
 (65) الحلقة -برنامج الخاتمة ملّخص 

 (2هل مراجع النجف نواب صاحب الزمان عليه السالم أم ال ؟ )ج

 عبد الحليم الِغّزي

 م2021/1/11الموافق  -هـ 1442جمادى االولى//26االثنين : 

 

ماِن صلواُت هللاِ عليه هذا هو الجزُء الثَّاني من َحديٍث بدأتهُ يوَم أمس:   اٌب لصاحِب الزَّ أم أنَّهم ليسوا هل مراجُع النَّجِف نُوَّ

 كذلك؟!

ِة ِجدَّاً والَّ  ِة والمهمَّ الً من هذا الموضوع، وقد اشتملت على طرحِ مجموعٍة من األسئلِة المهمَّ تي الحلقةُ الماضيةُ كانت ُجزءاً أوَّ

 تدوُر مضامينها في العنوان الَّذي أشرُت إليِه قبل قليل..

 ً ابا اباً للشيعة، قطعاً هم ليسوا كذلك، هم يمكن أن يكونوا نُوَّ يعةُ انتخبتهم وجعلتهم مراجَع لهم، يُمكن أن يكونوا نُوَّ يعِة، الش ِ  للش ِ

اباً إلبليس، فإنَّ إبليَس يَضحُك علينا جميعاً، يَضحُك َعلَيَّ وعليكم وعليهم على مراجع النَّجف، يَضحُك علي نا يمكن أن يكونوا نُوَّ

اباً لهُ، خصوصاً وهم جميعاً، وأشخاٌص في ظروفهم وفي أجوائهم من أ فضِل ما يُمكن أن يكونوا في خدمِة إبليس أن يكونوا نُوَّ

ِ الُحسيِن ُوصفت في أحاديِث أهل البيت بعمامِة إبليس، إنَّها عمائُم إبليس  يَلبسوَن عمامتهُ، العمامةُ الَّتي يلبسها مراجعنا وحق 

تديها مراجُع الشيعة، ألنَّ عمامة رسول هللا صلَّى هللا عليِه وآله ليست والروايةُ في الكافي الشريف، هذِه عمائُم إبليس الَّتي ير

كذلك ال في الشكِل وال في المضمون، حتَّى هذا الديزاين ما هو بديزاين عمامة رسول هللا صلَّى هللاُ عليه وآله، هذا الديزاين 

غيت، إنَّها عمائُم إبليس، إنَّها عمائُم بني الشيصبان، ديزاين عباسي، هذا التصميم وهذا الشكل شكل عباسي، إنَّها عمائُم الطوا

اباً  هذِه عمائُم الشيصبان، والشيصبان اسٌم من أسماِء الشيطان، هذِه هي العمائُم اإلبليسية، فيمكن أن يكون مراجُع النَّجِف نُوَّ

اباً إلبليس، مثلما قل ُت لكم إبليس يضحُك َعلَيَّ وعليكم وعليهم، وأناٌس للشيعة ألنَّهم هم الَّذين اختاروهم، ويمكن أن يكونوا نُوَّ

اباً لحكومٍة م اباً لتنظيم سياسيٍ  قطبيٍ  قذر، وقد يكونوَن نُوَّ اباً إلبليس، وقد يكونون نُوَّ ن خارجِ من أمثالهم األنسب أن يكونوا نُوَّ

 ِ اباً ألي  ِ جهٍة، يمكن أن يكونوا نُوَّ  جهٍة لكن من المستحيل من المستحيل أن يكونوا العراق، لحكومٍة من داخِل العراق، ألي 

ِة بن الحسن صلواُت هللاِ وسالمهُ عليه... اباً للُحجَّ  نُوَّ

 نبدأ من هنا من حيُث كاَن الحديُث في نهاياتِه في الحلقِة الماضية:

حوزةِ النَّجِف وفي أجواِء  عرض صورة الموقع االلكتروني لمركز الدراساِت التخصصيِة في اإلمام المهدي، إنَّهُ في أجواءِ -

 المرجعيَِّة الشيعيَّة عُموماً وفي أجواِء مرجعيَِّة السيستاني خصوصاً.

، ال أريدُ أن أُعل ِق كثيراً وإنَّما  تعليق: هذِه هي صورةُ الموقع االلكتروني لمركز الدراساِت التخصصيِة في اإلمام المهدي 

 اإلمام المهدي  صلواُت هللاِ وسالمهُ عليه. العنواُن عنواٌن كبير، دراساٌت تخصصيةٌ وفي

مِة الشيخ الَّذي تحدَّث قبل المرجعِ نائِب صاحِب الزمان بشير النَّجفي-  عرض الفيديو الَّذي يشتمُل على ُمقّدِ

مان ك ما تدَّعي الشيعةُ سأعرُض لكم جانباً من حديِث آية هللا العظمى الشيخ بشير النَّجفي دام ظلهُ الشريف إنَّهُ نائُب صاحب الزَّ

ماِن نراهم  مان، وال أعتقدُ أنَّ شيعةً لصاحِب الزَّ لمراجعها، إنَّني أتحدَُّث عن شيعِة المراجع ال أتحدَُّث عن شيعِة صاحِب الزَّ

رى ونسمُع بهم، نحُن نقرأ عنهم في أحاديِث أهِل البيت وفي أدعيِة أهل البيت وفي زياراتهم الشريفة، الَّذين نراهم حولنا ن

مان، باهللِ عليكم فيما  شيعةَ المراجع، أتمنَّى على شيعِة المراجع، أتمنَّى عليكم أنتم ستشاهدون وتستمعون إلى نائِب صاحب الزَّ

موا وجدانكم فيما بينكم وبيَن أنفس اباً من أمثاِل هؤالء؟ َحك ِ ُب نُوَّ مان يُنص ِ قون أنَّ صاحَب الزَّ كم ال بينكم وبين أنفسكم هل تُصد ِ

مان اإلمام الَّذي نعتقدُ بوجودِه وبكمالِه وبَواليتِه المطل قة تقولوا ألحد، فيما بينكم وبين أنفسكم سلوا أنفسكم هل أنَّ صاحَب الزَّ

اباً عنه على هذِه الشاكلة؟! هذا السؤال(َوذَلَّ كُلُّ َشيٍء لَكُم)مثلما نخاطبهُ في الزيارةِ الجامعِة الكبيرة:  أطرحوه  ، هل يُعي ُِن نُوَّ

 على أنفسكم وأجيبوا أنفسكم.

مان - ثنا نائُب صاحب الزَّ مان آية هللا العظمى الشَّيخ بشير النَّجفي دام ظله الوارف حيث يُحّدِ عرض فيديو نائِب صاحِب الزَّ

مان صلواُت هللاِ وسالمهُ عليه  عن صاحِب الزَّ

جفي السيستاني أو البقيَّة، إن لم يكونوا كحال بشير النَّجفي فهم تعليق: بالمناسبِة المراجع اآلخرون ما هم بأحسن من بشير النَّ 

مين يعرفونهُ   أسوأ من بشير النَّجفي، وحتَّى هذِه الِفكرةُ من أنَّ السيستاني هو األعلم في حوزة النَّجف هذا أمٌر في أجواِء المعمَّ

اِء الحوزويِة النَّجفية، لكنَّ الميزان في النَّجِف: هو األكثُر فهم يُشيرون إلى أنَّ سعيد الحكيم أعلم وأفقه من السيستاني في األجو

ة..  أمواالً إن كاَن بالفعِل أو بالقُوَّ

وعقائدياً بحدوِد حوزة النَّجف ال بحسِب موازيِن أهل البيت، بحسِب موازيِن حوزة النَّجف الَّتي ال تمُت بصلٍة إلى موازين أهل 

بشير النَّجفي عقائدياً أفضل من السيستاني، البُدَّ أن أكون ُمنصفاً، فبشير النَّجفي عقائدياً  البيت، بحسِب موازيِن حوزة النَّجف



في جهِة الَواليِة والبراءة بحسِب موازين النَّجف ال بحسِب موازيِن أهل البيت، بحسِب موازيِن أهل البيت كُلُّهم في الهوى 

 موازيِن علم الكالم بحسِب المنهج الطوسي النَّجفي؛ بشير النَّجفي عقائدياً سوى، بشير النَّجفي وغير بشير النَّجفي، لكن بحسبِ 

 أفضل من السيستاني بكثير، لكن بحسِب موازين العترةِ الطاهرة كُلُّهم في الهوى سوى.

 

ن يتفقون معي أو يختلفون معي، أنا ال أعبأ ال بالَّذين يتَّفقون  معي وال بالَّذين يختلفون معي، أنا أسأُل الَّذين يُتابعون برامجي ِممَّ

ال أعبأُ بأحد، هذِه حقيقةٌ أعيشها فيما بيني وبين نفسي مع احترامي للجميع، لكنَّني وصلُت إلى هذِه النتيجِة ليست في لحظٍة 

ني في هذا الطريق وإلى هذِه واحدة وإنَّما ِعبَر مسيرةٍ طويلٍة في هذِه األجواِء الشيعيَِّة الملبَّدةِ بالِفتِن الشديدةِ منذُ أن فتحُت عي

اللحظة، أنا ال أريدُ أن أتشعَّب كثيراً في الكالم لكنَّني سأذهُب إلى مقصدي، فأقوُل للذين تابعوا برامجي ويتابعونني: أنا واحدٌ 

مان قد نصَّب بشير النَّجفي ونصَّب السيستاني والبقيَّة،  يعِة، إذا كاَن صاحُب الزَّ وسعيد الحكيم وإسحاق منكم، أنا واحدٌ من الش ِ

ةً على بعض الناِس أم عل ةً من قِبلِه فهل جعلهم ُحجَّ اباً وجعلهم ُحجَّ بهم نُوَّ مان قد نصَّ ى الفياض والبقيَّة، إذا كان صاحُب الزَّ

 ً ةً على جميع الشيعِة أم على بعض الشيعة؟! قطعاً هم يقولون أيضا من أنَّ  الجميع؟! ُمرادي من الناِس الشيعة، هل جعلهم ُحجَّ

اباً على كُل ِ الشيعة، أنا واحدٌ من الشيعة أسألكم باهلل بإنصافكم بوجدانكم هل يمكن أن أقتنع مثالً ببشير النَّ  جفي اإلمام جعلهم نُوَّ

مان البُدَّ أن تكون حُ  بهم صاحُب الزَّ موا وجدانكم، حينما نصَّ ؟! باهللِ عليكم َحك ِ ةً َعلَيَّ جيَّتهم واضحةً أو بالسيستاني أن يكون ُحجَّ

صريحةً أُذِعُن لها أنا ويُذِعُن لها غيري، يعني إذا ما صادفتني واقعةٌ وحادثةٌ من الحوادِث الواقعة أو واجهُت مشكالً عقائدياً 

عوا باهللِ عليكم هل يَصِدُق في حق ي أن أعود إلى هؤالء؟! أنتم ماذا تقولون؟! أنا أطلُب تحكيم وجدانكم، وأُخاِطُب الَّذين تاب

مان، بوجدانكم  اٌب لصاحبِ الزَّ يعِة ليست لي من خصوصيٍة ُمطلقاً، وهؤالء يدَّعون أنَّهم نُوَّ برامجي وأحاديثي، أنا واحدٌ من الش ِ

، في أمٍر يرتبطُ بالثقافِة القُرآنية هل يَصدُُق على هؤالء أن يكونوا حُ  ، في أمٍر فتوائيٍ  ةً جَّ إذا ما واجهتني مشكلةٌ في أمٍر عقائديٍ 

اباً على بع ا أن يكونوا نُوَّ اباً على جميع الشيعِة وُحججاً على جميع الشيعِة وإمَّ ا أن يكونوا نُوَّ ض عليَّ وعلى أمثالي؟! فهم إمَّ

اباً من قِبل صاحِب  الشيعِة وُحججاً على بعض الشيعِة، ما هو الميزان؟ وما هي قائمةُ أسماِء األشخاص الَّذين يكونون هؤالء نُوَّ

ماِن عليهم؟! أيُّ منطٍق هذا؟ وأيُّ هُراٍء هذا؟!ال  زَّ

سُوٍل إاِلَّ بِِلَساِن قَْوِمِه ِليُبَيَِّن  ﴿َوَماوالقرآُن صريٌح وصريٌح ِجدَّاً؛ في اآليةُ الرابعةُ من سورةِ إبراهيم بعد البسملة:  أَْرَسْلنَا ِمن رَّ

 .لَُهْم﴾

لَّمُ بلسان القوم الَّذين كما يُدَّعى أنَّهُ نائٌب من قِبِل صاحب الزماِن عليهم؟! هل هذا أنا أسألكم: باهللِ عليكم بشير النَّجفي كان يتك

هو لساننا؟! وهل أنَّ بشير النَّجفي كان قادراً على البيان؟! مَع أنَّ بشير النَّجفي بالقياس إلى اآلخرين يتحدَُّث بطريقٍة أفضل، 

 السيئين هذا هو من األمثلِة الحسنِة في األجواِء السيئة.هم سيئون ولكن هذا المثال حينما نُقايِس بين 

سُوٍل إاِلَّ بِِلَساِن قَْوِمِه ِليُبَيَِّن  ﴿َوَما هل بَيَّن لنا بشير النَّجفي بلساننا شيئاً؟! الحكايةُ هي الحكايةُ مع الخوئي، ، لَُهْم﴾أَْرَسْلنَا ِمن رَّ

  الحاضرين، مَع اآلتين، الحكايةُ هي الحكاية!مع السيستاني، مع بشير النَّجفي، مع الماضين، معَ 

 مثلما قلُت لكم:

ة أسطورةٌ وخرافة ال حقيقة لهُ ..!!•  ا أنَّ اإلمام الُحجَّ  إمَّ

اباً عنه ..!!•  ُب لنا أشخاصاً ال يمتلكون أدنى المؤهالت كي يكونوا نُوَّ ُب لنا السفهاء ويُنص ِ ا أنَّهُ إماٌم سفيهٌ يُنص ِ  وإمَّ

ا•   أنَّهم جميعاً شلع من العروق، شلع من عروقهم ال عالقة لهم بصاحِب األمر وهذِه هي الحقيقة ..!! وإمَّ

 فاإلماُم حقيقةٌ واإلماُم هو سي ِدُ الحكماِء، الحكمةُ تنضُح من أفنيتِه وليس من ذاتِه، فهو أصُل الحكمِة وأساسها، فاإلماُم حقيقةٌ 

اٌب وهو أصُل الحكمِة وأساسها وليَس من سفا هٍة تُنسُب إليه، السفاهةُ تُنسُب إلى هؤالء الَّذين يُضحُك علينا بهم من أنَّهم نُوَّ

ل. ِل والتعمُّ مان، الحقيقةُ واضحة ال تحتاُج إلى كثيٍر من التأمُّ  لصاحِب الزَّ

مان ال يكت اُب صاحِب الزَّ مان وال يتحدَّثون عنه فلماذا مراجُع النَّجف الَّذين يدَّعون أو يُدَّعى لهم من أنَّهم نُوَّ رثون لصاحِب الزَّ

ماِن منهم، لماذا؟! حتَّى حينما يتحدَّثون عن واقعِ المرجعيَِّة وعن واقعِ الحوزةِ يجعلون امتدادها  وال نسمُع شيئاً عن صاحِب الزَّ

جعِة العظيمة، هذا األمُر إلى يوم القيامِة ناسين أنَّ عصراً يُقاُل لهُ عصُر الظهور، وناسيَن أنَّ عصراً عظيماً يُقاُل  لهُ عصُر الرَّ

ً بأحد، كُتبهم مشحونةٌ بذلك، أحاديثهم، وصيَّةُ الخوئي ومن قبلِه وصيَّةُ محسن الحكيم فيما يرتبطُ باألمواِل  ليَس خاصا

األمواَل واألوقاَف  واألوقاف، وكذا هذا الكالمُ ينطبُق على سائِر المراجع من األمواِت واألحياء، حينما يكتبون وصيَّةً ويجعلون

والِعقارات والمؤسَّسات تحت سُلطِة أوالدهم وأصهارهم يجعلونها مفتوحةً إلى يوم القيامة، ال يضعون في بالهم أنَّ يوماً 

سيخرُج اإلمام، لو كاَن هذا األمر حاضراً في أذهانهم لذكروه في وصيَِّة موتهم، إذا كانوا في مثِل هذا الموقِف ال يتذكَّرون 

 ( للهجرة وإلى يومنا هذا.448م زمانهم فمتى يتذكَّرون؟! هذِه الحكايةُ ممتدةٌ بامتداِد تاريخِ هذِه الحوزةِ السفيهة منذُ )إما



ثهم عن حوزةِ النَّجِف - عرض الفيديو الَّذي يشتمُل على زيارةِ بعِض العراقيين لنائِب صاحِب الزمان بشير النَّجفي وهو يُحد ِ

  إلى يوم القيامةمن أنَّها حوزتكم 

ُج لنا هؤالء السفهاء!!  تعليق: ما أدري ذوله شيردون من عندنا طالبينا بطالبة إلى يوم القيامة تبقى هذِه الحوزةُ السفيهة تُخر ِ

فأين صاحُب األمر؟! وأين عصُر الظهور؟ وأين عصُر الرجعِة العظيمة؟! وأين وأيَن وأين؟! هم ال يعيشون هذِه المعاني 

مان؟! وهذ األمُر ال يتوقُف على بشير النَّجفي هذا أنموذج، جميعهم هكذا ويقولون  مان فأين صاحُب الزَّ اٌب لصاحِب الزَّ هم نُو 

جميعهم، أصالً الَّذين ينتظرون موت السيستاني ال يُحبُّون أن يُذكر عندهم صاحُب األمر إطالقاً يتنفرون من ِذكرِه ألنَّهم ال 

روا أنفس هم بأنَّهُ سيظهر وحينئٍذ ال مرجعيَّة لهم، يريدون للسيستاني أن يموت وهم يُصبحون بعد ذلك مراجع، يريدون أن يُذك ِ

ثون المرجعيَّة ألوالدهم، ويجمعون األموال الطائلة تحت حكِم  ، من أمواِل الدولِة العراقية ومن أموال (مجهول المالك)ويُور ِ

مان لكنَّما حينما ت كوُن في جيوبهم ستُصبُِح مجهولة المالك، فال عالقة لهم بصاحِب األمر! هذا هو الشيعِة باسِم صاحِب الزَّ

 الَّذي يجري.

مان؟! هو يريدُ لهذِه المرجعيَِّة ولهذِه الحوزةِ تب مان فأين الحديُث عن صاحِب الزَّ اباً لصاحِب الزَّ قى إذا كان هؤالء المراجع نُوَّ

رون بهذهِ الطريقة، إلى يوم القيامة! ألنَّ هذا الموضوع هو الَّ  ذي يسكُن تفكيرهُ، وهذا األمر ليس خاصاً ببشير النَّجفي، كُلُّهم يُفك ِ

اٌب إذا ما قرأنا كُتبهم ومؤلَّفاتهم وإذا ما استمعنا إلى بياناتهم، هذا المضمون هو الواضُح والظاهُر والبَي ُِن فيها، فهل هؤالء نُوَّ 

مان، ما هو الفارُق بيَن ه ذا المنطق من أنَّهُ يُرب ِي الشيعةَ على أنَّ الحوزة هذِه ستبقى إلى يوم القيامة، فأين صاحُب لصاحِب الزَّ

األمر؟! أين المشروعُ المهدوي  وأين عصُر الرجعِة العظيمة؟! أليس هذا هو المنطُق الَّذي سيُواِجهُ بِه مراجُع النَّجف في 

ة؛  ك في خيرارجع يابن فَاِطَمة )عصر الظهور اإلمام الُحجَّ ، فإنَّ الحوزة باقيةٌ إلى يوم القيامة، المنطُق هو (إنَّ دين َجد ِ

دينيَّةُ المنطق، والهراُء هو الهراء، بل الَخَراُء هو الَخَراء، هذا هو الواقُع الشيعيُّ السَّخيف الَّذي تُنتِجهُ لنا هذِه المؤسَّسةُ ال

 الشيعيَّةُ الرسميَّةُ في النَّجف.

شيخ طه نجف، شيخ محمد )عرض فيديو لسي د علي الحسني البغدادي يتحدَُّث عن نماذج من المراجع الَّذين ُوصفوا بالُزهد؛ -

، يُخبرنا من أنَّ ُزهدهم وفضلهم دفعهم إلى أنَّهم ال يريدون لصاحِب األمر أن يظهر أيام (طه نجف، سي د مهدي القزويني

 حياتهم

؟! هؤالء شيعة؟! إذا كاَن األخياُر من مراجع النَّجِف هذا حالهم، لماذا؟ يخافون االرتداد، لماذا؟ ألنَّهم تعليق: أيَّةُ شيعٍة هؤالء

بهم فلماذا يرتد ون؟! اباً لصاحِب األمر هو نَصَّ     في كرسي الزعامة، أليسوا نُوَّ

وحالهم هذا هو نقٌض لبيعِة الغدير، إذا كان األخياُر إذا كان األخياُر في حوزةِ النَّجِف هذا حالهم والمراجُع يمدحونهم لهذا الحال 

في أحسِن أحوالهم ناقضين لبيعِة الغدير ال يُريدوَن إلماِم زمانهم أن يظهر حتَّى يموتوا خوفاً أن يرتدوا، من طي ح هللا حظ 

 غير هذا؟! أنتم ماذا تقولون؟!هيجي مرجعيات وطي ح هللا حظ هيجي دين، وطي ح هللا حظ هيجي نيابة وهيجي ُحجيَّة ماذا أقوُل 

، العلماء هكذا أنَّهم يخافون أن يرتدوا إذا ظهر صاحب األمر، أيُّ (هكذا العلماء)مثلما يقول السي ِد علي الحسني البغدادي: 

وا يخشون أن العُلماء األكابر كانشيعٍة هؤالء؟! أيُّ قباحاٍت هذِه؟! هو يقول علي الحسني البغدادي بمنطِق ثقافة النَّجف يقول: 

ةُ في زمانهم حذراً من ارتدادهم أيُّ شيعٍة هؤالء؟ هذِه الزياراُت واألدعيةُ الَّتي يقرؤونها وُربَّما أصالً هم ال  -!!  يظهر الُحجَّ

مان ال يفقهوَن شيئاً، واألمثلةُ بيَن أيدينا اب صاحب الزَّ هذِه األدعيةُ  يقرؤونها أو أنَّهم يقرؤونها وال يعرفون معانيها، ما هُم نُوَّ

دُ على الرباط العقائدي الوثيق وعلى العُلقِة العاطفيِة العميقة  ة الشيعِة إلى إماِم زمانهم وتُؤك ِ فيما بين والزياراُت الَّتي تشدُّ عامَّ

يعي وإمامِه أيَن هؤالء األكابر من العلماء واألكابر من المراجع؟! ذوله خوثان؟! ثوالن؟! غبران؟! من أيَّةِ  مجموعٍة  الش ِ

رون بهذِه  ً لصاحِب الزمان حقيقةً هل يُفك ِ ابا اب صاحب الزمان؟! لو كانوا نُوَّ ه نُوَّ ِ جهٍة نضعهم؟! ذوله هم  هؤالء؟! في أي 

يعِة الصادقين؟! إذا ما قرؤوا هذا الدعاء، هل َعِرفوا  الطريقة؟! هل قرأوا دعاء الندبة وهل فَِهموا معاني اللوعِة في قُلوِب الش ِ

ني إظهاِر الشوِق ولهفة القلِب لرؤيِة إمامهم؟! ما ُكلُّ هذِه المعاني تتجلَّى بوضوحٍ وجالٍء في ُكل ِ عبائِر دعاِء الندبة وفي معا

 سائر الزياراِت واألدعيِة األخرى..

 ذاك بشير النَّجفي يريد الحوزة تبقى إلى يوم القيامة !!! -

األكابر من العلماء الَّذين ال  (هكذا العلماء)سني أيضاً يمدح هؤالء العلماء وهذا طه نجف ومهدي القزويني وسي د علي الح -

 يريدون لإلماِم أن يظهر في زماِن حياتهم لماذا ..؟! يخافون أن يرتدوا !!!

مان يقولون  - والمراجُع الَّذين سيكونون في عصِر الظهور يخرجون إلى خارج النَّجف كي يقطعوا الطريق على صاحب الزَّ

بناكم وما وجدنا فيكم من خير)، نحُن لسنا محتاجين إليك، وبعٌض منهم يقول لهُ: (ارجع إنَّ دين جد ِك في خير): لهُ  ، (لقد جرَّ

 فارجع ال نريدك وال نريد مشروعك لقد جربناكم وما وجدنا فيكم من خير !!!!

 كمال الحيدري من المراجع المعاصرين:



ماُت تُوِصُل إلى هذِه يتساوى عندهُ األمر بين أن يكون صاح ً أو ميتاً، ما هو المنطُق هو المنطق، تلَك المقد ِ ُب الزمان حيَّا

النتائج، جميعهم هؤالء يشربوَن من نفس اآلنيِة القذرةِ النَّجسة، إنَّها آنيةُ المنهج الطوسي النَّجفي، ما يقولهُ كماُل الحيدري 

م.  ينسجُم انسجاماً كامالً مَع المنطِق المتقد ِ

، حيُث يتحدَّث كمال الحيدري عن أنَّ حياة اإلمام وموتهُ على حٍد سواء (بصراحة)( من برنامج 4عرض الوثيقة رقم )-

 بالنسبِة للمعتقِد بإمامته

وجود تعليق: فال يوجد فارق بين الَّذي يعتقدُ بحياة اإلمام أو بعدم حياته وهذا سيقودنا إلى أنَّهُ ال يوجد فارٌق بين الَّذي يعتقدُ ب

كاِن بنفس األساليِب وبنف يعي والُسني فكالهما يتحرَّ ِس اإلماِم أصالً أو الَّذي يعتقدُ بعدِم وجوده، ومن هنا ال يوجد فارٌق بين الش ِ

 ٍ ٍ والَّذين ال يعتقدون بوالية علي   الوسائل، وهذا هو منطُق السيستاني نفسِه حينما لم يجد فارقاً بين الَّذين يعتقدون بواليِة علي 

 ، المنطُق هو المنطق.(اللَُّهمَّ َوالِي َمن َوااَله َوَعاِدي َمن َعاَداه)وساوى بين الجهتين ِخالفاً لمنطِق رسول هللا؛ 

يه؟ وماذا أصفه؟ هل هو كالٌم ضال؟  إذا كان السيستاني نائباً لصاحِب الزمان لماذا لم يعترض على هذا الكالم؟! ماذا أُسم 

كُلُّ هذِه األوصاف تنطبُق على ما قالهُ وتقيَّأ بِه كمال الحيدري، لماذا لم يعترض السيستاني؟! ألنَّ  كالٌم سخيف؟ كالمٌ قذر؟

مان العترض على هذا المنطق، لماذا اعترض على كمال الحيدري نفسِه  الكالُم يأتي على هواه، لو كاَن نائباً لصاحِب الزَّ

مان، فالحديُث عن السُنَِّة أثار حينما تحدَّث عن السُنَِّة؟! يبدو أنَّ السيستا ً عن صاحِب الزَّ ني أنَّهُ نائٌب عن السُنَِّة وليس نائبا

مان ال أثارهُ وال هم يحزنون !!!  السيستاني بينما الحديُث عن صاحِب الزَّ

 عرض صورة الموقعِ االلكتروني لمركز األبحاِث العقائدية، مركٌز معروٌف في أجواِء مرجعيَِّة السيستاني.-

ثنا عن بعِض أنشطِة هذا المركز حيُث يظهُر فيها هذا العنوان؛ -  (الندواُت العقائدية)عرض صورة تُحّدِ

ً من أنشطِة هذا المركز السيستاني،  إنَّهُ برنامٌج يُعقَدُ ألتباعِ السيستاني  (الندواُت العقائدية)تعليق: هذِه الصورةُ تُمث ُِل نشاطا

مةُ الشيخ نجُم الدين الَطبَسي.  للشيعِة للَّذين يحضرون في هذِه الندوات، وهذا مثاٌل وأنموذج، العالَّ

 ما بين الحوزتين النَّجفيَِّة والقُميَّة، وهو ابٌن لمرجعٍ كاَن معروفاً في النَّج
ف الشَّيخ محمد نجُم الدين الَطبَسي شخصيَّةٌ معروفةٌ

رضا الَطبَسي، هذا ولدهُ نجُم الدين الَطبَسي، هو ابُن العاِلـِم والمرجعِ المعروف محمد رضا الَطبَسي، نجُم الدين الَطبَسي هكذا 

اِت الَّتي ، في التحقيِق والتدقيِق فيما يرتبطُ بالثقافِة المهدويَّة، ما يرتبطُ باألحاديِث والرواي(number one)يقولون عنه: إنَّهُ 

ُل في الحوزتين النَّجفيَِّة والقُميَّة الَّ  ُس ترتبطُ بشؤوِن إماِم زماننا في غيبتِه وظهوره، نجُم الدين الَطبَسي ُربَّما هو األوَّ ذي يُدر ِ

ِن هذا الموضوع بمستوى البحِث الخارج، هذا هو الَّذي يُعرُف عنه، وهو صاحُب ُمؤلَّفاٍت، وحينما يكوُن الحديث عن شؤو

مُ حوزةُ النَّجف هذا االسم، هذا العنوان، وكذلك في قم؛  مةُ المحق ُِق المدق ُِق واألستاذُ (نجمُ الدين الَطبَسي)إماِم زماننا تُقد ِ ، إنَّهُ العالَّ

األول في هذا الموضوع البارعُ فيما يرتبطُ بشؤوِن إماِم زماننا، بحيث أنَّهُ يُقدَُّم في الفضائيات وفي النَّدوات على أنَّهُ األستاذُ 

ُس هذهِ األحاديث وهذِه الروايات في حوزةِ قم بمستوى درس الخارج، والَّذيَن يعرفون شؤون الحوزةِ فإنَّ البحث  ألنَّهُ يُدر ِ

الخارج أو الدرس الخارج هو أعلى مستويات التدريس والمحاضرات في المنهجِ الحوزوي، إن كاَن ذلَك في النَّجف أو في 

هُج واحد والمصطلحاُت واحدة، ولذا فإنَّ مركز األبحاِث العقائدية باعتبار هذا المركز هو مركُز المرجعيَِّة السيستانية، قم، المن

ِة لبياِن العقيدةِ المهدويَِّة لشيعِة أهل البيت،  وبعدَ ذلَك مركٌز من مراكِز األجواِء السيستانية فإنَّهم يدعونهُ لعقِد النَّدواِت المهمَّ

سمي، وقد عرضُت لكم ُصوراً عن موقعهم وعن صفحتهم داخل الموقع الَّتي تتعنون ينشرو ن هذِه الفيديوات على موقعهم الرَّ

، هذِه ندوة، ندوةٌ تشتمُل (ثانية 40دقيقة و 52)، من نفِس هذِه المحاضرة هذِه المحاضرة طولها: (الندوات العقائدية)بعنوان؛ 

مِة المحق ِقِ   52)المدق ِِق أستاذ البحث الخارج في شؤوِن الثقافِة المهدويَّة نجم الدين الَطبَسي، طول الفيديو:  على محاضرةٍ للعالَّ

مة المحق ِق المدق َِق أستاذَ البحث الخارج الشَّيخ (ثانية 40دقيقة و ، اقتطعُت لكم منه خمس دقائق، لماذا هذِه الدقائق؟ ألنَّ العالَّ

وايةَ الَّتي جاء بخصوصها سؤاٌل وشرحتها في أربعِ حلقاٍت من حلقاِت هذا البرنامج، إنَّها نجم الدين الَطبَسي قد تناوَل الر

روايةُ صاحب السُفياني الَّذي يطرُح رحلهُ في رحبة الكوفة، الروايةُ الَّتي فيها صاحُب البرقع، الروايةُ الَّتي فيها ِذكُر أوالد 

 البغايا..

مة- وأتمنَّى على المشاهدين الَّذين شاهدوا الحلقاِت الَّتي  الرواية،نجم الدين الطبسي هذه  عرض الفيديو الذي يشرح فيه العال 

مة. مةُ نجُم الدين الَطبَسي وما قلتهُ في الحلقاِت المتقد ِ  شرحُت فيها هذِه الرواية أن يُقارنوا بيَن ما يقولهُ العالَّ

ل ِ النَّدوة، لكنَّ االختيار وقع على هذهِ الدقائق ألنَّ هذهِ الدقائق تشتمُل تعليق: أنا سأقُف عند هذا المقطع ال أستطيُع أن أقف عند كُ 

على شرحٍ للرواية الَّتي حدَّثتكم عنها في عدَّةِ حلقاٍت من الحلقاِت الماضيِة من هذا البرنامج، حينما وقفُت على هذا المقطع في 

مةُ المحق ُِق المدق ِ  ُق أستاذُ البحث الخارج في شؤوِن الثقافِة المهدوية نجم الدين الَطَبسي وِعبَر شرحِ الروايِة الَّتي يشرحها العالَّ

 هذا المركِز العقائدي السيستاني، وجدُت ما يلي:



ه نفسي  أوالً: نجم الَطبَسي جاءنا بروايٍة من نُسخٍة ناقصة، وهذا األمُر قد أقُع فيِه أنا ويقُع فيِه غيري، أنا هنا ال أريدُ أن أُنز ِ

ألخطاِء والعيوب الَّتي سأذكرها، لكن أن تكوَن كُلُّ هذهِ العيوب مجموعةً في خمِس دقائق في نٍص واحد هذا شيٌء ُمذهٌل! عن ا

ائق، هذِه معجزةٌ من معاجِز الحوزةِ النَّجفيَّة، من معاجِز المرجعيَِّة السيستانية، كُلُّ هذِه األخطاء وكُلُّ هذِه العيوب في خمِس دق

مان، فقرأ علينا الرواية من نُسخٍة ناقصة سأُشير إلى بعِض هذا النقص..كرامةٌ من كر اِب صاحِب الزَّ يعة نُوَّ  اماِت مراجعِ الش ِ

َكأنِّي بِالسُفياني أو بِصاِحبِ )المصدُر بين يدي والنسخةُ الصحيحةُ هي هذِه الَّتي بين يدي هناك ترديدٌ من قِبل الراوي: 

َكأنِّي بِالسُفياني أو )ِشر إليه، توجد نسٌخ ليس فيها هذا الترديد لكنَّ النسخة الصحيحة هي هذِه؛ ، هذا الترديد لم يُ (السُفياني

 وهذا الترديدُ من الراوي. (بِصاِحِب السُفياني

ٍ َمن َجاَء بِرأِس َرُجٍل ِمن ِشيَعِة )، بينما في النسخِ الصحيحِة: (َمن جاء برأِس شيعِة علّيٍ )وأيضاً ماذا قرأ؟  ، هو قرأ من (َعِلّي

ٍ )نسخٍة ليست دقيقةً وليست صحيحةً؛  ٍ لهم رأٌس واحد، (من جاَء برأِس شيعِة علّي َمن َجاء برأِس شيعِة )، وكأنَّ شيعة علي 

 ٍ ٍ لكنَّهُ ليس في غايِة الفصاحِة والمتانة، يمكن هو أقرُب إلى التع(علّي ابِير ، هذا التعبيُر يمكن أن يكون، فأقول أنا شيعةٌ لعلي 

ٍ، لكنَّهُ ليَس في أعلى درجاِت البالغة.  السوقية، يمكن أن أقول أنا شيعةٌ لعلي 

يُب إذاً هو قرأ من نسخةً ليست دقيقةً قد ال يكوُن هذا عيباً كبيراً وقد أقُع أنا في هذا العيِب أيضاً ويقُع غيري لكن إذا كان هذا العَ 

ا إذا تجمعت العيو  ُب والعيوب فذلَك أمٌر آخر.ُمنفرداً ال نعبأ بِه، أمَّ

ا قرأ الرواية أخطأ في قراءتها فقال:  ثُمَّ لَمَّ

حبَة، (َرحبَتُِكم)، والقراءةُ الصحيحة (ُرحبَتكُمقَد َطَرح َرحلَه فِي ) حبة لفظها الرَّ ، صحيٌح في آخر المقطع حين تحدَّث عن الرَّ

والقراءةُ الصحيحة:  (قَد طرَح َرْحلَهُ فِي ُرحبَتِكم)، ُرحبَتَكُمحبَتَكُم؛ ولكن هذا الكالم كان خارج الرواية، حين قرأ الرواية فقرأ رَ 

حبَة)وقلُت من أنَّهُ في آخر المقطع تلفَّظ  (فِي َرْحبَتِكُم)  بشكٍل صحيح ولكن خارج النص. (الرَّ

ا وصل:  ، األَمارةُ بمعنى العالمة، ال عالقة لها (َماَرتكُمأَما إنَّ أَ )، القراءةُ الصحيحةُ هي هذِه، هو قرأها: (أَما إّن إَِماَرتَكُم)لَمَّ

ا األَمارةُ فاألَمارةُ في لغِة العرب تعني  بالرواية، الروايةُ تتحدَُّث عن اإلمارة، واإلمارةُ هو النظاُم الحاكُم منظومةُ الُحكم، أمَّ

ر في كالمِه، إن كاَن في داخل العالمة، هو قطعاً ال يقصدُ العالمة يقصدُ نظام الحكم، إالَّ أنَّهُ أخطأ في  قراءتها وهذا الخطأ تكرَّ

 الرواية أو كاَن في خارج الرواية حينما يشرُح الرواية، فإذاً هذِه أخطاٌء واضحة في القراءةِ هذِه أمثلة!

 : قراءةٌ من نسخٍة ناقصة.العيُب األول

 داخل الرواية. : قراءةٌ خاطئةٌ في البنيِة اللغويِة أللفاِظ الرواية،العيُب الثاني

 : ألفاظٌ قُرئت بشكٍل خاطئ خارج النص خارج الرواية، على سبيِل المثال:العيُب الثالث

رت؛  ، ألنَّها مأخوذةٌ من هُو وليس من هوى، صحيٌح من األخطاِء (الُهويَّة)، اللفظةُ الصحيحةُ (الَهويّة)وهذِه اللفظةُ تكرَّ

دها أيضاً، نحُن تعودنا على كثيٍر من األخطاِء الشائعة ومنها الَهويَّة، الَهويَّة خطأٌ شائع دها وأنا أُرد ِ ، التلف ظُ الشائعة الَّتي نُرد ِ

ة على أنَّها الَهويَّة والصحيح الُهويَّة. ، نسبةً إلى هَُو وليس هوى، فهو ردَّد هذِه الكلمة(الُهوية)الصحيح   أكثر من مرَّ

 ، فاألَمارةُ عالمة واإلمارةُ نظاُم حكم.(اإلمارة)، خارج الرواية والصحيح أنَّها (األَمارة)وردَّد كذلك كلمة 

، (وال نقول )َشجاع (شُجاع)، إنَّنا نقول شُجاعةٌ وَشجاعةٌ في األصل ولكن في الوصِف نقول (ُشجاع)والصحيح  (َشَجاع)وقال 

 فهذا تلف ظٌ سوقٌي واضح.

ً بأصِل هذِه األلفاظ، هذا هو شأُن المحق قين  ً صحيحا ً لغويا هناك سوقيةٌ واضحةٌ في طريقِة تلف ظه، ويبدو أنَّهُ ال يملُك علما

ن هذا هو واقُع النَّجف وواقُع قم والمدق قين وأساتذة البحث الخارج في حوزاتنا الَّتي تُنِجُب لنا الفطاحل من العلماء والمحق ِقي

 أيضاً هذا هو واقعنا، هؤالِء هم رواةُ الحديث.

 مثاًل:: هناَك معاٍن لُغويةٌ خاطئة في داخِل الرواية ال أصَل لها في لغِة العرب ال أدري من أين جاء بها! العيُب الرابع

فَيثُب الجاُر )حها؟ قال: يعطي إخبارية، ال معنى لهذا الكالم، ، كيَف شر(فيَثُِب الجاُر على َجاِره)حينما وصل إلى هذِه الجملة: 

ا أن يقتلهُ أو أن يُسل ِمهُ إلى سُلطِة (على َجارهِ  ، يهجُم عليه ينقُض عليه يُريدُ أن يُمسك به، أن يُلقي القبض عليه لئالَّ يفر، إمَّ

 صاحب السُّفياني في النَّجف.

يقوُل بِقُولكم؛ )، عن صاحِب البرقع، فماذا قال؟ يحجي مثلنا، يحجي مثلكم، (ُل بِقُوِلكميقو)ثُمَّ جاء إلى ما ذُكر في الرواية: 

، ُربَّما ُربَّما تُعطي معنى يتكلَُّم بكالمكم، يتكلَُّم مثلكم، لكن حين جاءت (يقوُل قولكم)لو أنَّ الجملة كانت:  (يعتقُد بعقيدتكم

ً مع القرائِن الموجودةِ في الرواية، فالروايةُ تريدُ أن ، ال معنى لها إالَّ (يقوُل بِقُوِلكم)الجملة:  أنَّهُ يعتقدُ بعقيدتكم، خصوصا

ا هذا الكالمُ  فهذا  تقول لنا من أنَّ صاحب البرقعِ شيعيٌّ شيعيٌّ شيعي، إنَّهُ يعتقدُ بنفِس عقيدتكم، القرائُن كُلُّها تقوُل هكذا، أمَّ

 هُراء.

 ا، يحجي مثلكم.يقوُل بقولكم هكذا شرحها: يحجي مثلن



 ، فماذا شرحها؟ قاَل: يصيدكم.(يغمُز بكُم َرجالً َرُجالً )ثُمَّ جاء إلى هذِه الُجملة: 

غمَز ال تعطي هذا المعنى أبداً، وال هذا التعبيُر وهذا التركيُب األدبيُّ يُعطي هذا المعنى، شنو يصيدكم؟! يغمُز بكم رجالً 

ا أنَّهُ يُظِهُر عيوبكم، وإمَّ  ا أنَّهُ يَكبُِس عليكم بيدِه برجلِه، وأنا بيَّنُت المعاني، ال أريدُ أن أُعيدَ رجالً، إمَّ ا أنَّهُ يُشيُر إشارةً إليكم، وإمَّ

، بحسِب (يغمُز بكم َرُجالً رجالً )ما تقدَّم من كالٍم إنَّما أتحدَُّث عن المعاني اللغويِة في لغِة العرِب لمعنى غمز ومعنى الغمز، 

 قولِه يصيدكم.

 : تراكيب مبنية على فهٍم خاطئ لمضموِن الرواية، مثاًل:لعيُب الخامسا

ا يبدأ ويقرأ الرواية:  ، فماذا يقول؟ الويل ينزُل على أهل الكوفة، من أين فَِهم هذا الكالم (كأنّي بالسُّفياني قَد طرَح َرحلهُ )لـمَّ

هُ، الَّذي يطرُح رحلهُ هو في حالِة أمٍن وأمان في َرحبتكم والكالُم واضٌح في أنَّ السفياني أو أنَّ صاحب السفياني يطرُح رحل

 بالكوفة.

ٍ فلهُ ألُف درهم، هذا يعني أنَّ الناس في الكوفِة هم على وفاٍق مع  وحينما يُنادي المنادي؛ من جاء برأِس رجٍل من شيعِة علي 

اَن الِخالُف مع ُكل ِ أهِل الكوفة فهل يضُع جائزةً السفياني، وإنَّما هو يَبحُث عن أشخاٍص معينين، لماذا وضع الجائزة؟! إذا ك

على رأِس كُل ِ شخٍص من أهِل الكوفة؟! إنَّهُ يبحُث عن أسماء معينين، فهذا يعني أنَّهُ مطمئٌن وأنَّ أهَل الكوفِة مطمئنوٌن بِه 

 ومطمئنوٌن لهُ، فمن أيَن نزَل الويُل على أهِل الكوفة، من أين؟

صها في األمير، بينما الروايةُ ال تتحدَُّث عن األمير، الروايةُ تتحدَُّث  األَمارةِ  ثُمَّ حيَن يتحدَُّث عن كما يقول وهي اإلمارةُ؛ يُلخ ِ

ل اإلمارة الَّتي ي لفظها عن اإلمارةِ الَّتي هي نظاٌم ولذلك وصفتهم بالجمع بأنَّهم أوالدُ بغايا، إنَّها منظومةٌ سياسيةٌ كاملة، هو حوَّ

لها إلى أمير، وهذا ما ال تتحدَُّث بِه الرواية، الروايةُ تتحدَُّث عن منظومِة حكم بعد األَمارة والَّ  تي تعني في اللغِة العالمة حوَّ

ا هو األمير أو هو مسؤوٌل كبيٌر من مسؤوليها.  ذلَك ينتقُل اإلمام كي يتحدَّث عن األميِر فيها إنَّهُ صاحُب البرقع، إمَّ

ا يأتي للحديث عن البرق ، (؟!زين ليش البرقع أنت ال تؤمن بالتقية)ع يُخاِطب البس البرقع يقول له: لَمَّ ، افترض فيِه أنَّهُ ناصبيٌّ

، فبدأ يُخاِطُب صاحب البرقع على أنَّهُ من أنََّك ال تعتقدُ بالتقيَّة، هكذا قال لهُ  : والروايةُ صريحةٌ من أنَّ صاحب البرقع شيعيٌّ

، فهو يفترض (ليش ما تبينون؟ ليش تتسترون؟ انتو ضد التقية، انتو لستو مع التقية زين ليش البرقع؟ ليش ما تظهرون؟)

 في صاحِب البرقع أنَّهُ ناصبي، من أين جاء بهذا الكالم؟ ال أدري من أين يأتي بهذا الكالم!

بأنَّهُ فِكٌر ماسوني وهذا الهراء هو الَّذي حديُث أهل البيت الصافي الَّذي يُبثُّ من هذِه القناة تُمنُع الشيعةُ عن متابعتِه ويُقاُل عنهُ 

 يُنَشر على المواقع وهو الَّذي يُدعى الناس إليه وتُصرُف األموال ألجِل هذِه البرامج.

 : ذكر معاٍن لغويةً صحيحةً في نفسها، لكنَّها ال تنطبُق على الرواية فهذِه األلفاظُ لها أكثر من معنى، مثالً:العيُب السادس

، قال هم أبناُء زنا، وأشار إلى جهاِد النكاح من أنَّهم أبناُء زنا من النَّواصب، وهو يقصدُ بالزنا (أوالد البغايا)ث عن حين تحدَّ  -

نا الَّ  لُت ذلك لكم من أنَّ الزنا الَّذي تتحدَُّث عنهُ الروايةُ هو الز  ذي أشارت الممارسةُ الجنسيةُ المعروفة، بينما كُلُّ القرائِن وفصَّ

ادق صلواُت هللاِ وسالمهُ عليه لُضريٍس الكناسي: إليِه  نا؟)األحاديث كقوِل إمامنا الصَّ وأجاب  - ِمن أَيَن َدَخَل على النَّاس الّزِ

 ، فهؤالِء أوالد البغايا هم الخمسيون، صحيٌح في اللغِة هم أبناء الزنا ولكنَّ الرواية ال تقصدُ ذلك.(ِمن ُخْمِسنا -اإلماُم 

، هذا يعني أنَّهُ (فَيُحوشكُم فَيعرفُكم وال تَعرفُونه)، في اللغِة صحيٌح يجمعكم، لكنَّ الرواية ال تقصدُ هذا المعنى (يحوشكم) -

يُحيطُ بكم من بُعد ويحوشكُم يُحيطُ بكم فيعرفكم وال تعرفونه، لو كان يجمعكم ال ينسجمُ هذا المعنى مع التعابير الَّتي وردت 

 في الرواية.

الٌت صحيحةٌ في معناها في نفسها لكنَّها خاطئةٌ بشكٍل واضحٍ حينما تُستعمُل في هذا النَّص، فاأللفاظُ فيها أكثر من فهنا استعما

 معنى في كُتب اللغة، هذا العيُب السادس.

من رواياٍت أخرى، : أضاف أشياًء إلى الروايِة ال يوجدُ دليٌل يدلُّ عليها ال في الرواية وال من خارجِ الرواية وال العيُب السابع

 مثالً:

لوا دولةً إسالمية، يتحدَّث عن هؤالء النَّواصب الَّذين افترض وجودهم في الرواية، ال وجود  - تحدَّث عن أنَّهم يريدون أن يُشك ِ

 لهم وليس هناك من حديٍث عن تشكيٍل لدولٍة إسالمية، من أين جاء بهذا الكالم؟ ال أدري.

يهودي وأنَّ الَّذين معهُ يهود، وأنَّهم يتبرقعون كي يُخفوا يهوديتهم، قبل قليٍل كانوا نواصب  تحدَّث عن أنَّ صاحب البرقع -

ويُخاطبهم من أنَّهم ال يُؤمنون بالتقيَّة، فلماذا يُمارسون التقيَّة؟! رجَع بعد ذلك فصاروا يهوداً، من أين جاء بهذهِ المعاني؟! 

ك وال توجد رواياٌت أخرى خارج الرواية تُشيُر إلى هذِه التفاصيل، هذِه روايةٌ منفردةٌ الروايةُ ال يوجدُ فيها شيٌء يُشيُر إلى ذل

بنفسها فال وجود لمثِل هذهِ المعاني، فهذِه إضافاٌت أضافها على الرواية وإسقاطاٌت أسقطها ال يدلُّ عليها شيٌء ال من الروايِة 

 وال من خارج الرواية.



ذِه العيوب وُكل ِ هذا الخلل فإنَّهُ قد صاغ حديثهُ ببياٍن بائٍس وركيٍك ِجدَّاً وسُوقيٍ  إلى أبعِد الحدود، في إطاِر كُل ِ ه العيُب الثامن:

على مستوى اللفظ، على مستوى المعاني، على مستوى التعابير، وحتَّى على مستوى األداء، على مستوى األداء من جهِة 

سُوقية، هؤالء دهاتية، ال أتحدَّث عن نجم الدين الَطبَسي بالخصوص أكثُر مخارج الحروف ومن جهِة طريقِة اإللقاء، طريقةٌ 

مين، دهاتية كلمةٌ فارسية، يعني قرويين يأتون إلى النَّجف عاَش آبائهم وأجدادهم على صدقاِت آبائنا وأجدادنا في العراق  المعمَّ

ون الشيعة  ون العراقيين معدان، يسم  معدان، وهم أساساً معدان هم قرويون، اآلن هذِه وبعد ذلك يصيرون طبقة نبالء ويسم 

إالَّ الطريقة الَّتي يتحدَّث بها المحق ُِق المدق ُِق أنا ما عندي مشكلة مع شيخ نجم الدين الَطبَسي، لكنَّني أصُف لكم الواقع كما هو، و

ثكم عن فإن ِي ال أعرُف الرجل ولم ألتقي بِه طيلة حياتي، وليَس عندي من مشكلٍة معهُ ولم يؤ ذني الرجُل في شيء، إنَّما أُحد ِ

، ويأتون (number one)واقعٍ موجوٍد أمام أعيننا، كُلُّ هذِه العيوب، كُلُّ هذِه األخطاء ويضحكون على الناس يقولون هذا 

ِة ويمنعوَن الناس من متابعِة الحديث الصحيحِ الَّذي يُبثُّ ِعبر ه   ذِه القناة، أين اإلنصاُف؟!بِه كي يُحد ِث الناس عن اإلماِم الُحجَّ

فون الروايات حتَّى أنَّهم ال يُحِسنون التحريف، العيُب التاسع : العيُب التاسع تحريٌف كامٌل للرواية، ولكنَّهُ تحريٌف َمعيب، يُحر ِ

 ألنَّ الُخالصة الَّتي نخرُج منها من كُل ِ هذا الكالم:

 صاحُب البرقع هو ناصبيٌّ يتبرقُع للتقيَّة. -

س دولةً إسالمية. -  يريدُ أن يُؤس ِ

 وهو يهوديٌّ يُخفي يهوديتهُ. -

 وفي الوقت نفسِه هو ِمنَّا يحجي حجينا. -

 يجمعنا وبعد ذلك يصيدنا ثُمَّ يصيدكم. -

 اجمعوا لي هذِه التفاصيل، كيف تُجمع؟!

 البالء نزل على أهل الكوفة. -

 وهذا الرجل أعطى إخبارية. -

 أو هو سني ال ندري؟! أو هو ِمنَّا ال ندري؟! وهذا المتبرقُع يهودي -

ً الدولةُ الَّتي كانت موجودةً ما هو وصفها؟ هل كانت إسالميةً أم لم تكن؟ هل كان هذا  - س دولةً إسالمية، إذا يريد أن يؤس ِ

س دولةً إسالميةً وهو يهودي؟!  صاحُب البرقع يُريد أن يؤس ِ

هو تحريٌف َمعيب، لن يخرج هو بنتيجٍة ولن نخرج نحُن بنتيجٍة ولن تخرجوا أنتم ما هي النتيجة؟! تحريٌف كامٌل للروايِة و

 بنتيجٍة ولن يخرج الَّذين كانوا يحضرون هذِه الندوة بنتيجة، ولن يخرج مركُز األبحاث العقائديِة السيستاني بنتيجٍة أيضاً.

لى حاالٍت وأمثلة، في خمِس دقائق بخصوِص روايٍة ذكرُت لكم تسعةَ أنواعٍ من العيوب وكُلُّ عيٍب يشتمُل على تفاريع وع

 تشتمُل على عدٍد محدوٍد من األلفاظ.

 ً ِث وما يظهُر من انعكاساٍت على وجهِه وحركِة عينيه تدلُّ على هناك عيٌب عاشٌر سأُضيفهُ أيضا : لغةُ الجسِد عند المتحد ِ

ون الضياع على وجهِه، هو نفسهُ ضاع في الروايِة، والجمهوُر ضياعِه، أتمنَّى أن تُدق ِقوا النظر في هذِه القضيَّة، ستاُلحظ

، أم هو شيعيٌّ أم  الجالُس هو اآلخر ضائٌع في حيرةٍ من أمرهم، هم ال يعلمون هل هذا ناصبيٌّ صاحُب البرقع، هل هو يهوديٌّ

ياني من الكوفة؟! وصاحُب البرقع هل ماذا؟! ما الَّذي جرى ما الَّذي يجري؟! ما موقُف الكوفِة من السُّفياني وما موقف السُّف

 هو من جماعِة السفياني أم من غيرهم؟! الرجُل نفسهُ دق ِقوا في لغِة جسدِه ووجهِه وحركاِت عينيه إنَّهُ في حالِة ضياعٍ إالَّ أنَّهُ 

ا يقول وهذا هو حاُل  مون الَّذين يتغالُب مع نفسِه ويُحاوُل أن يتماسك وأن يتحدَّث بطريقٍة كأنَّهُ واثٌق ِممَّ مين، المعمَّ المعمَّ

اٌل بما يقولون، لو أنَّ شخصاً سألهم ما مصدُر هذا الكالم؟ ال  يتحدَّثون على المنابر أكثر من تسعين بالمئة من حالتهم هم ُجهَّ

الوا في هذا الموضوع؟ ال يعرفونهُ، لو أنَّهُ سألهم ما معنى هذِه الكلمِة في اللغة؟ ال يعلمون بها، لو أنَّهُ سألهم أهل البيت ماذا ق

دونهم،  اٌل بالكامل الَّذين يرتقون المنابر ويتقيؤون عليكم بقذاراِت المرجعيَِّة على رؤوسكم ووجوهكم وأنتم تُمج  يعلمون، ُجهَّ

 .كما نقوُل في األمثلة، واألمثلةُ تُضَرُب وال تُقاس (ـعة من هالبابوجگهالر)مستاهلين انتو، هو هذا واقعكم مستاهلين، 

في تفسيِر إمامنا الحسن العسكري صلواُت هللاِ وسالمهُ عليه، في روايِة التقليد ال أُريدُ أن أقرأ منها كثيراً، أقرأ عليكم هذِه 

ا يفعلهُ أكثُر مراجع الشيعِة بالشيعة فماذا يقول؟:  ادُق يتحدَُّث عمَّ يُْدِخلُوَن الشَّكَّ َوالشُّْبَهةَ َعلَى ُضعَفَاِء الُجملة واإلمامُ الصَّ

المرادُ من ُضعفاء الشيعِة هم ُضعفاُء العقيدةِ، ُضعفاُء الثقافِة، ُضعفاُء الِفكر، وليَس ُضعفاء في أبدانهم أو ُضعفاء في  -ِشيعَتِنَا 

يعة زمان الغيبة أموالهم، إنَّهم ُضعفاُء العقول، إنَّهم الديخيُّون، فهؤالء مراجُع السوء الَّ  ذين هم أكثُر مراجع التقليِد عند الش ِ

  شرُح الروايات بهذِه الطريقِة إضالل أو ليَس بإضالل؟! - يُْدِخلُوَن الشَّكَّ َوالشُّْبَهةَ َعلَى ُضعَفَاِء ِشيعَتِنَا فَيُِضلُّونِِهم -الكبرى 

  عرض الوثيقة الديخيّة-



تركبهم تركبهم هنيال المراجع  -يُْدِخلُوَن الشَّكَّ َوالشُّْبَهةَ َعلَى ُضعَفَاِء ِشيعَتِنَا يعة: إذاً هكذا يفعُل مراجُع الشيعِة مع الش

 بهالمطايا وهنيال الشيعة بهالمراجع اللي يركبونهم ويسووهم مطايا وديييييخ وأسألكم الدعاء ..!!

هذي مصاديق لهذِه الرواية  - لُّونَُهم َويَْمنَعُونَُهم َعن قَْصِد الَحّقِ الـُمِصيبيُْدِخلُوَن الشَّكَّ َوالشُّْبَهةَ َعلَى ُضعَفَاِء ِشيعَتِنَا فَيُِض 

ا يصدُر عن  - فَيُِضلُّونَُهم َويَْمنَعُونَُهم َعن قَْصِد الَحّقِ الـُمِصيب -أو ال؟!  كُل  الَّذي تقدَّم في حلقِة يوِم أمس وفي هذِه الحلقة ِممَّ

ً وعن مراج صهُ هذِه العبائر؛ مراجعِ الشيعِة عموما ً تُلخ ِ ِ )عِ النَّجِف ُخصوصا يعَةَ َويَْمنَعُونَُهم َعن قَْصِد الَحق  فَيُِضلُّوَن الش ِ

الـُمِصيب( حينما تَشرُح الرواية لهم بهذِه الطريقة وتمنعهم عن أن يسمعوا الشرح الصحيح في قناة القمر وأمثالها إْن ُوجدت 

ِ ال  مصيب.هو هذا إضالل ومنع عن قصد الحق 

اُم األمان، ومثل  ، ويقولون لكم هذهِ القناةُ عميلةٌ، ويقولون لكم مراجعنا هم صمَّ ي ماسونيٌّ ماذا سيقولون؟ يقولون لكم هذا الغز ِ

قوا كالمي تأكَّدوا من صحة كالمي ابحثوا بأنفسكم، ومثلما قلت لكم إذا  هذا الهراء يضحكون بِه عليكم، أنا ال أُطالبكم أن تُصد ِ

ماً في النَّجف من أقاربكم من أصدقائكم املؤوا بطنهُ القذر بالطعام ودس وا في جيبِه مقداراً من الدوالرات كنتم  تعرفون ُمعمَّ

وبعد ذلك اجلسوا معهُ بهدوء وسلوه عن الحقيقة سيُخبركم وهللاِ سيُخبركم، هؤالِء عبيدُ الدوالرات، عبيدُ الدنانيِر والدراهم، 

 تبحُث عن طعام السحت، هذِه هي الحقيقةُ من اآلخر.وبطونهم تصرُخ دائماً 


