الرفاعي و

 - السّيد طالب الرفاعي و بصريح كالمه
الشخصّية اإلسالمّية و ليس ذلك ُمستبعدًا لشخصّيٍة علمّية تكتُب رّدًا علمّيًا على كتاٍب ناصيب ]

للنبهاين[ و بعد ذلك ُتخفي هذا الرّد حبيث ال يّطلع عليه حّتى أقرب الناس إليه..! فلماذا ُكت َب 
 !هل هذا التصّرف تصّرف ُمّتزن؟ !إذن؟

ال هلذا  -كتاب فدك يف التأريخ كتاٌب ينتقص م ن الصّديقة الطاهرة.. مينع املؤّلف م ن إعادة طبعه  •
  - كما يقول السّيد طالب الرفاعي -ما ألّنه ُتشّم منه رائحة املذهبّية و إنّ  -السبب 

وقد اختلف يف رواية ُعمره.. فيما سلف من أحاديثه اليت ُعرضْت يف احللقات امُلتقّدمة قال أّن السّيد 
 12س ن  سنة.. و اآلن يقول: أّن السّيد حمّمد باقر الصدر أّلفه يف 14حمّمد باقر الصدر أّلفُه يف ُعمر 
 .سنة.. و األقوال يف ذلك كثرية

  !عالقة السيد حمّمد باقر الصدر باألندلس؟ ُثمّ ما معىن تفكري السّيد حمّمد باقر الصدر باألندلس؟! ما •
هذا  !!..السّيد حمّمد باقر الصدر ُيفّكر باألندلس )بالفردوس املفقود( األوضاع يف النجف خائبة.. و

 .كرٌي حاملاّللون م ن التفكري هو تف
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بالٌد ُفتحْت حتت رايات الظلم، بعيدًا عن دين حمّمٍد و آل حمّمد  األندلس !ما عالقتنا باألندلس؟ ُثّم
 .صلواُت اهلل عليهم".. أعادها أهلها و انتهت احلكاية"

 !أعدى أعداء أهل البيت كانوا يف األندلس العترة.. و دول ظاملة نشأتْ فيها ُتحارب منهج الكتاب و
أن  هبذه الطريقة م ن الطبيعي أن ُتحفر هلا ُحفرة و قال السّيد طالب الرفاعي: شخصّية ُتفّكر فكما

 .تقع يف هذه احُلفرة.. هكذا قال السّيد طالب الرفاعي
يف  من املقابلة الثالثة اليت ُأجريْت مع السّيد طالب الرفاعي (6) وقفة عند املقطع :15 مقطع ★

 .يف الواليات املّتحدة األمريكّية ليدو"مكتبه  الرمسي يف مدينة "تو
عن احلياد اإلجايب، و رّبما نسي اسم امُلنّظمة و  السّيد الرفاعي حتّدث يف القسم األّول من الفيديو

 .عدم االحنياز( كان ُيريد احلديث عن هذه امُلنّظمة امسها: )منظّمة ُدول
 :هناك أمران ُأريد اإلشارة إليهما ✱
ٌر أشار إليه السّيد طالب الرفاعي من أّنه قد ندم على عدم قبوله رئاسة "حزب أم :األمر األّول ✦

 !بّرر ذلك م ن أّن هذا املنصب يتمّناه ُكّل أحد اإلخوان امُلسلمني".. و
لكن ألّن الرجل ُمشبٌع  و ..بالنسبة يل: أنا ال أمتّنى ذلك ُمطلقًا.. و أعّد ذلك ضالاًل ُمطلقًا أيضًا

 .فيتّوقع أّن اجلميع يتمّنون هذا املكان ُمشبٌع بالفكر اإلخواين )إسالم بال مذاهب( بالفكر القطيب، و
 %90الشيخ الوائلي يتحّدث عن مكتبته  حينما قال: ُكتب امُلخالفني يف مكتبته  تص ل إىل  مثلما كان 

ل البيت فيتوّقع ألّنه ُمشبع بالفكر امُلخالف أله !و كذلك مكتباُتكم )و هو ُيخاطب بعبارته  اجلالسني(
 .أّن اجلميع كذلك

فهؤالء مشاخينا و رموزنا الدينّية ألّنهم ُمشَبعون بالفكر الناصيب م ن ُأّمهات رؤوسهم إىل أخامص 
يتوّقعون أّن اجلميع كذلك.. و فعاًل اجلميع كذلك ألّنهم ُصبغوا بنفس هذه الص بغة بسببهم.  أقدامهم
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فيها ميتُّ إىل أهل البيت ِبصلٍة حقيقّية.. ُمجّرد قشور.. أّما ما و ألّن ساحة الثقافة الشيعّية ال شيء 
 .فيها فمأخوٌذ م ن النواصب و امُلخالفني

أّن السّيد طالب الرفاعي مل يكن واثقًا من رأي السّيد  :األمر الثاين الذي أردُت أن ُأشري إليه هو ✦
 لقبول هذا األمر ل حاجٍة يف نفس الصدر.. حبيث أّنه يستشريه ألّنه يقول: "سيدفُعين حمّمد باقر

  - كما قال يف املقطع السابق -مع أّنه هو الذي حفر ُحفرًة للسّيد حمّمد باقر الصدر  .."يعقوب
علمًا أّني هنا ال أريد أن ُأحاكم أحدًا.. احلاكم الوحيد هو إمام زماننا "صلواُت اهلل عليه".. إّنما هو 

 .عرٌض لألفكار، و ذ كٌر لآلراء
يف  من املقابلة الثالثة اليت ُأجريْت مع السّيد طالب الرفاعي (7) وقفة عند املقطع :16 قطعم ★

 .يف الواليات املّتحدة األمريكّية مكتبه  الرمسي يف مدينة "توليدو"
يف  من املقابلة الثالثة اليت ُأجريْت مع السّيد طالب الرفاعي (8) وقفة عند املقطع :17 مقطع ★

 .يف الواليات املّتحدة األمريكّية يف مدينة "توليدو"مكتبه  الرمسي 
ثقافة الشيخ الوائلي أّنها ثقافٌة ُمزدوجة )ُسنّيٌة شيعّية( يف  عن السّيد طالب الرفاعي يقول يف املقطع

مأخوذة من الفخر  %90إىل  %80الوقت الذي قال م ن أّنه ح ني ُيتابع َمجالسه فإّنه جيد بنسبة 
 !ُقطب.. فكيف تكون الثقافة حينئٍذ ثقافة ُمزدوجة؟ الرازي أو م ن سّيد

( أّما إذا كانت الثقافة الُسنّية %40إىل  %60( أو بنسبة )%50إىل  %50االزدواج يعين بنسبة )
أو أقّل م ن ذلك فال ُتسّمى حينئٍذ هذه الثقافة "ثقافة  %10و الثقافة الشيعّية بنسبة  %90بنسبة 

ُسنّية مغشوشة أو مرشوشة بثقافة شيعّية حّتى ُيخّيل للشيعي أّنه يأخذ  ُمزدوجة".. و إّنما هي ثقافة
فثقافته  (..، فالشيخ الوائلي من رأسه إىل قدمه ُسّني الثقافةئفة شيعّية )قطعًا من دون قصد سّيثقا

العترة..  و إّنما يضُع بعض البهارات و م ن حواشي ثقافة الكتاب و ُمخالفة ملنهج الكتاب و العترة..
فهو أبعد ما يكون يف تفسريه عن منهج علّي و آل علّي.. و ُيمكنكم أن ُتقارنوا بأنفسكم، فمجالس 
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الشيخ الوائلي موجودة، و ُكتب حديث أهل البيت و تفسري أهل البيت للقرآن موجود.. راجعوا و 
 .حتّققوا بأنفسكم

 !!الشيخ الوائليعلمًا أّن املرجعّية الُعليا يف النجف ُتصّر على تسويق ثقافة 
يف  من املقابلة الثالثة اليت ُأجريْت مع السّيد طالب الرفاعي (9) وقفة عند املقطع :18 مقطع ★

 .يف الواليات املّتحدة األمريكّية مكتبه  الرمسي يف مدينة "توليدو"
يف  عيمن املقابلة الثالثة اليت ُأجريْت مع السّيد طالب الرفا (10) وقفة عند املقطع :19مقطع  ★

 .يف الواليات املّتحدة األمريكّية مكتبه  الرمسي يف مدينة "توليدو"
هذه التفاصيل ُتحّدثنا عن أّن هذه املؤّسسة الدينّية الشيعّية ليسْت مؤّسسة ُمقّدسة.. هؤالء العلماء و 

هلم..  واملراجع كبقّية الناس.. ُيخط ئون، ُيصيبون، هلم رغبات.. هلم ساعة يتمّتعون فيها.. و هلم، 
 !فهم ُأناٌس عادّيون.. فلماذا هذا التقديس؟! و ملاذا هذا التصنيم؟

إذا كانوا ُأناسًا عاديني هم ُيخطئون و ُيصيبون يف أقواهلم و يف أفعاهلم و يف آرائهم و يف فتاواهم.. و 
مّية تقود ألّن الصن حينئٍذ ال ُبّد أن تكون هذه األقول و هذه اآلراء خاضعة للنقد و خاضعة للتقييم،

 !..و هذا هو الذي حيصل يف الواقع الشيعي األمة إىل العمى و الضالل و االبتعاد عن منهج أهل البيت
ل ذا حنُن حباجٍة إىل مراجعة ما  ..الفكر الناصيب القطيب هؤالء العلماء و املراجع هم الذين جاءونا هبذا

 .لبديهيات و أن ُنراجع ُكّل التفاصيلعلينا أن ُنراجع ا ..هو ُموغٌل يف ساحة الثقافة الشيعّية
السّيد طالب الرفاعي حتّدث عن ديواٍن صغري لنزار قّباين كان يف جيب ُجّبة السّيد حمّمد تقي  •

أّن هذا الديوان الصغري هو ]طفولُة  احلكيم.. ُيخّيل يل من خالل وصف السّيد الرفاعي حلجم الديوان
كان ُمشتهرًا يف ذلك الوقت )أي يف الفترة اليت يتحّدُث  و هو ديوان معروف لنزار قّباين، و هند[

و هو م ن بواكري دواوين نزار قّباين.. و ُسّمي هذا الديوان هبذا العنوان  عنها السّيد طالب الرفاعي(



12 
 

ألّن فيه قصيدة عنواهنا "طفولُة هند".. و هي من الطراز الرومانسي امُلتأّجج.. قصيدة محراء يف لوهنا، 
 . ُصورها الغرامّية.. و َلما ُطبع ُطبَع بقطٍع صغري آنذاكو صارخة يف

 :أنا هنا ال أريد أن ُأشكل عليهم قراءهتم لديوان نزار قّباين يف ليلة القدر.. و لكّنين أقول •
 :"طلُب معرفة إمام زماننا.. كما يقول إمامنا الكاظم "صلواُت اهلل عليه :أفضُل أعمال ليلة القدر ✦

تفعيل هذه املعرفة هو يف انتظار الفرج،  يعين املعرفة أواًل.. و (بعد املعرفة انتظار الفرج أفضُل العبادة)
 ."يف االرتباط بإمام زماننا "صلواُت اهلل عليه

زيارة احلسني "من قريٍب أو من بعيد"، و زيارة احُلسني ترتبُط ارتباطًا  :أفضُل أعمال ليلة القدر  و✦
بني إمام زماننا )على مستوى املعرفة،  بني احلسني و ارتباٌط م فصلي ذايٌت ماهناك  ..وثيقًا بإمام زماننا

 .(التطبيق على مستوى االعتقاد، على مستوى املشروع بالنسبة للعمل و
اّللهّم ُكن لولّيك احلّجة بن ) :اإلكثار من هذا الدعاء الشريف :و أفضل أعمال ليلة القدر✦

 (...احلسن
 (بعد املعرفة انتظار الفرج العبادة أفضلُ ) :مة إمامنا الكاظمو هذه املعاين جتمعها كل

هناك كراهٌة لقراءة الشعر يف ليايل شهر رمضان، و خصوصًا يف ليايل القدر، إّلا إذا كان  علمًا أّن •
يف آل حمّمد "صلواُت اهلل عليهم"، فحينئٍذ سيكون جزءًا م ن طلب معرفتهم "صلواُت اهلل عليهم" إذا 

 .و يف أجوائهمكان فيهم 
ُتحّدثنا عن أّن املؤّسسة الدينية مؤّسسة بشرّية هلا أخطاؤها  الشواهد، و هذه املشاهد و الُصور فهذه

و هلا صواهبا، هلا حسناُتها و هلا سّيئاُتها.. فيجب أن ُتعامل ُمعاملة البشر العادي م ن دون تقديس، 
 .التقديسمن دون تصنيم لألشخاص الذين ال يستحقون التصنيم و  و
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يف  من املقابلة الثالثة اليت ُأجريْت مع السّيد طالب الرفاعي (11) وقفة عند املقطع :20مقطع  ★
 .يف الواليات املّتحدة األمريكّية مكتبه  الرمسي يف مدينة "توليدو"

 [2مشهد درامي آخر من مسلسل اجلماعة: ج] :(2) فاصل درامي ◈
يف  املقابلة الثالثة اليت ُأجريْت مع السّيد طالب الرفاعيمن  (12) وقفة عند املقطع :21مقطع  ★

 .يف الواليات املّتحدة األمريكّية مكتبه  الرمسي يف مدينة "توليدو"
يف  من املقابلة الثالثة اليت ُأجريْت مع السّيد طالب الرفاعي (13وقفة عند املقطع ) :22مقطع  ★

 .املّتحدة األمريكّيةيف الواليات  مكتبه  الرمسي يف مدينة "توليدو"
يف  من املقابلة الثالثة اليت ُأجريْت مع السّيد طالب الرفاعي (14) وقفة عند املقطع :23مقطع  ★

 .يف الواليات املّتحدة األمريكّية مكتبه  الرمسي يف مدينة "توليدو"
 :هناك نكتة مهمة أشار إليها السّيد الرفاعي

" رفض.. و لكّنه يقول اآلن هبذا العقل لو ُقّدم يل هذا "الشيك" حني قال يف وقتها َلما ُقّدم له "الشيك
من أّن الرأي الذي يصدر عن العامل، عن املرجع، عن  :أقبل.. و هذا هو الذي أحتّدث عنه يف براجمي

 .. ملاذا ال يقبل اآلخرون أن ُيناقش، أن ُينتقد..؟ الفقيه.. ملاذا ُيقّدس يف حينه إذا كان بعد ذلك يتغّير
 !..ؤالء العلماء يف مقطٍع زماين يفرضون علينا قواًل.. و بعد ذلك ُيخالفونه، يذهبون إىل خالفهفه

 !أال يلعبون بنا، أال يعبثون مبقّدراتنا..؟
َلّما نفوهم إىل إيران و  و ..و مّر علينا كيف أّن مراجع النجف وقفوا يف وجه اإلنكليز يف العراق

التدّخل يف السياسة.. ألجل مصاحلهم الشخصّية فرضوا جّوًا عاّمًا أرادوا الرجوع شرطوا عليهم عدم 
   !هذا من العبث؟ سو أنشأوا ثقافًة عاّمة ألجل مواقفهم و حالتهم الشخصية!! ألي
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يف  من املقابلة الثالثة اليت ُأجريْت مع السّيد طالب الرفاعي (15) وقفة عند املقطع :24مقطع  ★
 .يف الواليات املّتحدة األمريكّية دو"مكتبه  الرمسي يف مدينة "تولي

  :مالحظات سريعة على ما ذكره السّيد طالب الرفاعي
أقول: ُيمكن ذلك، و لكن أّي ُمصلحة؟! إلنقاذ  قال من أّنه جيوز الكذب ملصلحة كبرية.. و ✦

م عظيم قطعًا هو ال يتصّور هذا املعىن.. هو يقول عن سّيد ُقطب أّنه عظي) ! شيطاٍن إرهايّب ُمجرم؟
 (..عظيم

و  -فإذا أردنا أن نغّض الطرف عن هذه القضّية.. باعتبار أّنه يعتقد أّنه ُيريد إنقاذ شخصّية عظيمة 
العداء لعلّي و آل علي.. و مّر  يف احلقيقة هو شيطان ُمجرم إرهايب ناصيب.. يف أشّد معاين النصب و

 (..بياُن ذلك يف اجلزء الثاين م ن هذا الربنامج
أّنه فقط قام بعملية تشكيك، و مل يكذب.. و احلال أّنه قال: هل حمّمد ُقطب و هو يعلم أّنه هو قال 

سّيد ُقطب.. فكيف ال يكون هذا كذبًا..؟! فهذه ليسْت عملّية تشكيك، و إّنما عملّية التشكيك 
ى قناة العربّية كانت ُمقّدمًة للكذب.. و هو بنفسه مّساها كذبًة بيضاء يف امُلقابلة اليت ُأجريت معه عل

مع اإلعالمي السعودي تركي الدخيل.. و لكن هنا ُيمّثل السّيد طالب الرفاعي عملّية تثويل مغناطيسي 
جنفي م ن الطراز األّول.. خصوصًا بعد ذلك حينما يبدأ ُيرّبر للمرجع م ن أّن املرجع ليس ُمّطلعًا و ال 

 !..انشغاله بدروسهيقرأ شيئًا، و إّنما يأخذ الكالم م ن اآلخرين بسبب 
فعاًل هذا  ..املرجع ليس ُمّطلعًا و ال يقرأ شيئًا، و إّنما يأخذ الكالم م ن اآلخرين بالنسبة لقوله أنّ  ✦

املرجع يأخذ الكالم م ن الذين حوله.. و ُيصدر الفتاوى يف تفسيق الشخص الفالين  ..هو الواقع
عطي الوكاالت مع املديح العظيم لشخص من اعتمادًا على كلمٍة قاهلا بعُض الذين م ن حوله.. و ُي

 !..الشخصّيات ال يستحق أن ُيّسلم عليه.. و هكذا جتري األمور



15 
 

هناك وكالء أكثر م ن َسَفَلة.. و مع ذلك ُيعطون الصالحيات و األوصاف والتمجيد و التعظيم و 
 !التوثيق ألّن فالن قال له ذلك

أيضًا السّيد طال الرفاعي ُيريد أن ُيقّوي عقيدته بكتاب عقائدي حملّمد عبده..! و ال أدري هل  ✦
 !العقيدة تقوى حبديث أهل البيت، أم حبديث حمّمد عبده؟

أشار أيضًا إىل كتاب السنهوري.. و كتاب السنهوري مل يكن امسُه ]املبسوط[ امسُه ]الوسيط[  ✦
 ن املدين املصريوهو كتاب معروف يف شرح القانو

و أشار إىل السّيد امساعيل الصدر الذي كتب تعليقًا على كتاب ]عبد القادر عودة[ و هو من  ✦
يف مجاعة األخوان امُلسلمني.. و مّر احلديث أّن هذا  قادة التنظيم السّري قادة اإلرهاب و اإلجرام و

 !!..ذا الكتاب و قراءته الكتاب م ن مصادر الشيخ الوائلي و ُيوصي الشيعة بالرجوع إىل ه
أعالمنا  قواعد التفكري يف ساحة الثقافة الشيعّية.. و هؤالء رموزنا و بديهّيات، و هذه هي أجبديات، و

 .الذين ُيعّلمون الشيعة ما تعّلموه
 [2ج :مشهد درامي آخر من مسلسل اجلماعة] (:3مي )فاصل درا ◈
يف  الثالثة اليت ُأجريْت مع السّيد طالب الرفاعيمن املقابلة  (16) وقفة عند املقطع :25مقطع  ★

 .يف الواليات املّتحدة األمريكّية مكتبه  الرمسي يف مدينة "توليدو"
 :صغرية مالحظات سريعة و ✱
ُمترّددًا يف اسم كرمية السّيد حمّمد باقر الصدر هل امسها نبوغ أم ال..  كان السّيد طالب الرفاعي ✦

 .هي زوجة السّيد ُمصطفى ابن السّيد حمّمد الصدر الذي اغُتيل معه . ونبوغ. العلوية :نعم امسها
خُبصوص ترشيح السّيد  ُهناك معلومة ذكرها السّيد طالب الرفاعي أنا ال أعتقد أّنها صحيحة ✦

 .بعد ذلك دخوله نائبًا يف الربملان جعفر الصدر إىل الربملان العراقي، و
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قد حصد نسبة  -حبسب ما أعلم  -ن أصواته، و إّنما سّيد جعفر مل يكن املالكي قد أعطاُه أصواتًا م 
 .كبريًة و عاليًة من األصوات.. رّبما كان هو الثاين بعد املالكي يف حينها

احلوار: هل أّن السّيد حمّمد باقر الصدر فشل فشاًل سياسّيًا.. قال:  حينما سألُه ُمجري اّللقاء و ✦
الشيخ حمّمد رضا النعماين يف كتابه  املعىن يّتفق مع الذي قاله فشل فشاًل سياسّيًا َذريعًا، و هذا

]سنوات احملنة و أّيام احلصار[ الكتاب الذي ذكر فيه ُمذّكراته و تفاصيل ما كان جيري حول السّيد 
حمّمد باقر الصدر.. ألّن الشيخ حمّمد رضا النعماين كان ُمرافقًا للسّيد حمّمد باقر الصدر يف بيته من 

 .هذا الكتاب م الُسلطات إىل آخر أّيام حياته.. فقد حتّدث عن هذا الفشل بشكٍل واضح يفدون عل
يف  من املقابلة الثالثة اليت ُأجريْت مع السّيد طالب الرفاعي (17) وقفة عند املقطع :26مقطع  ★

 .يف الواليات املّتحدة األمريكّية مكتبه  الرمسي يف مدينة "توليدو"
  :مالحظات سريعة ✱
الباقوري..  :املرشد م ن بعده السّيد طالب الرفاعي أشار إىل أّن حسن البّنا كان ُيريد أن يكون ✦

حبسب التفاصيل و احلقائق  -هذه املعلومة ليسْت دقيقة.. رّبما كان م ن امُلرّشحني.. لكّن حسن البّنا 
 .صار ُمرشدًا م ن بعده حسن اهلضييب الذي كان ُيخّطط أن يكون امُلرشد م ن بعده  هو -و الوثائق 

و ما كّرره السّيد طالب الرفاعي م ن أّن اهُلضييب مل يكن يف مجاعة اإلخوان، فهذه املعلومة ليسْت 
صحيحة.. حسن اهُلضييب كان يف مجاعة اإلخوان، و كان حسن البّنا يعتمد عليه كثريًا و لكن يف 

 .اخلفاء، دون أن يكون ذلك َعَلنّيًا
اإلسم الذي ُأشري إليه يف احلديث "السّيد القزويين" الذي قال لبعض اإليرانيني م ن أّن السّيد طالب  ✦

املراد  ..الرفاعي هو هذا الذي صّلى على الشاه و كان ذلك يف جملس الفاحتة مبناسبة وفاة السّيد اخلميين
 هو السّيد مرتضى القزويين
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طالب الرفاعي يف آخر احلديث أن يقول: أّننا ُكّنا نتصّور السّيد  كنت أمتّنى أّن :مالحظة أخرية ✱
ما مضى كان صحيحًا و كان الذي كان، و أوّجه نصيحيت لشباب الشيعة أن يتجّنبوا الفكر الُقطيب، 

أن يرتبطوا خبدمة احُلسني "صلواُت  و الفكر اإلخواين، و أن ينشّدوا إىل أئمتهم و إىل إمام زماهنم.. و
نت أمتّنى أن تكون هذه الكلمات هي الكلمات األخرية اليت يقوهلا السّيد طالب اهلل عليه".. ُك

 .الرفاعي
 [2ج :مشهد درامي آخر من مسلسل اجلماعة] :(4) فاصل درامي ◈
  .تسجيل صويت للسّيد طالب الرفاعي يتحّدث فيه عن واقعٍة هو مّر هبا :27مقطع  ★
آل حمّمد..   نعاين من ُمشكلة يف عالقتنا مع فكرحنُن :خالصة ما يف هذه الشهادة واضحة جّدًا ✤

هناك ثقافٌة ُقطبّية، ثقافٌة أخوانّية، ثقافٌة ناصبّية تنخُر ساحة الثقافة الشيعّية.. و هناك مؤّسسة دينّية 
 .ةمبراجعها، بعلمائها مؤّسسة ُمتخّلفة.. و املراجع بشٌر عادّيون.. و حننُ مل ُيدّمرنا إّلا الصنمّية و الُقطبّي

هل تستمّرون على هذا الوضع؟! أم يتحّرك الشيعة إلصالح  :فماذا تقولون أنتم يا شيعة أهل البيت
الكمال فيما يرتبط يف  اليت على ما يبدو أّنها فاسدٌة بالتمام و ما فسد من أوضاعهم و أحواهلم و

 .ساحة الثقافة الشيعّية خبصوص موضوع الربنامج


