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 1ضعف الرباءة ج  -  7مالمح املنهج االبرت ق  - 40ج  -لبيك يا فاطمة 

 1437ذى الحجة  1م ــ 3/9/2016السبت : 

املوضوع الذي أتناوله يف هذه الحلقة هو استمراٌر للحلقات املُتقّدمة، مالمح املنهج األبرت يف الواقع الشيعي! بعد أن تحدثُت  ✤
 عن امللمح األول ِمن مالمح هذا املنهج وهي (الصنمية القويّة الشديدة املقيتة البغيضة).

 وهو: (ضعف عقيدة الرباءة). -هايات الحلقة السابقة الذي بدأت الحديث حوله يف ن -وصلُت إىل امللمح الثا� 
وبيّنت ِمن أّن الرباءة الحقيقية ليست يف إظهار الّلعن أو ذكر مطاعن أعداء أهل البيت! أو يف إقامة بعض الطقوس وبعض املُ�رسات.. 

ن نتمّسك بنفس املنهجيّة التي جيء بها ِمن الرباءة الحقيقية هي الرباءة الفكرية الرباءة العلمية، ال أن نُظِهر الّلعن والطعن ونح
 أعداء آل محّمد صلوات الله عليهم.

 وبشكل دقيق: إذا كان الحديث عن الرباءة الِفكرية فإّن الرباءة الِفكرية يف الجّو الشيعي ليسْت ضعيفة بل هي ُمنعدمة!

الحوزة العلمية، ويف الكيانات الواضحة للمؤسسة الشيعية قلُت يف الحلقة املاضية من أن ضعف الرباءة ب� العل�ء، واملراجع، ويف  ✤
الدينية الرسمية أوضح بكث� ِمن ضعف الرباءة عند عاّمة الشيعة! والسبب واضح: ألّن عاّمة الشيعة ال عالقة لهم بتفاصيل املناهج 

تب املراجع وِعرب مجالس الخطباء، وعرب العلمية التي جيئ بها ِمن النواصب.. صحيح أن النتائج تصل إليهم ِعرب العل�ء، وِعرب كُ
بيانات الوكالء.. وهكذا، لكنّهم ليسوا عىل ُم�ّسة ُمبارشة! لذلك عقيدة الرباءة يف الوسط الشيعي العام أقوى ِمّ� هي عليه يف 

و الظهور بالرباءة، فهي املؤسسة الدينية الشيعية الرسمية خصوصاً عند الجّو املرجعي! وما كان ِمن املراجع يُعرف عنه التظاهر أ
 براءة لسانية، عاطفية، طقوسية شعائرية مشاعرية! ال عالقة لها باملنهجية والفكر والِعلم والعقل وأساس العقيدة!

فهو يف الوقت الذي يلعن أعداء منهج الكتاب والعرتة، يتمّسك بهذا املنهج نفسه.. ح� يُفّرس القرآن، فإنّه يحذو حذو الذين متّسكوا 
نهح الُعمري يف تفس� القرآن (إن كانوا يف الساحة الُسنية أو كانوا يف الساحة الشيعية)! ويحذو نفس الحذو يف استنباط األحكام بامل

الرشعية عىل طريقة الشافعي! هؤالء الذين يُظهرون الّلعن والطعن وُ�ارسون طُقوساً ُمعيّنة إلظهار الرباءة هم يُؤّسسون دينهم عىل 
 رة واملعتزلة! (أصول الدين الخمسة الذين جاؤوا بها ِمن األشاعرة واملُعتزلة)!أصول األشاع

هم أنفسهم يُثبّتون هذا يف كُتبهم، وهم يعتقدون بها ويُشيّدون أركان دينهم وأركان ُمعتقداتهم عىل هذا األساس.. بين� املُعتقدات 
ء هم نفسهم الذين يُظهرون البكاء عىل ظُالمة فاطمة ويُدافعون عن األساسية ال يُش�ون إليها ال ِمن قريب وال ِمن بعيد!! وهؤال 

ظُالمتها، هؤالء هم بأنفسهم يُخرجون فاطمة وينفون موقعيّتها من منظومة العقيدة الشيعية ك� يُريدها رسول الله واألمئة 
 املعصومون!

 عند فقهاء وعل�ء الشيعة:مثال عىل أّن عقيدة الرباءة عند عّوام الشيعة أفضل من عقيدة الرباءة  ✤
] وهو أحد أجزاء بحار األنوار التي حرّمْت املرجعية الشيعية طباعتها، والتي 31هو ما ذكره الشيخ املجليس يف [بحار األنوار :ج

 تشتمل عىل مضام� (الرباءة)! (وهذا دليل واضح جّداً عىل ضعف الرباءة عند املرجعية الشيعية).
طباعة هذه األجزاء ال عالقة لهم باملرجعيات أبداً !! فلو تُرك األمر عىل املراجع لَ� طُبعْت هذه الكُتب! فحتّى عل�ً أّن الذين أعادوا 

 الذين مل يقتنعوا مبوقف السيّد الربوجردي، فبحسب االحرتام للمراجع وبحسب التصنيم والتقديس سيبقى هذا األمر ُمستمرّاً !!
أي  -من بحار األنوار وهو يتحّدث عن اليوم التاسع ِمن ربيع األّول، يقول: (ما ذُكِر أّن مقتله  )31يقول الشيخ املجليس يف الجزء (

 كان يف ذي الحّجة، هو املشهور ب� فُقهائنا اإلمامية) ودليلهم يف ذلك هو قول الطربي! -الخليفة الثا� 
ر واألقطار يف زماننا هذا هو أنّه اليوم التاسع ِمن ربيع األّول ويف نفس الصفحة يقول الشيخ املجليس: (واملشهور ب� الشيعة يف األمصا

 وهو أحد األعياد). وأّما ُمستند الشيعة فهو الرواية املُفّصلة الواردة عن إمامنا الهادي عليه السالم، وقد مرّت اإلشارة إليها.
الطربي!! عل�ً أّن عاّمة الشيعة لو علموا أّن فقهاء  فعاّمة الشيعة يلتزمون بحديث أهل البيت، وعاّمة فقهاء الشيعة يلتزمون بحديث

الشيعة يس�ون خلف الطربي، فإنّهم يس�ون خلف فقهائهم ومراجعهم!! فالشيعة ليسوا حريص� عىل ُمتابعة اإلمام الهادي عليه 
قات سابقة أّن الشيعة هم شيعة العل�ء السالم، وإّ�ا يتصّورون أّن الفقهاء يُتابعون اإلمام الهادي عليه السالم!! (وقد بيّنت يف حل

املراجع وشيعة املؤسسة الدينية وليسوا شيعة ألهل البيت، وبيّنت أيضاً بالوثائق واألدلّة الدامغة كيف أّن إمام زماننا ُمرشّق ونحن 
 الشيعة ُمغّربون!!)

السبب: ألّن الشيعة أيضاً مخدوعون بقضية الرباءة أنا أركّز دامئاً عىل أّن الرباءة الحقيقية هي (الرباءة العلمية والفكرية) و  ✤
التي الّلفظية! فَمن يُظهر الّلعن والطعن يتصّورون أنّه عىل الرباءة التي يُريدها أهل البيت عليهم السالم! والحال أنّها ليسْت الرباءة 

 رية، وهذه لن تتحّقق إّال بالتايل:يُريدها أهل البيت عليهم السالم! الرباءة التي يُريدها أهل البيت هي الرباءة الِفك

 أوالً: بالتمّسك مبنهج الكتاب والعرتة، وذلك ِعرب فهْم القرآن ِمن خالل الِعرتة، وهذا األمر ليس موجوداً يف الساحة الشيعية، خصوصاً  ●
ث هنا عن كبار مراجع الشيعة الذين عند أولئَك الذين يُظهرون الّلعن والطعن! إنّهم ال يفهمون القرآن ِعْرب منهج العرتة! (وأنا أتحدّ 



هْم صاروا رموزاً للرباءة ِعرب التأريخ وليس فقط هذا املقطع الزما�)! فالرباءة لن تتحّقق إّال بالتمّسك مبنهج الكتاب والعرتة، ِعرب ف
 القرآن ِمن طريق العرتة.

نهجية التي يُريد أهل البيت أن نتّبعها (يف البحث ثانياً: بعد فهم القرآن ِمن طريق العرتة علينا أن نستنتج وأن نستخرج امل ●
العقائدي، والفقهي، والفكري، يف سائر التفاصيل األخرى..) ال أن نذهب إىل أعداء آل محّمد ونأيت مبنهجيّتهم ِعرب (علم الرجال، 

 والدراية واألصول وعلم الكالم وغ� ذلك)

م صلوات الله عليهم.. أن نعرف تفاصيل ودقائق ِس�تهم، فِمن دون معرفة تفاصيل ثالثاً: أن نُلّم إملاماً شامالً وواسعاً بس�ته ●
 ودقائق ِس�تهم لن نستطيع أن نفهم حديثهم حتّى لو استللنا القواعد واألصول!

ة. (وهذا بعد كّل هذا نقوم بعملية تطبيق عميل لفهم العقائد واستنباط الفتاوى واألحكام! من دون ذلك لن تحقق الرباءة الِفكري
املنطق ال وجود له يف املؤسسة الدينية الشيعية طُرّاً !! بل إّن هذا املنطق منطق مرفوض جملة وتفصيًال ِمن قِبل مراجعنا وعل�ئنا 

 وأساتذة حوزتنا)

 نقطة مهّمة البّد أن أُش� إليها، وهي أن التشيّع يف العامل له جناحان: ✤

 شيعة إيران. ●

 وشيعة العراق. ●
 بقيّة الشيعة حتّى لو كانوا أكرث عدداً ِمن هؤالء فإنّهم يكونون تبعاً (إّما لشيعة إيران، أو لشيعة العراق). عىل سبيل املثال:

الشيعة يف باكستان عددهم ليس قليالً.. ولكن رغم ذلك ال يُوجد تأث� لهم، مع أّن الوضع السيايس يف باكستان ليس ُمعانداً لهم! 
اسية الشيعية واالجت�عية كانت رشيكة للزعامات السياسية واالجت�عية الُسنيّة يف تأسيس دولة باكستان! ولذا فالزعامات السي

 هناك مساحة واسعة للشيعة يف الحكم يف دوائر الُحكم، ويف املواقع الحّساسة واملُهّمة للشيعة!
 يعة يف إيران، والشيعة يف العراق!الشيعة املُؤثّرون يف العامل (الذين لهم ثِقل، ولهم وجود) هم : الش

برغم أّن شيعة إيران أكرث عدداً ِمن شيعة العراق، وأكرث تحّرضاً وتطّوراً ومدنيّة من شيعة العراق.. بل حتّى ِمن جهة الكفاءات  ✤
الجمهورية اإلسالمية) (فشيعة إيران أكرث كفاءة ِمن شيعة العراق، وهذا ليس فقط يف زمان الجمهورية اإلسالمية، بل حتّى قبل زمان 
 إّال أّن شيعة العراق بعد سقوط النظام البعثي الصّدامي املُجرم كان لهم تأث� أكرث ِمن تأث� الشيعة يف إيران!

والسبب: ألّن العراق هو مهد التشيّع، وألن العراق هو عاصمة الحس�، وألّن العراق عاصمة عّيل.. لو مل تكن للعراق خصوصية ملا 
إىل العراق.. ولو مل تكن للعراق خصوصية ملا كانت هناك عاشوراء وكربالء، ولو مل تكن للعراق خصوصية لَ� كان يف بغداد جاء عٌيل 

َعلَ�ِن واضحان (الكاظم والجواد) عليه� السالم، ولَ� كان العسكريّان يف سامرّاء، ولَ� كانت الكوفة عاصمة ملهّدينا صلوات الله 
سلّط الضوء عىل الوضع الشيعي يف العراق، فذلك لخصوصيّته البالغة، ف� يجري يف الوضع الشيعي يف العراق له عليه. (لِذا ِح� أُ 

 تأث� عىل كّل الشيعة يف العامل).

من أوضح الصور الجليّة والبيّنة التي تُش� إىل ضعف عقيدة الرباءة، وتُش� إىل أّن املنهج األبرت منهج قّوي يف واقعنا الشيعي هي:  ✤
 (اإلخرتاق اإلخوا� والُقطبي للساحة الشيعية اإليرانية والعراقية والبقيّة بالتبع)!

اثاً فكرياً واضحاً حتّى عىل ُمستوى نفس التنظيم.. الذي ترك تُراثاً ِفكرياً واضحاً حسن البنّا ح� أسس اإلخوان املُسلم� مل يرتك تر  ■
هو سيّد قُطب! مع أّن سيّد قُطب مل يكن �تلك درجة تنظيمية عالية! فهو مل يكن مسؤوال يف اإلخوان املُسلم�، ألنّه أساساً مل يكن 

لعن ما يف االخرتاق اإلخوا� هو (التكوين الُقطبي)، وأنا اخرتُت هذه التسمية ألّن ُمتديّناً وإّ�ا تحّول بعد ذلك إىل الجّو الديني. فأ
تلقايئ سيدخل  اآلثار الُقطبية آثار ِفكرية، والِفكر واألفكار يُكّون بناءً نفسياً وثقافياً، وح� يتكّون البناء النفيس والبناء الثقايف.. فبشكل

 ن تكويٌن عقٌيل بسبب هذا املد وهذه اآلثار التي دخلْت يف تركيب العقل الجمعي.يف مكّونات العقل الجمعي، وبالتايل يتكوّ 

(وقفة أعرض لكم فيها مجموعة ِمن الصور تتعلّق باألجواء الشيعية (اإليرانية) ومدى ارتباطها بالجّو اإليرا� والقطبي، مع  ✤
 ا�! الذي ألعن ما فيه هو : التكوين الُقطبي)!تعليقات ُموجزة، تُحّدثكم هذه الصور ِمن أين جاءنا اإلخرتاق اإلخو 

 أفضل تعليق أعلّق بِه بعد عرض هذه الصور املُختلفة مع البيانات املوجزة، أقول:
 تلَك آثارنا تدّل علينا * فاسألوا بعدنا عن اآلثاِر!

ك الثقايف والدبلومايس اإليرا�! اسمه: وقفة عند كتاب [إيران واإلخوان املُسلم�] وهو دراسة املاجست� ألحد العامل� يف السل ✤
 إذ يقول تحت عنوان : سطور قبل املُقّدمة. يقول: -ك� أشار هو لذلك يف املقّدمة  -عبّاس خامه يار 

(خاّصة أّن هذا البحث هو يف الواقع رسالة ماجست� متّت ُمناقشتُها يف كليّة الحقوق والعلوم السياسية بجامعة طهران، وحصلْت 
 جة امتياز رشف...). وقد أتعبت نفسه كث�اً يف هذا الكتاب، فقد حاول أن يجمع املعلومات من مصادر كث�ة جّداً.عىل در 

 أيضاً يقول تحت عنوان: دار التقريب ب� املذاهب اإلسالمية: ■



مالحظة التوّجه الوحدوي الذي  (هيأ إنشاء هذه املؤسسة يف مرص وإيران األجواء املُناسبة للتعاون ب� الُسنة والشيعة، خصوصاً مع
كان يحمله زع�ء الطرف�، وقد جاء ظهور هذه املؤسسة بعد لقاء ب� ُممثّل� من املذاهب الُسنيّة األربعة املعروفة وُممثل� 

 الطائفت� الشيعيّت� اإلمامية والزيدية، وصدر عن هذا الّلقاء الب� التايل: 
يعتقد بالله ربّاً، ومبحّمد نبيّاً ورسوالً ال نبّي وال رسول بعده، وبالقرآن كتاباً وبالكعبة قِبلة وبيتاً  لقد اتّفقوا عىل أّن املُسلم هو َمن

ال عىل  -محجوجاً، وباألركان الخمسة املعروفة وباإل�ان بالبعث، وبالعمل مبا هو رضورٌي يف الدين، وكانت هذه األركان التي ذكرنا 
 املُجتمع� ِمن ُممثّيل السنّة مبذاهبهم األربعة املعروفة وب� ُممثيل الشيعة مبذهبيها: اإلمامية هي موضع اتّفاق ب� -سبيل الحرص
 والزيدية..).

للقاهرة..) إىل أن يقول: (وال يخفى أن اإلمام حسن البنّا  1954إىل أن يقول: (وقد أّدى ذلك إىل زيارة اإلمام نّواب صفوي سنة  ■
التقى املرجع الشيعي آية الله الكاشا�، وتباحث معه يف ُمختلف األمور، وكانت وجهات النظر  1948م ح� حّج بيت الله الحرام عا

 ُمتّفقة بينه�...)
عة إىل أن يقول: (وِمن هنا تأيت استضافة البنّا للشيخ محّمد القّمي (وهو ِمن كبار عل�ء الشيعة) فرتة غ� قص�ة يف املقّر األصيل لج�

 �..).اإلخوان املُسلم

 يقول: -أحد زعامات اإلخوان : وهو زعيم حركة النهضة يف تونس -أيضاً يقول وهو ينقل عن راشد الغنّويش  ■
 كانت امتداداً لتفك� اإلخوان..). -يف إيران  -(فضالً عن أن حركة نواب صفوي الفدائية 

ادة الحركة اإلسالمية ومنهم آية الله الكاشا� شأَْواً بعيداً، ثُّم ينقل عن كاتب آخر فيقول: (وبلغت موّدة اإلخوان املُسلم� لبعض ق ■
 حتّى يُقال إّن بعض اإلخوان يف ِمرص رّشحوهم لزعامة اإلخوان املسلم�..)

إىل أن يقول: (وعىل العموم فقد كان ِفكْر اإلخوان وخصوصاً أفكار سيّد قطب الثورية وتفاس�ه كث�ة الرواج ب� الشباب اإليراني�  ■
 الشيعة، ووجدت صدى طيّباً لها يف أوساط املُفكّرين والثّوار اإليراني� وِمن ثّم ترجموا إىل الفارسية يف السنوات التي سبقت الثورة
اإلسالمية الكث� ِمن مؤلّفات سيّد قطب ومحّمد الغزايل ومصطفى السباعي، وكان زعيم الثورة اإلسالمية الحايل آية الله الخامنئي قد 

 نفسه قبل الثورة اإلسالمية عدداً ِمن مؤّلفات سيّد قُطب..)ترجم ب

فيقول: (لقد راج أدب سيّد قطب وكذلك كتاب  -وهو أّول وزير يف إيران بعد انتصار الثورة  -ثُّم ينقل كالماً عن املُهندس بازركان  ■
ُمتعاطفاً مع اإلخوان، وبالطبع  -جمعة يف طهران أي السيّد محمود طالقا� وهو من أوائل أمئة ال -هيكل حياة محّمد وكان طالقا� 

 فقد أّدت هذه الكتابات إىل زيادة جّو األمل والرغبة وتحريك بعض الكُتّاب اإليراني�..).
هناك تفاصيل أيضاً يف الكتاب عن الوفود التي جاءت ِمن قبل اإلخوان لزيارة إيران.. إىل سائر التفاصيل األخرى الكث�ة التي ذكرها 

 اس خامه يار. (ُ�كنكم ُمراجعة الكتاب لالطّالع عىل تفاصيل كث�ة أوردها يف كتابه ال مجال لذكرها.. عبّ 
ولزيادة اإلطّالع ُ�كنكم أيضاً ُمطالعة كتاب عنوانه [أمئة الّرش اإلخوان والشيعة أّمة تلعب يف الخفاء] للمؤلّف : ثروت الخرباوي 

يف تنظيم اإلخوان املسلم� ولكنّه انشّق بعد ذلك! وكان انشقاقه قبل قضية تغي� النظام يف  الذي كان من الكوادر العليا البارزة
 مرص، وكتب عّدة من املؤلّفات تحّدث فيها عن أرسار وتفاصيل تنظيم اإلخوان املسلم� وعن تأريخهم وعن مالبساتهم.

هذه املعلومات املوجودة يف هذه الكتب صحيحة بالكامل،  (وقطعاً هو يف هذا الكتاب يتحّدث ِمن وجهة نظره، فأنا ال أقول أنّ 
 ولكن باملُجمل ُ�كن أن نستنتج ِمن خالل الوثائق والحقائق واألرقام واملعلومات والتفاصيل التي أوردها عالقة الشيعة باإلخوان).

إىل حقائق أّن اإلخوان اخرتقوا الشيعة أيضاً !  فالخرباوي ُيحاول يف كتابه أن يُبّ� أن الشيعة اخرتقوا اإلخوان، ويف نفس الوقت يُش�
ولكنّه يُريد أن يُبّ� أّن ِمن أكرب معايب اإلخوان هو دخول الشيعة يف جّوهم، ودخول الشيعة يف تنظي�تهم، ووجود عالقات قويّة 

 في� ب� الطرف�!

تُحّدث عن نفسها بنفسها عن مدى االخرتاق  هذه املعلومات املُقتضبة والّلقطات التي عرضتها لكم ِمن هنا ومن هناك هي ■
 اإلخوا� والقطبي إىل الحّد الذي يُرّشح اإلخوان مرجعاً شيعياً إيرانياً لزعامتهم!)

 (وقفة عند اإلجواء الشيعية يف العراق) ✤
العريب أسوأ بكث�، ألّن األدبيات ستالحظون ِمن خالل هذه الوقفة أّن األمر هو هو، وأّن التأث� اإلخوا� القطبي يف الجّو الشيعي 

ح والكتب والتسجيالت والثقافة عربية.. واإليرانيون الذين تأثّروا باملّد اإلخوا� والقطبي هم الذين لهم معرفة باللّغة العربية.. صحي
 يف نسختها األصلية!أنّه بعد ذلك تُرجمْت الُكتب القطبية واإلخوانية ولكن يبقى تأث� الكتب املُرتجمة ليس كتأث� الكتب 

: فيديو للسيّد طالب الرفاعي ُمقتطع من ُمقابلة أُجريْت معه عىل قناة العربية مع اإلعالمي تريك الدخيل.. يتحّدث فيه 1مقطع  ★
 عن عالقته القّوية باإلخوان املسلم� إىل الحّد الذي طلبوا منه أن يكون رئيساً للحزب اإلخوا� عندما تشكّل!

يو آخر للسيّد طالب الرفاعي ُمقتطع من ُمقابلة أُجريْت معه عىل القناة العراقية، أيضاً يتحّدث فيها قضيّة رئاسته : فيد2مقطع  ★
 للحزب اإلخوا� يف العراق، وعن مسألة االنفتاح ب� الشيعة واإلخوان!



العراقي: رشيد الخيّون.. مّ� جاء فيه يف  وهو ذكرياته الّتي أمالها عىل الكاتب -وقفة عند كتاب [آمايل السيّد طالب الرفاعي]  ✤
 املقّدمة تحت عنوان: تصديق السيّد الرفاعي عىل صّحة أماليه، يقول:

(تصديقي عىل صّحة ما جاء يف هذه األمايل وأّن الدكتور الفاضل رشيد الخيّون مل يترصّف بيشء ِمن عنده إّال ما أشار إليه يف مقّدمته 
 )2012/1/16يف مدينة أبو ظبي.. الدكتور: طالب الرفاعي  2011ن إماليئ عليه يف شهر ترشين الثا� لهذه األمايل التي سّجلها مِ 

حتّى العرص، ونقلنا مجلسنا إىل  -السيّد محّمد باقر الصدر  -مّ� جاء يف هذا الكتاب يقول: (وبعد الغداء مكثُت مع الصدر  ■
ة وجوده بالكاظمية. نحن يف هذه األثناء، وإذا بخاله الشيخ مرتىض آل ياس� الحديقة، وكان البيت أعطاه له أحد مريديه طوال فرت 

يدخل علينا، فنهضنا الستقباله، وما إن رمقني ببرصه الرشيف قال: سيّد طالب! شكو عندك هنا  -رئيس ج�عة العل�ء يف النجف  -
الحزب «شيخ يف منتهى األخالق واللُّطف! ثّم قال: مكانك هذا مو مكانك! لحظتها استغربت ِمن هذا األسلوب وهذه الّلهجة، مع أن ال

 ، عّجل إىل هناك، فاآلن مؤمتره يُعقد باألعظمية.... مبارشة نهضُت وذهبُت إىل مكان انعقاد املؤمتر).»اإلسالمي

ف شختور، أحد إىل أن يقول: (دخلُت إىل املؤمتر وإذا أجد الشيخ جليل شختور، وهو شيعي ِمن سوق الشيوخ ابن الشيخ يوس ■
 عل�ء مدينة سوق الشيوخ، وهو ِمن اإلسالمي� أيًضا. ووجدُت أحد الحالق� وهو ِمن مدينتي الرفاعي، وليس له ال بالِع� وال بالنف�،

المي الحزب اإلس«واسمه شنان، يعتمر العقال والكوفية، وكنُت أعرفه ِمن الرِّفاعي، فقلُت له: شنان ماذا تفعل هنا! وعرفت أنّه يف 
 أيضاَ..)!!» اإلخوان املسلم�«، أي ِمن »العراقي

 أيضاً أعلّق وأقول:    تلك آثارنا تدّل علينا * فانظروا بعدنا إىل اآلثاِر!

: فيديو آخر للسيّد طالب الرفاعي ُمقتطع من ُمقابلة أجريت معه عىل قناة العربية يف برنامج [إضاءات] مع اإلعالمي 3مقطع  ★
 تريك الدخيل، يف هذا املقطع يُحّدثنا كيف أنّه كذب كذبة بيضاء وضحك عىل املرجع الشيعي األعىل السيّد محسن الحكيم!

 ؟!أال تالحظون أنّنا نعيش يف مهزلة

 مرجع الشيعة ال يعلم مبا يجري حوله! ●

 ُمستشاره السيّد ج�ل الهاشمي ال يعلم َمن الذي قال عن أم� املؤمن� مقال! ●

السيّد الحكيم نفسه ال يدري مع أّن كتب سيّد قطب كانت متأل مكتبات أوالده، وكذلك مكتبات النّجف كانت مليئة بكتب سيّد  ●
ؤه هم الذين أّسسوا حزب اإلخوان، وصاحب الفكرة لتأسيس حزب الدعوة هو سيّد مهدي، والذي كان قطب وكتب اإلخواني�، وأبنا

يعضده هو السيّد طالب الرفاعي، واألس�ء األوىل التي أّسسْت هذا الحزب هي (السيّد مهدي، السيّد طالب الرفاعي السيّد محّمد 
 آنذاك، والسيّد مرتىض العسكري)!! وكان ذلك مبُباركة ِمن الشيخ مرتىض باقر الصدر، السيّد محّمد باقر الحكيم وكان صغ� الس�

 آل ياس�، وكث� من األمور كانت تجري والسيّد محسن الحكيم ال يعلم باألمر!!

 وقفة عند ما يقوله السيّد طالب الرفاعي يف أماليه تحت عنوان: محاولة إنقاذ سيّد قطب  ■
 هدي ال يُفاتح أباه السيد محسن الحكيم، يقول:فيُبّ� السبب الذي جعل السيّد م

يد (فكّرنا بالّسعي إىل محسن الحكيم، كمرجعٍ أعىل للّشيعة، يتدخل لدى عبد الناّرص إللغاء حكم اإلعدام. كنّا نفكّر يف األمر، أنا والس
فاعي يذهب إىل الّسيد الحكيم محمد باقر الّصدر والّسيد مهدي الحكيم والّسيد مرتىض العسكري، وصار االتفاق أن طالب الّر 

ويحاول استحصال برقيّة إىل عبد النّارص، فلّ� قال يل مهدي الحكيم: أنت تذهب إىل السيّد، قلُت له: أنت ابن سيّد محسن وأنا ابن 
 سيّد داوود، فكيف تستع� يب النتزاع برقية ِمن والدك بهذا الخصوص؟ أجابني: نعم أنا ال أستطيع مواجهة والدي)

إىل أن يقول: (حينها شعرُت بيشٍء آخر، وهو أّن مهدي الحكيم كان يخىش ِمن موقف السيّد محّمد رضا الحكيم وهو أخوه غ�  ■
الشقيق األكرب سنّاً منه، وله نفوذ يف مرجعية والده أكرث ِمن مهدي، وله ميوٌل قومية آنذاك، ويخىش أيضاً من قريبه ابن عّمته محّمد 

 ذ أيضاً يف املرجعية، وهو زوج ابنة املرجع ووالد املرجع الحايل..)عيل الحكيم وله نفو 

 إىل أن يقول السيّد طالب الرفاعي: (الحاصل أّن هناك خالفات وحساسيات داخل بيت املرجعية...). ■

يف السيارة وإذا إىل أن يقول الّسيد طالب الرّفاعي وهو يتحّدث عن ضحكهم عىل املرجعية: (لكن ملّا تداولنا املوضوع ونحُن  ■
يفجر قنبلة بوجهي ما كنت حاسباً حسابها، عندما قال: سيّد طالب  -السيّد محّمد ج�ل الهاشمي مرافق السيّد الحكيم  -الهاشمي 

 تُريد شفاعة ِمن السيّد محسن للذي يقول أّن عّيل بن أيب طالب كان يرشب الخمر؟!
يف ظالل القرآن، فبقيت للحظة حائراً ماذا أفعل، فكانت خشيتي أن السيّد بطبيعة الحال كان هذا موجوداً يف كتاب سيّد قطب 

سيرتاجع عن قراره يف التوسط، ويعزف عن إبراق الربقية إىل ج�ل عبد النارص، عالوة عىل ذلك سيسقط قدري وتقّل منزلتي عند 
 السيّد محسن، لكن جاءتني فكرة وأجبته:
قطب أم أخوه محّمد قطب؟! فأجابني : هـا ال أدري! فقلُت له: أنا أدري إّن هذا الرأي  أنت متأكّد أّن صاحب هذا الرأي هو سيّد

 قاله محّمد قطب وليس سيّد قُطب، فعندها رأيت الراحة عىل ُمحيّا السيّد محسن الحكيم...)!!!



ع�ئم وقضويات  -من بغداد  -ملسلم� إىل أن يقول: (بعد أسبوع� أو أكرث عىل إرسال الربقيّة، وصل إىل النّجف وفٌد من اإلخوان ا ■
، دخلوا إىل الّصحن العلوي، فقال حينها َمن قال: خ�اً من الله، ماذا يُريد أهل األعظمية -أي الطرابيش التي يلبسها القضاة السنة  -

 بوفدهم هذا؟! فذهبوا إىل دار الحكيم طالب� التّشفع بسيّد قُطب من حكومة عبد النّارص.
يد محسن أن يحتفَظ باألُصول من الربقيات أو الرسائل املهمة تحت فراشه الّذي يجلس عليه؛ وملّا بدؤوا بالحديث  كان ِمن عادة السَّ

 تركهم حتّى النّهاية، وأفاضوا يف مديح سيّد قُطب، فأدلوا بكّل ما عندهم. فالتفت إليهم قائال:
م نّصها، ورأوا التّأريخ املسّجل عليها، وقتها أخذهم الّذهول بأنّهم قادمون أنا أبرقُت برقيًة إىل عبد النّارص منذ أُسبوع�، فأخرج له

 لطلب برقية، أو موقف بهذا الخصوص، وإذا هو صادر قبل أُسبوع�)!!!
 أليس هذا املوقف هو بنفسه موقف أنُفسنا أم ال؟!

 إذا كان املرجع محّالً لعبث إبليس، فأين هو تسديد صاحب األمر حينئٍذ ؟!
لع�ئم التي تضحك عىل املراجع يف قضية لخدمة النواصب ضد أهل البيت، هؤالء أال �تلكون القدرة أن يضحكوا عليكم هذه ا

 ويُسّوقوا لكم الفكر الناصبي أم ال؟!

 تتّمة الحديث تأتيكم يف حلقة يوم غد إن شاء الله. ✤
 


