
 124الحلقة  -برنامج [ الكتاب الناطق ] 
 2ضعف الرباءة ج  - 9مالمح املنهج االبرت ق  - 41ج  -لبيك يا فاطمة 

 1437ذى الحجة  2م ــ 4/9/2016االحد : 

 نطوف حول هذا العنوان [لبيِّك يا فاطمة]، وسنبقى نطوف حول هذا العنوان إىل آخر نََفس من أنفاسنا. -حلقة  40بعد  -الزلنا  ✤
الزال حديثي يف هذه الحلقة والحلقات املُتقّدمة يف مالمح املنهج األبرت الذي يتحرّك بقّوة وبرسعة ونشاط شديد وفعاليّة كب�ة يف 

الشيعية الرسمية ِعرب (املرجعيات الشيعية، والحوزات الدينية العلمية، وِعرب املؤسسات األخرى : ِمن الُحسينيّات،  املؤسسة الدينية
 واملساجد، واملراكز، والفضائيات، وغ� ذلك.. وحتّى يف الوسط الشيعي العام)!

 لعراق.كان الحديث يف حلقة يوم أمس عن أّن التشيّع له جناحان: شيعة إيران، وشيعة ا ✤
هو التكوين الُقطبي،  -ك� قلت يوم أمس  -وتبّ� لنا كيف أّن املّد اإلخوا� قد اخرتقنا اخرتاقاً عظي�ً.. وألعن ما يف املّد اإلخوا� 

بسبب مدخليّته ِمن الجهة الفكرية يف تكوين العقل الجمعي الشيعي، قطعاً السبب يف ذلك يعود إىل مراجع وعل�ء شيعة تبنّوا 
التوّجه، وإّال فالقطبيون أنفسهم (السنّة) ال يستطيعون إخرتاقنا.. الذي اخرتقنا بالفكر الُقطبي هي املؤسسة الدينية الشيعية هذا 

 الرسمية (وِمن أعىل طبقاتها : من مراجعنا ِمن الدرجة األوىل) وهذا الكالم يف إيران ويف العراق عىل حّد سواء!

وكربالء).  -وشيعة العراق)، وكذلك التشيّع يف العراق له جناحان (النجف  -له جناحان (شيعة إيران ك� قلت أّن التشيّع يف العامل  ✤
 وبيّنُت أّن شيعة العراق برغم تخلّفهم وبرغم كّل الظروف، لهم التأث� األكرب يف الساحة الشيعية يف جميع أنحاء العامل.

تكوين القطبي الّلع�، الذي ألقى بكّل كالكله يف واقعنا الشيعي (النجفي سأعطف الحديث إىل االخرتاق اإلخوا� املُتمثّل بال ■
 والكرباليئ).

 إذن للشيعة جناحان (شيعة العراق، وشيعة إيران) والشيعتان قد اخُرتقتا!! ●

 وشيعة العراق أيضاً لهم جناحان (النجف وكربالء) وكلتاه� قد اخُرتقتا أيضاً !! ●

فيديو للسيّد طالب الرفاعي ُمقتطع ِمن ُمقابلة أُجريْت معه عىل قناة العربية يف برنامج [إضاءات]  : إعادة عرض مقطع 1مقطع  ★
مع اإلعالمي تريك الدخيل.. يف هذا املقطع يُحّدثنا كيف أنّه عمل خباثة َمع املرجع الشيعي األعىل آنذاك، وكذب عليه كذبة بيضاء 

 وضحك عليه! -ك� يقول  -

 ح نفسها حين� نطّلع عىل هذه األحوال السيّئة للمرجعية الشيعية:أسئلة كث�ة تطر  ■

مرجٌع يجهل مبا حوله، ويجهل بأهّم ما كان يدور يف الساحة السياسية ويف املنطقة العربية واإلسالمية!! بل إنّه يجهل بهذا املّد  ●
 ى عىل أوالده!الثقايف الذي غزا النجف إىل الحّد الذي ال يعلم بآثار سيّد قطب الفكرية حتّ 

ُمستشاره اآلخر (الهاشمي) الصورة ليسْت واضحة عنده! (فالذي يبدو أنّه سِمع فقط ومل يقرأ بنفسه.. لو كان قرأ واطّلع لَ� حّ�ه  ●
 السيّد طالب الرفاعي الذي كان عىل علم وعىل وضوح يف الرؤيا وكان قد اطّلع عىل كتاب سيّد قطب)!

ي تقود الِحراك السيايس واالجت�عي اإلسالمي (أمثال سيّد طالب الرفاعي) يكذبون عىل املرجع عل�ء دين وشخصيات هي الت ●
 كذبة بيضاء فيخدعونه ويستلّون منه برقيّة يف موضوع يف غاية األهميّة؟!

 الذين جاؤوا ِمن بعده! فإذا هذا مع األخذ بع� االعتبار أّن السيّد الحكيم كان مرجعاً ُمميزاً بالقياس إىل املراجع الذين سبقوه أو إىل
 كان حال السيّد ُمحسن الحكيم بهذا الوضع (يُخدع ويُضحك عليه ويُكذب عليه)، ف� حال بقيّة املراجع إذاً؟! ماذا نقول عنهم؟!

ّمة مثل ثُّم أين هو تسديد صاحب األمر (هذا الذي تّدعيه الشيعة لِمراجعها)، وأين هو تدّخله صلوات الله عليه يف قضيّة ها ●
هذه القضيّة التي حصلت مع السيّد محسن الحكيم؟! (قضيّة بهذا الحجم: شخصيّة مهّمة مثل سيّد قطب، واألمر يرتبط برئيس أكرب 

أو أي رئيس ِمن رؤساء الدول األوربيّة أو دول  -مثالً  -دولة يف املنطقة العربية: ِمرص) لو أّن قضيّة كهذه القضيّة تُعرض عىل أوباما 
مل.. هل يستطيع أحد ِمن حاشية الرئيس أن يضحك عليه أو أن يخدعه؟! ولو حدث مثل هذا األمر ترتتّب آثار سيّئة عىل الرئيس العا

 وترتتّب آثار سيئة عىل ذلك الشخص، ويكون معرّضاً للُمساءلة القانونية واملُحاكمة.

 فالسؤال هنا: هل حاسبْت املرجعية السيّد طالب الرفاعي وساءلته؟! ●
الجواب: مل تُحاسبه، بل بالعكس رفعْت ِمن شأنِه وأرسلته وكيالً عنها إىل ِمرص! فذهب إىل مرص وكان يُسّمى بـ(إمام الشيعة)!! فصار 
إماماً للشيعة بعد أن كذب وضحك عىل ذقن املرجعية!! عل�ً أّن أمثال هذه القضايا كث�ة جّداً.. فهناك َمن يخدعون املراجع يف ذّم 

هؤالء املراجع يُرّتبون األثر، ويتّخذون مواقف ُمضادة وُمنافرة! ولكن هؤالء األشخاص الذين يخدعون املراجع ال يتحّدثون أشخاص، و 
يف وسائل اإلعالم كالسيّد طالب الرفاعي. بل إّن هناك حاالت باآلالف أسوأ بكث� ِمن هذه الحالة التي حصلْت ب� السيّد الحكيم 

سواء مع املرجعيات السابقة أو املرجعيات الّالحقة املعارصة) ولكن لشّدة سوئها ال يستطيع أصحابها أن والسيّد طالب الرفاعي (
 يتحّدثوا عنها!! وحتّى السيّد طالب الرفاعي عنده ما هو األسوأ ِمن ذلك، ولكنّه مل يُفصح عنه!



عد أن كذب عىل السيّد محسن الحكيم وخدعه وخدع السيّد واألنىك ِمن هذا أّن السيّد طالب الرفاعي يقول يف كتابه األمايل أنّه ب ●
محّمد ج�ل الهاشمي بشأن سيّد قطب، ظهرْت بوادر االرتياح عىل وجه السيّد محسن الحكيم!! فهل هذا يكشف عن التسديد 

 والتوفيق أن تظهر بوادر االرتياح عىل وجه شخص بعد أن يُخدع ويُكذب عليه؟!!

ين� كان يتحّدث السيّد طالب الرفاعي ُمربّئاً وعاذراً لسيّد قطب، يف أنّه كتب يف تفس�ه أّن عليّاً كان يرشب والصورة السيّئة جّداً ح ●
 الخْمر قبل التحريم! فيأيت بس�ة عمر بن الخطاب أنّه كان يكرع يف الخمر، ويربر بعدها بتربيرات واهية جّداً!!!

لحكيم (من خديعة وكذب عليه) هل ُ�كن أن يكون هذا األمر مع البابا يف أنا أقول: هل هذا الذي جرى مع السيّد محسن ا ■
الفاتيكان؟! هل ُ�كن أن يكون مع شيخ األزهر؟! هل ُ�كن أن يكون مع زعيم البوذي�؟! ملاذا فقط يكون يف ساحتنا الشيعية 

 البائسة؟!
شيعة ال تُسائل مراجعها وال تنتقدهم، وال تفسح مجاًال الجواب: بسبب (الصنمية القويّة) املوجودة يف الواقع الشيعي، ألّن ال

 النتقادهم حتّى لو كانوا غاطس� يف العيوب!! (وهم بالفعل غاطسون إىل ع�مئهم الطابقية اإلبليسية)!
 هذا هو الواقع الذي أُطالب (أنا املاسو�) بتصحيحه وإصالحه.. فل�ذا ترفضون تصحيح وإصالح الواقع الشيعي؟!

الذي اتّخذته التنظي�ت  -لقلّة االطّالع ولقلّة الثقافة والعلم يتصّور البعض أّن املُشكلة يف تفس� سيّد قطب [يف ظالل القرآن]  ✤
يتصّورون أّن  -الشيعية (كحزب الدعوة، ومنظّمة العمل اإلسالمي) اتّخذوا منه كتاباً مركزياً للتثقيف وللفكر واالعتقاد ولفهم القرآن

ة يف هذا التفس� هي حديثه عن أم� املؤمن� وأنّه قد رشب الخمر قبل التحريم، حين� جاء القرآن الكريم لينهى الذين آمنوا املُشكل
 أن يقربوا الصالة وهم ُسكارى، فإّن أم� املؤمن� كان قد رشب الخمر وأصابه الُسكْر ومثُل، وصّىل وهو ال يدري ما يقول!!

يتصّورون أّن املُشكلة يف تفس� سيّد قطب هي هذه.. والحال أّن املُشكلة يف تفس� سيّد قطب  -العهم لجهلهم وقّلة اطّ  -فهؤالء 
 هي يف كّل حرٍف ِمن حروفه! فكّل حرف ِمن حروف تفس� سيّد قُطب ُ�ثّل الضالل يف أتعس صوره!!

 أقول ِمن خالل خربيت واطّالعي: ✤
أكرث حقداً وسوءاً ورْجساً وَدنَساً ودناءًة وأشدَّ نصباً وَعداًء آلل  -لحّد اآلن  -املؤلّف�، ال أعرف كتاباً ال أعرف يف عامل الكتب ويف عامل 

محّمد من كتاب [يف ظالل القرآن] لسيّد قطب! وال أعرف كتاباً يُبعد اإلنسان عن آل محّمد مثل هذا الكتاب! وال أعرف كتاباً أخطر 
الكتاب! وال أعرف ناصبياً ِعرب التأريخ بهذا الُخبث والحقد والحسد وبكّل األمراض الخبيثة ك� هو عىل العقيدة الشيعية من هذا 

 الحال يف سيّد قطب!! فهذا الضالل بكلّه هو الذي تُدافع عنه املرجعية الشيعية وتُربِق الربقيّات!

صب هذا الكتاب وعدائه آلل محّمد صلوات الله (وقفة عند مثال ِمن تفس� سيّد قطب [يف ظالل القرآن] يُبّ� لكم شّدة ن ✤
 عليهم).
بدون الحاجة لحديث أهل البيت وإّ�ا  -آيات يف القرآن أي كلب ابن كلب، وأي ابن زانية وأي مأبون إذا أراد أن يُفّرسها  3هناك 

 سيجد أّن فاطمة هي العنوان األّول يف هذه اآليات. -يذهب إىل مصادر املخالف� فقط 

) : آية املُباهلة: {فَمن حاّجك فيه ِمن بعد ما جاءَك ِمن العلم فقْل تعالوا ندُع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءَكم وأنُفسنا 1( اآلية ❂
 .وأنُفسكم ثّم نبتهل فنجعل لْعنة الله عىل الكاذب�}. هذه اآلية الزهراء واضحة وُمرشقة فيها فهي املقصودة يف تعب� اآلية (ونساءنا)

 يقول الناصبي البغيض سيّد قطب يف تفس�ه آلية املُباهلة يف كتابه [يف ظالل القرآن]، يقول: ماذا
ً  -(وهنا  يوّجه الله تعاىل رسوله الكريم إىل أن يُنهي الجدل واملناظرة حول هذه القضيّة  -وقد وضحْت القضية وظهر الحق جليّا

 وأن يدعوهم إىل املباهلة ك� هي ُمبيّنة يف اآلية التالية:وحول هذا الحق البّ�،  -حول قضيّة عيىس  -الواضحة 
عل {فَمن حاّجك فيه ِمن بعد ما جاءَك ِمن العلم فقْل تعالوا ندُع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءَكم وأنُفسنا وأنُفسكم ثّم نبتهل فنج

يُناظرونه يف هذِه القضيّة إىل هذا االجت�ع الحاشد، ليبتهل  لْعنة الله عىل الكاذب�}. وقد دعا الرسول صّىل الله عليه وسلّم َمن كانوا
 الجميع إىل الله أن يُنْزَل لعنته عىل الكاذب ِمن الفريق�. فخافوا العاقبة وأبوا املباهلة. وتبّ� الحّق واضحا)!!

 ال ِمن قريب وال ِمن بعيد!! -صوصاً هذا كّل الذي ذكره يف معنى آية املُباهلة، وليس هناك ِمن ذكر ألهل البيت عموماً ولفاطمة خ
فل�ذا ُعل�ؤنا، وأحزابنا الشيعية، وقادتنا السياسيّون يتكالبون عىل الدفاع عن هذا املنهج األعوج؟! ما هي ُمشكلتكم مع فاطمة 

راً! ، الذين يطمسون ذكرها حتّى تدافعوا عن أعدائها دامئاً ؟! الذين قتلوها تُخّففون جر�تهم! والذين ينتقصون ِمنها تجدون لهم تربي
 تُرسلون الربقيات وتُدافعون عنهم، وتعلون شأنهم! ملاذا؟!

) : آية التطه�: {وقرَن يف بيوتكنَّ وال تربجنَّ تربج الجاهلية األوىل وأقمن الصالة وآت� الزكاة وأطعن الله 2وقفة عند اآلية ( ❂
 ت ويُطهّركم تطه�ا}ورسوله إّ�ا يُريد الله ليُذهب عنكم الرجس أهل البي

 ماذا يقول الناصبي الّلع� البغيض سيّد قطب يف ذيل هذه اآلية ِمن سورة األحزاب يف كتابه [يف ظالل القرآن]، يقول: ■
 (وِمن ثّم كان األمر بإقامة الصالة، وإيتاء الزكاة، وطاعة الله ورسوله، هو خامتة التوجيهات الشعوريّة واألخالقيّة والسلوكيّة ألهل

 ألنّه ال يقوم يشٌء ِمن تلك التوجيهات بغ� العبادة والطاعة، وكّل ذلك لحكمة وقْصد وهدف : -يعني نساء النبي  -البيت الكريم 



 {إّ�ا يُريد الله ليُذهب عنكم الرجس أهل البيت ويُطهّركم تطه�اً}..)
ا يُريد الله ليُذهب عنكم الرجس أهل البيت ويُطهّركم يعني أّن هذه األوامر والتوجيهات لنساء النبي الهدف منها هو هذا {إ�ّ 

 تطه�اً}.

إىل أن يقول: (وأخ�اً فإنّه يجعل تلك األوامر والتوجيهات وسيلة إلذهاب الرجس وتطه� البيت. فالتطه� ِمن التطهّر، وإذهاب  ■
، وهذا هو طريق اإلسالم: شعور وتقوى يف الضم�، الرجس يتم بوسائل يأخذ الناس بها أنُفُسهم، ويُحّققونها يف واقع الحياة العميل

وسلوك وعمل يف الحياة، يتّم به� معاً متام اإلسالم، وتتحّقق به� أهدافه واتجاهاته يف الحياة. ويختم هذه التوجيهات لنساء النبي 
 صّىل الله عليه وسلّم مبثل ما بدأها به..).

 لج�عة اإلسالميّة هي بحاجة إىل تطهّر. وانتهى املوضوع! فيقول:ثُّم بعد ذلك ينقل الكالم بعد ذلك إىل أّن ا ■
 (ويف صدد تطه� الج�عة اإلسالمية وإقامة حياتها عىل الِقيَم التي جاء بها اإلسالم، الرجال والنساء يف هذا سواء..)

 ال ِمن قريب وال ِمن بعيد إىل أّن هذا هذا كّل ما ذكره بشأن آية التطه�! فالحديث كلّه يف هذه الصفحات عن نساء النبي، ومل يُرشْ 
املُصطلح (أهل البيت) يتجاوز نساء النبي، وإّ�ا حرص هذا العنوان بنساء النبي، وجعل املوضوع داخل إطار العالقة الزوجيّة للنبي 

جاسة حَرص الحديث بنسائه! هل هناك آية أوضح ِمن هذه اآلية ترتبط بفاطمة؟! فهو بكّل ُخبث ولؤم وحقد وحقارة ودناءة ون
 فقط يف زوجات النبي صّىل الله عليه وآله!! ف�ذا تقولون.. ومراجعكم ال ينامون الّليل ألنّهم سمعوا أّن أذًى سيلحق بسيّد قطب!

هي (سورة الدهر/سورة اإلنسان) السورة التي نزلْت يف الواقعة املعروفة إطعام  -): وهي سورة وليسْت آية 3وقفة عند اآلية ( ❂
 وهي قّصة معروفة يف كتب القوم: -ل محّمد (عّيل وفاطمة والحسن والحس�) للمسك� واليتيم واألس� آ 

 {ويُطعمون الطعام عىل حبّه مسكيناً ويتي�ً وأس�ا * إّ�ا نُطعمكم لوجه الله ال نُريد منكم جزاًء وال ُشكورا}.

 هذه اآلية ِمن سورة اإلنسان يف كتابه [يف ظالل القرآن]، يقول:وقفة عند ما يقوله الناصبي الّلع� البغيض سيّد قطب يف  ■
(يف بعض الروايات أن هذه السورة مدنية، ولكنّها مكيّة، ومكّيتها ظاهرة جداً يف موضوعها ويف سياقها ويف س�تها كلّها، لهذا رّجحنا 

 ما نزل ِمن القرآن امليك..) -أي البدايات  - الروايات األخرى القائلة مبكيتها، بل نحن نلمُح ِمن سياقها أنّها من بواك�
مدنية سورة اإلنسان سورة مدنيّة ال ُغبار عليها، فسيّد األوصياء اقرتن بالزهراء يف املدينة، والحسن والُحس� ُولدا يف املدينة، فالسورة 

 يّة حتّى ينفي القّضية بكاملها!!دون أد� شك.. ولكن هذا الّلع� البغيض يعاند الحقيقة بكّل خبث ويُّرص عىل أنّها مك
فهذا الّلع� يعرف أّن هناك روايات تقول بأّن هذه السورة مدنية ولكن ال يطيب له ذلك، لشّدة نصبه وعدائه لفاطمة وآل فاطمة 

 صلوات الله عليهم، فهو يُريد إخراج الزهراء من السورة بأّي شكٍل كان!!

يقول هذا الناصبي البغيض (بل نحن نلمُح ِمن سياقها أنّها من بواك� ما نزل ِمن القرآن امليّك) وأقول: َمن هم هؤالء الذين كانوا  ●
يف بواك� عرص البعثة يصُفهم القرآن بهذه األوصاف؟! التفاصيل املوجودة يف الواقعة تتحّدث عن شخصيات يف أعىل املراتب ح� 

هم رشاباً طهوراً} فالساقي هو الله.. فاآليات تتحّدث عن شخصيات يف أعىل املراتب، فَمن هم هؤالء الذين كانوا تقول {وسقاهم ربّ 
 يف بواك� عرص البعثة ويصُفهم القرآن بهذه األوصاف التي تُش� لِمراتب عالية جّداً ؟!

لكم ما أخبث وأخبث وأخبث ِمن هذا ! ولكنّني لسُت بصدد  (عل�ً أنّني لو أردُت أن أتتبّع هذا الكتاب ِمن أّوله إىل آخره ألخرجتُ 
 الحديث عن هذا الكتاب وإّ�ا عرضُت لكم مثاالً عىل النصب الشديد والحقد والعداء البغيض الواضح لفاطمة وآل فاطمة األطهار)!!

 ّفف يف الحديث يف بعض الجهات:: فيديو للشيخ الكورا� يتحّدث فيه األجواء القطبية يف النجف! الشيخ الكورا� خ2مقطع  ★

 خّفف يف الحديث حين� تحّدث عن نفسه وقال (أنا كنت أُناقش لكنّني كُنت ُمطيعاً)!! ●

وكذلك ح� قال الشيخ الكورا� أنّهم كانوا يضغطون عىل السيّد الحكيم، والحال أنّهم ما كانوا يضغطون عىل السيّد الحكيم.. لو  ●
لحكيم فل�ذا مل يتّخذ السيّد الحكيم موقفاً ِمن الذين ضحكوا عليه بعد أن تبيّنت األمور بعد ذلك بفرتة كانوا يضغطون عىل السيّد ا

زمانية؟! بل عىل العكس، نجد الّسيد طالب الرفاعي بعد خداعه للمرجعية وضحكه عليها كُرّم وكُوفئ ِمن قِبل مرجعية الحكيم، ومل 
 أو رادعاً ِمن السيّد طالب الرفاعي بعد أن ضحك عليه وَخَدعه! يتّخذ السيّد محسن الحكيم موقفاً سلبياً 

 ] ألحمد عبدالله أبو زيد العاميل2وقفة عند كتاب [السيّد محّمد باقر الصدر الس�ة واملس�ة يف حقائق ووثائق : ج ✤
سيّد محّمد باقر الصدر بعد صدور يقول وهو يتحّدث عن الربقية التي بُعثْت لعبد النارص ِمن قبل ج�عة العل�ء والتي كتبها ال

 اإلعدام بحّق الناصبي سيّد قطب، وهي غ� الربقية التي أرسلها السيّد محسن الحكيم لعبد النارص، يقول املؤلّف:
النارص، (عىل إثر ذلك أقنع السيّد الصدر خاله الشيخ مرتىض آل ياس� رئيس (ج�عة العل�ء) بإرسال برقية إستنكاريّة إىل ج�ل عبد 

 !!وقام بكتابتها بنفسه، ومّ� جاء فيها: لو مل يكن لهذا العامل إّال تفس�ه يف ظالل القرآن لكفى به خصي�ً لك عند الله يوم القيامة)

، يف مقطع الفيديو للشيخ الكورا�، السيّد محّمد باقر الصدر يقول عن سيّد قطب أّن حاله كحال بنت شابة يف منطقة كَنَدية نائية ●
[يف ظالل فهو غ� ُمكّلف بوالية أم� املؤمن�.. أّما هنا يف الربقية فصار عاملاً ! والسيّد محّمد باقر الصدر ُ�ّجد يف هذه الربقية تفس� 

 القرآن] للناصبي البغيض سيّد قطب! فأّي عقيدة يحملها هؤالء العل�ء؟!



ة سيئة جّداً، وأحد الشواهد عىل ذلك ما يقوله السيّد محّمد باقر الصدر عقيدة عل�ئنا يف أهل البيت ويف الصّديقة الكربى عقيد ✤
� يف كتابه [فدك يف التأريخ] وهو يُقيّم ما قامت به الصّديقة الكربى ِمن اعرتاض يف وجه السقيفة، يقول: (وقد شاء القدر لكلتا الثائرت

 وىل فاطمة صلوات الله عليها، والثانية : عائشة!!أن تفشال مع فارٍق بينه�..) وهو يعني بالثائرت� : الثائرة األ 
 فهو يصف الصّديقة الكربى بالفشل!!

أيضاً يُكّرر نفس هذا املضمون يف صفحة أُخرى ِمن كتابه فيقول: (وقد فشلت الحركة الفاطمية مبعنًى ونجحت مبعنًى آخر،  ■
ع أن نتبّ� األمور التي جعلت الزهراء تخرس املعركة، غ� أّن األمر فشلْت ألنّها مل تطّوح بحكومة الخليفة)! إىل أن يقول: (وال نستطي

 ِمن أصحاب املواهب السياسية)!! -أي أبا بكر  -الذي ال ريب فيه أّن شخصية الخليفة من أهّم األسباب التي أّدت إىل فشلها، ألنّه 
 ق الكتاب والعرتة!!هذا هو املنطق القطبي األعوج.. وهذه هي العقائد الضالة املُنحرفة عن منط

هذه الثقافة القطبية هي التي جعلْت ِمن املرشوع االقتصادي (الفكري والعميل) (اقتصادنا) للسيّد محّمد باقر الصدر يُضّخم  ■
وُ�دح بشكل كب� جّداً! هذا الكتاب حين� أّسس فيه السيّد محّمد باقر الصدر املنهجية اإلسالمية االقتصادية اعتمد عىل كُتب 

لنواصب بشكل واضح جّداً! وقد أرشُت يف الحلقات املاضية إىل العديد ِمن املواطن وِمن املوضوعات وِمن الصفحات يف هذا الكتاب ا
اعتمد فيها السيّد محّمد باقر الصدر عىل الفكر الناصبي، وتعامل مع الفكر الناصبي عىل حّد سواء ك� تعامل مع حديث محّمد 

شل مبنطق الكتاب والعرتة، وال غرابة يف ذلك.. فالذي يقول عن الصّديقة الكربى أنّها فشلْت البّد أن يكون وآل محّمد! فهو كتاٌب فا
 فاشالً!

 (وقفة أعّدد لكم فيها �اذج من أرقام الصفحات التي نقل فيها السيّد محّمد باقر الصدر ِمن املخالف� يف كتابه : اقتصادنا)!!
 فقط وليسْت جميع املواطن!!موطن أذكرها لكم وهي �اذج  46

 السؤال هنا: إذا كان املرجع الشيعي يُعّد برنامجاً اقتصادياً لدولة إسالمية ومجتمع ُمسلم.. فكيف يُعّد هذا الربنامج؟!  ■
مع املُفرتض أن يكون هذا املجتمع ُمجتمع شيعي باعتبار أّن املرجع مرجع شيعي.. فحين� يُريد أن يكتب منهجية اقتصادية ملجت

 شيعي، فاملُفرتض أن يكون منطقه منطق الكتاب والعرتة.

أم� املؤمن� صلوات الله عليه حين� ُعرضْت عليه الخالفة يف الشورى الُعمرية واشرتطوا عليه أن يس� بس�ة الشيخ�، لكّن رفض  ●
ولكنّه إذا قبل بذلك يكون قد وضع منهجاً أّن  اإلمام هذا األمر! مع أنّه كان بإمكانه أن يقبل وبعد ذلك يستطيع أن يفرض ما يُريد،

س�ة الشيخ� صحيحة، وأقّر بهذه املنهجيّة فيكون قد فتح باباً للعمل بها ! فاملنهج هو األساس يف منطق العرتة، ولذلك اإلمام رفض 
 الخالفة ألنّه رفض العمل بس�ة الشيخ� التي اشرتطوها عليه.

ء بسيّد األوصياء ألنّهم أعطوا أنفسهم لقب (النيابة عن املعصوم).. فالذي يضع نفسه يف موقع واملراجع هم أوىل الناس باإلقتدا
النيابة عن املعصوم يُفرتض فيه أن يس� بس�ة اإلمام املعصوم بأقرب ما ُ�كن.. ولكنّنا نجد عىل أرض الواقع أّن املراجع يكرعون 

 طالبنا أن ُ�ّجد يف هذه الكُتب!!كروعاً يف الفكر الناصبي! ثُّم يأيت ِمن يأيت ويُ 

فهذا النتاج اإلقتصادي (الفكري) للسيّد محّمد باقر الصدر املُتمثّل يف كتابه [اقتصادنا] هو نتاج فكري فاشل!! والنتاج اإلقتصادي  ●
 (العميل) أيضاً هو كتاب فاشل وهو كتاب [البنك الّالربوي يف اإلسالم].

الم] ألّفه السيّد محّمد باقر الصدر كجواب عىل رسالة أرسلها ج�عة اإلخوان املسلم� يف الكويت كتاب [البنك الّالربوي يف اإلس ■
إىل النجف، ح� عزموا عىل إنشاء بنك إسالمي ُ�وّلون به نشاطاتهم ! وال غرابة أن يُوّجه ج�عة اإلخوان سؤالهم إىل النجف، ألنّهم 

يدون! فقد اطّلعوا عىل كتاب [اقتصادنا] فوجدوا أّن املنهجية االقتصادية فيه منهجية يعرفون أّن الجواب سيأيت وفقاً لِ� هم يُر
 ُمخالفة ألهل البيت! ولذلك مل يكن عندهم ُمشكلة يف توجيه السؤال إىل النجف!

ىل سؤالهم وفقاً لو كان اإلخوان املسلمون يف الكويت يعتقدون أّن النجف شيعية فعالً، وتُفتي مبنطق الكتاب والعرتة، وستُجيب ع
ملنطق أهل البيت، فهل كانوا يُوّجهون سؤالهم للنجف؟!! إنّهم وّجهوا سؤالهم إىل النجف ألنّهم عىل يق� أن النجف ستُفتي بالطريقة 

، فقد جاء الشافعية، وجاء جواب السؤال يف هذا الكتاب: [البنك الّالربوي يف اإلسالم]. واملقّدمة التي كتبتها دار النرش تُش� إىل ذلك
فيها: (وكتاب البنك الّالربوي يف اإلسالم الذي يُّرشف مكتبتنا أن تقوم بنرشه هو جزء من جهود جامعة النجف عىل يد أحد أكرب 

 فقهائها..) إىل أن يقول: (وفضل التسبيب يف هذا البحث للجنة التحض� لبيت التمويل الكويتي)!

 ل دستور آل محّمد صلوات الله عليهم" نقرأ :التي مُتثّ  -يف الزيارة الجامعة الكب�ة  ✤
(وقلبي لكم مسلّم، وأمري لكم تبع). هذا املعنى الوارد يف الزيارة هل ينطبق عىل هذا السلوك الذي كان عليه السيّد محّمد باقر 

 جه؟!الصدر، السيّد محسن الحكيم، وسائر املراجع اآلخرين الذين كانوا يُدافعون عن سيّد قطب ويتبنّون مناه
وهل ينطبق هذا املعنى عىل السيّد طالب الرفاعي والسيّد مرتىض العسكري الذيِن مل يتمكّنا ِمن النوم ليلة سمعا بصدور حكم 
اإلعدام عىل سيّد قطب؟! وهل ينطبق عىل السيّد محّمد باقر الصدر الذي أُغمي عليه ح� سِمع بصدور حكم اإلعدام عىل سيّد 

 قطب؟!



البيت عليهم السالم تَبَع، فهل ينطبق هذا الكالم عىل هذه املنهجية التي رُِسم بها كتاب [اقتصادنا] وكتاب [البنك  إذا كان رأيي ألهل
 الّالربوي يف اإلسالم]؟!

إىل أن تقول الزيارة : (وبرئُت إىل الله عّز وجّل ِمن أعدائكم.... وِمن كّل وليجة دونكم) أي من كّل جهة وكّل مجموعة وكّل  ■
ة لها منهجها ومسارها دونكم. الذين يتّخذون الوالئج يف أحاديث أهل بيت العصمة هم الذين يُنافرون آل محّمد صلوات شخصي

 الله عليهم!

 اجعلوا هذه الكل�ت الثالث ِم�اناً : ✤
 (وقلبي لكم مسلّم، وأمري لكم تبع) -1
األحوال واألوضاع التي بصددها ويدور الحديث حول شؤوناتها (معكم معكم ال مع غ�كم) هذا الوصف هل ينطبق عىل هذه  -2

 وتفاصيلها؟
 (وبرئُت إىل الله تعاىل ِمن أعدائكم... وِمن كّل وليجة دونكم) -3

] والذي يتحّدث عن موازين 1وقفة عند مقطع ِمن حديث اإلمام الصادق عليه السالم مع عمر بن حنظلة يف [الكايف الرشيف :ج ✤
م السالم يف التعامل مع حديثهم.. وقد وقفُت عند هذه الرواية يف الحلقات املاضية، يقول عمر بن حنظلة لإلمام أهل البيت عليه

عليه السالم: (فإن كان الخربان عنك� مشهوَرين قد رواه� الثقات عنكم؟ قال: ينظر ف� وافق ُحكمه ُحكم الكتاب والسنّة وخالف 
مه حكم الكتاب والسنّة ووافق العاّمة، قلت : جعلُت فداك أرأيَت إن كان الفقيهان عرفا العاّمة فيُؤخذ به ويرتك ما خالف حك

حكمه من الكتاب والسنّة ووجدنا أحد الخربين ُموافقاً للعاّمة واآلخر ُمخالفاً لهم بأي الخربين يؤخذ؟ فقال: ما خالف العاّمة ففيه 
عاً ؟ قال: يُنظر إىل ما هم إليه أميل ُحّكامهم وقضاتهم فيُرتك ويُؤخذ باآلخر، الرشاد، فقلُت: جعلًت فداك فإْن وافقه� الخربان جمي

قلُت: فإْن وافق حكّامهم الخربين جميعاً ؟ قال: إذا كان ذلك فارجئه حتّى تلقى إمامك فإّن الوقوف عند الشبهات خ� من االقتحام 
 يف الهلكات).

 قناة البغدادية مع السيّد طالب الرفاعي.: مقطع فيديو ُمقتطع من ُمقابلة أجرتها 3مقطع  ★

 أترك التعليق عىل املقطع لحلقة يوم غد. ✤
 


