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تقّدمتني فيما َيرتبُط مبَوقف علمائنا ومراجعنا الكبار من إمام  ✤
ُ
مّر احلديُث يف احللقتني امل

ختّلة اليت تبّناها كبار مراجع الشيعة، فِمن عقيدهتم 
ُ
زماننا، وقد عرضُت لكم الُصورة العقائديّة امل

 ابإلمامة من أّ�ا ليسْت ِمن ُأصول اإلسالم وإّمنا ِمن ُشروط اإلميان، 

رسل والرسول  •
ُ
وِمن أّ�ا ليسْت ِمن أصول الدين، فأصول الدين ثالثة عندهم وهي: "امل

 والرسالة".. أّما اإلمامة فهي ِمن خصائص الرسالة، 

 وِمن أّن اإلمامة ليسْت ِمن ضرورات الدين وإّمنا من ضرورات املذهب،  •

 .هبوِمن أّن اإلمامة ليسْت ِمن أصول الدين وإّمنا ِمن أصول املذ •

إىل أن وصلنا حبسب البيا�ت اليت عرضُتها بني أيديكم إىل املرجع الديين املعاصر الشيخ: اسحاق 
 !الفّياض.. وقوله أّن اإلمامة ِمن فروع الدين

وقضّيٌة واضحة وهي: أّن هذ املنظومة العقائديّة لو وردْت يف آيٍة أو يف روايٍة ملا صار هذا  ●
عتزلة وال 

ُ
العبث.. السبب يف هذا العبث: ألّن هذه املنظومة أساسًا ُأخذْت ِمن األشاعرة وامل



 عالقة ألهل البيت ُمطلقًا هبا.. وإّال لو كانت هناك آ�ت واضحة وروا�ت واضحة عن آل
 .حمّمد تُرشد� إىل هذِه املنظومة َلما َحَدث هذا االختالف الواضح

عتزلة) 
ُ
لكن ألّن العلماءَ واملراجَع أخذوا منظومتنا العقائدية من أعداء أهل البيت (من األشاعرة وامل

 .وتركوا حديث أهل البيت فوقع هذا االختالف

بني أيدينا هو تشّيع املراجع والعلماء  وهذا أدّل دليل على ما حتّدثت عنه ِمن أّن التشّيع الذي
والذي نشأ ُمنذ بدا�ت عصر الَغيبة الُكربى، أّما تشّيع أهل البيت فهو حبيٌس يف كتب أهل 

 .البيت

أيضاً ممّا يدل على هذا وبشكٍل واضح اجلولُة اليت أخذتكم فيها بني ُكتب كبار املراجع، وكيف 
 !رمسوا لنا إماماً ال يعرفُه أهل البيت

  :علماؤ� رمسوا لنا إماماً هبذه املواصفات %

إماٌم يسهو وينسى كثريًا من ُمتصرّفاته، وينسى كثريًا ممّا جرى عليه فيما مضى ِمن الزمان،  •
وينسى إىل احلّد الذي ال يكون فيه عقلُه ُخمتّالً، بل احتمالّية تطّرق السهو والنسيان لُه يف ُكّل 

 .وراد! ومّر هذا الكالماملوضوعات اخلارجّية احتماٌل 

إماٌم حنن ال نعرُف قبل إمامته الفعلّية هل كان معصوماً؟ هل كان عاملًا؟ حنن ال ندري، وإّمنا  •
 !نقطُع بعصمتِه وكمال ِعلمِه وعقلِه بعد إمامتِه الفعلّية

ٍة حقيقّيٍة ِمبقدار إماٌم ال يعرُف مقدار الُكّر وإّمنا يُعطي ِمقدار الُكّر هكذا خترُّصاً، ِمن ُدون معرف •
 !الُكرّ 

 !إماٌم ُجيِحف يف العطاء ويف األخِذ مع جنوده الذين ُيضّحون أبنُفسهم بني يديه •



 !إماٌم ُميكن أن يكون معدوماً ال ُوجود له •

إماٌم ال يُعرُف مىت يُقتل وأبيِّة طريقة، ويف أّي زماٍن ويف أّي مكاٍن على وجه التحديد.. وإّمنا  •
 !ايل! (إمام يعلم ابلُكلّيات فقط وال يعلُم ابلتفاصيل واجلُزئياتعلمه علم إمج

إماٌم ال ُيشرتُط فينا أن ُحنّبه ُحّبًا شديداً، وال ُيشرتط علينا أن �خذ رضاه حينما نتصّرف  •
  !أبمواله

 إماٌم ُميكننا أن ُحناسبه وُنسائله: ِلماذا ُكنَت كاألمواِت ُهنا؟ •

 !حبياتهِ إماٌم ال أثر لالعتقاد  •

إماٌم ليس حلّبه ِمن ُخصوصّيٍة تُذكر فيما إذا أحببناه، وليس ِحلّبه ِمن فضيلة خاّصة وِمن ِمسات  •
 !ذاتّية حينما ُحنّبه حّىت لو مل نلتزم بطاعته

إماٌم ال جيب علينا أن نعرف امسه، وإّمنا يكفينا أن نعرفه ابجلُملة ِمن دون أن نعرف امسه، وِمن  •
نعرف ترتيبه! وإذا مل نعتقد بِعصمتِه فال ُيِضّر ذلك بديننا، ال ُخيرجنا ِمن الدين! وليس دون أن 

 .واجباً علينا أن نعرف أعداءه

 .هذه العقائد عقائد كبار مراجعنا الكبار، وقد قرأُت ذلك ِمن ُكتبهم فيما مرّ 

البيت بصلة، وليسْت اخلالصة هي: أّن هذه العقائد ليسْت عقائد شيعيّة فهي ال متّت إىل أهل 
عقائد �صبّية ِصرفة؛ ألّن مراجعنا وُعلمائنا َموقفهم خاطىء ِمن حديث أهل البيت.. موقٌف 
ركب وابجلهالة الواضحة.. يتعاملون يف تقييمِه مبيزان تقييم �صيب، ويفهمونه 

ُ
ُمشبع ابلِفْكر امل

 .بقواعد فهٍم �صيب



ا ومراجعنا ِمن عقيدة الرباءة.. والُعنوان األهّم يف وصلُت يف احللقة املاضية إىل موقف علمائن ●
عقيدة الرباءة هو: الرباءة الِفكريّة، وبعد ذلك ننتقل إىل الرباءة العاطفّية (إىل دائرة اُحلّب والُبغض) 
وبعد ذلك نتحّول إىل دائرة الرباءة القولّية وبعدها أتتينا الرباءة العملّية.. لكن األساس يف الرباءة 

 .ة الفكريةالرباء

جولة سريعة بني كبار مراجعنا وعلمائنا.. وأخذ مناذج من كبار مراجع الطائفة وأقرأ لكم  ✤
 .شيئاً ممّا جاء يف ُكتبهم، وممّا نقلُه تالمذهتم عنهم

 .أبدأ مع السّيد حسني الربوجردي وهو من مراجع الشيعة الكبار جّداً  ✱

ره العلمية واّجتاهه يف الفقه واحلديث والرجال] وقفة عند كتاب [حياة اإلمام الربوجردي وآاث ●
 .ألحد تالمذته وهو الشيخ حمّمد واعظ زاده اخلراساين

 :وما بعدها 183يقول يف صفحة 

جتهدين، (
ُ
اإلمام الربوجردي َعَلٌم ِمن أعالم الِفقه، وأستاٌذ كان حيضر درسُه مجٌع كبري من امل

ستنباط واالستدالل هلا عالقٌة هاّمة ابلتقريب. ِمن واملهم أنّه كان صاحب طريقٍة خاّصة يف اال
ذلك أنّه كان يعتقد أبّن الرجوع إىل فتاوى ُعلماء أهل الُسّنة ُيسّهل السبيل لَفهم روا�ت أهل 
البيت، ألّن هذه الروا�ت صدرْت غالباً تعليقاً على الفتاوى الرمسية الرائجة آنذاك. وكان السائُل 

  .)وى الرائجة من ُعلماء أهل الُسّنة ويسألُه عن رأيه فيها واإلمام ُجييب�يت اإلمام فيذكر الفت

خالفني آلل حمّمد 
ُ
فهذا املرجع الكبري جعل ِمن حديث أهل البيت حاشيًة على حديث امل

 .""صلواُت هللا عليهم

 :يقول 91ويف صفحة  •



السالم" وأقواهلم بشكٍل أفضل ِمن كان األستاذ يعتقد أنّه ُميكن فـَْهم روا�ت األئمة "عليهم (
خالل ُمراجعة الروا�ت والفتاوى الشائعة ألهل الُسّنة يف عصر أئمة أهل البيت "عليهم السالم"، 

 )وكان يقول أحيا�ً: ِفقُه الشيعِة على هامش ِفقه أهل الُسّنة

خالفني يف أصول ت
ُ
قييم حديث يف اجلّو الشيعي هكذا صنع علماؤ� ومراجعنا.. فهم تبعوا امل

نت ِمن ِفكر 
َ
أهل البيت، ويف أصول القواعد، ويف أصول فـَْهم حديث أهل البيت.. فجعلوا امل
 .النواصب، وجعلوا حديث أهل البيت يف احلاشّية.. هذا هو الواقع الَعملي املوجود

عصر والسّيد الربوجردي إّمنا يُقّرر واقعًا ليس هو الذي أوجده، هذا الواقع ابتدأ ُمنذ بدا�ت 
الَغيبة الُكربى، ولكّن علماء� ومراجعنا تلّقوه ابلقبول وابالعتقاد أّن هذا املنهج هو منهُج أهل 
البيت.. وحّىت الذين التفتوا إىل جانٍب ِمن هذا اإلشكال الكبري مل ُيرتّبوا أّي أثر.. إىل أن وصلنا 

 !..مفروٌغ منهاإىل أّن السّيد الربوجردي صار يُقّرر هذه احلقيقة وكأّ�ا حقيقة 

املوجود يف الواقع هو هذا، ولكّن أهل البيت ال ُيريدون ذلك، فأهل البيت قالوا لنا أّن الصواب 
 .يف ِخالفهم

هذا الواقع كان قبل زمان الشيخ الطوسي، ولكن الطاّمة الُكربى ساقها لنا الشيخ الطوسي  •
اهات الثقافّية والفكريّة يف الوسط فهو الذي أقحم الِفكر الشافعي وبشكٍل قوي ويف مجيع االجتّ 

الشيعي.. وُمنذ ذلك اليوم وحنن نعيش هذا املأزق العقائدي والفقهي وعلماؤ� الكثري منهم 
رّكب هبذه احلقيقة

ُ
 !يعيش حالًة ِمن اجلهل امل

والذين التفتوا إىل هذا األمر، ورأوا أّن مواجهة هذا األمر سيضّر مبصاحلهم وأمواهلم، فَعَربوا 
 .عون أنفسهم وخيدعون اآلخرين ِمن أّن هذا سُيثري فتنًة كبرية.. وهذا كذٌب شيطاينٌّ صريحخيد



 .الفتنة الكبرية هي يف البقاء على الباطل، والساكت عن احلّق شيطاٌن أخرس

رّمبا تكّلم قالئل، ولكّنهم ُقِمعوا َقْمعًا شديداً.. والبعُض منهم ُسِفَك دمه، وأَمَر املراجع الشيعة 
تله والتمثيل ِجبسدِه وضِمنوا للشيعة اجلّنة إذا ما فعلوا ذلك بعلماء شيعة اعرتضوا على الواقع بق

 .الناصيب! (وسُأحّدثكم عن هذا املوضوع يف احللقات القادمة)

 :يقول الشيخ حمّمد واعظ زاده اخلراساين 186يف صفحة  ●

الفة على اإلطالق يف جلساته العاّمة على سبيل املثال: ما رأيُت السّيد األستاذ يطرُح مسألة اخل(
واخلاّصة يف الدرس ويف خارج الدرس. بل مسعتُه يف جلساته اخلاّصة يقول: "مسألُة اخلالفة ال 
جدوى فيها اليوم حلال املسلمني، وال داعي إلاثرهتا وإاثرة النزاع حوهلا. ما الفائدة للمسلمني 

فيد حلال املسلمني اليوم هو أن نعرف املصادر اليوم أن نطرح مسألة َمن هو اخلليفة األّول؟ 
ُ
إّمنا امل

  !)اليت جيب أن �خذ منها أحكام ديننا" من هنا كان السّيد يُؤّكد على حديث الثقلني

 .و مّر الكالم عن هذا املوضوع

  قول السّيد الربوجردي: (ما الفائدة للمسلمني اليوم أن نطرح مسألة َمن هو اخلليفة األّول؟) •

سلمون إمامهم األّول، ألجل أن يعرفوا اخلليفة الذي َنَصبهُ أقول
ُ
: الفائدة للُمسلمني كي يعرف امل

هللا وَنَصبُه رسول هللا حّىت ينطبق عليهم هذا املعىن (الّلهّم واِل َمن وااله) وال ينطبق عليهم هذا 
صره) وال ينطبق عليهم املعىن (و عاِد َمن عاداه).. وحّىت ينطبق عليهم هذا املعىن (و انصر َمن ن

هذا املعىن (و اخذْل َمن خذله). فهذا املنطق الذي حتّدث بِه السّيد الربوجردي هو منطُق َمن 
 .خيذل أمري املؤمنني وال ينصره



القائلون أبّن بيعة الَغدير هي بيعة فقط لتبليغ األحكام.. هذه الِفكرة ُجذورها ِمن ُهنا جاءت،  •
فيد حلال املسلمني اليوم هو أن نعرف املصادر اليت جيب أن فالسّيد الربوجردي يقول: 

ُ
(إّمنا امل

 !�خذ منها أحكام ديننا)

السّيد الربوجردي دفع األموال الطائلة ألجل أن ُيْطَبع تفسري جممع البيان للطربسي ويُنَشر يف  ●
قابل َحرّم طباعة األجزاء اليت تتحّدث عن ُظالمة علّي وفاطمة وعن مطاعن أعداء 

ُ
ِمصر، ويف امل

و تفسري ُسّين فاطمة ِمن كتاب حبار األنوار، ألجل أن ينتشر هذا التفسري يف الوسط الُسّين.. وهُ 
ابمتياز، وِلذلك تلّقاه علماء األزهر ابلَقبول وكتبوا عنه املديح يف الُصحف واجملّالت.. كما ُيشري 

 :إىل ذلك الشيخ حمّمد واعظ زاده اخلُراساين فيقول

و مسعُت أّن السّيد الربوجردي أهدى شيخ األزهر الراحل عبد اجمليد سليم كتاب (املبسوط) (
كان هلذا الكتاب أثر كبري على الشيخ عبد اجمليد، وروى عنُه يف أواخر حياته للشيخ الطوسي، و 

قوله: "سواء حني كنُت ُمفتيًا ِلمصر، أو حني أصبحُت بعد ذلك ُعضواً يف جلنة إفتاء األزهر، 
  ).."مىت ما تصديُت ملعاجلة مسألٍة لإلفتاء كنُت أراجع كتاب املبسوط

 ."تبهم وعلى ذوقهم.. يعين "ِبضاعتهم رُّدْت إليهمألنّه يعرف أّن هذا الكتاب ِمن كُ 

 :يقول 188ويف صفحة  •

وكان السّيد األستاذ يتحّدث عن شيوخ األزهر ويتحّدث عن الشيخ حمّمد عبده وغريهم ِمن (
جتهد و�اية 

ُ
علماء أهل السنة بتقدير وإجالل، كما أنّه كان ُيراجع دائمًا كتاب (بداية امل

قتصد) البن رشد
ُ
قارن  امل

ُ
قارن  -األندلسي ابعتباره ِمن أحسن الكتب يف الفقه امل

ُ
يعين الفقه امل



. وطاملا رأيُت الكتاب مفتوحاً -الناصيب، أي بني املذاهب الُسنّية وليس بني الشيعة والُسّنة 
 !)أمامه على ِمنضدته. وتعّرف ُطالبه على هذا الكتاب عن طريقه

 :96إىل أن يقول يف صفحة  •

وأعضائها أّن الِفقه ُهو » دار التقريب«يّتفق مع ُمؤسسي  -أي السّيد الربوجردي  -وكان (
السبب الرئيس لالختالف القائم بني املذاهب، بيَد أنّه يف الوقت نفسه ُميكن أن يكون ِمن 
عوامل التقريب. وكان يعتقد أّن ألهل الُسّنة فقهاً ُمتخذاً من الكتاب والُسّنة، وهو اثبت عندهم. 

رتكز على أساس الكتاب وروا�ت أهل البيت. وينبغي االهتمام ابلفقهني وحن
ُ
ُن أيضاً لنا فقُهنا امل

 :بشكل حمايد، وتطبيق أحدمها ابآلخر..) إىل أن يقول

قارنة بني الشيعة والُسّنة  -يف هذا اجملال (
ُ
فإنّه مل يلتفْت إىل قضّية اخلالفة، ومل  -أي جمال امل

سلمني يف ِغًىن عن التعّرض للخالفة  حيفْل هبا عند اخلوض يف
ُ
أْصل اإلمامة، بل كان يرى أّن امل

 .)..هذا اليوم، ألّ�ا قضيٌة قد انتهتْ 

من أبرز مؤّسسي "دار التقريب" بل هو سّيدها حسن البّنا..! فالسّيد حمّمد تقي القّمي وكيل 
املقّر العام جلماعة األخوان السّيد الربوجردي حينما ذهب إىل القاهرة كان ينام ويعيش أّ�مه يف 

سلمني اإلرهابّية، وكان على عالقٍة وثيقٍة حبسن البّنا، وكان حسن البّنا هو الذي يُوّجهه وهو 
ُ
امل

الذي اختار اسم الدار "دار التقريب" وكانت األموال اليت يُرسُلها السّيد الربوجردي إىل الشيخ 
وأضرابه.. وهناك واثئق وحقائق تتحّدث عن هذا  حمّمد تقي الُقّمي ُتوَضع يف ِخدمة حسن البّنا

 .املوضع



سلمني.. راجعوا 
ُ
حامي "ثروت اخلرابوي" وهو أحد رموز األخوان امل

ُ
ُميكنكم أن ُتراجعوا ما كتبه امل

ما كتبه عن هذا املوضوع وبشكٍل ُمفّصل وعن األموال الكثرية اليت كان يبعثها السّيد الربوجردي 
 !إىل هناك

د الربوجردي (أّن الِفقه ُهو السبب الرئيس لالختالف القائم بني املذاهب) هذا قول السيّ  •
كذب ِمن منظور أهل البيت، أّما من منظور العلماء واملراجع فليس بكذب؛ ألّن الرموز الشيعّية 
عمومًا جعلوا اِخلالف يف الِفقه، أّما يف العقيدة فال ُيوجد ُهناك خالف.. هذا الذي يظهر يف 

شكلة هي يف القضا� الِفقهّية، وحنن ال ُتوجد عند� كالم ع
ُ
لماء� ومراجعنا، فهم يقولون: أّن امل

ُمشكلة عقائديّة..! وهبذا تنتفي عقيدة الوالية وعقيدة الرباءة.. ألّن الرباءة هي ُمقّدمٌة للوالية، 
 .وهي طهور الوالية، فإذا انتفت الرباءة فإّن الوالية تنتفي أيضاً 

شكلة فيما بني فالسّيد ال
ُ
ربوجردي يرى أّن األئمة ُهم فقط أئمُة تبليغ وأئمة بيان أحكام، وأّن امل

الشيعة والُسّنة ُمشكلٌة يف الفتاوى، ُمشكلة يف الِفقه.. وهذه قضّيٌة خطرية، فهذا حتريٌف ِلمسار 
 .ِفكر أهل البيت بدرجة كاملة

شكلة أّن هذا الِفْكر ليس خاّصًا ابلسّيد الربوجر 
ُ
دي، هذا الفكر ُمنذ اخلمسينات، بل حّىت امل

قبل اخلمسينات كان موجودًا وإىل اآلن.. هذا الِفكر هو الِفكر احلاكم يف الساحة الثقافّية 
الشيعّية ويف املؤّسسة الدينّية الشيعّية الرمسيّة وهو الِفكر الذي يتّبناه كبار مراجع الشيعة وإىل هذه 

 .الّلحظة

بليّـُتنا بدأْت منذ بدا�ت عصر الَغيبة الُكربى، وبشكل خاص ُمنذ زمان الشيخ الطوسي،  ●
وبشكٍل أخّص عندما وصل إىل املرجعّية ولده من دون استحقاق، وإّمنا ابلوراثة، فصار ابُن 

سنة مرجعاً ِمن دون استحقاق..  60الشيخ الطوسي مرجعاً للشيعة بعد أبيه، وبقي ما يقرب ِمن 



فيد الثاين"، وهذه القضّية فهو مل
ُ
 يكن على درجة علمّية عالية.. كذابً وُزوراً وضعوا له لقب "امل

موجودة على طول أتريخ املرجعيات.. فحينما �يت إىل ُسّدة املرجعية َمن ليس ُمؤّهًال توضع له 
أبنّه ُمتقّدم على  ألقاب كبرية! فلذا وضعوا له لقب (املفيد الثاين) ألّ�م ُيريدون أن ُيشِعروا الناس

فيد كان ُأستاذاً للشيخ الطوسي، فهم يُريدون أن يقولوا أبن ابن الشيخ 
ُ
أبيه، ابعتبار أّن الشيخ امل
 .الطوسي ُمتقّدم على أبيه

بغّض النظر عن  -الشيخ الطوسي كان �بغًة يف عصره، وكان عاملاً، وكان موسوعًة علمّية  •
خالف 

ُ
ه مل يكن كذلك.. ولكّننا ابُتلينا بقاعدٍة ُعرفّية تشيُع بني رجال أّما ولد -أتّثره ابلفكر امل

 !..الدين وهي: (ابُن عامل ِنصُف عامل، فإذا لبس العمامة صار عاملاً)

قضّية ابن الشيخ الطوسي هي هكذا.. فبقي أكثر ِمن نصف قرن بدكتاتوريّة دينّية فكريٍّة ُمشولّية.. 
ذلك بقي علماء الشيعة يُرّددون أقوال الطوسي ألكثر ما كان أحد يستطيع أن يفتح فهمه، ل

 .سنة.. ومع هذا فإّن آاثر فكر الطوسي الزالْت إىل يومنا هذا 100من 

 .] للسّيد ُحمسن األمني العاملي5وقفة عند كتاب [أعيان الشيعة: ج ●

يف ترمجة ابن الشيخ الطوسي.. صاحب أعيان الشيعة ينقل عن كتاب [لسان  244يف صفحة 
خالفني، ومؤلّفه معروف بشّدة النصب والعداء وهو ابُن ا

ُ
مليزان] وهو كتاب رجايل ِمن ُكتب امل

حجر العسقالين.. يقول ابن حجر عن ابن الشيخ الطوسي: (و هو يف نفسه صدوق، مات يف 
-يعين سب أعداء أهل البيت عليهم السالم -حدود اخلمسمئة، وكان ُمتديّناً كافّاً عن السّب 

( 



مل تكْن براءته من أعداء أهل البيت واضحة.. هذا هو أسلوب مرجعّيتِه.. وهذا هو كالم يعين 
 !النواصب عن مرجع الشيعة آنذاك وهو ابن الشيخ الطوسي

ابن حجر قال عن ابن الشيخ الطوسي هذا الكالم ِمن أنّه كان يف نْفسِه َصدوق ألنّه ُمشبع 
 .ابلفكر الشافعي

يبة الُكربى بدأ ُعلماء ومراجع الشيعة يتقاطرون ابّجتاه الفكر الناصيب.. فُمنذ الِسنني األوىل للغَ 
 !وشيئاً فشيئاً تراكم األمر إىل أن وصل احلال بنا إىل ما وصل

] جمموعة أحباث اخلارج السّيد اخلوئي.. واليت قّررها السّيد 3وقفة عند كتاب [فقه الشيعة:ج ●
 حمّمد مهدي املوسوي اخللخايل

 :وهو يتحّدث عن النواصب وعن النصب، يقول 139يف صفحة 

راد ابلَنصب: نصُب العداوة والبغضاء..) إىل أن يقول: (و ِمن ُهنا ُحيَكم إبسالم األّوَلني (
ُ
إْذ امل

الَغاصَبني ِحلَق أمري املؤمنني عليه السالم إسالمًا ظاهر�ً لعدم نصبهم ظاهراً عداوة أهل البيت، 
قام والرائسة العاّمة مع االعرتاف مبا هلم ِمن الشأن واملنزلة.. وهذا وإْن وإّمنا �زعوهم يف حتصيل امل

كان أشّد من الكفر واإلحلاد حقيقة إّال أنّه ال يُنايف اإلسالم الظاهري، وال يُوجب النجاسة 
صطلحة)

ُ
 !!امل

ت الكالم هنا: فماذا نصنع هبذه الكميات اهلائلة واألعداد الكبرية جّدًا من نصوص الز�را
فّصلة، ومن الروا�ت واألحاديث ومن الوقائع الكثرية جّداً يف 

ُ
واألدعية ومن اخلُطب الطويلة امل

ُكتب التأريخ اليت ُحتّدثنا عن ِعداء هؤالء وعن بُغضهم وَنصبهم الَعداء لعلّي وآل علّي وعن 
 !سعيهم يف قتله؟



. ولكّن السّيد اخلوئي نسف ثقافة أهل البيت ُكّلها تتحّدث عن أّن رؤوس الَنْصب هم هؤالء.
ُكّل حديث أهل البيت َنْسفاً بقواعد علم الرجال الناصيب، لذلك هو حيكم بعدم َنصب أعداء 

 !..الزهراء وقـََتلتها

  !إذا مل يكن األّول والثاين من النواصب؟! فَمن النواصب إذن؟

عقائد شيعّية على وجه هذا هو الذي أقوله: من أّن عقائد� اليت كتبها مراجع الشيعة ال هي 
وال هي عقائد ُسنّية على وجه.. إّ�ا عقائد علماء الشيعة، عقائد وفقاً لتشّيع املراجع والعلماء.. 

 .وإّال أبسط ُمراجعة لكلمات أهل البيت فإّن مصدر الَعداء والنصب هم قـََتلة الزهراء

ك ِمن الذين حضروا كربالء لقتل األنكى ِمن هذا أّن السّيد اخلوئي يستمر لُيحّدثنا عن أّن هنا •
 !!اُحلسني ليسوا نواصب

 :إذ يقول حتت عنوان: جناسة النواصب

راد هبم َمن (
ُ
ال خالف يف جناستهم، بل اّدعي اإلمجاع عليها يف كلمات مجٍع من األصحاب، وامل

قاتلة نصب العداوة ألهل البيت "عليه السالم" كُمعاوية ويزيد لعنهم هللا، وكثٌري ممّن حضر لِمُ 
 ).."اُحلسني "عليه السالم

أ� ال أدري هل السّيد اخلوئي يقرأ ز�رة عاشوراء أو ال.. وِحني يقرُؤها هل يفهمها أو ال..؟! 
 !وهل يقرأ الز�رة اجلامعة؟! فأين هو تطبيق هذه الُنصوص وهذه الز�رات؟

 .وقفة عند تفسري البيان: للسّيد اخلوئي ●

ث يف مسألة اهتمام النّيب والصحابة حبفظ القرآن عن وهو يتحدّ  216يقول يف صفحة 
 :التحريف.. يقول



فإّن اهتمام النّيب "صّلى ُهللا عليه وآله" أبمر الُقرآن حبفظه، وقراءته، وترتيل آ�ته، واهتمام (
الصحابة بذلك يف عهد رسول هللا وبعد وفاته يُورث الَقْطع بكون القرآن حمفوظًا عندهم َمجعاً 

قاً، حفظاً يف الصدور أو تدويناً يف القراطيس، وقد اهتّموا حبفظ أشعار اجلاهلية وُخطَبها، أو ُمتفرّ 
فكيف ال يهتّمون أبمر الكتاب العزيز الذي عّرضوا أنفسهم للقتل يف دعوته وإعالن أحكامه، 

يت بّيضوا وهجروا يف سبيله أوطا�م وبذلوا أمواهلم وأعرضوا عن نسائهم وأطفاهلم، ووقفوا املواقف ال
 )..هبا وجه التأريخ

قول السّيد اخلوئي (و وقفوا املواقف اليت بّيضوا هبا وجه التأريخ) أقول: أيُّة مواقف هذه اليت  •
سلمون وجه التأريخ بعد رسول هللا؟

ُ
 !بّيض هبا امل

 :الصّديقة الزهراء تقول

 ُصّبت علّي مصائٌب لو أّ�ا* ُصّبْت على األّ�م ِصرن لياليا

سلمون وجه التأريخ؟ أين التقى السّيد اخلوئي هبذا التأريخ فوجد األ�ّ 
ُ
م سوداء.. فمىت بّيض امل

 !وجهه أبيض؟

أحاديث أهل البيت تقول: أنّه ما ِمن عيٍد (فطر أو أضحى) ميّر على آل حمّمد إّال وتتجّدد 
هللا يف بيته وإىل أحزا�م "صلواُت هللا عليهم" للذي جرى عليهم ُمنذ اليوم الذي ُسّم فيه رسول 

 ."وقت ظهور إمام زماننا "صلواُت هللا عليهم

لتقى الوطين األّول لعلماء الُسّنة والشيعة يف العراق  ●
ُ
 النجف األشرف] -وقفة عند كتاب [امل

أّول فقرة من فقرات هذا امللتقى الوطين األّول: توجيهات اإلمام السيستاين لدى استقباله أعضاء 
 :ء يف هذه التوجيهات، يقولامللتقى.. ممّا جا



إّن نقاط اخلالف بني الشيعة والُسّنة يف قضا� فقهّية هو موجود بني أبناء املذهب الواحد (
أيضاً.. اإلمام أبو حنيفة هو الذي طالب ابلوقوف إىل جانب زيد بن علّي يف زمن األمويني، 

العباسيني.. اإلمام أمحد بن حنبل هو الذي وإىل جانب حمّمد وإبراهيم النفس الزكية يف زمن 
 !)جعل اعتبار اإلمام علّي بن أيب طالب خليفة رابع أمراً رمسياً 

قد يقول قائل: إن هذا الكالم على سبيل التقّية.. وأقول: ال وجود للتقّية ُهنا، حنن لسنا يف 
قّية هنا، وحّىت لو م فال جمال للت2007 /11 /26زمان تقّية.. فقد ُعقد هذا املؤمتر ابلضبط 

شكلة أّن هذا الطرح ال يتلّقاه شباب الشيعة على أنّه تقّية، وإّمنا 
ُ
أردت أن أقول هناك تقّية، امل

 - وهو ابلفعل حقيقة -يُعرض على أنّه حقيقة 

فالسّيد السستاين هو ِمن تالمذة السّيد الربوجردي وِمن تالمذة السّيد اخلوئي، ولكّنه أكثر أتّثراً 
د الربوجردي.. وهذه القضّية يعرفها القريبون ِمن السّيد السستاين عن السّيد السستاين.. ابلسيّ 

فهذا املنطق الذي حتّدث به السّيد السستاين هو نفس منطق السّيد الربوجردي الذي مّر علينا 
 .قبل قليل

املذهب  السّيد السستاين يقول: إّن اخلالف بني الشيعة والُسّنة هو كاخلالف ما بني علماء
 !الواحد ِمن املذاهب الُسنّية

لو كان هذا املنطق قاله السّيد السستاين تقّية، فلماذا هو املنطق السائد يف اإلعالم ويف الوسط 
 !املرجعي وهو املنطق السائد يف الثقافة الشيعّية؟



ملاذا ُيشجَّع ولو كان هذا تقّية، فلماذا ال يُبّني ذلك يف الثقافة الشيعّية بشكٍل واضح وصريح؟! و 
الذين يّتجهون هبذا االّجتاه ويقولون هبذا املنطق؟! وملاذا يُقَمُع الذين يرفضون هذا االّجتاه إذا 

 !كانت القضّية للتقّية؟

 .القضّية ليسْت تقّية.. هذا هو منهج املؤّسسة الدينّية الشيعّية الرمسّية

 :أيضاً يقول السّيد السستاين •

ُأشري إىل فتاوى أئمة الُسّنة وأحرتمهم.. أ� حضرت يف حمفل حبث مساحة  أ� يف أحباثي الفقهّية(
  )الشيخ أمحد الرواي يف سامرّاء قبل مخسني سنة، وُكّنا نتبادل اإلحرتام واحملّبة

أيضًا يقول: (حنُن ُمّتحدون يف كعبٍة واحدة وصالٍة واحدة وصوٍم واحد)، ويقول: (حينما  •
يقول يل بعض أبناء الُسّنة أّ�م النظام السابق أنّه أصبَح شيعّياً، أسألُه ملاذا؟ فيقول لوالية أهل 

 البيت، فأقول لُه: إّن أئمة الُسّنة دافعوا عن والية أهل البيت)

هو هذا الذي ِمن أئمة الُسّنة دافع عن والية أهل البيت؟! احلقيقةُ هي أّن مراجع وأ� أقول: ِمن 
الشيعة دافعوا عن أعداء أهل البيت وانتقصوا ِمن أهل البيت يف هذه األطروحات اليت مّرت 

 .علينا.. وقد مّر الكالم ابألدّلة والواثئق

فة بعد رسول هللا مل يعد له ُمربر، إىل أن يقول السّيد السستاين: (اِخلالف يف موضوع اِخلال •
 .حيث ليس هو اليوم حمّل االبتالء) وهذا نفس املنطق الذي مّر علينا يف كالم السّيد الربوجردي

علماً أّن هذه القضّية ليسْت خاّصة ابلسّيد الربوجردي، وليسْت خاّصة ابلسّيد السستاين.. هذا 
ؤّسسة الدينّية الشيعيّة الرمسيّ 

ُ
ة وهو خيتلُف اختالفًا اتّماً مع منطق أهل البيت! فأين هو منطُق امل

 !هي الرباءُة الِفكريّة؟



براءتنا العملّية ُميكننا أن ُخنفيها، براءتنا القولّية ُميكننا أن ُمنارس التقّية فيها، براءتنا العاطفّية يف 
 !قُلوبنا وال ُنظِهرها.. فأين الرباءة الِفكريّة؟

ه السّيد السستاين يُغّرر بشباب الشيعة ويدفع هبم إىل قبول الِفكر هذا املنطق الذي حتّدث ب
الناصيب ويدفع هبم إىل رفض احلقائق إذا ما طُرحت ألّ�م ُمعّبأون بثقافٍة �صبّية.. وأتيت هذه 

 .البيا�ت لِتؤّكد هلم املعاين

رأ دعاء الُندبة؟! السؤال ُهنا: هل يرضى إمام زماننا هبذا املنطق؟ إذا كان يرضى، فلماذا نق •
وملاذا نقرأ أدعية الفرج؟! فإّن دعاء الُندبة وأدعية الفرج مشحونة شحنًا خبالف هذا املنطق.. 
كما نقرأ يف ُدعاء الندبة: (فأودَع قلوهبم أحقادًا بدريًّة وخيربيًّة وُحنينّيًة، وغريهن فأضبَّْت على 

ا قضى حنبهُ وقتلهُ أشقى عداوته وأكّبْت على ُمنابذته، حّىى قتل الناكثني وال
ّ
قاسطني واملارقني، ومل

اآلخرين يتبُع أشقى األّولني مل ُميتَثل أمُر رسول هللا صّلى ُهللا عليه وآله يف اهلادين بعد اهلادين، 
واألّمُة مصرٌّة على مقتِه، جمتمعٌة على قطيعة رمحه وإقصاء ولده، إّال القليل ِممّن وىف لرعاية احلّق 

 َمن قُِتل، وُسَيب َمن ُسيب...)فيهم، فُقِتل 

أليس الصحابة أضّبوا على عداوته؟! وإّال ِلماذا أحرقوا بيته؟ وِلماذا قتلوا زوجته؟ وِلماذا أرادوا 
 أن ُحيرقوا أطفاله؟ وملاذا حاولوا قتله أكثر من مرّة؟ ملاذا غصبوا خالفته؟

عماء هؤالء أمل يكونوا ِمن الصحابة وحني يقول الدعاء (حّىى قتل الناكثني والقاسطني واملارقني) زُ 
 !وأبناء الصحابة؟

إذا كان هذا املنطق الذي يتكّلم به مراجعنا من أّن مسألة اِخلالفة ال قيمة هلا اليوم.. إذن ِلماذا 
 !�مر� إمام زماننا أن نقرأ دعاء الُندبة؟



 :دعاء الُندبة اإلشارة واضحة إىل بيعة الغدير، حني يقول الدعاء •

ل واملأل أماَمه َمن كنُت مواله فعلٌي مواله الّلُهّم واِل َمن وااله وعاِد َمن عاداه وانصْر َمن فقا(
 )نصره واخذْل َمن خذله وقال َمن كنُت أ� نبّيه فعلٌي أمريه

 ستاين أّمة يف رجل] حلسني حمّمد علي الفاضلييوقفة عند كتاب [اإلمام الس ●

فقهي، فلُه فيه منهٌج خاّص يتمّيز يف تدريس الفقه يقول: (و أّما منهجه ال 80يف صفحة 
 :وطرحه، وهلذا املنهج عّدة مالمح وهي

املقارنة بني فقه الشيعة وفقه غريهم ِمن املذاهب اإلسالمّية األخرى، فإّن اإلطالع على   -1
عاصر لزمان النّص كاالّطالع على ُموطّأ مالك، وخراج أيب يوسف 

ُ
الفكر الفقهي الُسّين امل

 )أمثاهلم، يوّضح أمامنا مقاصد األئمة ونظرهم حني طرح النصوصو 

نفس املنطق الذي مّر علينا يف منهجّية السّيد الربوجردي.. يعين أّن فقه الشيعة حاشية على ِفقه 
 .الُسّنة، وحديث أهل البيت ال يُفهم إّال ِمن خالل ما جاء ِمن طريق الُسّنة

ا لنا يف الز�رة اجلامعة الكبرية أّن كالمهم نور، فإذا كان هناك األئمة "صلواُت هللا عليهم" هم قالو 
ِمن موّضح ُيوّضح كالمهم فهو يف نفس كالمهم.. يعين أّن قواعد الَفهم والتوضيح والشرح 
والبيان تكون يف نفس حديث أهل البيت.. علينا أن نستخرج األصول والقواعد لفهم حديث 

، ال أن نذهب إىل الِفكر الناصيب.. فإنّنا إن ذهبنا أهل البيت من داخل حديث أهل البيت
للفكر الناصيب فحتماً سيكون هناك أتثري بشكٍل وآبخر للفكر الناصيب إذا ما نظر� إليه كجزٍء 

 .ُمساعد يف فهم حديث أهل البيت.. ولن نكون يف غاية الطهارة ِمن الفكر الناصيب

 الشيخ حمّمد حسني آل كاشف الغطاء وقفة عند كتاب [أصل الشيعة وأصوهلا] للمرجع ●



وهو يتحّدث عن األّول والثاين وعن موقف سّيد األوصياء عليه السالم منهما،  49يف صفحة 
 :يقول

تخّلفني (
ُ
بذال أقصى اجلُهد يف نشر كلمة التوحيد  -أعين اخلليفة األّول والثاين  -وحني رأى امل

 !!)..يستأثروا ومل يستبّدوا، ابيع وساملوجتهيز اجلنود وتوسيع الفتوح ومل 

 !فهل هذا نظُر أمري املؤمنني إىل األّول والثاين؟

حنن حّىت إذا أرد� أن نعود إىل ِصحاحهم، فإّن موقف أمري املؤمنني حبسب ِصحاحهم مل يكن 
اس كذلك.. ففي صحيح ُمسلم هناك رواية عن ُعمر بن اخلطّاب ُخياِطب فيها أمري املؤمنني والعبّ 

طّلب، ويذكر هلما رأيهما يف أيب بكٍر وفيه.. فيقول يف الرواية أّن أمري املؤمنني كان 
ُ
بن عبد امل

 .يرى أاب بكٍر (كاذب، وظامل، وآمث، وغادر) وكان يرى يف عمر بن اخلطّاب هكذا أيضاً 

هذا املنطق الذي حتّدث به الشيخ حمّمد حسني آل كاشف الغطاء ُخمالف ِلما جاء عن أمري 
 . %100املؤمنني، وُخمالف ِلما جاء عن أئمتنا املعصومني 

 .وقفة عند كتاب [فدك يف التأريخ] للسّيد حمّمد ابقر الصدر ●

 -ِمن هذه الطبعة (طبعة مركز األحباث والدراسات التخُصصّية للشهيد الصدر  39يف صفحة 
 :) يقول3الطبعة 

ناً، والفتوحات ُمّتصلة، واحلياُة متدفّقة مبعاين صحيح أّن اإلسالم يف أّ�م اخلليفتني كاَن ُمهيم(
شع

ُ
 )..اخلري، ومجيع نواحيها ُمزدهرة ابالنبعاث الروحي الشامل، والّلون القرآين امل

 الزهراء تقول: ُصّبت علّي مصائٌب لو أّ�ا* ُصّبْت على األّ�م ِصرن لياليا



 !..ومراجعنا يصفون تلك األّ�م هبذا الوصف

العرتة تقول أّن األّمة ارتّدت بعد رسول هللا، ومل ينُج إّال أنفار قالئل.. فهل هي أّ�ٌم أحاديث 
ُمزدهرة كما يقول السّيد الصدر، ويف تلك األّ�م هجموا على دار فاطمة وحاول خالد ابن الوليد 

لقتلها  أن يقتل الزهراء حبيث جّر سيفه من غمده ليقتل الزهراء ولوال أن تدّخل أمري املؤمنني
 .بسيفه! كما ورد يف كتاب ُسليم بن قيس الذي ُيضّعفُه علماؤ� حبسب ميزان التقييم الناصيب

فاطمة ُتضرب وُتضرب وُتضرب.. وُتسطُر على عينها وعلى وجهها.. وُترَفُس يف خاصرهتا وينُبُت 
ومجيع نواحيها ُمزدهرة  املِسماُر يف صدرها.. ومراجعنا يتحّدثون عن أّن احلياة ُمتدفّقة مبعاين اَخلري

شع..! (هذا املنطق ال هو ُسّين على وجه وال هو 
ُ
ابالنبعاث الروحي الشامل، والّلون القرآين امل

 .شيعي)

كتاب فدك يف التأريخ ألّفُه السّيد حمّمد ابقر الصدر يف بدا�ت حياته وأّ�م شبابه، ولكن ما  •
صدر إىل آخر أّ�م عمره.. وأوضح دليل على ورد فيه ِمن مضامني عقائديّة بقيت مع السّيد ال

 .ذلك البيان األخري الذي كتبه السّيد حمّمد ابقر الصدر يف آخر أ�م حياته

 وقفة عند كتاب [الشهيد الصدر سنوات احملنة وأّ�م احلصار] للشيخ حمّمد رضا النعماين ●

إىل الشعب العراقي وهو  يقول السّيد حمّمد ابقر الصدر يف آخر بيان لُه وّجهه 305يف صفحة 
 :يف االحتجاز.. يقول

و أريُد أن أقوهلا لكم � أبناء علّي واحلسني وأبناء أيب بكر وُعمر أّن املعركة ليسْت بني الشيعة (
واحلكم الُسّين، إّن احلكم الُسّين الذي مثّلُه اخللفاء الراشدون والذي كان يقوم على أساس 

لدفاع عنه، إذ حارب جندّ�ً يف حروب الرّدة حتَت لواء اإلسالم والعدل محل علّي السيف ل



اخلليفة األّول أيب بكر... إّن اُحلكم الُسّين الذي كان حيمل راية اإلسالم قد أفىت ُعلماء الشيعة 
قبل نصف قرن بوجوب اجلهاد من أجله، وخرج اآلالف من الشيعة وبذلوا دمهم رخيصًا ِمن 

أجل محاية اُحلكم الُسّين الذي كان يقوم على أساس  أجل احلفاظ على راية اإلسالم ومن
 !!)..اإلسالم

هذا كذٌب وافرتاء على أمري املؤمنني، فأمُري املؤمنني مل ُحيارب يف ُحروب الرّدة ومل يكن يف يوٍم 
ِمن األّ�م ُجندّ�ً حتت لواء أّي قائٍد من القادة.. فقط حتت لواء رسول هللا.. وبغّض النظر عن 

رتاءات الشائعة على ألسنة العلماء وكبار اخلُطباء.. أقول: هل كان ُحكم اخلُلفاء يقوم هذه االف
 !على أساس اإلسالم والعدل؟

 !إذن ملاذا رفض سّيد األوصياء االلتزام بسرية الشيخني؟

 !و هل كانت الدولة الُعثمانّية قائمة على أساس اإلسالم؟! أيُّ منطٍق هذا؟

 :انأيضاً يقول يف هذا البي •

للناس ويف وسط الناس ومع آالمهم وآماهلم)!! هذا و  لّي وعمر يعيشان مع الناسبينما كان ع(
 !هو منطُق علماء ومراجع الشيعة

 !أال ُتالحظون أّن اجلميع يعزفون على نفس النغمة؟

 .] للسّيد جعفر ُمرتضى العاملي6وقفة عند كتاب [خلفيات كتاب مأساة الزهراء: ج ●

ينقل السّيد جعفر ُمرتضى العاملي حديثاً إذاعياً حتّدث به السّيد حمّمد حسني  164يف صفحة 
 :فضل هللا.. يقول السّيد فضل هللا يف حديثه اإلذاعي الذي يُثّقف به شباب الشيعة



إّن الذين جاء هبم ُعمر كانْت قلوهبم مملوءًة ُحبّب الزهراء.. فكيف نتصّور أن يهجموا عليها)!! (
 !اءوا ُيهامجو�ا؟! هل هذا منطُق الزهراء؟إذاً ِلماذا ج

إذًا ملاذا أمرْت إبخفاء تشييعها، وما أرادْت ألحٍد ِمن هذه األُّمة الضاّلة أن حيضر جنازهتا إّال 
أفراد قالئل استثناهم أمري املؤمنني؟! ملاذا بقي قربها إىل اليوم ُمضّيعاً؟! إذا كانت قُلوب القوم 

 !ل تتخذ الزهراء هذا املوقف؟مملوءًة ُحبّب الزهراء، فه

 !أيُّ تدليٍس وتضليٍل هذا لشباب الشيعة؟

أال تالحظون أّن مجيع كلماهتم تصّب يف نفس الساقية؟ ال غرابة يف ذلك، ألّ�ا جاءْت من 
 .نفس العيون الَكِدرة

ت اقرأوا الز�رة اجلامعة الكبرية، وستجدون أّن هذه الز�رة تتحّدث بشكٍل واضح عن جمموعا •
ُمعادية وُمناهضة ِلمحّمٍد وآل حمّمد، وهذه اجملموعات جيب أن نتربأ منها وجيب أن نلعنها وُندمي 
لعنها.. علمًا أّين ال أحتّدث عن إاثرة الطرف اآلخر، وإّمنا أن نلعن أعداء الزهراء يف صلواتنا 

ستحّبة وأن نُعّلم أطفالنا على هذه العقائد.. مثلما الطرف اآل
ُ
خر يُعّلم أطفاله على الواجبة وامل

 .ضالل الشيعة وعلى بُغض الشيعة

علينا أن نعود إىل منطق أهل البيت، وثقافة أهل البيت هي يف هذه الز�رات اليت ُمتثّل أدبّيات 
 .التشّيع احلقيقي

] يف معىن قوله تعاىل: {ُكنتم خري 2وقفة عند حديث اإلمام الصادق يف [تفسري الربهان: ج ●
   للناس}أُّمٍة ُأخرجتْ 



عن ابن أيب عمري،عن ابن سنان، قال: ُقرئْت عند أيب عبد هللا "عليه السالم": {ُكنتم خري أُّمٍة (
يقتلون أمري املؤمنني واحلسن واحلسني ابّين علّي؟!  ُأخرجْت للٰناس} فقال أبو عبد هللا: خري أُّمة

ٍة ُأخرجْت للٰناس} أ ال فقال القارئ: ُجعلُت فداك،كيف نزلْت؟ قال: نزلت {ُكنتم خري أُمّ 
نكر وتُؤمنون ابهلٰل؟

ُ
 )ترى مدح هللا هلم أتمرون ابملعروف وتنهون عن امل

قد يقول قائل: ِلماذا مل ُيِشر اإلمام إىل قتل فاطمة؟! أقول: اإلمام حتّدث عن قتل فاطمة يف 
بب التقّية وبسبب أحاديثه وهذه الروا�ت يف أوثق املصادر.. ولكن اإلمام مل يذكر الزهراء هنا بس

السرّية الشديدة ِمن ِقَبل ُحّكام اجلور كانت هذه القضّية ليسْت واضحًة عند الكثري ِمن الشيعة 
 .ِمن أّن فاطمة الزهراء قد قُِتلتْ 

مراجع الشيعة إىل اليوم ال يعتقدون أبّن فاطمة قد قُتلت، وإّمنا فقط يعتقدون أنّه جاء ُعمر إىل 
وَهّدد ِحبرقها، فِقيل لُه إّن يف الدار فاطمة، فقال: (وإْن).. فمراجع الشيعة وحنُن يف دار الزهراء 

 !..هذا العصر الذي تتوّفر فيه ُكّل احلقائق، عقائدهم هبذا اهلُزال

وقفة عند الناطق الرمسي الذي تتّبناه املؤّسسة الدينّية الشيعّية الرمسّية وهو [الشيخ الوائلي]  ✤
 .يدة الرباءة عند الشيخ الوائليلنرى كيف هي عق

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

 )طق]من بر�مج [الكتاب النا 134) يف احللقة 19هذا املقطع هو (الوثيقة رقم (

أيُّة جداول هذه اليت يتحّدث عنها الشيخ الوائلي؟! سّيد األوصياء حّدثنا عن نوعني ِمن 
اجلداول: حّدثنا عن عيون صافية وهي عيون حديثهم "صلواُت هللا عليهم" وعن عيون كدرة.. 



منطق شيعي، وليس منطق ُسّين.. إنّه منطق  يسالذي حتّدث به الشيخ الوائلي فل أّما هذا املنطق
 .علماء الشيعة

مقطع تسجيل للشيخ الوائلي يقول فيه: أنّنا ال نسبُّ الصحابة، وأّن الصحابة عند� َموضع  ★
عتربة ال تسّب الصحابة! والكتب اليت تسّب الصحابة عند� هي غري ُمعتربة، 

ُ
تقدير، وأّن ُكتبنا امل

 (!م الصحابة، وسّب الصحابة هو رّدة فعل تصدر من بعض اجلّهالوأّن غاية ما عند� تقيي

 )من بر�مج [الكتاب الناطق] 134) يف احللقة 20هذا املقطع هو (الوثيقة رقم (

 هذا الطرز ِمن التفكري هل هو تفكُري أهل البيت؟! أم هو تفكُري العلماء واملراجع؟

ا�هتم وإىل ِسريهتم.. فهل كان أهل البيت يُفّكرون إذا أرد� أن نعود إىل ز�راِت أهل البيت وإىل رو 
هبذه الطريقة؟! أّم أّن هذا التفكري تفكٌري أنشأه علماء ومراجع الشيعة بعد أن ولغوا يف الِفكر 

 !الناصيب؟

 مقطع تسجيل للشيخ الوائلي يتحّدث فيه عن ُخلفاء األموّيني والعباسّيني ★

 )من بر�مج [الكتاب الناطق] 134حللقة ) يف ا21هذا املقطع هو (الوثيقة رقم (

مقطع تسجيل للشيخ الوائلي يتحّدث فيه عن موقف سّيد األوصياء من السقيفة، ويستند  ★
خالفني مثل كتاب الصواعق احملرقة البن حجر

ُ
 !يف كالمه على مصادر امل

 )من بر�مج [الكتاب الناطق] 134) يف احللقة 22هذا املقطع هو (الوثيقة رقم (

شيخ الوائلي يرفض أحاديث أهل البيت، و�تينا هبذه الُرتّهات ِمن ُكتب النواصب حّىت ال
  !ُنشّخص َموقف أمري املؤمنني يف عالقته مع كبار ُرؤوس السقيفة



 !ُمثّ هل ِمن إكرام أمري املؤمنني أن يفرش لُه عمر عباءته؟! ما هذا املنطق األعوج؟

أّن أبو بكر وعمر وسّيد األوصياء أوالد عم ورُفقاء  مقطع فيديو للشيخ الوائلي يقول فيه ★
 !!سالح، وأّ�م َمجيعاً َمحَلة القرآن ومنابع الفكر

 )من بر�مج [الكتاب الناطق] 134) يف احللقة 23هذا املقطع هو (الوثيقة رقم (

ناصيب.. لو كان الوائلي ُمطّلعاً على ِفكر أهل البيت ِلما قال هذا الكالم.. هذا كالم الِفكر ال
ُمثّ مىت رفع هؤالء سالحاً وكانوا رُفقاء لعلّي يف السالح؟! هل حني فّروا يف معركة أحد؟! أم حني 

 !فّروا يف معركة خيرب؟! أم حني فّروا يف معركة ُحنني؟

مقطع تسجيل للشيخ الوائلي يتحّدث فيه عن مروان وأنّه ال يضع مروان يف منزلة واحدة  ★
 (!سقيفة وسّيد األوصياءوصّف واحد مع ُخلفاء ال

 )من بر�مج [الكتاب الناطق] 134) يف احللقة 24هذا املقطع هو (الوثيقة رقم (

لو قرأ الشيخ الوائلي ز�رة عاشوراء، ومتّعن فيها متعُّنًا بسيطًا لوجد أّن هذا املنطق يتناقض مع 
 .املعاين املوجودة فيهاز�رة عاشوراء اليت يطلب األئمة من الشيعة أن يقرؤوها يومياً لرتسيخ 

ز�رة عاشوراء هي نصُّ عهد وميثاق لرتسيخ عقيدة الرباءة من السقيفة ومن أتباعها.. علماً أّن 
هذا املنطق الذي يتحّدث به الشيخ الوائلي هو منطق علمائنا ومراجعنا، ألّ�م ُيدافعون عن 

ينّية الشيعّية الرمسّية وهو يتعارض الشيخ الوائلي دفاعًا ُمستميتاً.. فهذا هو منطُق املؤّسسة الد
 .% مع ز�رة عاشوراء100

 .ز�رة عاشوراء تتحّدث مبنطق الّلعن والرباءة ِمن الذين أّسسوا وِمن فروعهم



مقطع تسجيل للشيخ الوائلي يُقارن فيه بني ُخلفاء األمويني والعّباسيني وبني أيب بكر وعمر،  ★
يرى أفضلية أيب بكر وعمر، وبعد ذلك يذهب إىل مقطع ِمن فهو ال يرى ُمقايسة بينهم، ألنّه 

وبرغم أّن هذا املقطع الذي يستشهد به من اخلُطبة الشقشقّية هو طعٌن يف  -اخلُطبة الشقشقّية 
لكن الشيخ الوائلي يذهب هلذا املقطع من خطبة األمري وهو هذا املقطع:  -ُخلفاء السقيفة 

ب يفَّ مع األّول منهم حّىت صرُت أُقرن إىل هذه الّنظائر) ويقول (فياهلّل وللّشورى، مىت اعرتض الري
ما مضمونه أّن خلفاء األمويني والعّباسيني ليسْت هلم مكانة كُخلفاء السقيفة حّىت يُقرنوا مع 

 !سّيد األوصياء

 !فالشيخ الوائلي يستشهد بكالم األمري وهو ال يفهم معناه

 )من بر�مج [الكتاب الناطق] 134حللقة ) يف ا25هذا املقطع هو (الوثيقة رقم (

مقطع تسجيل للشيخ الوائلي يتحّدث فيه عن عصر اخلليفة الثالث وعن تطبيقه لالقتصاد  ★
 !االسالمي

 )من بر�مج [الكتاب الناطق] 134) يف احللقة 31هذا املقطع هو (الوثيقة رقم (

وينتقدون ما كان جيري يف أّ�م ُحكمه وِخالفته.. الُسّنة أنُفسهم ينتقدون ُعثمان وينتقدون زمانه 
 !فما هذا املنطق الذي يتحّدث بِه الشيخ الوائلي؟

هذا املنطق هو الذي يقوده يف قصيدتِه "بغداد" إىل أن ميدح فيها قـََتلة األئمة.. إذ يقول الشيخ 
سّمى بـ(الرشيد) وهو قاتل اإلمام الكا

ُ
 :ظم، يقولالوائلي وهو ميدح هارون العباسي امل

 سيظلُّ من جمد الرشيد ُمؤّثٌل * ُيضفي عليِك بسحرِه جلبااب

 :ّمث يقول وهو ميدح املأمون العّباسي قاتل اإلمام الرضا



 و يظلُّ للمأمون عندِك جملٌس * يبين العلوم ويغرُس اآلدااب

 :ّمث يقول وهو ميدح املعتصم العّباسي قاتل اإلمام اجلواد

عتصٍم يُعدُّ 
ُ
 كتائباً * لنداء ُمسلمٍة دعْت فأجااب  وَصَداً مل

مقطع تسجيل للشيخ الوائلي ميدح فيه املأمون العّباسي قاتل اإلمام الرضا، ويقول عنه أنّه  ★
 !روعة! وأنّه منوذج رائع جّداً وُمشّرف

 )من بر�مج [الكتاب الناطق] 134) يف احللقة 32هذا املقطع هو (الوثيقة رقم (

وائلي فيه مدح صريح وواضح لطاغوت من طواغيت الكفر وهو مقطع تسجيل للشيخ ال ★
 !املعتصم قاتل اإلمام اجلواد

 )من بر�مج [الكتاب الناطق] 134) يف احللقة 27هذا املقطع هو (الوثيقة رقم (

وقفة عند كتاب [هويّة التشّيع] للشيخ الوائلي، والذي يتحّدث فيه عن تشّيعه هو (تشّيع  ●
 الوائلي)

  :1الوائلي يف مقدمة كتابه (هويّة التشّيع) الطبعة يقول الشيخ

نتجبني وبعد(
ُ
 !)بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على حمّمد وآله الطاهرين وصحبه امل

: (و الصالة والسالم على حممد وآله األطهار، وصحبه األبرار، 2و يقول يف مقدمة كتابه الطبعة
 !ومن تبعهم إبحسان وبعد)

قّدمة هي العنوان.. هذه أّول عالمة أال يُ 
ُ
قال يف األمثال "املكتوب يُقرأ ِمن عنوانه"؟.. هذه امل

 !من عالمات "هويّة التشّيع" عند الشيخ الوائلي



يف ثقافة أهل البيت حنُن ُنصّلي على النّيب وآله.. أّما إحلاق الصحابة والتابعني يف الصالة على 
خالفني النّيب فهذا مل يَرد عن أهل البيت

ُ
  ."صلواُت هللا عليهم".. هذا منهج امل

سلمني 7يقول الشيخ الوائلي يف صفحة  ●
ُ
: (و ممّا يهون اخلَْطب أّن َمواطن اخلالف بني فرق امل

منذ كانْت مل تِصل إىل األصول وإّمنا هي يف نطاق الفروع، وإْن حاول كثري منهم أن يوصلها إىل 
زم ُحتاول الدخول من أبواب خلفيّة، لكّنها وبشيء من األصول عن طريق عناوين اثنوية ولوا

التأمُّل والتحليل ترتد عن األصول إىل الفروع، وما دام اإلسالم يف روحه الكرمية يفرتض الصّحة 
سلم ابتداًء فعلينا ُمعاجلة هذِه األمور بوحي ِمن هذا الروح..)

ُ
 يف فعل امل

تقّدمون (األموات أال ُتالحظون أّن هذا املنطق هو نفسه 
ُ
املنطق الذي حتّدث بِه املراجع امل

واألحياء)؟ وهذا يكشف أّن هذه القضّية ليسْت خاّصة بشخٍص واحد، وإّمنا قضّية ُمتكّررة عند 
 .اجلميع

أعتقُد بعد ُكّل هذه البيا�ت اليت مّرت يف هذه احللقة ويف احللقتني الّلتني سبقتا هذه احللقة  ●
ِمن أّن الواقع الشيعي واقٌع بعيد عن حقيقِة ثقافة آل حمّمد.. وأعتقد أّن  صار األمُر واضحاً 

القضّية اليت ذكرهُتا يف أّول حلقة ِمن حلقات هذه الوقفة مع املرجع احليدري ِمن أّن السّيد كمال 
 .احليدري هو ِمصداق من مصاديق هذا الواقع الشيعي صارْت واضحة

ه السّيد كمال احليدري.. هو على نفس هذا النغم وبنفس أال ُتالحظون الذوق الذي يتحّدث ب
 .هذا الّلحن

رّمبا قد يذهب بعيداً يف تعابريه اليت قد تكون ُسوقّية ولكن املضمون هو هو والعيون هي هي.. 
 .وستتضُح الُصورة أكثر وأكثر ُخصوصاً إذا ما وصلنا إىل حلقِة يوم غٍد إن شاء هللا تعاىل



قة سأعرض لكم صورتني: ُصورة يف جانب الرباءة، وُصورٌة يف جانب يف �ا�ت هذه احلل ✤
 .الوالية

  ): يف جانب الرباءة1الصورة ( ❖

] والذي يشتمل على استفتاءات 2وقفة عند كتاب [صراط النجاة يف أجوبة االستفتاءات: ج
 .مرجعني، ومها: السّيد اخلوئي، واملرجع الشيخ جواد التربيزي

  :ُوّجه للّسيد اخلوئي وأجاب عنه يف كتابهسؤال  454صفحة 

 :نّص السؤال ✦

ما هو أفضل كتاب يف أصول الّدين حسب رأيكم ؟ وما رأيكم بكتاب (عقائد اإلمامّية) (
ظّفر؟

ُ
 )للشيخ امل

 :جواب الّسؤال ✦

ظّفر كتاٌب نفيس يف موضوعه، ال أبس أبن ُيستفاد منه(
ُ
 .)كتاب الشيخ امل

مل يعّلق على جواب السّيد اخلوئي بشأن كتاب (عقائد اإلمامّية) وهذا يعين املريزا جواد التربيزي 
 !أّن رأيه يف هذا الكتاب نفس رأي السّيد اخلوئي

السّيد اخلوئي حينما �يت إىل تفسري اإلمام العسكري يِصفهُ بكامله أبنّه كتاٌب موضوع، ويقول  •
ا الكتاب فضًال عن اإلمام املعصوم.. أّما كتاب عنه: أنّه جيّل مقاُم عاٍمل ُحمّقق عن أن ُيؤّلف هذ

 ![عقائد اإلمامية] فهو كتاٌب نفيس، ال ُغبار عليه يف نظر السّيد اخلوئي



يعين أّن السّيد اخلوئي يقول: إذا أردَت أن أتخذ عقيدتك الشيعّية فُخذها ِمن هذا الكتاب 
 .[عقائد اإلمامية]

ظّفر يف كتا 78يف صفحة  ●
ُ
  :به هذا [عقائد اإلمامية]يقول الشيخ امل

و ينجلي لنا ِحرُص آل البيت على بقاء اإلسالم وإْن كان ُذو السلطِة ِمن ألّد أعدائهم يف (
نتهكُة يف عهدهم ُحرمُتهُ 

ُ
موقف اإلمام زين العابدين ِمن ملوِك بين أُمّية، وهو املوتوُر هلم، وامل

كان   -مع كّل ذلك  -يف واقعة كربالء، فإنّه  وَحرَمه، واحملزوُن على ما صنعوا مع أبيه وأهل بيته
سلمني 

ُ
ابلنصر ولإلسالم ابلعّز وللُمسلمني  -يعين جيوش بين أُمّية  -يدعو يف سرّه جليوش امل

 ابلدعِة والسالمة،

و قد تقدم أنّه كّل سالحه الوحيد يف نشر املعرفة هو الدعاء، فعّلم شيعتُه كيف يدعون للجيوش 
سلمني

ُ
 .)..[دعاء أهل الثغور] ، كدعائه املعروف باإلسالمية وامل

سلمني؟! 
ُ
ألسنا نلعن بّين أُمّية قاطبًة يف ز�رة عاشوراء؟ فكيف تكون جيوش بّين أُمّية جيوش امل

سلم يف ثقافة أهل البيت؟
ُ
 !هل جيوز لعن امل

قّدسة نقرأ: (فالويُل للُعصاة الُفّساق لقد قتلوا بقتلَك اإل •
ُ
سالم) اإلسالم قُِتل يف ز�رة الناحية امل

 .مع احلُسني.. هذا منطق آل حمّمد

سلمني) لو قال يدعو "َعَلناً" 
ُ
ظّفر يقول عن اإلمام: (كان يدعو يف سرّه جليوش امل

ُ
ُمثّ إّن الشيخ امل

ظّفر أنّه يدعو 
ُ
لُقلنا رّمبا للتقّية أو ألمٍر آخر.. أّما إذا كان يدعو يف ِسرّه، فما أدراك أّيها الشيخ امل

بين أُمّية؟! هل عندكم رواية � علماء� أّن اإلمام السّجاد كان يدعو يف ِسرّه ِجليوش بين أُمّية؟! ل
 !وهل عندكم رواية تقول أّن اإلمام السّجاد عّلم شيعته الدعاء لبّين أُمّية؟



أُمّية، هذا افرتاء وِقّلة علٍم حبديث أهل البيت، فإّن اإلمام السّجاد كان يدعو يف ِسرّه على بّين 
 .وليس يدعو هلم.. وسآتيكم ابلرواية

هذه العقائد املوجودة يف كتاب [عقائد اإلمامّية] ليسْت عقائد أهل البيت، هذه عقائد  •
 .األمويّة

جتمع الشيعي.. •
ُ
 الصحيفة السّجادية صحيفٌة كتبها إماُمنا السّجاد جمموعة أدعية لبناء امل

فدعاء أهل الثغور هو دعاٌء للشيعة لو ُوجدوا يف أّي مقطٍع زماين.. وسُأحّدثكم يف آخر حلقٍة 
ِمن حلقات هذا الرب�مج عن معىن (أهل الثغور) وعن معىن (الُدعاء ألهل الثُغور) وسيّتضُح 

معرفٍة  عندكم أّن مراجع الشيعة مجيعًا الذين حتّدثوا عن هذا املوضوع مل يكونوا على علٍم وعلى
 .مبُراد اإلمام املعصوم من (الثغور) ومن (أهل الثغور)

دعاء أهل الثغور يف الصحيفة السّجادية دعاٌء ِلُمجتمع شيعي ُمتطّور.. كان يُفرتض أن يكون  •
 .هناك ُجمتمع شيعي ُمتطّور يلتزم بثقافة أهل البيت وما ُوجد

جتمع الذي حتّدث عنه اإلمام السّجاد نفسه الذي ك
ُ
ان ُخيّطط له، ولكن الشيعة غدروا ابألئمة امل

جتمع.. مثلما غدرْت األُّمة بسّيد األوصياء
ُ
 .فلم ُيوجد مثُل هذا امل

الشيعة َغدروا ابألئمة ُمنُذ بدا�ت َعْصر الَغيبة الُكربى، وتَركوا ِمنهاجهم.. ورسالة اإلمام احلّجة 
فيد واضحة يف ذلك

ُ
 .إىل الشيخ امل

البيت، ويستعّدون للتضحيِة يف سبيلهم، يُقّدمون أرواحهم وأمواهلم.. ولكن  الشيعة ُحيّبون أهل •
لألسف علماؤهم ومراجعهم أخذوهم ابّجتاٍه بعيٍد عن الثقافة األصيلة آلل حمّمد ُمنذ بدا�ت 

 .عصر الَغيبة الُكربى.. واألمر يرتاكم ويزداد ُسوءاً يوماً بعد يوم



يعي أن يكون هبذا الوصف: (أن تكون الَغيبُة عنده مبنزلة اإلمام السّجاد أراد للُمجتمع الش •
شاهدة) كما يقول يف حديثِه مع أيب خالد الكابلي: (� ااب خالد إّن أهل زمان غيبتِه القائلني 

ُ
امل

إبمامتِه املنتظرين لظهورِه أفضُل أهل كّل زمان ألّن هللا تَعاىل ذكرُه أعطاهم ِمن العقول واألفهام 
رسوم الذي أراد األئمة واملعرفِة ما 

َ
شاهدة) هذا هو الرب�مج امل

ُ
صارْت به الَغيبُة عندهم مبَنزلة امل

أن يكون.. وُجزٌء ِمن هذا الرب�مج اإلمام السّجاد نظّم الصحيفة السّجادية جمموعَةاألدعّية 
 .للُمجتمع الشيعي الذي هو هبذا الوصف

تمع أوصافهُ تشبه أوصاف أصحاب اُحلسني.. بدليل أنّنا نقرأ يف ُدعاء أهل الثغور حديث عن جمُ 
 !فهل هذه األوصاف تنطبق على جيوش بّين أُمّية؟

وقفة عند ُمقتطفات ِمن ُدعاء أهل الثغور لنرى أوصاف أهل الثغور الذين كان يدعو هلم اإلمام (
 ).السّجاد، ومدى التشابه بني هذه األوصاف وأوصاف أصحاب احلُسني

ظّفر مقطعاً من دعاء أهل الثغور، يقولبعد أن ُيورد الشيخ ا ●
ُ
  :مل

يف توجيه اجليوش  -وهو من أطول أدعيته  -يف دعائه البليغ  -أي اإلمام  -و هكذا ميضي (
سلمة إىل ما ينبغي هلا من مكارم األخالق وأخذ العّدة لألعداء..) 

ُ
 –امل

إىل أن يقول: (و كذلَك ابقي األئمة يف مواقفهم مع ملوك عصرهم، وإْن القوا منهم أنواع • 
وٍة وشّدة... وكفى أن نقرأ وصّية اإلمام موسى بن جعفر لشيعته: "ال الضغط والتنكيل بكّل قسا

ُتذّلوا رقابكم برتك طاعِة سلطانكم، فإّن كان عادًال فاسألوا هللا بقاءه، وإْن كان جائرًا فاسألوا 
هللا إصالحه..."و هذا غاية ما يوصف يف ُحمافظة الرعّية على سالمة الُسلطان أن حيبُّوا له ما 

 ألنفسهم، ويكرهوا لُه ما يكرهون هلا..)ُحيّبون 



قول اإلمام (ال ُتذّلوا رقابكم برتك طاعِة سلطانكم) إذا ما تركتم التقّية فإّن الُسلطان حينئٍذ  •
 .سُيذلُّ رِقابكم

مقطع للشيخ بشري النجفي يعزف على نفس النغم، ويقول أّن اإلمام كان يدعو جليوش بين  ★
 .أُمّية

 !الوائلي أيضاً يقول فيه أّن اإلمام السّجاد يدعو جليوش بين أمية مقطع فيديو للشيخ ★

] والذي كان يدعو فيه على جيوش 88وقفة عند قنوت اإلمام السّجاد يف [حبار األنوار: ج ●
 :بّين أُمّية، فيقول يف ُدعائِه يف ِسرّه

ْت ُسنن نبّيك ومترّد الّلُهّم وإّنَك قد أوسعَت خلقَك رمحًة وحلمًا وقد ُبّدلْت أحكامَك وُغريّ (
الظاملون على ُخلصائك واستباحوا حرميك، وركِبوا مراكب االستمرار على اجلُرأة عليَك، الّلهم 
فبادرهم بقواصف َسَخِطَك وعواصِف تنكيالتك واجتثاِث غضبَك، وطّهر البالد منهم وُعّف 

حّىت ال تُبِق منهم ِدعامةً  عنها آاثرهم، واحطط ِمن قاعاهتا ومظاّ�ا منارهم، واصطلمهم ببواركَ 
راتد، الّلُهّم امُح آاثرهم واطمْس على أمٰواهلم 

ُ
لناجم وال َعَلماً آلم، وال مناصاً لقاصد، وال رائداً مل

ود�رهم، واحمْق أعقاهبم، وافكك أصالهبم، وعّجل إىل عذابك السرمد انقالهبم، وأقم للحّق 
ثريه، وأيّد ابلَعون ُمراتده، ووفّر ِمن النصر زاده، حّىت يعود مناصبه واقدح للرشاد ز�َده وأثِْر للثار مُ 

 )..احلّق جبدتِه ويُنري معامل مقاصده، ويسلكُه أهلُه ابألمنِة حقَّ سلوكه

 .): يف جانب الوالية2الصورة ( ❖

] وهي رسالة عملّية معروفة للسّيد 2وقفة عند كتاب [العروة الوثقى والتعليقات عليها: ج ✤
 .دي (ِمن مراجع الطائفة الكبار يف عصره)كاظم اليز 



و هذه الرسالة صارْت حمّالً ِلكتابِة تعليٍق وحاشية عليها، تقريباً ِمن ُكّل املراجع الذين جاؤوا ِمن 
بعد السّيد كاظم اليزدي.. فُكّل املراجع جعلوها رسالةً عملّية هلم، مع إضافة تعليقاهتم عليها إذا 

 .السّيد كاظم اليزدياختلفوا يف الرأي مع 

  :.. يقول90يف صفحة  3قراءة ما جاء يف املسألة رقم  ●

الدم األبيض إذا ُفرض الِعلم بكونه دماً جنس، كما يف خرب فْصد العسكري صلوات هللا عليه، (
 )وكذا إذا صّب عليه دواء غّري لونه إىل البياض

دم اإلنسان الّلون األمحر (يعين حالة  الدم األبيض ُميكن أن ُيصاب اإلنسان مبرض يف دمِه فيفقد
َمَرضّية)، وقد حتدث هذه احلالة على سبيل اإلعجاز كما ورد يف بعض الروا�ت يف حادثة 

 .)50إعجازيّة حصلت مع اإلمام العسكري (راجع كتاب ِحبار األنوار: ج

و أمحر.. بل السّيد كاظم اليزدي يريد أن يقول أّن دم املعصوم جنس كدمائنا سواء كان أبيض أ
حّىت لو كان الدم األبيض يف احلالة اإلعجازيّة للمعصوم فهو دٌم جنس..!! واملراجع الذين عّلقوا 

 !على العروة الوثقى يُوافقونه يف ذلك

وقفة قراءة ألمساء مراجع الطائفة الذين عّلقوا على العروة الوثقى، وذهبوا يف رأيهم إىل أتييد ( ✤
 )!!لِه بنجاسة دم املعصوم األبيض حّىت يف حالته اإلعجازيةصاحب العروة الوثقى يف قو 


