
 122الحلقة  -برنامج [ الكتاب الناطق ] 
 13ظالمة فاطمة يف املكتبة الشيعية ق  - 39ج  -لبيك يا فاطمة 

 1437ذى القعدة  29م ــ 2/9/2016الجمعة: 

 الحلقة وما تقّدم ِمن حلقات وما سيأيت بعدها ِمن حلقات أخرى هي يف مضمون مالمح (املنهج األبرت). ✤
والذي يبدو ِمن تتبّع الحقائق، وِمن دراسة الواقع أّن (املنهج الكوثري) منهج مطموس يف ساحة الثقافة الشيعية، خصوصاً يف أجواء 

 املرجعية والحوزة العلمية الدينية) املؤسسة الدينية الشيعية الرسمية (يف أجواء
 املنهج الكوثري منهج مطموس، ويف أحسن األحوال له وجود باهت!

أّما املنهج األبرت فهو الذي يتحرّك بقّوة ورسعة واضحة، ويف هذه الحلقات أتحّدث عن أهّم مالمحه، وِمن أهّم مالمحه: الصنمية  ✤
دينية الشيعية الرسمية، وابتُليْت بها املرجعية الشيعية، وابتَُيل بها الشيعة عموماً (يف القوية الشديدة التي ابتُليت بها املؤسسة ال

ُحسينيّاتهم، ومساجدهم، ومدارسهم، ومكتباتهم وكُتبهم وفضائياتهم، وسائر شؤوناتهم األخرى) !! والزال الحديث يف مظاهر 
بْت بأطنابها يف كّل أجزاء العقل الشيعي الجمعي، بحيث بات وتفاصيل هذا امللمح الخط� (الصنمية القوية الشديدة) التي رض

 العقل الشيعي الجمعي ال يستطيع أن يلتفَت �نًة أو يرسى ألنّه قد ُحبس يف هذا القمقم القذر (قمقم الصنمية املقيتة).

 لد اإلمام الهادي عليه السالم،وصل الكالم بنا يف يوم أمس إىل مثال رضبته لكم ومل أكمل الحديث فيه، في� يرتبط بتأريخ مو  ✤
وإّ�ا ُسقت هذا املثال ألنني قد بيّنت أّن مراجعنا قد رفسوا حديث اإلمام الهادي، وقّدموا قول الطربي يف قضيّة التاسع من ربيع 

 األّول!

ي ينقله املحّدث الشيخ وقفة عند كتاب [مفاتيح الجنان] عند أحد األدعية التي يُستحب قراءتها يف كّل يوم ِمن شهر رجب، والذ ✤
 عبّاس القّمي عن كتاب [مصباح املتهّجد وسالح املُتعبّد] لشيخ الطائفة الطويس، يقول املحّدث القّمي:

: الّلهم إّ� اسألَك  -السف� الثالث  -أنّه خرج ِمن الناحية املقّدسة عىل يد الشيخ أيب القاسم  -أي الشيخ الطويس  -(وروى الشيخ 
 رجب محّمد بن عّيل الثا� وابنه عيل بن محّمد املنتجب وأتقرّب به� إليك خ� الُقرب). باملولودين يف

 اإلمام الحّجة يُّرصح يف الدعاء بشكل واضح أّن اإلمام الهادي ُولد يف شهر رجب.. وإذا رجعنا إىل كُتب املواليد وكُتب الِس�، فهناك
 اك َمن يقول بأنّه ُولد يف الخامس ِمن شهر رجب!َمن يقول أنّه ُولِد يف الثا� ِمن شهر رجب، وهن

بحسب علمي واطّالعي مل ترد روايات رصيحة عن األمئة يف تأريخ ميالد اإلمام الهادي إّال هذا النّص الذي ورد عن إمام زماننا عليه 
ة بشكل واضح ويحتفلون مبيالد اإلمام السالم، والذي يُّرصح فيه بوالدة إمام زماننا يف شهر رجب، ولكن الشيعة يخالفون اإلمام الحجّ 

 الهادي يف ُمنتصف شهر ذي الحّجة!! فكيف تفهمون هذه القضيّة؟!

قضية ُمخالفة الشيعة لإلمام الحّجة يف مسألة تأريخ ميالد اإلمام الهادي تُشبه قضية تأريخ هجرة النبي يف صحيح البخاري! ففي  ●
ّول، بين� املُسلمون أطبقْت كلمتهم عىل أّن بداية التأريخ الهجري هي يف شهر صحيح البخاري هجرة النبي هي يف شهر ربيع األ 

 محرّم، فكيف ذلك؟!! (املنهج األعوج هو هو، فهذه األّمة أّمة ُمتحّ�ة ضالّة ك� جاء يف كل�ت األمئة عليهم السالم)!

ِمصداق ِمن املصاديق (أّن اإلمام الحّجة يقول يشء، والشيعة حين� أقول أّن الواقع الشيعي ُمهيأ لالعرتاض عىل اإلمام الحّجة، فهذا  ●
 بشكل رصيح تُخالفه يف قوله)!

ِح� يُحتفل مبيالد اإلمام الهادي يف ُمنتصف شهر ذي الحّجة، فهذه إساءة أدب مع اإلمام الحّجة.. فهل يفرح اإلمام الهادي حين�  ●
 غ� اليوم الذي حّدده لكم إمام زمانكم؟! تُسيؤون األدب مع اإلمام الحّجة، وتحتفلون يف يومٍ 

 إخبار اإلمام الحّجة بتأريخ ميالد اإلمام الهادي جاء يف (صيغة دعاء) وهذا يُش� إىل أّن القضية أكرث أهميّة! ●

الدينية، وهي  املُشكلة يف (قضيّة تأريخ ميالد اإلمام الهادي) ليسْت عند عاّمة الشيعة فقط، وإّ�ا املشكلة موجودة عند املؤسسة ■
موجودة يف كتاب مفاتيح الجنان أيضاً!! فالشيخ عبّاس القّمي يُورد دعاء (الّلهم إّ� اسألَك باملولودين يف رجب) عن الشيخ الطويس، 

بعض عن السف� الثالث، عن الناحية املقّدسة.. ولكنّه يُعلّق ويقول يف نفس كتابه املفاتيح: (يف اليوم الثا� ِمن هذا الشهر عىل 
هـ) إذا كُنت أيّها املحّدث القّمي قد أوردَت دعاء اإلمام الحّجة الذي 212الروايات كانت والدة اإلمام عّيل النقي عليه السالم سنة 

 يُّرصح فيه بأّن ميالد اإلمام الهادي يف شهر رجب، ف� معنى قولك (عىل بعض الروايات) إذاً؟!
قّمي ليس دقيقاً، يعني أّن رواية والدة اإلمام الهادي يف شهر رجب غ� مؤكدة!! وإذا كان هذه العبارة تُوحي بأّن كالم املُحّدث ال

هناك َمن يقول أّن عبارته (عىل بعض الروايات) تُش� إىل رواية الخامس ِمن شهر رجب، فهو مل يُرش إىل ذلك يف كالمه.. وإّ�ا انتقل 
الحّجة! أضف أنّنا إذا ذهبنا إىل تفاصيل شهر ذي الحّجة يف [مفاتيح الجنان]، نجد  ُمبارشة إىل ميالد اإلمام الجواد يف العارش ِمن ذي

هـ)!! يعني يقطع وال 212املحّدث القّمي يقول بشكل قاطع: (اليوم الخامس عرش: ميالد اإلمام عيل النقي، وكانت والدته سنة 
الم يف املؤسسة الدينية، ويف مكاتب املراجع، ويف الحوزة يستخدم عبارات تفيد االحت�ل كتعب� (عىل بعض الروايات)!! وهذا الك

 العلمية، ويف الفضائيات والحسينيات، وعند الخطباء، وعند الشيعة عموماً!!



منطقياً يُحّدثك بعض املؤرّخ� أّن والدة اإلمام الهادي يف الخامس عرش ِمن شهر رجب، ومؤرّخ� آخرين يقولون أّن ميالد اإلمام  ●
، ونحن عندنا دعاء يُؤيّد املؤرّخ� الذين قالوا بأّن الوالدة يف شهر رجب.. فل�ذا الطائفة بكلّها تذهب لِمخالفة إمام يف شهر رجب

 زمانها، وتذهب وراء أناس �شون بطريقة معوّجة ؟!! 

دّو الزهراء (عمر بن وهذه القضيّة يف ُمخالفة املعصوم هي بعينها التي جرْت مع املؤسسة الدينية يف موضوع تأريخ مقتل ع✤
 ك� مّر يف حلقة يوم أمس! -الخطاب)، فقد تركوا قول اإلمام الهادي، وذهبوا وراء قول الطربي 

هـ وهي السنة التي قُتِل فيها  23] تحت عنوان أحداث وتأريخ سنة 2يقول الطربي يف كتابه [تأريخ الطربي تأريخ األمم وامللوك :ج
 ُعمر بن الخطّاب.. يقول:

 سنة ثالث وعرشين..)  -من ذي الحّجة  26يعني يف اليوم  -عمر ريض اللَّه عنه يوم األربعاء ألربع لياٍل بقَ� ِمن ِذي الحّجة  (طُعن

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

 أّن مقتل عمر بن الخطّاب يف اليوم التاسع ِمن ربيع األّول!
 املُنافق، ويوم ذهاب ُسلطان املُنافق)!!وح� يُعّدد أم� املؤمن� أس�ء هذا اليوم، فإّن ِمن جملة األس�ء التي يذكرها: (ويوم قتل 

 فهذا كالم اإلمام الهادي.. عل�ً أنّه عندنا روايات أخرى يف نفس املوضوع لكنّها عُلسْت!! وسأش� إليها.

ع األّول، لو افرتضنا أّن األوائل كالشيخ املفيد مل يعرثوا عىل رواية اإلمام الهادي عليه السالم التي تتحّدث عن يوم التاسع من ربي ■
ف�ذا عن الروايات التي رواها الشيخ الصدوق بهذا الخصوص؟ هل هي األخرى مل يرها الشيخ املفيد؟! صحيح أّن روايات الشيخ 
الصدوق عن يوم التاسع ِمن ربيع ليسْت موجودة بأيدينا اآلن، ولكّن السيّد ابن طاووس قرأ هذه الروايات.. والسيّد ابن طاووس 

 قرون!! فهل يُعقل أّن السيّد ابن طاووس رأى روايات الصدوق وقرأها، ومل يرها الشيخ املفيد؟! 3يخ املفيد بـجاء بعد وفاة الش
والغريب أّن السيّد ابن طاووس مع أنّه قرأ روايات الشيخ الصدوق يف مناسبة التاسع من ربيع األّول وأنّه قُتل فيها عمر بن الخطاب، 

 قوله الطربي! والسيّد الخويئ باملثل أيضاً!إّال أنّه يف رأيه ذهب إىل ما ي

] وهو يُعلّق عىل كالم صاحب العروة الوثقى ح� تحّدث 9إذ يقول السيّد الخويئ يف كتاب [ التنقيح يف رشح العروة الوثقى : ج ■
 عن األغسال املستحبّة وذكر من بينها غسل يوم التاسع من ربيع األّول .. فالسيّد الخويئ يعلّق عىل كالم صاحب العروة فيقول:

عيد اتّفق يف هذا اليوم وإن كان معروفاً عند العوام، إّال أن التأريخ أثبت وقوعه يف السادس والعرشين (عىل أن كون سبب هذا ال
ء ِمن ذي الحجة فليُالحظ) !! يعني أّن كالم اإلمام الهادي ال معنى له وكالم الطربي هو املُقّدم!! وهذا الكالم عليه أكرث مراجع وعل�

 قلّدونهم!! ولذلك عّوام الشيعة يف معتقداتهم أفضل ِمن مراجع الشيعة!!الشيعة مبا فيهم املراجع الذين تُ 

وقفة عند ما يقوله السيّد ابن طاووس يف كتابه [إقبال األع�ل] تحت عنوان: فصل: في� نذكره من حال اليوم التاسع من ربيع  ✤
 األّول يقول:

عة ِمن العجم واإلخوان يُعظّمون الرسور فيه، ويذكرون أنّه يوُم ، ووجدنا ج�رواية عظيمة الشأن(اعلم أّن هذا اليوم وجدنا فيه 
هالك بعض َمن كان يهون بالله جّل جالله ورسوله، ومل أجد في� تصفَّحُت ِمن الكتب إىل اآلن ُموافقًة أعتمد عليها للرواية التي 

 رويناها عن ابن بابويه تغّمده الله بالرضوان..) إىل أن يقول:
كان  -أي الخليفة الثا�  -يف أن قتل َمن ذُكِر  -أي الصدوق  -ُ�كن أن يكون تأويل ما رواه أبو جعفر ابن بابويه  (أقول : وإن كان

يوم تاسع ربيع األّول لعّل معناه أّن السبب الذي اقتىض عزْم القاتل عىل قتل َمن قَتل، كان ذلك السبب يوم تاسع ربيع األّول، فيكون 
 تل أْصل القتل، و�كن أن يُسّمى مجازاً بالقتل،اليوم الذي فيه سبب الق

ل وُ�كن أن يُأوَّل بتأويل آخر، هو أن يكون توّجه القاتل ِمن بلده إىل البلد الذي وقع القتْل فيه يوم تاسع ربيع األّول، أو يوم وصو 
 القاتل إىل املدينة التي وقع فيها القتل كان يوم تاسع ربيع األّول،

ّول أّن الخرب بالقتْل وصل إىل بلد أيب جعفر ابن بابويه يوم تاسع ربيع األّول، فألنّه ال يصح؛ ألّن الحديث الذي رواه وأّما تأويل َمن تأ 
 ابن بابويه عن الصادق َضِمن أنَّ القتل كان يف يوم تاسع ربيع األّول فكيف يصح تأويل أنّه يوم بلغ الخرب إليهم)

ة وصفها أنّها عظيمة الشأن، يرويها الشيخ الصدوق، والرواية تقول أّن الخليفة الثا� قُتل يف السيّد ابن طاووس عنده رواية عن األمئ
قوله اليوم التاسع ِمن ربيع األّول.. ولكن السيّد ابن طاووس يقول أنّنا ُ�كن أن نُأّولها حتى تكون موافقة ملا يذكره الطربي!!! وقطعاً 

ل الخط!! أليس الشيطان يعبث بالسيّد ابن طاووس هنا؟! إذا كان الشيطان يعبث املوجودة عىل طو دودة السقيفة هذا بسبب 
ف� بالك باملراجع الذين ال �لكون من (واحد إىل  -الذي ابتعد عن الزعامة واملرجعية وتفّرع للعبادة والطاعة  -بالسيّد ابن طاووس 

 واألخ�س وغ� ذلك، كيف ال يعبث بهم الشيطان؟! ترليون) من تقوى وورع السيّد ابن طاووس! وإّ�ا هّمهم الزعاّمة

 (صور علْس حديث أهل البيت يف الواقع الشيعي) ✤



)، ورواية الشيخ الصدوق النوع األّول ِمن أنواع العلْس الذي تعرّض له حديث أهل البيت عليهم السالم وهو العلس (الّلفظي ■
ل عىل العلس الّلفظي.(أّن الرواية بنفسها تُْعلَس، فال نجد لها لفظاً وال أثراً التي يتحّدث عنها السيّد ابن طاووس عُلسْت! وهذا مثا

لشيخ يف الكُتب!!) عل�ً أّن الكث� ِمن الروايات التي رواها الشيخ الصدوق قد ُعلسْت!! بل ُعلسْت بعض كُتبه الكب�ة جّداً بالكامل!! فا
وكاله� للشيخ الكليني، كتاب الرسائل وكتاب األحالم كتاب ُعلِس بالكامل! أيضاً ) هذا المدينة الِعلْمالصدوق عنده كتاب كب� اسمه (

 ُعلس هذين الكتاب� بالكامل!!

وهناك كُتب ُعلِس قْسم كب� منها، مثل: كتاب تفس� العيّايش، وتفس� اإلمام العسكري أيضاً ُعلِس أكرثه، ومل تبَق منه ِسوى بقايا!  ■
 يّها السيّد الخويئ باإلعدام، وتبعه العل�ء يف ذلك!!وحتّى هذه البقايا حكم عل

 وكذلك كتاب [ُسليم بن قيس] أيضاً ُعلِس، والبقيّة الباقية منه حكم عليها السيّد الخويئ وأرضاب السيّد الخويئ بالضعف.
معروفة وموثوقة عندهم، وهو أّما تفس� [عّيل بن إبراهيم] فألنّهم ال يستطيعون أن يقدحوا يف عّيل ابن إبراهيم لكونه شخصية 

 يقول يف كتابه أنّه ال يروي إّال عن الثقات، لذلك علسوا تفس�ه بأن قالوا أّن هذا التفس� ليس تفس� عّيل بن إبراهيم!!

واية الذي ك� صنع السيّد ابن طاووس ح� تأّول املعنى الواضح للر النوع الثا� ِمن الَعلْس يقوم به العل�ء هو (تحريف املعا�)،  ■
معاٍن يذكره اإلمام ِمن أّن الخليفة الثا� قُتِل يف اليوم التاسع ِمن ربيع األّول.. فيتأّول السيّد ابن طاووس كالم املعصوم الواضح إىل 

 رين!منها: أّن السبب الذي أّدى إىل قتل الخليفة الثا� حدث يف التاسع ِمن ربيع األّول!! وتأويالت أخرى بعيدة ذكرها عل�ء آخ

 أال تُالحظون أّن هناك برنامج ُمعد لتحطيم حديث أهل البيت عليهم السالم، وهذا الربنامج يُنّفذه املراجع والعل�ء بأنفسهم؟! ●

أال تُالحظون أن ظالمة فاطمة (الظالمة مبا هي ظالمة) تُثار الشكوك حولها! والشؤون املُرتبطة بهذه الظالمة (مثل قضيّة التاسع  ●
 األّول) أيضاً الشكوك ُمثارة حولها!! ألّن الزهراء هي التي دعْت عىل قاتلها! فالشكوك ُمثارة حولها!! ِمن ربيع

والسؤال هنا: ملاذا الشكوك دامئاً حول أهل البيت؟! ملاذا مل يشك السيّد الخويئ يف قول الطربي؟! ملاذا تعامل مع قول الطربي وكأنّه 
 ِمن املُسلّ�ت؟!

ح� كان يف الكويت، وكان الّلقاء يف منزل الشيخ محّمد بالشيخ محّمد جمعة (وقفة يتحّدث فيها الشيخ الغزّي عن لقاء جمعه  ■
جمعة.. يف هذا الّلقاء دار حديث ب� الشيخ محّمد جمعة وب� الشيخ الغزّي، نقل فيه الشيخ محّمد جمعة محاورة دارْت بينه وب� 

هب الشيخ محّمد جمعة لزيارة السيّد السيستا�.. فكان الشيخ محّمد جمعة يسأل السيّد السيستا� عن السيّد السيستا� ح� ذ
رأيه يف املجالس يطرحها، فكان ردّ السيّد السيستا� أّن هناك ُمشكلة موجودة عند الخطباء جميعاً، وهي أنّهم ح� يتحّدثون عن 

 جرت باقي األمئة، فإّن حديثهم فيه ُمبالغة كب�ة وليس صحيحاً!!! ظالمة الزهراء وعن ظالمة الحس� واملصائب التي
ويقول الشيخ محّمد جمعة أنّه دخل مع السيّد السيستا� يف نقاش، وسأل السيّد عن رأيه وما الذي يُريده بالضبط؟ فقال له السيّد 

قة الكربى وكذا باقي املعصوم� عليهم السالم) املفروض السيستا�: املفروض أّن الخطباء عىل املنابر ال يذكرون (في� يتعلّق بالصّدي
 أنّهم ال يذكرون إّال ما كان صحيحاً ِمن جهة السند!!

وقطعاً كتاب [ُسليم بن قيس] ليس صحيحاً بحسب قذارات علم الرجال، وكذلك األمر بالنسبة لبقيّة الكتب التي تحّدثْت عن ظالمة 
ل اإلمامة] للطربي، وكذلك ما جاء ِمن روايات الظالمة يف كتاب [بحار األنوار] وكتاب [عوامل الزهراء وظالمة العرتة مثل كتاب [دالئ

ح�  -وقد تحّدثْت عن ذلك يف الحلقات املاضية  -العلوم] فكّل هذه الروايات هي ليسْت صحيحة بحسب قذارات علم الرجال! 
وهو ِمن تالمذة السيّد الخويئ، وما الذي صنعه بروايات  تحّدثُت عن صاحب كتاب [مرشعة بحار األنوار] للشيخ آصف ُمحسني

 ظالمة الزهراء عليها السالم يف كتابه!!

أنه يُريد من الخطباء أن يذكروا من الروايات فقط ما صّحْت أسانيده فالنتيجة من كالم السيّد السيستا� يف هذا الحوار هي:  ■
 هم لن يذكروا شيئاً من الظالمة؛ ألّن قذارات علم الرجال تنسف الظالمة بالكامل!وفقاً لقذرات علم الرجال الناصبي!! وهذا يعني أنّ 

 عل�ً أّن هذا الرأي الذي ذكره السيّد السيستا� ليس خاّصاً بِه، وإّ�ا هو رأي بقيّة املراجع!!
ات سيقولون أنّها ضعيفة!! وهذا بل إنّه حتّى أولئك الذين يتباكون ويبكون ويُقيمون مجالس العزاء، ح� تسألهم عن هذه الرواي

يُضّعفون هذِه الروايات وينسفونها نسفاً، وِمن الناحية العملية  -ك� يُسّمونها  -هو الضالل بعينه! (فهم ِمن الناحية العلمية 
 والطقوسية يُقيمون املجالس ويبكون مع عوّام الشيعة!!)

ملمح الصنمية هو ُج�ٌع ملالمح وتفصيالت وتشّعبات كث�ة.. ويف نفس الوقت ُ�كن للمراقب وللُمتتبع وللمدقق يف األمور أن  ✤
 يتلّمس هذا امللمح (الصنمية) بشكل واضح يف الوسط املرجعي، والحوزوي، ويف الوسط الشيعي عموماً بكّل فعالياته وأنشطته!

! هناك ضعف واضح يف عقيدة الرباءة يف املؤسسة الدينية (ضعف عقيدة الرباءة) ن أتحّدث عنه هو: الذي أريد أ امللمح الثا�  ✤
 الشيعية الرسمية! فعند عاّمة الشيعة الرباءة أقوى ِمن مراجعهم، ِمن عل�ئهم، ِمن حوزتهم، وِمن مؤسستهم الدينية!

ووكالء املراجع والحوزات، وعىل مستوى املؤسسات اإلعالمية، وعىل لكن يف املؤسسة الدينية الشيعية الرسمية (عىل مستوى املراجع، 
مستوى الحسينيات واملساجد وسائر األنشطة األخرى) هناك ضعٌف واضح يف الرباءة.. وهناك فراغ كب� جّداً يف الرباءة! ولذلك ما 



تتبّع املطاعن التأريخية التي ذُكرْت يف كُتب القوم، وما يُطرح اآلن ِمن معا� الرباءة املُتمثّلة باالجهار واالشهار بالّلعن والُسباب وبِ
يُقام ِمن طقوس تُعّرب عن البُغض والِحقد ُعّد ِمن املُبالغة يف الرباءة بسبب ضعف الرباءة يف الواقع الشيعي السيّ� يف املؤسسة 

 رباءة!الدينية!! مع أّن هذه األمور التي ذكرتُها ليسْت هي الرباءة، وإّ�ا هي حاشية ال

(طلُب املعارف ِمن غ� طريقنا أهل البيت ُمساوٌق إلنكارنا) .. وبعد ذلك ُ�كن أن الرباءة الحقيقة هي الرباءة الفكرية والعلمية  ●
اءة!! تتنزّل إىل طقوس وإىل لعن، وإىل تتبّع تأريخي. إذا مل تكن املناهج الفكرية والعلمية ُمربّأة ِمن الذوق الناصبي فال معنى لهذه الرب 

 نعم هي أفضل ِمن عدم وجودها، ولكنّها ال مُتثّل الرباءة الحقيقية!

بُْغض أعداء أهل البيت يشء ممدوح، ولعن أعداء أهل البيت يشء ممدوح، وهو ذكٌر ِمن األذكار املمدوحة، وكذلك تتبّع التأريخ  ●
تهم يشء ممدوح.. ولكن األولوية ليست لهذه العناوين، ملعرفة مطاعن أعداء أهل البيت يشء ممدوح، ُمجادلة املُخالف� ألجل هداي

 وإّ�ا األولوية للرباءة الِفكرية والعقلية والوجدانية، وهذا هو ما تتحّدث عنه الزيارة الجامعة الكب�ة.

أ منهم إذاً؟! هذه إذا مل يكن اإلنسان نظيفاً ِمن أفكار املُخالف� وأحاديثهم وعلومهم وبديهيّاتهم وقواعدهم، فكيف يكون قد تربّ  ●
 الرباءة براءة سطحية ال معنى لها! نعم إذا أردنا قياسها إىل براءة املؤسسة الدينية فهي أفضل ِمن براءة املؤسسة الدينية قطعاً؛ ألنّ 

كالّلعن والبُغض املؤسسة الدينية ال أقول براءتُها ضعيفة.. وإّ�ا ال توجد عندها أساساً براءة فكرية وعلمية!! (وأّما براءة الطقوس 
 وإظهار املطاعن فهذه الرباءة ضعيفة يف املؤسسة الدينية، وتُعطى لها ُمربّرات شيطانية).

ا.. وح� وهذا امللمح (ضعف الرباءة) هو ِمن أبرز ُمشّخصات املنهج األبرت! فاملنهج األبرت إّ�ا كان أبرت ألنّه يبرت عقيدة الرباءة ويُشّوهه
إنّه تُبرت معها بشكل أوتوماتييك عقيدة الوالية! وأوضح شاهد عىل ذلك صورة الزهراء عليها السالم يف املكتبة تُبرت عقيدة الرباءة، ف

الشيعية (فهي صورة برتاء عىل مستوى الوالية وعىل مستوى الرباءة) ك� مّر يف الحلقات املاضية! والسبب ألّن املكتبة الشيعية تتبّع 
 مالمح املنهج األبرت!

ندنا مراجع يُظهرون الرباءة ويلعنون ظاملي الزهراء، ولكنّهم يتمّسكون بعلم الرجال، وعلم الدراية، وعلم األصول، وقواعد هناك ع ■
التفس� الناصبي ويتمّسكون بعلم الكالم، يتمّسكون بأصول الدين الخمسة التي جاؤوا بها ِمن األشاعرة املعتزلة، يتمّسكون بهذه 

 تفصيالً!! (فهؤالء يضحكون عىل أنفسهم)!الثقافة الخاطئة جملًة و 
). فاإلمام الباقر عليه السالم يقول: (ذُروة األمر وِسنامه وِمفتاحه وباب األشياء ورضا الرحمن تبارك وتعاىل الطاعة لإلمام بعد معرفته

 فاملعرفة هي املقّدمة أوالً، وبعد ذلك تأيت التطبيقات القولية والفعلية والنفسية.

لكاظم عليه السالم يقول: (أفضُل العبادة بعد املعرفة انتظار الفرج) يعني أّن األمر األّول هو املعرفة، فال معنى النتظار واإلمام ا ●
 الفرج ِمن دون معرفة.

إذا كان الشيعي يتصّور أّن مطاعن أعداء أهل البيت هي يف هذه الن�ذج املذكورة يف كُتب القوم فقط، فهذا ليس بشيعي.. ألّن  ■
 لوالية والرباءة يرتبط أحده� باآلخر.ا

ة، الرباءة ُمقّدمة للوالية ك� أّن الوضوء مقّدمة للصالة.. فاألصل هو الوالية، وك� أّن الوضوء يُشرتط بقاءه واستمراريته أثناء الصال 
 الثابتة عىل طول الخط هي الرباءة الفكرية!فكذلك هي الرباءة يجب املحافظة عليها واستمراريتها عىل طول الخط! واملراد من الرباءة 

الذي فتك باملؤسسة الدينية الشيعية الرسمية (علم الرجال، وعلم الدراية وعلم األصول، وعلم الكالم، وقواعد التفس� الناصبي)  ■
أو ضعُفْت إىل حّد كب�..  هذه األمور هي التي فتكْت باملؤسسة الدينية الشيعية الرسمية فانعدمْت عندها الرباءة يف بعض األحيان

 بين� عاّمة الشيعة ليسوا ُمبتل� بهذه القذرات، لذلك حالة الرباءة عندهم أقوى! وإن كانوا بالنتيجة هم أتباع املؤسسة الدينية، فهم
 يأخذون منها!

 بقية الحديث يف الحلقة القادمة. ✤
 


