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 حسُد مراجع الشيعة حملمٍد وآل ُُمَمَّد صلواُت هللِا عليهم. ♦

 .فةاحملرَّ  عملية االستعاضةِ  ●

يف البلدان حَّتَّ وخصوصًا يف العراق و  الشيعة   د على ألسنة  كنين أن أضربه  لكم ما يرتدَّ مثاٍل ي   احملرَّفة أوضح   االستعاضة  
، (اُم األماناألمان ومن أنَّ السيستاين صمَّ  امُ ة صمَّ من أنَّ املرجعيَّ ) :يف العراق على ألسنة الشيعة   د  األخرى، لكنَّ هذا يرتدَّ 

  .فة  ابلكاملرَّ م   استعاضة  رَّفة م   استعاضة   هذه  

االستعاضة، فحينما أنيت بطرٍف من  هي عملية   عملية  هندسية، عملية  منطقية، تلك   ،عملية  رايضية :االستعاضة عمليةُ 
 ،أكانت ،أكانت معادلًة فيزايئية ،هندسية أكانت معادلةً  ،أكانت معادلًة عقلية ،رايضية أكانت معادلةً  ،معادلٍة ما أطراف  

، (س)عن  (ص)كننا أن نستعيض بـ نا ي  فإنَّ  ،(ص =س ) ا مثاًل أنَّ فإذا افرتضن ،ابلكامل أكانت، فحينما يتساوى طرفان  
عن  (ص)أن نستعيض بـ نستطيع   فحينئذٍ  ،(ص)تساوي قيمة  (س)يمة قو  بشرط  أن يكون اهلدف  القيمة، ؛هبذا الشرط

 .رَّفةم   استعاضةٍ  األمان عملية   ام  السيستاين صمَّ  فما يقوله  الشيعة  من أنَّ  .، تلك هي االستعاضة(س)

 !ماذا يعين ذلك؟ ،أمان امُ عام هي صمَّ  ة بشكلٍ ة الشيعيَّ املرجعيَّ  السيستاين بشكٍل خاص أو أنَّ  ماذا يعين أنَّ  :أوالا  ▪

 ؟من أتباع  املنهج الطوسي يف ثقافة عامة الشيعة   ،ة  املرجعيَّ  يف الثقافة   ،السيستانية   ماذا يعين يف الثقافة  

 استعاضةٍ  ، هناك عملية  (س)عن  (ص)بـ ستعاض  عن الدين مثلما ي   ة  م يستعيضون ابملرجعيَّ ابلضبط إّنَّ  ،تساوي الدين ة  املرجعيَّ  
الشرخ قد حدث  نَّ أة  يعين فإذا ما حدث شرخ  يف املرجعيَّ  ،ة تساوي الدينشيء ، جيعلون املرجعيَّ  ة  شيء  واملرجعيَّ  الدين   ،رَّفةم  

الطاهرة هي برانمج  عمٍل  العرتة   ملنهج   وافقةً أحواهلا إذا كانت م   يف أحسن   شيء  واملرجعية   الدين   ؟!هذا ءٍ يف الدين، أيُّ هرا
 ..الفتوى ليس أكثر من ذلك إىل معرفة   اس  حيتاج  النَّ الَّيت ديين يف اجلهة  مجاهرييٍ   اجتماعيٍ  

املرجع  تساوي الدين هذا يعين أنَّ  ة  على هذا؟ إذا كانت املرجعيَّ  فة ماذا يرتتب  رَّ م   استعاضة   تساوي الدين وهذه   ة  فاملرجعيَّ 
 العمائم   ب  أكثر أصحا وإنَّ  العمائم   ب  من أصحاحَّتَّ وما ذلك مبستغرٍب أن جند يف الوسط الشيعي العراقي  ،يساوي اإلمام

ُة املرجعيَّ  :فحينما يقولون ..وال علماً وال فهماً  احلمري ال يلكون ال ثقافةً  محري من البشر   أصحاب  العمائم   أكثر   ،قوين محريد   ص  
ال هَّ ولذا من ج   ،املرجع يساوي اإلمام وإنَّ  ،ة تساوي الديناملرجعيَّ  م يقولون إنَّ إّنَّ  ،األمان امُ السيستاين صمَّ  ،األمان امُ صمَّ 
جف وهللا  وردتين يف النَّ  احلوزوية   ويف بعض  املدارس   ،هو السيستاين زمانه   إمام بني الشيعة  من يعتقد أنَّ حَّتَّ مني و املعمَّ 

ن الَّذييقولون يل بعض  ،رجالية مدارسن يدرسون فيها منها مدارس نسائية ومنها الَّذياملدارس من  اتصاالت  من تلك  
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 ،احلاضر املرجع هو هذا اإلمام   املراد منه   ،(ةاهليَّ جَ  يتةا مِ  اتَ انه مَ مَ زَ  مامَ ف إِ عرِ يَ  ن لَ مَ ): هذا احلديث نَّ إسوننا يقولون لنا در   ي  
رء هذا ال   على مثل   ق  عل   زماننا، ماذا أ   علينا أن نعرف املرجع فهو إمام   معه فيجب   حنن  ال نتواصل   ة غائب  جَّ اإلمام احل   ألنَّ 

 أهل   حبديث   ث  خبصوصه ؟! لكن حينما نتحدَّ  عليه ماذا أقول   ق  عل   أ   ذارء العقائدي مارء هذا، هذا ال  هذا خ   ؟!العقائدي
  .أحد  شيئاً  عنه   العقائدي ال يقول   ا هذا الراء  أمَّ  ،أهل البيت البيت يقولون ويقولون عن حديث  

  ؟!يساوي اإلمام املرجعُ  ،وي الديناتس ةُ على هذا املرجعيَّ  وماذا يرتتبُ  ▪

 :األمان ام  صمَّ  ةحينما يقولون من أنَّ املرجعيَّ 

 .ة تساوي الديناملرجعيَّ  يعين أنَّ  -

 .املرجع يساوي اإلمام أنَّ  -

 .املشاكل ل   اجعة لك  احللول النَّ  ة متلك  املرجعيَّ  أنَّ  -

 . األسئلة ل   اإلجاابت  الصحيحة لك   ة متلك  املرجعيَّ  أنَّ  -

  .وهم غاطسون يف جهلهم -

  ؟وملاذا ؟ما بني أين أسئلةٍ  جمموعةُ  ●

 ؟ألعدائهم واملديحِ  أين نضُع ُماولة الدفاِع والتربيرِ السؤال األول:  ▪

وقد  ،هُ ليس بينهم وبني أعدائهم من شيءأين نضُع ُماولة إلغاء العداوِة فيما بينهم وبني أعدائهم وكأنَّ  :الثاين السؤالُ  ▪
 ؟!فون جهة العداءر ِ يُ 

 !؟ةمَّ ما يستطيعون من األئِ  بقدرِ ثالث: أين نضُع ُماولة التنقيِص السؤال ال ▪

 األحاديث بقون إالَّ لغوهنا وال يُ يُ  لُّ أحاديِث املقاماتِ أهل البيت فكُ  حديثِ  أين نضُع ُماولة طمسِ  :رابعالسؤال ال ▪
 !؟إىل ما حذفوه وأنكروه ةا ابلقياسِ همَّ هي ليست مُ الَّيت 

ناسباٍت وكذلك الشعائر والطقوس صوصاا ومُ للزايراِت نُ  واإلنكارَ  والتضعيفَ  أين نضُع التشكيكَ السؤال اخلامس:  ▪
 !؟العقائدية على األسئلةِ  يبون بهِ اإلجاابت يف فتاواهم وما يُ  وطريقةُ 

 شبيهُ  ؟بون املقصرين عقائدايا منهمقر ِ ملاذا يُ  ؟راا قص ِ مُ  من يكونُ  نِ أنضُع مدحهم وإعالء ش السادس: أين السؤالُ  ▪
ألهل البيت  عرُف ابلوالءِ مدحهم وإعالء شأِن من يكون مقصراا عقائدايا وياربون من يُ  الشيء منجذٌب إليه، أين نضعُ 

 !ملاذا؟
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 .أين جمموعة   واصب، هذه  الغاطس يف قذارات النَّ  ة  الشيعيَّ  ة  واقع املرجعيَّ  ين أعرف  جوبتها ألنَّ أ أسئلة  أان أطرحها أان أعرف   هذه  

 ملاذا: جمموعةُ ا أمَّ 

من أي  شرعيٍ  العمائم وليس عندهم من حرجٍ  أصحابُ  وعلى األحكام الشرعيةِ  على الدينِ  التواءا  الناسِ  ملاذا أكثرُ  ▪
 ؟شيء

  ؟وشؤوهنم، ملاذا هم هكذا أهل البيتِ  اٌل بشكٍل فضيع حبديثِ هَّ وهم جُ  ،ملاذا هم فاقدون للروحانيةِ  ▪

 !؟نزلوا من عيوننا أكثر ا اقرتبنا من املراجعِ لَّمسناهم أكثر وكٍد قدَّ مَّ ُمَُ  ما اقرتبنا من آلِ لَّ ملاذا كُ  ▪

 !؟ودينهم املراجعِ  العوام ودينهم أفضُل من عقائدِ  ملاذا عقائدُ  ▪

يف  ،أهل البيت يف حديثِ  ،أهل البيت ك أكثر يف منازلِ ما شكَّ لَّ جف كُ واحلوزوي يف النَّ  مُ ك املعمَّ ما شكَّ لَّ ملاذا كُ  ▪
أليس هذا  ك أبحاديثهم وسلَّم لتفسيهم صار حشوايا ملاذا؟!ما متسَّ لَّ قاا وكُ ق ِ ُمُ  ماا أهل البيت للقرآن صار عالِ  تفسيِ 
 ؟!هذا لُّ ملاذا كُ  !؟واضح شيطايني  برانمجٌ 

 :سأجيبكمأان  ●

 ،(220صفحة )، والتقليد االجتهاد   مباحث   جزء ،د الوئيللسي    ،(التنقيح  يف شرح العروة الوثقى)كتاب   اجلواب هنا يف
 إليهِ  رجعُ من يُ  أبنَّ  - عط  هناك جزم ق   - للجزمِ  :أيضاً والبقية اين  تالسيس به   يقول   ،املراجع ة  بقيَّ  يقول   ماذا يقول الوئي؟ وبه  

 وآل   دٍ مَّ ح  م  ـل -  هلمب ِ يكون شديد احلُ  أن ال ُيشرتطُ  - عن مرجع التقليد الشيعي ث  يتحدَّ  ه  إنَّ  - ةِ يف األحكام الشرعي
 ؟األسئلة إذا كان حال  زعماء الدين هو هذا فما معىن هذه   -الم السَّ  يف أمرهم عليهمُ  اتمٌ  ثباتٌ  ن لهُ ِمَّ  أو يكونَ  - دمَّ م   

 ..ها هنالُّ األجوبة ك  

 زمانه   إلمام   ب   حل  ايكون شديد  أن فهم ال يشرتطون يف مرجع التقليد   ا هو حاهلمة هذعمراجع الشي ألنَّ  ،لسر هنااجواهبا هنا 
ويكذبون علينا ويقولون لنا امحلوا لنا  ،مانصاحب الزَّ  علينا ويقولون هو انئب   ويكذبون   ،اتم يف أمره   ثبات   أو أن يكون له  

 ون  مالون وحيكابون الدجَّ خذوّنا الكذَّ وهم أي ،األموال كم ستذهبون إىل جهنم إذا مل تدفعوا هذه  أموال صاحب الزمان فإنَّ 
 !؟صارت جمهولة املالك اابً وَّ جعلهم نـ   الَّذي ل  مان وكيف أموالصاحب الز    اب  وَّ فكيف هم نـ   ،املالك جمهولة   ا أموال  عليها من أّنَّ 

زماننا  ا رسائل  إمام  ، إّنَّ (التوقيعات ابب  ) ،لشيخنا الصدوق رمحة هللا عليه (النعمة ومتام   الدين كمال  )وقفة  عند كتاب  ●
 ةُ عَ اقِ ُث الوَ ادِ وَ ا احلَ مَّ أَ وَ ) :يف هذا التوقيع الشريف ،، توقيع  إسحاق بن يعقوب(الصغرى ابلغيبة  )نعرفها الَّيت األوىل  زمن الغيبة  

 وإالَّ  ،من هنا جاء االشتقاق ،ة ومصطلح املرجعوا منها مصطلح املرجعيَّ فاشتقُّ  ،(واع  ج  ار  ف  )،  (نايثِ دِ حَ  اةِ وَ  رِ ىَل ا إِ يهَ وا فِ عُ جِ ار  فَ 
 ،مرجع قال له  مرجعية وشيء ي   قال له  العرتة الطاهرة شيء ي   الكرمي وال يف أحاديث   الكتاب   يف آايت   أبيدينا ال فنحن  ليس  

هذا اجلانب، ّنشي مع  هذا التوقيع نرتك   ة  م ال يقولون بصحَّ من هذا التوقيع الشريف، مع مالحظة  أّنَّ  االشتقاق   ا تَّ وإّنَّ 
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 اإلمام   ،ال على السيستاين وال على الوئي وال على غريمها الفقرة من التوقيع الشريف ال تنطبق   هذه   ومع أنَّ  ،التوقيع الشريف
 ؟؟؟ثوامَّت حتدَّ  ؟ث هؤالء حبديثهمفمَّت حتدَّ  ،حبديثهم ث  يتحدَّ  الَّذيالراوي يعين هو  ،(رواة احلديث)هنا أرجع الشيعة إىل 

 !عنه؟ الرسالةُ  ثت هذهِ ام أمان حتدَّ الرسالة ويف هذا التوقيع الشريف هل هناك من صمَّ  يف هذهِ 

هذا  وحَّتَّ  ،األمان احلقيقي ام  هذا هو صمَّ  - ضر  األَ  لِ ه  اٌن أِلَ مَ  أَلَ ين ِ إِ وَ ): قال الَّذية هو جَّ احل   املرجع، اإلمام   قطعاً ليس   نعم لكنَّه  
ِل اأَلر ض -الدقيق هنا  التعبري   دقيقاً  ليس   (األمان ام  صمَّ )التعبري   األمان  .. (اءمَ السَّ  لِ ه  أِلَ  انٌ مَ أَ  ومَ جُ النُّ  ا أنَّ مَ كَ  َوِإين ِ أَلََماٌن أِلَه 

 .هو إمام زماننا احلقيقيُّ 

هذا املعىن بينكم  الغربان ملاذا مل ينتشر  ها اي أيُّ  ،ها الغربان اي شيعة العراق  وشيعة غري العراقاي أيُّ  :سأل الشيعة أقولأأان  ●
 ام األمان هو السيستاين؟!صمَّ  ملاذا انتشر بينكم من أنَّ  !؟الزمان األمان هو صاحب   من أنَّ 

 االستعاضة ليس يف هذا الزمن   ين على هذه  ، دينكم ب  فة هي هذه  احملرَّ  قصدهتا، االستعاضة  الَّيت فة هي االستعاضة  احملرَّ  هذه  
ست على هذا املبدأ على مبدأ س   ( للهجرة وإىل يومنا هذا أ  448جف سنة )النَّ  ست حوزة  س   أن أ   ث منذ  أان أحتدَّ  ،فقط

 .(فةاحملرَّ  االستعاضة  )

نا نزما وصلت من إمامِ الَّيت إسحاق بن يعقوب و  بل هي األهم يف رسالةِ  ةِ مروراا سريعاا على بعض املفاصل املهمَّ  مرُ أس ♦
 :عليه وسالمهُ  هللاِ  صلواتُ  ةِ جَّ اإلمام احلُ  الثاين وكانت خبط ِ  رب السفيعِ 

ه  إىل فقهاء وجَّ م   هذا الكالم   - انَ يثِ دِ حَ  اةِ وَ ىل رِ ا إِ يهَ وا فِ عُ جِ ار  فَ  ةُ عَ اقِ ُث الوَ ادِ وَ ا احلَ أمَّ وَ  :رسالة إمام زماننا حينما تقول   ●
املطالب يقولون  هذه   ث مبثل  أن يتحدَّ  الشيعة   فحينما يريد  أحد  ، الشيعة ل   إىل ك  ه  وجَّ م   هذا الكالم   ؟الشيعة ل   الشيعة أم إىل ك  

 .موماً ع   ه الكالم إىل الشيعة  ة وجَّ جَّ احل   اإلمام   ،خاصة  ابملراجع أمور   هذه  

 عودوا إىل املراجع؟!  اإلمام يقول  للمراجع   عقل أنَّ رواة احلديث هم املراجع فهل ي   وأنتم إذا تقولون من أنَّ 

رب ممثلة األمم املتحدة؟! إىل مَّت تبقون ون حبديث  السيستاين ع  زمانكم مثلما هتتمُّ  إمام   أنتم اهتممتم حبديث   :للشيعة   أان أقول  
 هبراء أصحاب العمائم   ،مثلما هتتمون هبراء املراجع اهتممتم به   ،زمانكم إمام   حديث   ،مانهذا هو حديث  صاحب  الزَّ  !؟غربان

  ؟!اإلبليسية الطابقية  

هذا هو  ،(اقعةو ال يف احلوادث  ) ؟جهةٍ  يف أي    ،عودوا إىل املراجع - َوأمَّا احلََواِدُث الَواِقَعُة فَار ِجُعوا ِفيَها ِإىل ِرَواِة َحِديِثَنا
ا هم الطريقة فإمَّ  روها لكم هبذه  وإذا فسَّ  ،صغريٍة وكبرية ل   وما قال لكم من أن تعودوا إليهم يف ك   ،زمانكم إمام   ث به  حتدَّ  الَّذي

َوأمَّا احلََواِدُث ) :اً دَّ واضح  ج   حديٍث صادقني، ألنَّ كالم اإلمام   اة  و ابني إذاً ما هم بر وإذا كانوا كذَّ  ،إذاً ما هم مبراجع ال  هَّ ج  
 .(ميهِ لَ عَ  ة هللاِ جَّ  حُ أانَ م وَ يكُ لَ  عَ يِت جَّ م حُ هنَُّ إِ فَ  الَواِقَعُة فَار ِجُعوا ِفيَها ِإىل ِرَواِة َحِديِثَنا
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فة فقد استعضتم احملرَّ  عن االستعاضة   ثت  قصدهتا حينما حتدَّ الَّيت  ه  هذ يزمانكم؟ ه إمام   قتم من رسالة  ماذا طبَّ  :للشيعة   فأان أقول  
 تلك   ،فاحملرَّ  املرجع   ف كالم اإلمام وتلتزمون بكالم  ر   وأييت املرجع حي   ،إمام زمانكم أن جعلتم املرجع إماماً، هذا كالم   رَّفةً م   تعاضةً سا

  .الظاهرة ظاهرة منتشرة هذه   ف ألنَّ ف واالستبدال احملرَّ ضرراً من االستنساخ احملرَّ  سوءاً وأكثر   هي أكثر  الَّيت فة و احملرَّ  هي االستعاضة  

األحاديث  إذًا ما هم برواة   ،ماناملراجع يكذبون على صاحب الزَّ  المس لشيعته  وهؤالء   بيح  الرسالة  اإلمام ي   ويف نفس   ●
 يف  نهُ وا مِ لُ عِ جُ نا وَ تِ يعَ شِ لِ  يحَ بِ د أُ قَ س ف َ م  ا اخلُ مَّ أَ وَ  :يقول صاحب الزمان يف نفس الرسالة   ألنَّ  ،انمصاحب الزَّ  بل  ة من ق  جَّ احل  
 ةٍ جَّ حديث وما هم حب   املراجع ما هم برواة   على أنَّ  دليلٍ  دلُّ أ اهذ - ثبُ  َت  اَل وَ إىَل َوقِت ظُُهوِر َأم ِراَن لََتِطيَب ِواَلَدُُتُم  ل ٍ حِ 

 .. مانالزَّ  فون حديث صاحب  ر   م حي  مان ألّنَّ الزَّ  صاحب   ل  بمن ق  

اإلمام  االلتزام بعزائم   مثلما جيب   ؟!أساس على أي    ،أن ندفع المس نريد  نا اإلمام أابح المس لكنَّ  صحيح أنَّ  :ويقول أييت الَّذي
 .جيري على أرض الواقع الَّذيوهذا هو  بدعةً  ديناً  س  ؤس   ك ت   فإنَّ وإالَّ  ،اإلمام االلتزام برخص   جيب  

 ومن أوضح املصاديق   ،ثا ستخب  والدتكم وإّنَّ  املنظومة ال تطيب   زموا هبذه  تتل ملإذا  !؟املنظومة هبذه   ها الشيعة  فهل التزمتم اي أيُّ 
 ..من األمثلة ل  الصناعي مثا هو التلقيح   ايف واقعنا هذ العملية  

 - ابحَ السَّ  ارِ صَ ب  األَ  نِ ا عَ هَ ت   ب َ ي َّ ا غَ ذَ س إِ م  لشَّ ابِ  اعِ فَ تِ ن  االِ كَ  فَ يِت بَ ي    غَ  يف ِب  اعِ فَ تِ ن  االِ  جهُ ا وَ مَّ أَ وَ  :؟زماننا ماذا يقول إمام   ث َّ  ●
أقنعت الشيعة من  إذ   ،أغلقت هذا الباب ة  أغلق هذا الباب؟ املرجعيَّ  الَّذين م   ،معه ة  للتواصل  جَّ احل   فتحه  اإلمام   فهناك ابب  

 ..عن اإلمام ا تنوب  ل احللول الناجعة ومن أّنَّ يع اإلجاابت الصحيحة وعندها ك  مج ا متلك  أّنَّ 

األمان احلقيقي ال  ام  هذا هو صمَّ  - ضر  األَ  لِ ه  أِلَ  انٌ مَ  ألَ ين ِ إِ وَ  :التفاصيل قال    تلكلَّ ك    اإلمام   نيَّ بعد ذلك بعد أن ب   ث َّ  ●
ِل اأَلر ض -م عليك به   ضحك  ي   الَّذيهذا   .اءمَ السَّ  لِ ه  أِلَ  انٌ مَ أَ  ومَ جُ النُّ  نَّ ا أَ مَ كَ  َوِإين ِ أَلَماٌن أِلَه 

 -أيمران أمرًا  ماذا يعين ذلك؟ اإلمام   - مكُ جَ رَ ك ف َ لِ ذَ  نَّ إِ ج فَ رَ الفَ  يلِ جِ ع  ت َ بِ  اءَ عَ وا الدُّ رُ ثِ ك  أَ وَ  :؟زماننا ماذا يقول إمام   ث َّ  ●
ِثُروا الدَُّعاَء بِتَ ع ِجيِل الَفَرج  بال  عمل كالقوس   الدعاء من دون   فإنَّ ) ا أن نلقلق ابأللسنةمنَّ  ة يريد  جَّ اإلمام احل   فهل أنَّ  -َوَأك 

يتناسب  مع  الَّذي أن نقوم ابلعمل   دَّ بتعجيل الفرج الب   كثر من الدعاء  فحينما أيمران اإلمام أن ن  .. موانهم هكذا علَّ  ،(وتر
 عمل كالقوس   الدعاء من دون   ألنَّ  ،الدعاء  ال معىن هلذاوإالَّ  ،(زماننا إلمامِ  دُ يالتمه هُ إنَّ  ،أمرهم إحياءُ  هُ إنَّ ) ؛الفرج تعجيل  
 .بال وتر

  !ما هو دليلكم على هذا؟ ،(األمان ام  ة صمَّ املرجعيَّ  من أنَّ  من أنَّ السيستاين): أنتم تقولون

 .(اعفَ تِ ن  االِ  جهُ ا وَ أمَّ وَ ): هذاهو  وضع لكم برانجما غيبياً  اإلمام   -

 .(نايثِ دِ حَ  اةِ وَ  رِ ىَل ا إِ يهَ وا فِ عُ جِ ار  ة فَ عَ قِ االوَ  ثُ ادِ وَ ا احلَ مَّ أَ وَ ): اً حسيَّ  ووضع لكم برانجماً  -

 .ين أان األمانقال لكم من أنَّ  ث َّ  -
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 إلمام   التمهيد   ك ابجتاه  وهذا يقتضي أن نتحرَّ  ،(جرَ الفَ  يلِ جِ ع  ت َ بِ  اءَ عَ وا الدُّ رُ ثِ ك  أَ وَ ): قال وعملياً  عبادايً  رسم لكم برانجماً  ث َّ  -
 من أين؟ أمرهم والبداية   إحياء   زماننا وذلك عن طريق  

وغريها من الرسائل  الشريفة   الرسالة   ما جاء يف هذه   ل   خالصة  لك   هذه   ،(امكمَ ف بِِ ر ِ عَ امك وَ مَ ف إِ اعرِ ): الذهبية من الزبدة  
 .األخرى


