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 1437ذى القعدة  28م ــ 1/9/2016الخميس: 

الحديث يف هذه الحلقة والحلقات املتقّدمة والتي ستليها يف مالمح املنهج األبرت الذي يتحرّك يف الوسط الشيعي، خصوصاً يف  ✤
 أجواء املؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، يف أجواء (املرجعية الشيعية، الحوزة العلمية، املواكب والحسينيات والهيئات، خطباء املنرب،

 اإلسالمية واملعاهد واملدارس والكلّيات اإلسالمية، الفضائيات، ويف الجّو الثقايف عموماً).دكاترة العلوم 

َمن يرصد حركة هذا املنهج ِمّمن يهتمون بهذا األمر، فإنّه سيُالحظ حركة واضحة وقوّية جّداً! ولذا فالحديث عن مالمح هذا  ●
ما أجريته ِمن بحث وِمن إلقاء ضوء عىل األقل عىل [املكتبة الشيعية] والتي املنهج األبرت بعد أن وصلنا إىل نتيجة واضحة ِمن خالل 

 أنّها مكتبة برتاء ألنّها أنتجْت صورة مبتورة للزهراء صلوات الله عليها!! -بالحقائق والوثائق  -تبّ� لنا 

وسط الشيعي (الصنمية)! والزال الحديث يف هذه الحلقات املتأّخرة سلّطُت الضوء عىل ملمح مهم ِمن مالمح املنهج األبرت يف ال ✤
 عن الصنمية، أحاول أن أُمللم الحديث يف هذه الحلقة، يك أرشع يف تناول امللمح الثا� ِمن مالمح املنهج األبرت.

 ) هناك صنمية قويّة يتحرّك من خاللها املنهج األبرت يف مواجهة منهج الكوثر!الصنمية القوية( ●
 حرّك بقّوة ومبا �تلك ِمن إمكانات ماّدية وِمن مدد برشي. (فالشيعة عموماً يف خدمة هذا املنهج األبرت)!املنهج األبرت هو الذي يت

ِمن أبرز مالمح (الصنمية القوية) التي تجلّت بوضوح يف الواقع الشيعي هو أّن الصنميّ� يجعلون الخطأ صواباً!! فح� يُخطئ  ●
تبّ� عجزه وفشله يُحوّلون فشله وعجزه إىل ُمعجزة، وح� يُيسء ويُغرق كث�اً يف اإلساءة صنمهم يجعلون خطأه صواباً، وح� يعجز وي

ً ُمفّوهاً ومنطيقاً ال يُشّق له ُغبار! وح� ً ال يستطيع الكالم يجعلون منه خطيبا  تتحوّل اإلساءة إىل حسنة، وح� يكون فاشالً وعييا
 ظ� له! (هذه الصنمية التي جرّت الويالت عىل شيعة أهل البيت عليهم السالم)!يغرق يف السفاهة والجهل يجعلون منه حكي�ً ال ن

يف الحلقة املاضية كان الحديث عن الشيخ املفيد، ويف أثناء حديثي عن الشيخ املفيد مررُت عىل عّيل بن بابويه القّمي، وعىل  ✤
كيف أّن هؤالء يُخطئون أخطاء فادحة، ولكنّهم يف نفس الشيخ الصدوق، وعىل العالّمة الحّيل.. مررت يف هذه األجواء والحظتم 

 الوقت لن يكونوا بعيدين عن دائرة إمامهم.

قد يقول قائل: ِمن عل�ءنا أيضاً ح� يُخطئون أخطاًء فادحة فهم لن يكونوا بعيدين عن دائرة إمامهم! وأقول: ال دليل عندنا عىل  ■
بن الحكم) فأحاديث األمئة موجودة.. وح� كان الحديث عن (الشيخ املفيد  ذلك.. فالشخصيات التي مرّت الحديث عنها (كهشام

هم وعّيل بن بابويه، وابنه الشيخ الصدوق، وعن العالّمة الحّيل) هؤالء الرموز بأيدينا من األدلّة واملعطيات ما يجعلنا نطمّنئ إىل مسار 
أنّني يف هذا الربنامج ويف غ�ه ال أتحّدث عن عواقب الناس، وهذا  وإىل عواقبهم، أّما اآلخرون فنحن نتّمنى أن يكونوا كذلك. عل�ً 

 الربنامج ليس للحديث عن هؤالء الشخصيات، وإّ�ا جئُت بهم أمثلة ألبّ� لكم منطق أهل البيت يف التعامل مع األشخاص.

الكربى] للمحّدث النوري، والتي ينقلها  ) يف كتاب [جنّة املأوى يف ذكر َمن فاز بلقاء الحّجة يف الَغيبة12وقفة عند الحكاية ( ✤
 املحّدث النوري عن املوىل السل�يس وهو ِمن خواص السيّد مهدي بحر العلوم.

 يقول: -يف الفرتة التي عاشها يف مكّة  -يف هذه الحكاية يُحّدثنا السل�يس عن السيّد مهدي بحر العلوم ح� كان يف مكّة 
فيرشبه، ثّم  -أي شيشة  -بح ويأيت إىل الدار فيجلس يف القبّة املُختّصة به ونأيت إليه بغليان (وكان دأبه أن يطوف بالبيت بعد الصُ 

يخرج إىل قبة أخرى تجتمع فيها تالمذته ِمن كّل املذاهب فيُّدرس لكّل عىل مذهبه. فلّ� رجع ِمن الطواف يف اليوم الذي شكوته يف 
فإذا بالباب يدقه أحد، فاضطرب أشّد االضطراب وقال يل: ُخذ الغليان وأخرْجُه ِمن  أمسه نفود النفقة وأحرضُت الغليان عىل العادة،

، ففتَح الباب ودخل شخٌص جليل يف هيئة األعراب -أي اآلداب العرفية  -هذا املكان، وقام خارجاً عن الوقار والسكينة واآلداب 
سكنة، وأشار إيلَّ أن ال أقرّب إليه الغليان. فقعدا ساعًة يتحّدثان ثّم وجلس يف تلك القبّة وقعد السيّد عند بابها يف نهاية الذلّة وامل

 قام، فقام السيّد ُمرسعاً وفتح الباب وقبّل يده وأركبه عىل جملِه الذي أناخه عنده ومىض لشأنه...).
وال أشّك يف منزلة السيّد بحر العلوم، السيّد مهدي بحر العلوم ُوفّق للقاء اإلمام الحّجة مرّات عديدة، وهذه القضيّة أنا ال أشّك فيها 

 ك� يقول السل�يس؟! -ولكن أنتم تالحظون هذه الصورة: ملاذا السيّد مهدي بحر العلوم يُدمن عىل الشيشة 

 لو كان اإلدمان عىل الشيشة أمراً حسناً، فل�ذا السيّد مهدي يُّرص عىل السل�يس أن يُخرج الغليان ِمن املكان؟! ■

 هل اإلمام الحّجة يُحّب هذا األمر (تدخ� الشيشة) أو ال؟!: السؤال هنا ●
 إذا كان اإلمام الحّجة يُحب هذا األمر فل�ذا يُحاول السيّد مهدي أن يتجنّب هذا األمر وهو يشء يُحبّه اإلمام؟! 

ئفة يف عرصه، وكان يف محرض (عل�ً أنّني هنا ال أتحّدث عن شخص ِمن عاّمة الناس وإّ�ا أتحّدث عن شخص هو مرجع ملراجع الطا
الحّجة بن الحسن عليه السالم.). هذه الحادثة تنقل لنا معنى الهناة (أي نقاط الضعف) يف س�ة عظ�ئنا! وبالنسبة يل أرى هذه 

 الّلقطة َمعيبة يف حياة السيّد مهدي بحر العلوم!

 ، وهو تلميذ الشيخ املفيد)املرتىض َعلَم الهدىالسيّد (وقفة عند شخصية أخرى يف الواقع املرجعي الشيعي:  ✤



 ] للعالّمة األميني يف س�ة وتأريخ السيّد املرتىض املعروف بـ (عَلَم الهدى)، جاء فيه:4وقفة عند ما جاء يف كتاب [الغدير: ج ■
حّمد بن الحسن بن عبد الرحيم مرض أبا سعيد مُ  -العبّايس  -وذلك أّن الوزير  -أي يف أيّام مرجعيته  - 420(ولّقب بعلم الهدى سنة 

وَمن يف تلك السنة، فرأى يف منامه أم� املؤمن� عليه السالم يقول له: قْل لَعلَم الهُدى يقرأ عليك حتّى تربأ. فقال: يا أم� املؤمن� 
 قبويل لهذا الّلقب شناعة عّيل، َعلَم الهدى، فقال: عّيل بن الحس� املوسوي، فكتب إليه، فقال ريض الله عنه: الله الله يف أمري فإنّ 

 عليه السالم)-فقال الوزير: والله ما كتبُت إليك إّال ما أمر� به أم� املؤمن� 
وأّن سيّد األوصياء لّقب السيّد املرتىض بَعلَم الهدى!! لن أعرتض عىل ذلك، ولكنّي أقول:  -حسب ما يّدعي  -مناٌم رآه الوزير العبّايس 

ث أهل البيت عليهم السالم تنسفونها نسفاً!! وهذا الكالم تقبلون به!! بدليل أنّكم ح� تذكرون السيّد املرتىض يا مراجعنا.. أحادي
ا دامئاً تُلّقبونه بـ(َعلَم الهدى).. إذا كانت هذه القضيّة غ� موثوقة عندكم فل�ذا تعتمدون هذا الّلقب؟ مع أّن القضية ال تعدو رؤي

هل هو صادق أم كاذب!! الّذي حدا يب أن أقرأ عليكم هذه الرُؤيا هو (الحس� بن الحّجاج) الشاعر الشيعي رآها وزير عبّايس ال نعلم 
 املعروف املعارص للسيّد املرتىض، وله قّصة ُمرتبطة بالسيّد املُرتىض، ُمرتبطة بالصّديقة الكربى عليها السالم.

] للم�زا محمد باقر املوسوي الخوانساري، والتي نقل فيها 3نّات :جوقفة عند ترجمة الحس� بن الحّجاج يف كتاب [روضات الج ✤
مناماً عن الحس� بن الحجاج. وهو شاعر شيعي معروف.. شاعر شديد الِشعر، ورمّبا كان كث�ٌ ِمن ِشعره يف املجون والخالعة، وكان 

 ذلك دأباً للشعراء يف ذلك الوقت، خصوصاً يف أيّامه!
عبّايس يُعرَف بإبن ُسكّرة الهاشمي، وهو ِمن أحفاد الدوانيقي! (من أبناء عّيل بن محّمد املهدي ابن  الدوانيقي).. وهو يُعارصه شاعر 

أيضاُ ُعرف بأشعار املجون واألح�ض والخالعة، لكنّه كان شديد الّلسان عىل الصّديقة الطاهرة يف أشعاره، كان ينظم الشعر يف ذّم 
 الحس� ويف ذّم الصّديقة الطاهرة!! يُحاول أن يُقلّل ِمن شأنهم بقدر ما يتمكّن!أم� املؤمن� والحسن و 

 مّ� جاء يف هذا الكتاب.. يقول صاحب [روضات الجنّات] وهو ينقل مناماً عن الحس� بن الحّجاج: ■ 
ه�: ُمحّمد بن قارون السيبي وعّيل و  -أي ينتقصان من شعره  -(أنّه كان يف زمان ابن الحجاج رجالن صالحان يزدريان بشعره كث�اً 

بن الزُرزور السورايئ، فرأى األخ� منه� ليلة يف الواقعة كأنّه اىت إىل روضة الحس�، وكانت فاطمة الزهراء حارضًة هناك، مستندًة 
س يف مقابلها يف الزاوية ظهرها إىل ركن الباب الذي هو عىل يسار الداخل، وسائر األمئة إىل موالنا الصادق عليهم السالم أيضاً جلو 

قائم ب� أيديهم، قال  -الذكر  -ب� رضيحي الحس� عليه السالم وولده األكرب الشهيد ُمتحّدث� مبا ال يُفهم، وُمحّمد بن قارون املُقّدم 
ن قارون: أال تنظر إىل الرجل السورايئ: وكنُت أنا أيضاً غ� بعيد عنهم، فرأيُت ابن الحّجاج مارّاً يف الحرضة املُقدسة، فقلُت ملُحّمد ب

ِمثل املُغضبة:  -أي محّمد ابن قارون  -كيف �ّر يف الحرضة ؟ فقال وأنا ال أُحبّه حتّى أنظر إليه، قال: سمَعْت الزهراء بذلك فقالْت له 
ِمن ب� األمئة عليهم السالم بأنَّ َمن  أّما تُحّب أبا عبدالله أي ابَن الحّجاج ؟ أحبّوه فإنّه َمن ال يُحبّه ليس ِمن شيعتنا، ثّم خرج الكالم

 ال يُحب أبا عبد الله فليس مبؤمن)!
هذه رؤيا، قد تكون صحيحة وقد ال تكون صحيحة.. ولكن مثل� ُصّدقْت ُرؤيا ذلك الوزير الناصبي، وترتّب عىل ذلك أن لُّقب املُرتىض 

 بَعلَم الهدى، وصارْت القضية معروفة وثابتة وواضحة!

أساساً ليسْت أصالً، وال أساساً يُبنى عليه، لكنّها ُمبّرشات ك� سّ�ها رسول الله صّىل الله عليه وآله.. ومعنى ُمبّرشات املنامات  ✤
ها يعني فيها نسبة ُجزئية ِمن املعلومات التي ُ�كن أن يُنتفع بها.. فال تكون ُحّجة وبُرهاناً ألّن فيها نسبة جزئية من املعلومات سّ� 

 باملُبّرشات (وقطعاً هذا خاص باملنامات الصادقة فقط)!رسول الله 

 وقفة عند رؤيا أخرى أيضاً يف كتاب [روضات الجنّات] ُمرتبطة بحادثة حصلت للحس� بن الحّجاج والسيّد املرتىض. ✤
فح�  -يف النجف  يعني قام بعملية إع�ر -مسعود بن بويه الديلمي جّدد بناء الحرضة العلوية، وكذلك أتّم سور مدينة النجف 
وكان هو الحاكم يف العراق مع وجود الخليفة  -كُمل بناء الحرضة الَعلَوية والقبّة قد ُجّصصت بالجّص، فجاء مسعود الديلمي البويهي 

وكان قد  ، وحرض معه العل�ء (املرجع األعىل السيّد املُرتىض) وأُقيم احتفال، وِمن ُجملة الحارضين: الُحس� بن الحّجاج،-العبّايس 
 هيّأ قصيدة جميلة جّداً ومشهورة التي تبدأ بهذا البيت (يا صاحب القبّة البيضاء يف النجِف * َمن زار قربَك واستشفى لديَك ُشفي)

يف هذه القصيدة ابن الحّجاج كان يرّد عىل ابن ُسكّرة في� كان ينظمُه يف االنتقاص ِمن الزهراء صلوات الله عليها، فح� وصل إىل 
 األبيات التي يرد فيها عىل ابن ُسكّرة يف انتقاصه للزهراء، نهرُه املرجع األعىل نهراً شديداً، ومنعُه أن يُكمل القصيدة!!! هذه

اإلمام يف املنام وهو يقول: ال ينكرس خاطرك، فقد  -ابن الحجاج  -يقول صاحب [روضات الجنّات]: (فلّ� جّن عليه الّليل رأى  ■
الهُدى يعتذر إليك، وال تخرج إليه فقد أمرناه أن يأيت دارك فيدخل عليك، ثّم رأى السيّد املرتىض يف تلك الّليلة أن  بعثنا املرتىض َعلَم

النبي صّىل الله عليه وآله واألمئة جلوٌس حوله، فوقف ب� أيديهم، فسلّم عليهم فلم يُقبلوا عليه، فعظُم ذلك عنده فقال: يا موايلَّ 
الكم فبَم استحققُت هذا منكم؟ فقالوا: مبا كرسَت خاطر شاعرنا أيب عبد الله بن الحجاج، فتميض إىل منزله أنا عبدكم وولدكم ومو 

، فقام املُرتىض ِمن ساعته ومىض إليه، فقرع عليه باب -أي ما يحتاج إليه  -وتعتذر إليه، ومتيض به إىل ابن بُويه وتُعرّفه عّ� ينتابه 
عثك إّيل أمر� أن ال أخرَج إليك، فقال نعم سمعاً وطاعة لهم، ودخل عليه ُمعتذراً، ومىض به إىل ُحجرته، فقال: يا سيّدي الذي ب

 ، وقّص القّصة عليه ك� رأياه فكرمه، وأنعم عليه وأمره بإنشاد القصيدة يف تلك الحال، فأنشد القصيدة بكاملها)-ابن بُويه  -السلطان



  بن الحّجاج) إىل أن يصل إىل األبيات التي رفض السيّد املُرتىض أن تُقرأ وهي:(وقفة قراءة أبيات ِمن هذِه القصيدة للحس�
 قْل البن ُسكّرة ذي البُخل والَخرَِف *عن ابن حّجاجٍ قوالً غ�َ ُمنحرِف 

 يا ابَن البغايا الزوا� العاهرات وَمن * سلقلقيّاتهم قد ِحضن ِمن َخلَِف 
 َي منَك عىل متك� ُمنتصِف يا َمن هجا بضعة الهادي لْنئ نشبْت * كفا

 وتستمّر األبيات عىل هذا املنوال.. رد عىل ابن ُسكّرة يت�ىش مع ِشعره!!

لو كان موقف السيّد املُرتىض سلي�ً يف منعه لقراءة هذه األبيات، فل�ذا حدث ما حدث ِمن منام البن الحّجاج وِمن مناٍم للسيّد  ●
 م أنفه!!املُرتىض، وقراءة هذه القصيدة كاملة رغ

 إىل أن يقول: ■
 تنفي والَء عّيل يابَن زانيٍة * وتبتغي بََدالً ِمن أحسِن الَسلَِف 

 وقفة عند أبيات ِمن قصيدة أخرى البن الحّجاج يردُّ فيها عىل ابن ُسكّرة، فيقول: ■
 ف� وجدَت شفاًء تستفيد به * إالّ ابتغاءك تهجو آل ياس�ِ 

 امرئ لهج بالنصِب مفتونِ  فكان قولك يف الزهراء فاطمة * قول
 عّ�تها بالرحا والزاد تطحنه *  ال زال زادك حبّاً غ� مطحونِ 
 وقلَت إّن رسوَل الله زّوجها * مسكينًة بنَت مسكٍ� ملسك�ِ 

 كذبَت يا بن التي باب أستها سلُس * اإلغالق بالّليل مفكوُك الزراف�ِ 
 بُحور الُخرِّد الع�ِ  ستُّ النساء غداً يف الحرش يخدُمها * أهل الجنان

هذه الحلقة والتي قبلها ِمن الحلقات وأنا أُحّدثكم عن مالمح املنهج األبرت وأخذُت أّول ملمح (الصنمية القوية) والصنمية هي  ✤
د األخرى لها مالمحها، ولها شؤونها وُشعبَها. أعتقد أّن هذه املُجريات والتفاصيل والحوادث التي نقلتُها عن الحس� بن الحّجاج والسيّ 

 حّدثنا عن واقع شيعي الزال يحمل هذه الس�ت وهذه الخصائص إىل هذه الّلحظة التي نعيش فيها.املُرتىض تُ 

 املحّدث النوري.وقفة عند لقطة أخرى، لقطة آخذها من حياة:  ✤
استُشهدْت املحّدث النوري شغلته قضيّة أنّه وجد للزهراء أكرث ِمن تأريخ لشهادتها فأراد املحّدث النوري أن يُحّدد بالضبط متى 

الزهراء. الغريب أّن مناسبات أهل البيت عليهم السالم (الوالدات والشهادات) وردْت فيها روايات عديدة.. فل�ذا وضع املحّدث 
 النوري عقله يف قضيّة الزهراء؟! قطعاً هذا سوء التوفيق من جهة، ورمّبا حتّى يكون هذا املوضوع تنبيهاً للشيعة!

شيعية هناك املُناسبة األربعينية للزهراء يف شهر ربيع الثا�، وهناك السبعينية وهي يف شهر ج�دى األّول، نحن عندنا يف الكتب ال ■
وهناك التسعينية وهي يف ج�دى الثا�! املحّدث النوري يُريد أن يُشّخص أي واحدة من هذه املناسبات التي تُعّد تأريخاً دقيقاً 

م! فجمع املصادر والكتب وتفرغ يك يكتب كتاباً يف هذه القضية (يُشّخص فيه بالضبط يف أي وحقيقياً لشهادة الزهراء عليها السال 
تأريخ استُشهدْت الزهراء عليها السالم) فاستمّر عّدة ليايل يف التحقيق والتنقيب.. ويف ليلة ِمن الّليايل تعب ونام، فرأى الصّديقة 

 شيعتي تُقيم مجاليس يف أكرث ِمن مناسبة؟!الكربى عليها السالم تقول له: ما الذي يُؤذيك أّن 
فاستيقظ من نومه وجمع أوراقه وكُتبه وجلس نادماً عىل ما قام به ِمن األمر!! هذه القضيّة رمّبا حدثْت ألجل الشيعة، فُمنع املحّدث 

ُ�نع ِمن كتابة هذا الكتاب.. فإّن النوري من تأليف هذا الكتاب! ورمّبا لخدمة الرجل الطويلة لحديث أهل البيت كان توفيقاً له أن 
املنع عن عمل سيئ هو ِمن التوفيق أيضاً.. (وهذه الّلقطة تُش� إىل أّن الزهراء قد ُغيّبْت ِمن منظومة العقيدة الشيعية)! فهناك 

ان (فاطمة القيّمة) عمل إبلييس ويُنّفذ هذا العمل ِمن خالل الرموز الشيعية (املراجع والعل�ء) وسيتضح لكم حين� نصل إىل عنو 
 وحينها سأعرض لكم األدلّة وسأتناول تأريخ األدلّة، وكيف أّن املؤسسة الدينية طمسْت هذه األدلّة التي تقود إىل الحقيقة.

] الذي هو عبارة عن مجموعة مجالس للشيخ املطهّري.. هذا الكتاب املشحون كتاب الشيخ ُمرتىض املُطهّري [الح�سة الحسينية ✤
ر البعيدة عن آل محّمد وقد قرأنا بعضاً منها، هذا الكتاب منهجيته بالضبط منهجية الشيخ الوائيل!! رمّبا يختلف يف بعض باألفكا

 الجهات، ولكن الخّط العام واملنهج هي منهجية الشيخ الوائيل، املنهجية األبعد عن منطق الكتاب والعرتة!!
)! ف� ِمن لؤلؤ ومرجانالكتاب عىل أساس كتاب بالفارسية للمحّدث النوري اسمه: ( الشيخ ُمرتىض ُمطهّري أساساً بنى أفكاره يف هذا

يل عامل إّال وله عرثات! وهذا الذي أُريد أن أقوله: أّن العل�ء لهم عرثات وزّالت، ولهم أخطاء كث�ة جّداً.. لذلك هذا التصوير التكام
 عىل س�ة النواصب يف تقديس الصحابة. والتقدييس للعل�ء واملراجع هذا مأخوذ من منهج السقيفة

] ألحد تالمذة السيّد الربوجردي حياة اإلمام الربوجردي وآثاره العلمية واتّجاهه يف الفقه والحديث والرجالوقفة عند كتاب [ ✤
 ).محّمد واعظ زاده الخراسا�وهو (

 تحت عنوان: أهميّة التعرّف عىل فتاوى أهل السنة، يقول املؤّلف:



يعتقد أنّه ُ�كن فهم روايات األمئة عليهم السالم وأقوالهم بشكل أفضل ِمن خالل ُمراجعة  -أي السيّد الربوجردي  -ستاذ (كان األ 
الروايات والفتاوى الشائعة ألهل السنة يف عرص أمئة أهل البيت عليهم السالم، وكان يقول أحياناً: ِفْقه الشيعة عىل هامش فقه أهل 

 سألكم سؤال: هذا منطٌق شيطا� أم رح��؟!السنّة..)!! فقط هنا أ 
 هل أحاديث املُخالف� صحيحة حتّى نجعلها هي األصل وهي املنت، ونجعل حديث أهل البيت حاشية عليها؟!

سيّد املُشكلة أّن هذا املنطق هو املنطق املوجود يف الحوزة العلمية يف قم والنجف عند تالمذة السيّد الربوجردي، وِمن أبرز تالمذة ال
 %!100الربوجردي يف العرص الحارض هو: السيّد السيستا�!! هذا منطق ُمعادي وُمنافر ملنطق أهل البيت 

أيضاً يقول املؤّلف الشيخ محّمد واعظ زاده الخراسا�: (عىل سبيل املثال ما رأيُت السيّد األستاذ يطرح مسألة الخالفة عىل اإلطالق  ■
 الدرس ويف خارج الدرس. بل سمْعته يف جلساته الخاّصة يقول: يف جلساته العاّمة والخاّصة، يف

لة "مسألة الخالفة ال جدوى فيها اليوم لحال املسلم�، وال داعي إلثارتها وإثارة النزاع حولها. ما الفائدة للمسلم� اليوم أن نطرح مسأ
 التي يجب أن نأخذ منها أحكام ديننا")!! َمن هو الخليفة األول؟ إّن املفيد لحال املسلم� اليوم هو أن نعرف املصادر

عل�ً أّن منهجيّة السيّد الربوجردي الزالت تعمل يف قم ويف النجف!! فالسيّد الربوجردي يُعترب ِمن األشخاص املُقّدس� جّداً وِمن 
 أصحاب الكرامات، ودامئاً يُذكر عىل املنابر يف إيران بالتقديس والكرامات واملعجزات واملناقب!!

أيضاً يقول املؤلّف: (وكان السيد األستاذ يتحّدث عن شيوخ األزهر ويتحّدث عن الشيخ محّمد عبده وغ�هم ِمن عل�ء أهل  ■
السنة بتقدير وإجالل، ك� أنّه كان يراجع دامئا كتاب [بداية املجتهد ونهاية املقتصد] البن رشد األندليس باعتباره ِمن أحسن الكتب 

. وطاملا رأيت الكتاب مفتوحاً أمامه عىل ِمنضدته. وتعرّف طُالبه -� املذاهب السنية وليس ب� الشيعة والسنة ب -يف الفقه املُقارن 
 عىل هذا الكتاب عن طريقه)!

هذه املرجعية هي نفسها التي حرّمت طباعة املجلّدات املتعلّقة بظالمة أم� املؤمن� والصّديقة الطاهرة صلوات الله عليه�، ِمن 
[بحار األنوار] والتي تكشف جرائم املُجرم� الذين قتلوا الصّديقة الطاهرة!! ملاذا هذا التحريم؟! إذا كنت أيّها السيّد الربوجردي كتاب 

 قد علّمَت طّالبك عىل كتاب [بداية املجتهد ونهاية املقتصد]، فل�ذا ال تعلّمهم عىل هذه األجزاء التي حرّمَت طباعتها؟!
 جتهد ونهاية املقتصد] كتاب هدى، واألجزاء التي حرّمَت طباعتها ِمن بحار األنوار كتاب ضالل؟!هل كتاب [بداية امل

قُتِل فيها ُعمر بن هـ وهي السنة التي  23] أحداث وتأريخ سنة 2وقفة عند كتاب [تأريخ الطربي تأريخ األمم وامللوك :ج ✤
سنة  -من ذي الحّجة  26يعني يف اليوم  -ء ألربع لياٍل بقَ� ِمن ِذي الحّجة . جاء فيه: (طُعن عمر ريض اللَّه عنه يوم األربعاالخطّاب.

 !ذي الحّجة 26عمر قُتل يف ثالث وعرشين..). إذن بحسب الطربي 

] وهو أحد األجزاء التي حرّم السيّد الربوجردي طباعتها ! (هذه 31رواية اإلمام الهادي عليه السالم يف كتاب [بحار األنوار :ج ✤
ية طويلة وُمفّصلة وهي منقولة عن أم� املؤمن� وعن رسول الله صّىل الله عليه وآله، وهي تقول بشكل رصيح وواضح وبّ� الروا

 )!أّن مقتل عمر بن الخطّاب يف اليوم التاسع ِمن ربيع األّول
 ِمن شهر ذي الحّجة؟) 26الخطّاب يف اليوم (ما هو موقف عل�ء الشيعة ِمن هذه املعلومة التي يذكرها الطربي أّن مقتل ُعمر بن 

ِمن تعليق عىل كالم صاحب العروة الوثقى ح� ] وما ذكره السيد الخويئ 9[ التنقيح يف رشح العروة الوثقى : جوقفة عند كتاب  ■
 يعلّق عىل كالم تحّدث صاحب العروة عن األغسال املستحبّة وذكر من بينها غسل يوم التاسع من ربيع األّول .. فالسيّد الخويئ

صاحب العروة فيقول: (عىل أن كون سبب هذا العيد اتّفق يف هذا اليوم وإن كان معروفاً عند العوام، إّال أن التأريخ أثبت وقوعه 
يف السادس والعرشين ِمن ذي الحجة فليُالحظ). فكالم السيّد الخويئ ُمطابق لكالم الطربي!! وهذا الكالم عليه أكرث مراجع وعل�ء 

ً للشيخ املفيد الذي قال بهذا الكالم أنّه مل تصل إىل يده رواية اإلما م الشيعة مبا فيهم املراجع الذين تُقلّدونهم!! إذا وجدُت ُعذرا
 الهادي عليه السالم! فِمن أين أجد عذراً لعل�ئنا الذين ذكروا هذه الرواية يف كتبهم ويعرفونها، ولكنهم يُخالفونها؟!!

 أخرى ِمن صور الواقع الشيعي عند الذين ألّفوا كُتباً يف مقتل عمر بن الخطاب) (وقفة عند صورة ✤

 ]فصل الخطاب يف تأريخ قتل ابن الخطّابوقفة عند كتاب [ ■
الكتاب مؤّلفه مل يكتب اسمه بشكل رصيح، وإّ�ا اسم ُمستعار فكتب: تأليف الشيخ أيب الحس� الخوئيني.. وحتّى اسم املطبعة غ� 

 الطباعة ردئية، والورق رديء، والتجليد رديء، ويُوزّع يف الّرس يف الخفاء!! ملاذا؟ الجواب: ألّن األمر يرتبط بالزهراء!!معروف، و 

] وهو أيضاً يتحّدث عن املناسبة (عن اليوم التاسع ِمن ربيع األّول)، وهو أيضاً تحت فرحة الزهراءوقفة عند كرّاس آخر عنوانه [ ■
 اسم ُمستعار!! ملاذا؟

ملاذا تُحارب املؤسسة الدينية الذي يتبنّى الرأي اآلخر؟! هذه الحرب شعواء قامئة ِمن الحكومات الشيعية، واألحزاب الشيعية، ومن 
 أال يكشف هذا عن كارثة كب�ة يف الوسط الشيعي؟!املرجعيات الشيعية !! ملاذا؟! 

ل لطباعتها.. يف ح� أّن أموال الخمس تُرصف وبأمر املرجعية العليا مثل هذه الكُتب املؤسسة الدينية ترفضها، وال تقّدم لها األموا
 لح�ية عل�ء النواصب!!!



يقول أّن السيّد السيستا� أمر برصف جزء ِمن أموال الخمس لح�ية مقطع فيديو: للسيّد حامد الخّفاف وكيل السيّد السيستا�:  ★
يّد السيستا� بشكل خاّص، وإّ�ا أتحّدث عن املؤسسة الدينية الشيعية الرسمية أعداء الزهراء!!! عل�ً أنّني هنا ال أتحّدث عن الس
 بشكل عام، وجئت بالسيّد السيستا� مثال فقط!

)!! [تأريخ اإلمام الحّجة يقول شيئاً.. واملؤسسة الدينية تذهب إىل يشء آخر(وقفة عند صورة أخرى ِمن صور الواقع الشيعي:  ✤
 ذج ومثال] ميالد اإلمام الهادي �و 

 وقفة عند احد األدعية التي يُستحب قراءتها يف كّل يوم ِمن شهر رجب، يف كتاب مفاتيح الجنان: ●
: الّلهم إّ� اسألَك  -السف� الثالث  -أنّه خرج ِمن الناحية املقّدسة عىل يد الشيخ أيب القاسم  -أي الشيخ الطويس  -(وروى الشيخ 

  الثا� وابنه عيل بن محّمد املنتجب وأتقرّب به� إليك خ� الُقرب)باملولودين يف رجب محّمد بن عيلّ 
أي اإلمام الجواد، ألّن محّمد بن عّيل  -الدعاء رصيح أّن اإلمام الهادي مولود يف شهر رجب.. فالدعاء يقول (محّمد بن عّيل الثا� 

) وهذا الدعاء دعاء معروف منقول عن -اإلمام الهادي عليه� السالمأي  -وابنه عيل بن محّمد املنتجب  -األّول هو اإلمام الباقر
السف� الثالث عن اإلمام الحّجة صلوات الله عليه، واملصدر كتاب [مصباح املتهّجد وسالح املُتعبّد] لشيخ الطائفة الطويس! واإلمام 

من شهر ذي  15أنتم تحتفلون مبيالد اإلمام الهادي يف الحّجة يُّرصح فيه بشكل واضح أّن اإلمام الحّجة ُولد يف شهر رجب.. فل�ذا 
حّجة الحّجة؟! أنا ال أعرتض عىل احتفال الشيعة باإلمام الهادي يف أّي وقت ِمن أيّام السنة.. وإّ�ا أعرتض عىل ُمخالفة الشيعة لإلمام ال

 يف تعي� تأريخ والدة اإلمام الهادي!!
لِس� أّن اإلمام الهادي ُولد يف منتصف ذي الحّجة.. ولكن هذا الكالم ال قيمة له أمام دعاء صحيح أنّه مذكور يف كُتب التأريخ وكُتب ا

اإلمام الحّجة.. حتّى لو فرضنا أّن القول بأّن والدة اإلمام الهادي يف ُمنتصف ذي الحّجة ورد عن املعصوم� عليهم السالم، فنحن 
 ام زماننا عليه السالم.مأمورين باألخذ بقول املتأخر، واملتأّخر هو قول إم

شهر رجب،  عل�ً أنّنا حتّى لو رجعنا لكُتب التأريخ والِس�، فإنّنا سنجد فيها أيضاً أّن اإلمام الهادي عليه السالم ولد يف اليوم الثا� ِمن
 وأيضاً ورد أنّه ُولد يف اليوم الخامس ِمن شهر رجب!

لهذا الحديث بقيّة تأتيكم يف حلقة يوم غد. ✤  


