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 9ظالمة فاطمة يف املكتبة الشيعية ق  - 34ج  -لبيك يا فاطمة 

 1437ذى القعدة  25م ــ 29/8/2016االثن�: 

يف حلقة يوم أمس قلت إّن حديثي يف تلك الحلقة ويف الحلقات التي تليها حتّى ينتهي هذا الفصل، يف جملة فصول املباحث  ✤
 مالمح املنهج األبرت!التي تناولتها وأتناولها يف مجموعة حلقات (لبيِّك يا فاطمة) هو: 
 منهجيتان:فقد تحّدثُت يف الحلقة املاضية يف سورة الكوثر، وقلُت بأّن هناك 

 منهجيٌة كوثرية. ●

 ومنهجيٌة أبرتية. ●
 بعد كّل ما استعرضتُه ِمن حقائق يف مجموعة هذه الحلقات (حلقات: لبيّك يا فاطمة) حتّى وصلُت إىل املكتبة الشيعية!

لدينية الشيعية الرسمية! وواضح بعد كّل تلكم البيانات التي تقّدم الحديث حولها أّن حركة املنهج األبرتي واضحة جّداً يف املؤسسة ا
ولكن بالشكل  -هناك تأثّر واضح باملنهج األبرت! ولذا يف الحلقة املاضية وهذه الحلقة والحلقات التي ستأيت أتحّدث وبشكل ُمقتضب 

 عن مالمح املنهج األبرت! سأتعرّض لهذه املالمح بشكل إج�يل. -الذي يُوضّح املطلب 

 ن الرسائل التي وردْت إىل الشيخ املفيد من الناحية املقّدسة.كانت البداية يف حلقة يوم أمس مِ  ✤

إىل ما كان السلف الصالح عنه  -من الشيعة  -مّ� جاء يف الرسالة األوىل: (ومعرفتنا بالذّل الذي أصابكم ُمذ جنح كث�ٌ منكم  ■
 شاسعاً، ونبذوا العهد املأخوذ وراء ظهورهم كأنّهم ال يعلمون)!

لرسالة الثانية: (ولو أّن أشياعنا وفّقهم الله لطاعته، عىل اجت�ع من القلوب يف الوفاء بالعهْد عليهم، ملا تأّخر عنهم ومّ� جاء يف ا ■
أّن اليُمن بلقائنا..). واضح أّن الرسالت� املهدويّت� موّجهتان لنا نحن الشيعة، ولكن بواسطة الشيخ املفيد! فالكل�ت رصيحة جّداً يف 

 هذه البيانات لنا نحن الشيعة. وك� قلت بأّن الشيعة مل تعبأ مبا يُريد اإلمام عليه السالم!!اإلمام يوّجه 

اآلن الذين يُشاهدون هذا الربنامج والربامج السابقة.. كم عرضُت يف هذه الربامج ِمن الُحجج الواضحة واألدّلة عىل سبيل املثال:  ●
ا إىل هذه املصادر ليتأكّدوا بذلك بأنفسهم وتأكّدوا، ولكنّهم مرّوا عىل كّل ذلك (مرور والرباه� الدامغة وِمن أّمهات املصادر، ورجعو 

 البخالء)!! مل يعبؤا بيشء ِمن كّل ذلك ! هذا هو الواقع الشيعي!

 منهجية أهل الببت عليهم السالم هو ربط الشيعة باألصل� (الكتاب والعرتة)، ولكن الشيعة فكّكت ب� األصل�، ك� فعلتْ  ✤
 السقيفة بالضبط من دون أّي فرق!

ثُّم بعد ذلك انكفأت الشيعة عىل تقديس عل�ئها ومراجعها بنفس النحو الذي انكفأ فيه أتباع السقيفة، حيث قّدسوا الصحابة 
 بالرغم ِمن أنّهم يرون األخطاء واضحة! يُربّرون أخطاء الصحابة بتربير عجيب غريب.. والحال نفسه عند الشيعة!!

ا أجد ُمربّراً ألتباع السقيفة تقديسهم للصحابة، فإّن يف القرآن آيات متدح الصحابة يف القرآن! أّما عل�ء ومراجع الشيعة فهم رمبّ  ●
 أناس عاديون، لهم احرتامهم بالقدر الذي يتناسب والِخربة التي يحملونها فقط ال أكرث من ذلك! (هذه منهجية األمئة).

املرجع (ص) تقوم الدنيا عند أتباعهم وال تقعد!! وهذه العوارض تُش� إىل إصابة القوم بدودة السقيفة ح� أنتقد املرجع (س) أو  ✤
(مبرض الصنمية)!! فضالً عن الجهل مبنهجية أهل البيت! لو أّن الشيعة ثُّقفْت بثقافة آل محّمد عليهم السالم، لعلمْت أنّه ما ِمن 

صلوات اله عليهم إّال وفيه عيب! والجميع تعرّضوا للنقد ولبيان عيوبهم من قِبَل نفس شخص ِمن أقرب الناس إىل محّمد وآل محّمد 
املعصوم� (وكلٌّ بحسبه). أجّالء أصحاب األمئة وقعوا يف اشتباهات كب�ة (عقائدية، رشعية، أخالقية..) بقصد، ِمن دون قصد.. األمئة 

الشيعة ال يصلون إىل ذرّات تراب يف أحذية أصحاب األمئة !! ورغم ذلك  عابوهم وانتقدوهم وقالوا ما قالوا فيهم! وعل�ء ومراجع
 عل�ء الشيعة ُ�زّقون أصحاب األمئة ّرش متزيق بحسب قواعد ظنيّة واحت�لية ُسّميت بقذارات علم الرجال!!

وعن جهلهم وتتحّدث عن  -ء أي هؤالء العل� -بين� ح� أعرض أقوال يقينية قالها العل�ء يف كتبهم تتحّدث عن سوء اعتقادهم 
سفاهة عقولهم، وعن ح�قتهم وعن رذالتهم يف بعض األحيان.. يُرفض انتقادهم ويُدافع عن أخطائهم!! مع أّن هذه الحالة من 

 الخطأ واالشتباه حالة طبيعية كلّنا �ّر فيها!

 املشكلة هي أنّه ملاذا ال نسعى لتصحيح أوضاعنا الخاطئة؟! ■
 ملعصوم.. فحاجتنا للمعصوم بسبب مشاكلنا هذه التي هي جزء ِمن ِخلقتنا، وجزء ِمن تكويننا!لذلك نحن نحتاج ا

الِم حين� نُشّخص خطأً اعتقادياً عند عامل ِمن العل�ء، فهذا ال يعني أّن هذِه نهاية العامل! نهاية العامل بالنسبة لذلك املرجع أو العَ  ✤
امل أيضاً بالنسبة ألتباعه وُمريديه وتالمذته! أّما حين� يكون هناك خطأ عند العامل يف هي حين� يُّرص عىل خطئه! وهي نهاية الع

 درس، يف محارضة، يف كتاب، ف� هذه بنهاية العامل، ولكن الذين أُصيبوا بالصنمية هم الذين يتصّورون أّن هذا األمر هو نهاية العامل!!
 ها مالمح املنهج األبرت، رجايئ أن تتمّعنوا يف املضام� التي سأنقلُها لكم.لذا يف هذه الحلقات التي قلُت بأنّني سأتناول في



 تّرسب إلينا املنهج األبرت حتّى يف زمان األمئة، ولكن األمئة كانوا موجودين.. وتّرسب املنهج األبرت إلينا يف زمان الَغيبة الصغرى، ✤
انتهْت الَغيبة الصغرى! ح� توّيف السف� الرابع السمري يف ُمنتصف ولكن النّواب الخاّص� موجودون! ُمشكلتنا نحن بدأت حين� 

 هـ.. ُمشكلتنا بدأت ُمنذ الساعات األخ�ة ِمن ذلك اليوم، وبدأْت الَغيبة التاّمة (الَغيبة الثانية). 329شعبان عام 

أين أعطْت الشيعة وجوهها يف أمور دينها مع بدايات الساعات األوىل ِمن عرص الَغيبة الكربى؟ (عىل األقل أيَن أعطْت وجوهها  ●
ية؟!) يف مسائلها الرشعية االبتالئية اليومية؟ يف تفاصيل حياتها، يف بيعها ورشائها، يف طقوسها وعباداتها وتفاصيل حياتها الدينية والدنيو

 !!البن الجنيد، والبن عقيل الع��: الشيعة أعطْت وجهها الجوابالشيعة وجهها؟  أين أعطت
(وقفة عند شخصية ابن الجنيد َمن هو؟ وكيف تعاملْت معه الشيعة.. يتبّ� ِمن خالل هذه الوقفة امللمح األّول ِمن مالمح املنهج 

 األبرت، وهو: ملمح الصنمية يف الواقع الشيعي).

 عامل ِمن عل�ء الشيعة، وكان موجوداً يف زمان الَغيبة الصغرى.. ولكنّه مل يكن ُمربّزاً.(ابن الجنيد اإلسكايف البغدادي)  ✤
.. ِمن خالل القرآئن والشواهد والتتبّع لتفاصيل حياته وتفاصيل الَغيبة الصغرى نجد أّن ابن الجنيد كان يف بغداد وكان ُمعارصاً للكليني

وّيف قبل وفاة السف� الرابع بسنة). كانت مؤّلفات ابن الُجنيد ُمنترشة يف الوسط الشيعي، وانترشْت انتشار واسع بعد (والكليني ت
وكان  -الشخصية البويهية املعروفة التي سيطرْت عىل السياسة يف بغداد  -زمان الَغيبة الصغرى.. وكان ُمعارصاً لعّز الدولة البويهي 

 ترجع إليه الشيعة يف زمان عّز الدولة البويهي، وكتبه انترشْت انتشار واسع آنذاك. عاملاً معروفاً ومرجعاً 

يد، ابن الجنيد شخصية تأثّرْت تأثّراً كب�اً بالفكر املخالف ألهل البيت، وِمن أدّل األدلّة عليها اعرتاضات الشيخ املفيد عىل ابن الجن ■
 الجنيد! وقد ألّف الشيخ املفيد كُتباً يف ذلك أبدى فيها اعرتاضاته عىل ابن الجنيد!برغم أّن الشيخ املفيد كان تلميذ من تالمذة ابن 

] أو املعروف بـ [رجال السيّد بحر 3وقفة عند ما يقوله السيّد مهدي بحر العلوم عن ابن الجنيد يف كتاب [الفوائد الرجالية: ج ❂
سكايف ِمن أعيان الطائفة وأعاظم الفرقة وأفاضل قدماء اإلمامية، العلوم] يقول: (محّمد بن أحمد ابن الجنيد أبو عيل الكاتب اإل 

الفقه  وأكرثهم علْ�ً وِفقهاً وأدباً، وأكرثهم تصنيفاً، وأحسنهم تحريراً، وأدقّهم نظراً، ُمتكلّم فقيه ُمحّدث أديب، واسع العلم، صنّف يف
 والكالم واألُصول واألدب والكتابة وغ�ها) ثُم يعدد ُمصنّفاته.

ذا األسلوب، وهذه الطريقة يف عرض الشخصيات بهذا النحو توحي للُمتتبع بأّن هذه الشخصية شخصية ُمتكاملة .. وهذه الظاهرة ه
ظاهرة ُمنترشة وواضحة يف كتب الرتاجم. والغريب أّن هؤالء الرجاليون ح� ُ�سكون برواة حديث أهل البيت ُ�زّقونهم ّرش متزيق، 

ء أمثالهم ال يرتكون كلمة يف املديح إّال وجاؤوا بها! �دحونهم مدحاً ُمنقطع النظ� يف بداية الرتجمة ويف وح� يتحّدثون عن العل�
 طبقات أعالم الشيعة.. وغ� ذلك). -معارف الرجال  -رياض العل�ء  -روضات الجنّات  -نهايتها! (راجعوا أعيان الشيعة 

قد ُحيك القول عنه بالقياس،  -عىل جاللته يف الطائفة ورياسته وِعظَم محلّه  -: (وهذا الشيخ  207أيضاً يقول عنه يف صفحة  ■
ونقل ذلك عنه ج�عة ِمن أعاظم األصحاب. ومع ذلك فقد أثنى عليه عل�ؤنا وبالغوا يف إطرائه ومدحه وثنائه. واختلفوا يف كتبه: 

 ن كالمهم ثُّم نُتبعه مبا عندنا يف ذلك)!!فمنهم َمن أسقطها، ومنهم َمن اعتربها، ونحُن ننقل ما وقفنا عليه مِ 
ملاذا يُعّرب السيّد مهدي بحر العلوم بهذا التعب� ويقول (قد ُحيك القول عنه بالقياس) الذي قال عنه بأنّه يعمل بالقياس هو الشيخ 

 املفيد؟! املفيد وهو تلميذه.. فهل الشيخ املفيد ليس ثقة حتّى يُقال (وقد ُحيك عنه) وال يذكرون اسم الشيخ

حين� يتبنّى ابن الجنيد هذه املنهجية املُخالفة بشكل واضح ملنهجية أهل البيت عليهم السالم، فهذا يُش� إىل أن عقله مدخول..  ●
 أي فيه ُشبهة (دخل إىل عقله ما أربَك طريقة تفك�ه!!). وحتّى عل�ؤنا عقولهم مدخولة.. ألنّهم أثنوا عىل ابن الجنيد وعقله مدخول!!
(وقفة عند القّصة املعروفة لزيارة السيّد عبد الحس� رشف الدين لقرب حجر بن عدي، والتي تُبّ� كيف تعامل إبليس مع أصحاب 

 السقيفة، فجعلهم يُصنّمون القاتل واملقتول يف الصحابة ويحرتمونهم ويرتّضون عنهم جميعاً عىل حّد سواء)!!
طول الخط، وهي نفس املنهجية التي نحن عليها يف لواقع الشيعي!! (املراجع والعل�ء هذه املنهجية التي نسخر منها موجودة عىل 

يُخطئون يف حّق أهل البيت، وينتقصون منهم، واملراجع يُحاربون بعضهم بعضاً، ويُفّسقون بعضهم بعضاً، ويُعرض عليكم كّل ذلك 
 وال يقبلون نقدهم)!! -عة بنظر الشي -بالوثائق، ومع ذلك الجميع ُمحرتمون وهم نّواب اإلمام 

 ف� الفارق بينهم وب� هذا الذي يُرشف عىل مقام حجر بن عدي؟!

السيّد مهدي بحر العلوم يقول (فقد أثنى عليه عل�ؤنا وبالغوا يف إطرائه ومدحه وثنائه. واختلفوا يف كتبه) إذا كانوا ُمختلف� يف  ●
 سْت هذه هي الح�قة بعينها؟!كُتبه، ملاذا هذه املُبالغة يف إطرائه ومدحه؟ ألي

 وقفة عند ما يقوله الشيخ الطويس يف كتابه [الفهرسْت] يف ترجمة ابن الجنيد.. يقول: ❂
 (وكان جيّد التصنيف َحَسنه إّال أنّه كان يرى القول بالقياس، فُرتكْت لذلك كتبه ومل يُعوّل عليها، وله كتب كث�ة).

رأى بنفسه القول بالقياس يف كتب ابن الجنيد.. فل�ذا يقول السيّد مهدي بحر العلوم  وحسب هذا الكالم فإّن الشيخ الطويس قد
 (قد ُحيك القول عنه بالقياس) أال يرى السيّد بحر العلوم كالم الشيخ الطويس دقيقاً أيضاً؟!



تب أيب عّيل بن الجنيد، فقد حشاها (فأّما كُوقفة عند ما يقوله الشيخ املفيد عن ابن الجنيد يف كتابه [املسائل الرسوية] يقول:  ❂
، واستعمل فيها مذهب املُخالف� يف القياس الرَِذل، فخلَط ب� املنقول -أي القياس  -بأحكام عمل فيها عىل الظن  -يعني مألها  -

 هو). -عن األمئة عليهم السالم وب� ما قاله برأيه 
 -الذي قاله قبل الشيخ الطويس  -املفيد، يك تُقارنوا ب� كالم الشيخ املفيد أنا تعّمدُت أن أقرأ كالم الشيخ الطويس قبل كالم الشيخ 

وب� ما قاله الشيخ الطويس يف كتابه [الفهرسْت] عن ابن الجنيد. (وكتاب الشيخ الطويس أُلّف بعد وفاة الشيخ املفيد)!! أال تُالحظون 
 إىل حدٍّ بعيد؟!! أّن كالم الشيخ الطويس خّفف كالم الشيخ املفيد الواضح الرصيح

 عل�ً أنّني ال أقول بأّن الشيخ املفيد معصوم.. ولكنّي أثق مبا يقوله عن ابن الجنيد لسبب�:

 ألّن الشيخ املفيد يعرف ابن الجنيد فهو تلميذ عند ابن الجنيد، وال أتوقّع أن يكذب عىل ابن الجنيد.أوالً:  ●

بأيدينا ِمن فكر ابن الجنيد وأقواله، فإّ� أجد أّن أقوال الشيخ املفيد تنطبق عىل أرض الواقع حين� أرجع إىل ما بقي وثانياً:  ●
100.% 

إىل أن يقول الشيخ املفيد يف موطن آخر ِمن كتابه املُعنون بـ[املسائل الرسوية] يقول: (وأجبْت عن املسائل التي كان ابُن الجنيد  ■
(املسائل املرصية) وجعل األخبار فيها أبواباً، وظّن أنّها ُمختلفة يف معانيها، ونسب ذلك إىل  جمعها وكتبها إىل أهل ِمرص، ولقبها بـ

 قول األمئة عليهم السالم فيها بالرأي، وأبطلُت ما ظنّه يف ذلك وتخيّله، وجمعُت ب� جميع معانيها حتّى مل يحصل فيها اختالف).

 تابه [رجال النجايش]، يقول:وقفة عند ما يقوله النجايش عن ابن الجنيد يف ك ❂
(وجه يف أصحابنا، ثقة جليل القدر، وصنّف فأكرث..) إىل أن يقول: (وقد سمعُت شيوخنا الثقات يقولون عنه: إنّه كان يقول بالقياس. 

سالم وسيف، وأخربونا جميعاً باإلجازة لهم بجميع كتبه وُمصنّفاته، وسمعُت بعض شيوخنا يذكر أنّه كان عنده ماٌل للصاحب عليه ال
 أي هلك املال والسيف) -وأنّه كان  أوىص به إىل جاريته فهلك ذلك 

 أي إىل النجايش!! -كالم النجايش فيه مدٌح رصيح البن الجنيد، وأشار إىل أّن جميع كُتب ابن الجنيد قد وصلت باإلجازة إليه 

الشيخ الطويس فقال (فُرتكْت لذلك كتبه) وأّما النجايش فيقول كالم الشيخ املفيد كان حاّداً وشديداً وواضحاً وقاطعاً، ثُّم خّففه  ●
 (وأخربونا جميعاً باإلجازة لهم بجميع كتبه وُمصنّفاته) يعني أّن الكُتب مل تُرتك وإّ�ا تداولها العل�ء!!

 وقفة عند ما يقوله العّالمة الحّيل يف ابن الجنيد يف كتاب [الفوائد الرجالية]: ❂
ب هذا الشيخ املُعظّم الشأن [كتاب األحمدي يف الِفقه املُحّمدي] وهو كتاب جيّد يدّل عىل فضل هذا الرجل وك�له (وقع إّيل ِمن كُت

 وبلوغه الغاية القصوى يف الفقه وجودة نظره)!! إىل أن يقول: (وأنا ذكرت خالفه واقواله: يف كتاب كذا... إلخ)

كتاب [األحمدي يف الِفقه املُحّمدي] هو أهم كُتب ابن الُجنيد.. والعالّمة الحّيل �دح هذا الكتاب مدح كب�! يف ح� أّن الشيخ  ●
املفيد ح� تحّدث عن كُتب ابن الُجنيد قال: (فقد حشاها بأحكام عمل فيها عىل الظن، واستعمل فيها مذهب املُخالف� يف القياس 

�ً أّن هذا الكالم الذي قاله العّالمة الحّيل مْدحاً لكتاب ابن الجنيد، قاله وهو يُتابع فيه (خاله وأستاذه يف نفس الوقت: الرَِذل...)!! عل
 املحّقق الحّيل)! ونفس اليشء ُمحّمد ابن ادريس الحّيل! فهؤالء مّجدوا بابن الجنيد كث�اً، وَمن تبعهم بعد ذلك!

وابن فهد والصيمري واملُحّقق الكَريَك وغ�هم،  -أي املقداد السيوري  -بنا كالشهيدين والُسيوري يقول: (وأّما املتأخرون ِمن أصحا
عىل اعتبار أقوال هذا الشيخ واالستناد إليها يف الخالف والوفاق..). فأين كالم الشيخ املفيد.. وأين  -أي اتّفقْت كلمتهم  -فقد أطبقوا 

 يومك هذا)!! عل�ً أّن هذا مثال بسيط.. والقضيّة أكرب ِمن ذلك بكث�!!كالم املراجع ؟! (هكذا اخُرتقنا وإىل 

أتعلمون أّن أّول َمن أقحم فكر ابن الجنيد األخطل األعوج يف الفكر الشيعي بشكل قوي ورشعن له هو معلومة مهّمة جّداً:  ✤
لة شعواء عىل ابن الجنيد.. ولكن بعد وفاة الشيخ الشيخ املفيد حمل حم السيّد املرتىض املُلّقب بَعلَم الهدى يف الوسط الشيعي!!

 أقحم السيّد املرتىض فكر ابن الُجنيد يف الفكر الشيعي!! -الذي تأثّر بالفكر االعتزايل  -املفيد ح� صارْت املرجعية للسيّد املرتىض 

لجنيد يف الفكر الشيعي وأنّه كان يُرقّع يقول السيّد بحر العلوم، وهو يتحّدث عن السيّد املرتىض وأنّه هو الذي أقحم فكر ابن ا ❂
نقل البن الجنيد، يقول: (ومّمن يحيك قول أبن الجنيد، ويعترب ما يف اإلج�ع والنزاع ِمن القدماء السيد األجل املرتىض، فإنّه قد أكرث ال

 عنه واالعتذار عن ُمخالفته يف بعض املسائل)!!
 هم الشيطان، وخدعتهم أمور كث�ة أخرى)!(وأكّرر أنّه ال بسوء نية، وإّ�ا عل�ؤنا خدع

أنّنا بٌرش خطاؤون، وإلبليس ُسلطاٌن علينا.. وخصوصاً عىل عل�ء الدين! ألّن العل�ء إن فسدوا حقيقة تتعامى عنها الشيعة، وهي:  ✤
ً وليُخ فسدْت األّمة!! طّط وليعمل بالتأث� عىل فهل يرصف إبليس وقته عىل شخٍص ال يُؤثّر إّال عىل نفسِه! أم يذهب ليرصف وقتا

قطعاً سيذهب إبليس إىل املرجع ويشتغل عىل املرجع، ويخدع املرجع!  شخص (هذا الشخص حين� يُخطىء األّمة بكاملها ستعرث؟!)
 وأدّل دليل عىل ذلك هذه األقوال التافهة للمراجع التي قُرأْت عىل مسامعكم يف هذا الربنامج ويف برامج أخرى!



بنيه املراجع املُعارصون هو استمرار للبناء الذي بناه املراجع السابقون، وأنتم تُالحظون كيف تُبنى األمور! ح� أنتقد البناء الذي ي ●
 ذلك، يُعترب ذلك كُفراً!!

ت، بالنسبة للُمؤسسة الدينية ال شأن يل بها؛ ألّن مصالح املؤسسة الدينية تقتيض أن يقولوا ذلك (مناصب، وأموال، وتوريث مرجعيا• 
 وشهرة وُسلطة....) وإىل غ� ذلك!

أّما الشيعة فقد عصفْت الصنمية برؤوسهم، وأعمْت أبصارهم وبصائرهم، وأصّمت أس�عهم وقلوبهم!! وهذه الصنمية نقلها إبليس • 
 إىل الشيعة من السقيفة (فإّن أتباع منهجية السقيفة يُصنّمون الصحابة عىل كّل حال)!!

وقفة عند حديث أيب حمزة الثّ�يل مع اإلمام الّصادق يف [معا� األخبار]: (قال أبو عبد الله عليه الّسالم: إيّاك والرئاسة، وإيّاك  ✤
 يعني عرفُت أنّك تنها� عن طلب الرئاسة والزعامة، -أن تطأ أعقاب الرجال، فقلُت: جعلُت فداك: أّما الرئاسة فقد عرفتها 

إّال مّ� وطئُت أعقاب  -من العلم  -ف� ثلثا ما يف يدي  -أي تبعُت العل�ء وأهل العلم وتعلّمت منهم  -اب الرجالوأّما أن أطأ أعق
 )!إيّاك أن تنصب رجالً دون الُحّجة فتصّدقه يف كّل ما قالالرجال، فقال: ليس حيث تذهب، 

نعه الشيعة!! ينصبون رجاًال ُدون الحّجة، ويُصّدقونهم يف كّل هذا الذي حّذر مه اإلمام عليه السالم يف الرواية هو بالضبط الذي تص
 يشء (يف الفتاوى ويف التحليل السيايس ويف تقييم األشخاص وتقييم املناهج الفكرية.. ويف كّل يشء)!!!

تبه برضاه لتوثيق ذلك حين� تقوم األدلّة والحقائق عىل فساد صهْر املرجع أو ابن املرجع.. واملرجع يُصدر بياناً منُه أو ِمن مك ■
الصهْر أو ذلك الولد أو ذلك الوكيل! كيف تُصّدقون ذلك بعد قيام األدلّة عىل فساد أولئك ؟! أنتم تُصّدقون توثيق املرجع املخالف 

تنصب رجالً للحقائق؛ ألّن عقولكم أكلتها الصنمية! وهذا ما يُحّذر منه اإلمام الصادق عليه السالم يف الرواية ح� يقول: إيّاَك أن 
 دون الحّجة فتُصّدقه يف كّل ما قال!

وقفة عند حديث اإلمام الصادق عليه السالم يف [ معا� األخبار ]: (قال أبو عبد الله عليه السالم: يا سفيان إيّاك والرّئاسة، ف�  ✤
العلم  -أن يُذكر ويُقصد ويُؤخذ عنه طلبها أحد إّال هلك، فقلت له: جعلُت فداك .. قد هلكنا إذاً، ليس أحد منّا إّال وهو يحّب 

 )!إّ�ا ذلك أن تنصب رجالً دون الُحّجة فتصّدقه يف كّل ما قال، وتدعو الناس إىل قوله، فقال: ليس حيث تذهب إليه، -والفكر
 اإلمام هنا يتحّدث عن هالك الدين، عن الضالل، عن العاقبة السيئة، عن النهاية السوداء!!

منه األمئة يف نصب رجل دون الحّجة، ودعوة الناس إىل قوله هو بالضبط ما تقوم به مكاتب املراجع (بأوالدهم وهذا األمر الذي حّذر 
وأصهارهم) وما يقوم به وكالء املرجعية، وطَلَبة الحوزة، واألخطر من أولئك: خطباء املنرب الحسيني، ألّن منابرهم ُمنترشة عىل طول 

كنة! كّل هؤالء يدعون الناس إىل قول ذلك املرجع (س) أو (ص) يعني تصديقه يف كّل ما يقول.. السنة يف كّل األزمنة ويف كّل األم
ويُعلمون الناس أن يرفضوا أّي انتقاد للمرجع، بل يُعلّمون الناس هذه القاعدة: أن إذا سمعتم أي شخص ينتقد املراجع فاعلموا أنّه 

يقودون الناس بهذه الصنمية إىل الهالك!! وهذا هو املنهج األبرت، ألنّه يبرت ضال، وعميل وكافر... إلخ!! فهم بحسب كالم املعصوم 
العالقة في� بينكم وب� إمام زمانكم! ويخيط لكم عالقة جديدة مع شخص عادي.. أنتم تضعون له األلقاب، ولو تعيشون معه يوماً 

 واحداً يف بيتِه لوجدتم أنفسكم أفضل منه!!

هذه ُحسينيّاتكم التي عُلّقْت فيها صور للمرجع (س) أو املرجع (ص).. أسألكم جميعاً: لو أّن أحداً : أنا اآلن أسأل الحسيني� ✤
إن مل تعتدوا عليه اعتداًء واضحاً بحيث  انتقد رموزكم، انتقد صنمكم وعجلكم هذا الذي نصبتموه عجالً برشياً، ماذا ستقولون؟!

 حسينية، وستُحارصونه من كّل مكان، حتّى تُخرجوه، وتنفرون منه!!يُرضب ويُهان، فسوف لن تفسحوا له مجاالً يف ال

هل يُنتقد املرجع أو ال؟! إذا كان الجواب ال �كن أن يُنتقد .. فهذا هو الذي حّذرت منه الروايات!! (نصب رجل السؤال هنا:  ■
لصنمية التي قتلتكم، وستقتلكم إن أدركتم اإلمام هذِه هي ا دون الحّجة، وتصديقه يف كّل كالمه، بحيث ال يُقبل فيه أّي نقد أبداً)!

 الحّجة وأنتم عىل هذا الحال!! أو ستقتل أوالدكم وأحفادكم ألنّكم تُورّثونهم هذِه الصنمية بقصٍد وِمن دون قصد!!

ال معارص عىل مثل ابن الُجنيد عندنا املئات عىل طول التأريخ الشيعي منذ بدايات عرص الَغيبة الكربى وإىل يومنا هذا! ومث ✤
 محّمد حس� فضل الله!ذلك: 

فقد صار جزءاً مقبوالً يف الواقع الشيعي! يف البداية صارت له عملية رفض.. وهي غ� حقيقية (فنفس العل�ء الذين انتقدوه، رجعوا 
سياسية وغ� ذلك!  ووقعوا يف أحضانه مرّة أخرى، وهم يقولون بنفس أقوله!!) القضية كانت موجة شعبية وإعالمية وفيها أبعاد

 ولكنّه اآلن صار ُجزءاً من الواقع الشيعي! وبعد سنوات سيكون قوله هو القول املُقّدم!!
 عل�ً أّن محّمد حس� فضل الله ليس املثال الوحيد املعارص.. بل يوجد غ�ه كث�ون!

املرتىض لقب (علم الهدى) فيُصّدق هذا الكالم وزير عبّايس ناصبي يرى يف املنام أّن أم� املؤمن� هو الذي أطلق عىل السيّد  ✤
ويُنسب إىل أم� املؤمن� ِمن دون البحث عن أصل القّصة وصّحتها!! والسبب ألّن القّصة فيها مدح للعل�ء! فح� ُ�دح السيّد 

 املرتىض يفتح باباً ملدح بقيّة العل�ء واملراجع!
 ون اإلشكاالت حولها وعىل صّحة سندها عمالً بقذرات علم الرجال!!يف ح� أّن أحاديث أهل البيت يُشكّكون فيها ويُث� 



وقفة عند رواية اإلمام الباقر عليه السالم يف كتاب [اختيار معرفة الرجال] املعروف بـ[رجال الكّيش] والتي يتحّدث فيها عن  ✤
: ارتّد الناس إال ثالثة نفر: -ام الباقر عليه السالم اإلم -ارتداد الناس بعد واقعة السقيفة: (عن أيب بكر الحرضمي قال: قال أبو جعفر 

-يعني انحرف شيئاً ما ومال عن الطريق ثُّم رجع  -سل�ن وأبو ذر واملقداد قال: قلُت: فعّ�ر؟! قال: قد كان جاض جيضة ثّم رجع 
 ! ثّم قال: إّن أردَت الذي مل يشك ومل يدخله يشء فاملقداد،

أي  -أّن عند أم� املؤمن� اسم الله األعظم، لو تكلّم به ألخذتهم األرض، وهو هكذا، فلُبّب  -عارض  -قلبه فأّما سل�ن فإنّه عرََض يف 
أي هذا  -حتّى تُركْت كاللسعة، فمّر به أم� املؤمن�، فقال له: يا ابا عبد الله هذا  -أي ُرضبت رضباً شديداً  -وُوجئْت ُعنُقه  -قُيّد 

 ، بايع، فبايع،-الذي طرأ يف قلبك الشعور  -من ذاك  -الرضب
 وأّما أبو ذر فأمره أم� املؤمن� بالسكوت، ومل يكن يأخذه يف الله لومة الئم، فأىب إّال أن يتكلّم، فمّر به عث�ن فأمر به..)

 حتّى مقداد الذي ُمدح، فقد قال فيه رسول الله صّىل الله عليه وآله هذه الرواية : ✤
  عىل ِمقداد لكفر، يا مقداد لو عرض علمك عىل سل�ن لكفر)!!(يا سل�ن لو ُعرض علمَك 

 إذاً ما ِمن أحٍد حتّى هؤالء (سل�ن واملقداد وعّ�ر وأيب ذر) هكذا يتحّدث عنهم األمئة.. فال تستطيع أن تنصبهم (أي سل�ن واملقداد
هؤالء ِمن أهل الحقائق وأصحاب البصائر! ف� بالك بعل�ئنا وعّ�ر وأيب ذر وأمثالهم) ال تستطيع أن تنصبهم دون الحّجة! مع أّن 

 الذين ال �لكون ِعل�ً! والذين ال يصل ُعل�ؤنا إىل ذرّة تراب يف أحذيتهم! الكامل فقط الحّجة بن الحسن!
م إىل ُرواة حديثهم إذا أردتم أن تعرفوا دينكم فاعرفوا دينكم ِمن مناهج آل ُمحّمد صلوات الله عليهم ولذلك صاحب األمر أرجعك

 فإذا انقطعوا عن حديث أهل البيت فال حّجية لهم!! -ما داموا يروون حديث آل محّمد  -
 هؤالء العل�ء الذين ينتقصون من فاطمة هل تكون لهم الحّجية؟! وهل ينطبق عليهم هذا الوصف أنّهم رواة حديث أهل البيت؟!

 ه السالم: (اعرفوا منازل الرجال منّا عىل قدر رواياتهم عنّا).أذكّركم يف األخ� برواية اإلمام الصادق علي ✤
 وكذلك وصيّة اإلمام الهادي عليه السالم ألبناء ماهويه ح� سأال اإلمام عّمن يأخذان معامل دينه�، فقال له� اإلمام عليه السالم:

 ه� كافوك� إْن شاء الله تعاىل).(اصمدا يف دينك� عىل كّل متٍ� يف ُحبّنا، وكّل كث� القدم يف أمرنا، فإنّ 
 


