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 1437ذى الحجة  8م ــ 10/9/2016السبت: 

 الزال الحديث يف مالمح املنهج األبرت الذي يتحرّك يف الوسط الشيعي، وخصوصاً يف وسط املؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. ✤

مّر الحديث عن جناحي التشيّع يف العامل (شيعة العراق، وشيعة إيران) ومّر الحديث عن املّد اإلخوا� الذي اخرتق هذين الجناح�، 
التكوين القطبي الّلع� وهو أقبح وجوه (املّد اإلخوا�).. ومّر الحديث أيضاً عن جناحي التشيّع يف العراق وكان الحديث أيضاً عن 

 (النجف وكربالء).. وكلُّ الحديث كان يف ملمح�، لكّل ملمح ِمن هذين امللمحات تشّعبات وذيول وتفاصيل، وهذين امللمح� ه�:

 الصنمية املقيتة الشديدة. -1

الرباءة الفكرية يف الواقع الشيعي (وأعني بالرباءة الفكرية أن يكون املنهج بريء ِمن كّل رائحة وِمن كّل أثر ناصبي) هذه إنعدام  -2
هي الرباءة التي يُريدها أهل البيت. تشّعب الحديث يف مظاهر التكوين القطبي الّلع�، وتحّدثُت عن وجوه هذا التكوين وآثاره يف 

ً حتّى وصل الحديث إىل أحمد الكاتب (وهو تطبيق واضح النجف وعن وجوهه وتكوي نه يف كربالء، وتهادى الحديث شيئاً فشيئا
 جّداً ِمن تطبيقات املنهج األبرت) وقد قرأُت عليكم شيئاً ِمن ُمذكراته.

نشأ  -اً عن الحّجة بن الحسن! ك� يقول هو يف ُمذّكراته أّن أّمه كانت تُحّدثه كث�  -فهو كرباليئ ِمن عائلة شيعية يف جّو التديّن  ●
 أحمد الكاتب يف أحضان املرجعية الش�ازية، وترقّى يف التنظيم الديني لهذه للمرجعية حتّى صار ِمن قادة ُمنظّمة العمل اإلسالمي!

كالة نالها أحمد (قراءة نّص الوكالة التي الرشعية الدينية التي كتبها املرجع السيّد محّمد الش�ازي ألحمد الكاتب). وهذه الو  ✤
الكاتب ِمن السيّد الش�ازي يف الث�نينات ك� كتب يف ُمذكّراته. واضح ِمن هذه الوكالة وِمن تأريخ الرجل ونشاطه الديني والسيايس 

 أّن الرجل مل يكن قد خرج عن الجّو التقليدي الذي عليه املؤسسة الدينية الشيعية الرسمية.

د اإلمام الحّجة، ولكنّه اليزال يُفكّر ويناقش بنفس الطريقة التي تُفكّر بها املؤسسة الدينية صحيح أّن أحمد الكاتب أنكر وجو  ■
الشيعية الرسمية، فهو إىل هذه الّلحظة مل ينزع ثوب املؤسسة الدينية الشيعية، وهذا واضح ِمن كتبه وِمن أحاديثه.. وأنا يف هذا 

تقول املؤسسة الدينية أقف يف نهاية خّط الغلو! وأحمد الكاتب يقف يف نقطة الربنامج ال أُناقش أحمد الكاتب ألنّني بحسب ما 
هي ما وراء النصب، فال يُوجد أي نقطة التقاء بيننا حتّى نبدأ النقاش، فأنا أرفض كّل مفرداته التي يستعملها يف نقض عقيدة آل 

 ذلك أنا هنا ال أناقشه يف هذه الحلقات.محّمد جملًة وتفصيالً، وُمفرداته هذه هي مفردات عل�ئنا ومراجعنا !! ل

 قد يقول قائل: إذا كان األمر كذلك فل�ذا تطرح قضيّة أحمد الكاتب عىل طاولة البحث؟! ✱

 : أنّني أطرح قضيّة أحمد الكاتب ألمرين:وأجيب

 املنهج األبرت الذي أتحّدث عنه يف هذه الحلقات.أنّني أجد أّن أحمد الكاتب مثاالً جليّاً وتطبيقاً واضحاً تتجّىل فيه مالمح األّول:  ●

أريد أن أّرشح هذه الظاهرة (ظاهرة أحمد الكاتب) يك تتضح الفكرة التي أتحّدث عنها ِمن أّن املنهج األبرت سيُهيّئ األرضية ثانياً:  ●
واضح وعميل ونتاج رشعي ِمن داخل يف الوسط الشيعي للوقوف يف وجه اإلمام الحّجة! فها هو اإلمام مل يظهر بعد، وهذا تطبيٌق 

 املؤسسة الدينية الشيعية!

هذه األقوال التي تقول أّن الوهابية والجهات اإلستع�رية وراء أحمد الكاتب، هذه ترّهات وسخافات وأكاذيب املؤسسة الدينية  ■
القضيّة وأطرحها بشكل واضح وجّيل  عىل طول الخط! (إذا أردتم أن تعرفوا الحقيقة فإنّني سأعرض الحقيقة ب� أيديكم، سأناقش

وأتناولها ِمن عّدة أبعاد، هذا هو السبب يف طرحي لقضيّة أحمد الكاتب، أريد أن أدرس هذا املثال وهذه الظاهرة يك أقرّب لكم 
وعل�ء شيعة سيقفون فكرة أّن املنهج األبرت يف طريقه لتهيئتكم للوقوف يف وجه اإلمام الحّجة! فروايات أهل البيت تُحّدثنا عن فقهاء 

) يُجهّزون الجموع لقتل اإلمام الحّجة! يفتحون شيعة النجف والكوفةيف وجه اإلمام الحّجة، وتحّدثنا عن الشيعة النجفي� بالذات (
تُحّدثنا  األبواب للُسفيا� وتستقّر قّوات السفيا� يف النجف، ثُّم يخرجون مع السفيا� ملنع دخول اإلمام إىل النجف! فالروايات إذن

أّن الشيعة ستقف مع الُسفيا� يف ُمواجهة اإلمام لحّجة وبالذات شيعة النجف وكربالء! ولو فرضنا أّن هذا السيناريو الذي تتحّدث 
عنه الروايات (سيناريو مرشوط) فإّن رشوط هذا السيناريو هو أن يكون هناك منهج أبرت يتحرّك يف الواقع الشيعي، هو الذي سيقود 

إىل هذه النتيجة! وأحمد الكاتب تطبيق عميل واضح لهذا املنهج األبرت الذي جمع ب� الشافعية والقطبية! (هذا هو السبب الشيعة 
 الذي حدا� لدراسة ظاهرة ومثال أحمد الكاتب!)



ّو املرجعي، وداخل ُمشكلة أحمد الكاتب أنّه صَدَق مع نفسه ِضمن املنهج الذي تعلّمه.. هو تعلّم منهج داخل الحوزة، داخل الج ✤
 األجواء الدينية والتنظي�ت اإلسالمية، وطبّق هذا املنهج الذي تعلّمه ك� هو، وأّي واحد منّا إذا آمن بهذا املنهج وصّدقه وأراد أن

 يُطبّقه ك� هو عىل عقيدته ودينه فإنّه سيصل إىل نفس النتيجة التي وصل إليها أحمد الكاتب!

راجع إذن مل يُطبّقوا هذا املنهج عىل عقيدتهم باإلمام الحّجة يف كتبهم أو بالشكل الرسمي أو بالشكل قد يقول قائل: فل�ذا امل ✱
 الَعلَني ك� صنع أحمد الكاتب؟

وفقاً لهذا املنهج أي رواية صحيحة  -وأقول: هم طبّقوا بالفعل هذا املنهج األبرت عىل أحاديث والدة اإلمام الحّجة، فال توجد عندنا 
ً لتصحيح األحاديث فهو أيضاً كالٌم  -بحسب املنهجيّة  -ولكنّهم ال يُعلنون ذلك! وإذا رقّع البعض  -دة اإلمام الحّجة عن وال  كالما

مدخول ويُناقش! عل�ً أّن هذه النتائج التي وصلوا إليها (ِمن نسف الروايات املُتعلّقة بوالدة إمام زماننا ونسف ظالمة الصّديقة 
ة أهل البيت وزياراتهم، ونسف األحاديث التفس�ية للقرآن، وغ�ه) هذه النتائج هي يشء طبيعي ألّن هذا الكربى، ونسف أدعي

 املنهج األبرت الذي تعمل به املؤسسة الدينية الشيعية الرسمية يف التعامل مع الروايات هو منهج ناصبي!

ن صادقاً مع نفسه يف تطبيق هذا املنهج، فال الَعيب يف صدقه مع فالبّد أن يقود املنهج الناصبي ملثل هذه النتائج! وأحمد الكاتب كا
نفسه، وال الَعيب يف النتائج التي وصل إليها.. إّ�ا الَعيب يف املنهج األبرت املعمول يف املؤسسة الدينية! ولكن ال يوجد أحد يجرؤ 

ق نفس املنهج الذي هم يُطبّقونه لتحطيم حديث أهل فيُّرصح بهذه الحقيقة! فهم ال يُريدون أن يعرتفوا بأّن أحمد الكاتب قد طبّ 
د البيت يف تفس� القرآن، وإلنكار ظالمة الزهراء وإنكار مقاماتها الَغيبية، وإنكار مقامات آل محّمد الَغيبية وإنكار زياراتهم.. فأحم

 إمام زماننا وشؤونه ووصل إىل هذه النتيجة! الكاتب طبّق نفس هذه املنهجيّة التي يعملون بها يف املؤسسة الدينية، طبّقها عىل والدة

ما يُشاع يف الوسط الشيعي ِمن أّن هذا الطرح الذي جاء به أحمد الكاتب (بشأن إنكاره لوجود اإلمام الحّجة) يقف وراءه السيّد  ■
هذا الكالم ال صّحة له أصًال! محّمد الش�ازي ك� يقول البعض، أو يقف وراءه السيّد محّمد تقي املُدرّيس ك� يقول بذلك آخرون.. ف

إنّها أكاذيب ودعايات تصدر ِمن املراجع يف جّو الرصاع بينهم ! فاملؤسسة الدينية الشيعية الرسمية تستسهل الكذب واإلفرتاء 
املدرّيس  والتسقيط يف حّق كّل َمن يختلف معها يف رأي! (فالسيّد محّمد الش�ازي ألنّه يختلف مع الجهة (ٍس)، والسيّد محّمد تقي

ألنّه يختلف مع الجهة (ص) لذلك ح� وجدوا ثغرة قال الذين يُريدون النكاية باملرجع الش�ازي أنّه خلف هذه القضيّة، والذين 
ة يُريدون النكاية بالسيّد محّمد تقي املدرّيس قالوا بأنّه هو َمن يقف وراء هذا الطرح، وكّل ذلك أكاذيب ال حقيقة لها! فالقضيّة خاصّ 

 خص أحمد الكاتب فقط).بش

ح� أقول أّن أحمد الكاتب عمل بنفس منهجيّة املؤسسة الدينية يف إنكاره لوجود اإلمام الحّجة، باعتبار أّن هذه املنهجيّة تنسف  ✤
لم أّن هناك يف أحاديث والدة اإلمام الحّجة، فهذا ال يعني أّ� أقول أّن عل�ءنا ومراجعنا يُنكرون وجود اإلمام الحّجة.. ولكنّي عىل ع

م ال املؤسسة الدينية الشيعية الرسمية أس�ء كب�ة جّداً تتهيأ للمرجعية يف املرحلة القادمة هؤالء يُنكرون والدة اإلمام الحّجة، ولكنّه
حاديث الوالدة يُّرصحون بهذا وإّ�ا يذكرون ذلك يف مجالسهم الخاّصة، لكن األعّم األغلب يف املؤسسة الدينية مع أنّهم يعلمون بأّن أ 

ضعيفة وليست صحيحة ولكنّهم يعتقدون بوجود اإلمام الحّجة عليه السالم ِمن خالل املوروث العقائدي (الوجدا�).. أّما املوروث 
 -بحسب املنهجيّة املعمول بها يف املؤسسة الدينية  -العقائدي العلمي (يعني نصوص أحاديث والدة اإلمام الحّجة) فهذه النصوص 

 معتربة عندهم يف والدة اإلمام الحّجة، وهم ال يقبلونها! وحين� يُريدون التنظ� لهذه القضيّة فهم يُنظّرون لهذا املوضوع نصوص غ�
بشكل عقيل.. وهذا هو الذي قام به أحمد الكاتب فقال: أّن األدلّة التأريخية ال تُثبت والدة اإلمام الحّجة. (وهذا الكالم صحيح). 

 ل به املؤسسة الدينية إذا طبّقناه عىل أحاديث والدة اإلمام الحّجة فهذه األحاديث ال تثبْت!فاملنهج الذي تعم

املنهج األبرت يقودكم إىل الضاللة والجهل، فيجعل األكاذيب صدقاً، ويجعل الصدق أكاذيب، وهذا هو الدور الذي يقوم به مراجعنا  ■
يف تطبيقهم لهذا املنهج األبرت يف التعامل مع حديث أهل البيت! وأحمد الكاتب قام بنفس هذا الدور إ�اناً منه بصّحة هذا املنهج! 

وه كانت نقاشاتهم ضعيفة جّداً ألنّهم يُريدون أن يناقشوه بنفس املنهج! واملنهج نفسه لن يكون بجانبهم، وإّ�ا ولذا الذين ناقش
 بجانب أحمد الكاتب.. وُمشكلة أحمد الكاتب أنّه يعتقد بصّحة هذا املنهج!

اتب، وهو أّول كتاب صدر ألحمد ] ألحمد الكتطّور الفكر السيايس الشيعي ِمن الشورى إىل والية الفقيهوقفة عند كتاب [ ✤
الكاتب، وهو كتابه املركزي الذي تحّدث فيه عن عقيدته الجديدة! أنا ال أريد أن أُناقش أحمد الكاتب هنا، وإّ�ا أُريد أن أُناقش 

 ظاهرة أحمد الكاتب (التي هي تطبيق واضح للمنهج األبرت)!



ْت يف كتبنا والتي تتحّدث عن والدة إمام زماننا، يتناولها رواية رواية ويُطبّق أحمد الكاتب يف كتابه هذا يتناول الروايات التي ورد ●
عليها نفس املنهج الذي يُطبّقه مراجعنا يف عملية استنباط األحكام الرشعية ويُطبّقونه عىل زيارات األمئة وأدعيتهم فيُضّعفونها 

 ومنها أحاديث والدة اإلمام الحّجة!ويُنكرونها، إىل غ� ذلك مّ� يُنكرونه من أحاديث أهل البيت، 

تقييم سند الروايات التأريخية) ذكر أحمد الكاتب الرواية التي نقلها الشيخ الصدوق يف كتابه  -تحت عنوان: (املطلب الثا�  ◀
[إك�ل الدين] عن السيّدة حكيمة بنت اإلمام الجواد عليه� السالم (الرواية املعروفة يف والدة اإلمام الحّجة). بعد أن يعرض سند 

لنجايش ورجال ابن الغضائري (الغ� موجود أصالً) وعىل الشيخ الطويس.. بعد أن عرض أس�ء الرواة يف هذه الرواية عىل رجال ا
الرواية عىل كتب الرجال وصل إىل هذه النتيجة، يقول: (إذن فإّن رواية حكيمة عن مولد (ابن الحسن) يرويها املتأخرون عن غالة، 

 كن االعت�د عليها ُمطلقاً).عن ِضعاف، عن مجاهيل، عن ُمختلَق�، وال �ُ 
والرجل جاء بهذه األوصاف ِمن الكتب الرجالية لعل�ئنا ومراجعنا! هكذا يتعامل العل�ء واملراجع مع هذه الرواية.. فلو أخذتم 

الكاتب، ألنّه أيضاً هذه الرواية إىل املرجع الذي تقلّدونه وسألتموه عن رأيه يف هذه الرواية، سيكون رأيه موافقاً وُمطابقاً لرأي أحمد 
 سيعود بهذا السند إىل هذه الكتب الرجالية التي عاد إليها أحمد الكاتب، فخرج بهذه النتيجة!

ثُّم ينتقل أحمد الكاتب إىل رواية أخرى تحت عنوان (رجٌل ِمن أهل فارس) وهي رواية ينقلها الكليني يف [الكايف] والصدوق يف  ◀
بة] فيُعلّق أحمد الكاتب عىل الرواية ويقول: (وهذه رواية ضعيفة جداً ال حاجة للتوقّف عندها [إك�ل الدين] والطويس يف [الَغي

 حيث ال تذكر اسم الراوي وتكتفي بالقول: أنّه (رجٌل ِمن أهل فارس)!.. وهذا أسلوب غ� مقبول يف الحديث مطلقاً)

اية يعقوب بن منقوش التي يقول فيها أنّه سأل االمام العسكري أيضاً يقول أحمد الكاتب، وهو يناقش رواية أخرى، يقول: (وأّما رو  ◀
بحسب أقوال  -يوماً... إلخ) يقول: (فهذه رواية ضعيفة جداً).. (ثُّم يأيت بأقوال الرجالي� ويناقش سندها ويُبّ� أسباب ضعفها 

 الرجالي�).

التي رواها الصدوق يف [إك�ل الدين] والطويس يف  أيضاً يقول متحّدثاً عن رواية أخرى وهي رواية عث�ن بن سعيد العمري ◀
[الغيبة]، يقول: (فإّن الصدوق والطويس يرويانها عن جعفر بن محمد بن مالك الفزاري، وهو كّذاب شه� وّضاع لألحاديث، يقول 

املجاهيل، وكّل عيوب عنه ابن الغضائري: كّذاب مرتوك الحديث جملًة، وكان يف مذهبه ارتفاع (أي غلو)، ويروي عن الُضعفاء و 
 الضعفاء مجتمعة فيه، روى يف مولد القائم أعاجيب ويقول عنه النجايش: كان ضعيفاً يف الحديث..)

أيضاً يقول ُمتحّدثاً عن رواية أخرى: (أّما رواية (نسيم) و(طريف أبو نرص) الخادَم� عند اإلمام العسكري، فينُقلُه� الصدوق عن  ◀
مل) عن العيّايش (الضعيف) عن آدم البلخي (الغايل املفّوض) واما رواية إس�عيل النوبختي التي يرويها املظّفر السمرقندي (امله

الطويس عن احمد بن عيل الرازي، فهي ضعيفة جداً؛ ألن الطويس نفسه ال يوثق الرازي ويتهمه بالضعف والغلو، إضافة اىل اتهام 
 ابن الغضائري والنجايش له بذلك..)!

الم والنقاش عىل هذا الوزن يف بقيّة الروايات التي ناقشها والتي تتحّدث عن والدة إمام زماننا عليه السالم، وخرج بنتيجة ويستمّر الك
تضعيفها جميعاً! فقال يف خالصة كالمه: (إذن فإّن الضعف الكب� يف سند كّل رواية يسقطها جميعاً عن الُحجيّة والوثوق .. وإذا ما 

د اىل الضعف يف املنت .. واىل تناقض الروايات مع نفسها، وتناقضها مع الرواية الظاهرية .. فانها تصبح مجرد جمعنا الضعف يف السن
اشاعات وهمية اسطورية، ال تثبت مولد انسان عادي .. فكيف �كن ان نعتمد عليها يف إثبات مولد أمام من األمئة وبناء عقيدة 

 دينية عىل اساس ذلك؟).

والنجاسات واألوساخ تُضّعف األحاديث! ومبثل هذه املنهجية البرتاء يضّل أحمد الكاتب ويضّل آخرون وسينشأ مبثل هذه القذرات 
املنهج البرتي حتّى تصطّف الشيعة مع السفيا� بسبب هذا املنهج األعوج. وهذه الخالصة التي خرج بها أحمد الكاتب لن تجد 

 ها، حتّى لو وجّدمتوه يلعن أحمد الكاتب ويصفه بالع�لة!مرجعاً ِمن املراجع الذين تُقلّدونهم يختلف مع

ولذلك السيّد محّمد باقر الصدر يف بحثه املعنون بـ (بحٌث حول املهدي) مل يستدّل برواية واحدة عىل والدة اإلمام الحّجة (ألّن هذه 
نّواب األربعة فروع.. فكيف يُستدّل بالفروع عىل الروايات عنده ضعيفة)! فراح يستدّل عىل والدة اإلمام بوثاقة النّواب األربعة!! ال

 األصل؟! أال يدلّكم هذا عىل أّن هذا املنهج الذي تعمل به املؤسسة الدينية منهج أعوج؟!

 (وقفة عند روايات والدة اإلمام الحّجة يف كُتب الحديث الشيعية، وكيف تعامل مراجعنا مع هذه الروايات؟!) ✤

كتاب الحّجة (باب مولد الصاحب) يف هذا القسم ِمن كتاب الحّجة الشيخ الكليني  -] 1رشيف: جوقفة عند كتاب [الكايف ال ❂
 يجعل لكّل معصوم ِمن املعصوم� فْصًال يُدرج فيه مجموعة الروايات التي ترتبط بوالدته.



هّم الروايات التي وردْت يف كتبنا رواية، والبعض منها روايات ُمفّصلة، وهذه هي أ  31أورد الشيخ الكليني يف باب ميالد الصاحب  ●
األصول يف مولد صاحب األمر عليه السالم. هناك روايات أخرى ولكن كتاب [الكايف] له خصوصيته وأهميّته.. ويقول الشيخ الكليني 

لعبارات يُورد هـ) ثُّم بعد هذه ا255يف بداية هذا الباب قول أن يُورد الروايات، يقول: (ولد عليه السالم للنصف ِمن شعبان سنة 
 الروايات.

الشيخ الكليني كان يعيش يف زمان الَغيبة الصغرى (زمن اشتداد الفنت ب� الشيعة) والشيخ الكليني قطعاً ال يُثبت أّي رواية من  ●
الروايات ِمن دون أن تكون عنده قرائن تجعله متأكّداً ِمن صدق هذه الرواية.. أضف أّن الشيخ الكليني جعل هذا الكتاب أساساً 

 العقائدي والجانب األخالقي والسلويك وهذا واضح من كتابه يف املقّدمة.للعمل به يف الجانب 

بعض الروايات التي أوردها الشيخ الكليني يف (باب مولد الصاحب) بعضها موجز وبعضها ُمفّصل، وبعضها يتحّدث بشكل ُمبارش  ●
روايات تُحّدثنا وبشكل واضح وبّ� عن والدته عن والدته صلوات الله عليه، وبعضها يتحّدث يف أجواء والدته.. باملُجمل: هذه ال

 الرشيفة عليه السالم.

 ] عن أستاذه املرجع امل�زا حس� النائيني.. يقول فيها:1الكلمة التي ينقلها السيّد الخويئ يف [معجم رجال الحديث: ج ■
. (وأنا هنا ال أتحّدث عن كّل حرٍف فيه، ولكن [أّن البحث يف أسانيد الكايف حرفة العاجز] وهو ُمصيٌب يف عبارته، ألّن الكايف ثابت

األْصل يف روايات الكايف الصّحة والصدور عن األمئة) نعم هناك هناة يف نقل الراوي للحديث باملضمون فال يستطيع أن يصيب كبد 
من لوازم الحالة  الحقيقة ك� هي.. وهناك هناة يف عملية النسخ والكتابة فهناك تصحيف واشتباه وهذه القضايا طبيعية فهي

 البرشية، ولكن األصل هو أّن أحاديث الكايف صحيحة.. ثُّم إذا مل يكن الكايف صحيحاً فأّي الكُتب ُ�كن أن أصفه أنّه صحيح؟!

 إضافة لروايات الكايف هناك روايات أخرى. فعدد 51عليه السالم، يف الجزء يف باب والدة اإلمام الحّجة  -يف كتاب [بحار األنوار]  ❂
 رواية. 40الروايات التي ذكرها الشيخ املجليس يف هذا الجزء من بحار األنوار يف مولد اإلمام الحّجة أكرث ِمن 

عوامل اإلمام املهدي.. للشيخ عبدالله البحرا�، يف باب والدة اإلمام املهدي عليه السالم: عدد الروايات  -يف كتاب [عوامل العلوم]  ❂
زماننا عليه السالم يف كتاب العوامل تتجاوز العدد املوجود يف بحار األنوار، ألّن كتاب عوامل العلوم هو  التي تتحّدث عن والدة إمام

استدراك عىل كتاب [بحار األنوار]، عوامل العلوم استدرك فيه املحّدث البحرا� ما مل يُجمع يف كتاب البحار، فجمع أحاديث أخرى مل 
ألحاديث فيه أكرث وأكرث! وكّل تلك الروايات مراجعنا يُسقطونها بالكامل بالت�م والك�ل، ك� فعل تُذكر يف بحار األنوار، ولذلك عدد ا

أحمد الكاتب! فل�ذا يُالم الرجل وهو قد طبّق منهج املؤسسة الدينية األبرت فخرج بهذه النتيجة البرتاء! وهم أيضاً خرجوا بنفس 
 جهة ثانية!هذه النتيجة البرتاء ولكنّهم لّفوا حولها من 

وقفة عند كتاب [صحيح الكايف] للشيخ محمد باقر البهبودي. بنفس الطريقة واألسلوب الذي عليه مراجعنا (كالسيّد الخويئ،  ●
 والسيد محّمد باقر الصدر، السيّد السيستا� والسيّد الربوجردي، والجميع (األحياء واألموات) يف املدرسة األصولية هم بنفس اإلسلوب!

ب.. البهبودي أثبَت الجملة التي كتبها الشيخ الكليني يف إفتتاحية هذا الباب يف كتاب الكايف، ثُّم ثبّت روايت� يف باب مولد الصاح ■
 ال عالقة له� بوالدة اإلمام الحّجة!

ب إيلَّ لهم بيشء، وأسأل الُدعاء فال يُكت -أي إىل اإلمام املعصوم -(القاسم بن العالء قال: ُولد يل ِعّدة بن� فكنُت أكتب : 1الرواية  ●
 !ف�توا كلّهم، فلّ� ُولد يل الحسن ابني كتبُت أسأل الدعاء فأُجبْت يبقى والحمد لله)! ما عالقة هذه الرواية بوالدة اإلمام الحّجة؟

 -دة املالية أي املساع -يف اإلجراء  -أي اإلمام العسكري  -(الحسن بن محمد األشعري قال: كان يرُِد كتاب أيب ُمحّمد : 2الرواية  ●
عىل الُجنيد قاتل فارس بن حاتم بن ماهويه وأيب الحسن وآخر. فلّ� مىض أبو ُمحّمد ورد استيناف ِمن الصاحب باإلجراء أليب الحسن 

 وصاحبه ومل يرد يف الجنيد يشء، قال: فاغتممُت لذلك فورد نعي الجنيد بعد ذلك)!

سالم قد استأنف بعد أبيه أن يُرسل املساعدة املالية لهذه األشخاص، فهم يستدلّون هذه الرواية تتحّدث عن أّن اإلمام الحّجة عليه ال
منها عىل والدة اإلمام الحّجة عليه السالم.. لكنّها ال تتحّدث عن والدته بشكل مبارش. الروايات التي تتحّدث عن والدة اإلمام بشكل 

ق عىل كتابه عنوان "صحيح الكايف" ألّن الكايف بنظر املراجع والعل�ء ليس ُمبارش مل يُثبْت منها أّي رواية! عل�ً أّن البهبودي أطل
 صحيحاً، فصنعوا من [الكايف] صحيحاً بنفس تسمية البخاري، فأطلقوا عليه [صحيح الكايف]!!



ما هو الفارق ب� محّمد باقر البهبودي هنا يف هذا الكتاب ح� حطّم الروايات، وب� أحمد الكاتب يف كتابه؟! ال يُوجد فارق،  ●
فكاله� ألغيا أحاديث أهل البيت بنفس امليزان واملنهجيّة املعمول بها يف املؤسسة الدينية الشيعية الرسمية يف التعامل مع روايات 

 أهل البيت!

وهو من تالمذة السيّد الخويئ، ومن املُتمّسك� بطريقة [مرشعة بحار األنوار] للشيخ محّمد آصف محسني  فة عند كتابوق ●
السيّد الخويئ يف تطبيق قواعد علم الرجال عىل حديث أهل البيت. يقول الشيخ محّمد آصف محسني وهو يتحّدث عن مجموعة 

اب والدته وأحوال أّمه صلوات الله عليه، يقول: (فيه أكرث ِمن أربع� رواية..) ثُّم يقول: ب -الروايات التي جاءْت يف [بحار األنوار] 
(واملعتربة منها ما ذُكرت برقم خمسة إْن ثبتْت كرثة ترحم الصدوق عىل ابن عصام ك� قيل بها، وبرقم ثالثة وثالث� إن كان الخّشاب 

لطريقة فال يُثبْت شيئاً ِمن أحاديث الوالدة بشكل واضح ورصيح إلمام زماننا!! هو الحسن بن موىس لكن فيه ترّدد)! ويستمّر بهذه ا
ف� هو الفارق ب� ما صنعه هذا املرجع محّمد آصف محسني وبقيّة املراجع وب� ما صنعه أحمد الكاتب يف نسف أحاديث اإلمام 

ىل نفس النتيجة وهي تضعيف الروايات! ملاذا صار أحمد الحّجة؟! الجميع استخدموا نفس امليزان ونفس املنهجيّة، والجميع وصلوا إ
 الكاتب وهابياً عميالً.. وهؤالء املراجع هم مركز الهداية؟!

الفارق ب� أحمد الكاتب وهؤالء املراجع أّن أحمد الكاتب ليس عنده مرجعية وال أخ�س.. ففّعل املنهج األبرت اآلن، ونسف  ●
ّما هؤالء املراجع فعندهم زعامات وأموال، لذلك مل يُفّعلوا املنهج عَلَناً، وذهبوا إىل جهات أخرى روايات والدة اإلمام وأنكر وجوده! أ 

 إلثبات الوالدة!

لو يبقى هذا املنهج األبرت إىل زمان ظهور اإلمام الحّجة عليه السالم، ويأيت الُسفيا�. مثل ما جاء الفكر القطبي بفكر وعقيدة  ✤
ف وكربالء، فإّن الفكر السفيا� أيضاً سيأيت بفكر وعقيدة قبل أن يأيت جيش السفيا�! وسيخرتق هذا الفكر ورّحب به املراجع يف النج

 السفيا� عقول املؤسسة الدينية يف النجف وكربالء مثل� جاء الفكر القطبي واخرتق عقول املراجع! واملراجع يقبلونه ألّن املنهج األبرت
 قهم ومنهجهم!!يقبله! يعني أنّه ُمنسجم مع منط

هناك حقيقة واضحة جّداً وهي: أّن الذين رّدوا عىل أحمد الكاتب ردودهم هزيلة جّداً، ألنّهم ُيحاولون أن يرّدوا عليه بنفس  ✤
�يناً املنهج األبرت، واملنهج بجانب أحمد الكاتب وليس بجانبهم! لذلك هم يُحاولون ّيل أعناق املطالب املُرتبطة بهذا املنهج ثُّم يفرّون 

 وش�الً! رمّبا الرد الوحيد الذي تحّرر فيه صاحبه من هذا املنهج األبرت هو الرد الذي كتبه املفكّر العراقي (عامل سبيطي النييل) هو
نهج الوحيد الذي تحّرر ِمن هذا املنهج األبرت ألنّه ال يؤمن به. (قد ال أتّفق مع عامل سبيطي النييل، ولكن الّرجل ُمتحّرر من هذا امل

] هذا الكتاب رمّبا هو ِمن الشهاب الثاقب للمحتّج بكتاب الله يف الرّد عىل الناصب أحمد الكاتباألبرت، ولذلك ح� رّد يف كتابه [
أفضل الردود، ولكن هذا الكتاب مل يتناول التفاصيل الجزئية التي تحّدث عنها أحمد الكاتب، وإّ�ا تناول مسألة اإلمامة (تناول كليّة 

ب) باعتبار أّن أحمد الكاتب ح� أنكر والدة اإلمام الحّجة فإّن الذي يرتتّب عىل ذلك هو أّن العقيدة الشيعية قد انفرطْت! املطل
و فاإلمام العسكري هو اإلمام الحادي عرش!! فإذا مل يُولد اإلمام الحّجة فهذا يعني أّن اإلمام العسكري هو اإلمام األخ�، وآخر إمام ه

عرش! وبذلك انفرطْت العقيدة اإلثنا عرشية، ألّن العقيدة اإلثني عرشية ُمبتنية عىل العدد (عىل اإلثني عرش) وُمبتنية  اإلمام الحادي
عىل العصمة املالزمة لهذا العدد.. فإذا انفرط العدد انفرطْت العصمة، انفرطْت عقيدة النّص ! إذن ال يوجد هناك نّص من رسول 

عىل األمئة! وإذا انفرطت عقيدة النّص انفرطْت بيعة الغدير! وإذا انفرطْت بيعة الغدير صّحت السقيفة الله عىل أم� املؤمن� وال 
 حينئٍذ! وإذا صّحت السقيفة والبيعة فيها فال يبقى يشٌء بعد ذلك!! (يعني أّن كّل يشء يف الكتب الشيعية إذن ال صّحة له)!!

 مام الحّجة، ألّن هذا املوضوع إذا ُخِدش، ُخِدش كّل يشٍء معه!!اإلعالم الناصبي دامئاً يُركّز عىل موضوع اإل  ✤

، كان رده يف -ك� أرشت  -عامل سبيطي نييل ح� رّد عىل أحمد الكاتب يف كتابه [الشهاب الثاقب...] كان رده يف الجانب الكّيل  ✤
فقد انتهى القسم األّول املُسّمى اإلمامة ب� الثابت كليّة مسألة اإلمامة، وهو بنفسه يُّرصح بذلك يف نهاية كتابه فيقول: (إىل ُهنا 

ء واملتحّول والذي أردنا فيه إثبات وجود الثابت يف اإلمامة...) إىل أن يقول: (عىل أمل أن نجعل القسم الثا� في� يرآه اإلخوة القرّا
الوجه اآلخر للشيخ� قراءة جديدة للفضائل! فهو رضوريّاً). فهو يف رده يقول: انتهى القسم األّول، ويليه القسم الثا� وهو بعنوان 

يف كتابه هذا تناول الكليّات، ومل يتناول القضيّة التي تُث� الشبهات ورمّبا تُقنع الذين يقرؤون كُتب الكاتب وهي (روايات الوالدة 
انيد، فقط ناقش يف كتابه مسألة كليّة والبحث يف أسانيدها) وإْن كان عامل سبيطي نييل ال يُؤمن بعلم الرجال وال يُؤمن بقضية األس

 اإلمامة.

يف الجّو الحوزوي هناك انبهار بإسم (السيّد محّمد باقر الصدر)، وبحكم الصنمية الغالبة عىل الجّو الشيعي فحتّى لو كان العامل  ✤
 يُخطىء يُعد خطؤه صواباً! ولو كان العامل يهذو هذياناً فإّن ذلك يُعّد حكمًة ومنطقاً بليغاً!



هناك منطق يحكم املجتمع وهو منطق (الدرهم والدينار).. هذا املنطق نفسه يحكم املؤسسة الدينية يف الوسط العلمي عىل  ✤
أساس الشهرة واألس�ء واأللقاب! منطق (الدينار والدرهم) هو منطق املال، منطق السوق، منطق الدنيا، منطق هذا العامل.. هذا 

 ) يقول:املنطق (منطق الدينار والدرهم

إذا عطس املُفلس قِيل: يلعنك الله، وإذا رضط املُورس (أي الغني) قيل: يرحمك الله! (هذا هو منطق الدينار والدرهم، منطق  ●
 تس�).السوق، ثبّتوا هذه املالحظة فهي مهّمة جّداً)! فمْرضَط املُفلس يف ِمنخره (أي يف أنفِه)، ومْعطَس املُورس يف ُدبُره (الدنيا هكذا 

النبي صّىل الله عليه وآله يقول: (إّن للعلم طُغياناً كطغيان املال) فنفس القوان� املوجودة يف عامل السوق املاّدي نفسها موجودة  ■
يف عامل السوق العلمي! يف سوق املؤسسة الدينية وحيث الصنمية معشعشة، نجد نفس هذه القوان� موجودة (فالخطأ يص�ُ صواباً، 

الغة، والسيّئات تنقلب إىل حسنات، والعجز يتحوّل إىل معجزة، والسفاهة تتحوّل إىل حكمة، والنصب والَعداء ألهل والعّي يص�ُ ب
 البيت يتحوّل إىل والء ومعرفة)!!وهكذا تس� األمور يف املؤسسة الدينية نفس هذه القوان� (قوان� املال والدرهم التي أرشُت إليها).

، وهذا الكتاب ُ�ثّل املقّدمة التي كتبها السيّد محّمد باقر الصدر املهدي] للسيّد محّمد باقر الصدر[بحث حول وقفة عند كتاب  ✤
 لكتاب [موسوعة اإلمام املهدي] لتلميذه وقريبه السيّد محّمد الصدر.

عد أن يطرح السؤال تحت عنوان (املبحث الثالث: لِ�ذا كّل هذا الحرص عىل إطالة عمره؟) يقول السيّد محّمد باقر الصدر ب ■
 التايل (ما هي فائدة هذه الَغيبة الطويلة وما املُربر لها؟) فيعلّق ويقول: (وكث� ِمن الناس يَسألون هذا السؤال وهم ال يُريدون أن

 هؤالء املُتسائل� يسمعوا جواباً غيبيّاً، فنحُن نُؤمن بأّن األمئة اإلثني عرش مجموعة فريدة ال �كن التعويض عن أّي واحد منهم، غ� أنَّ 
يُطالبون بتفس� اجت�عي للموقف، عىل ضوء الحقائق املحسوسة لعملية التغي� الكربى نفسها واملتطلبات املفهومة لليوم املوعود. 

الصدر هنا التي نؤمن بتوفرها يف هؤالء األمئة املعصوم�...) فالسيّد  -الَغيبية  -وعىل هذا األساس نقطُع النظر ُمؤقتاً عن الخصائص 
 يُريد أن يقول أنّني سأقيم أدلّة تتناسب مع أولئك الذين ال يُؤمنون بالعقيدة الشيعية الَغيبية. (يعني أّن هذا الحديث موّجه ألولئك

 -ول بحسب ما يق -الذين ال يُؤمنون بالعقيدة الشيعية الَغيبية). فمرادي هنا أّن السيّد محّمد باقر الصدر يتكلّم هنا بهذا املستوى 
وإن كان تالمذته يقولون غ� ذلك، وكذلك يُستشعر ِمن طوايا كالمه غ� ذلك، ولكن بحسب ما هو موجود يف هذه العبارات فإّن 
السيّد محّمد باقر الصدر يُريد أن يغّض النظر عن عقيدته الشيعية الَغيبية يك يُخاطب آخرين. فإذا كان مستوى كالم السيّد الصدر 

ال يُؤمنون بالعقيدة الشيعية ك� يقول، فل�ذا حين� نأيت إىل املبحث الخامس الذي يحمل عنوان: (كيف نؤمن يتناسب مع الذين 
 بأّن املهدي قد وجد؟) نجد السيّد محّمد باقر الصدر يتحّدث عن دليل�:

طُرق الشيعة والسنة التي تش� إىل أن ويف هذا الدليل يتحّدث عن الروايات التي جاءْت من يُسّميه (الدليل اإلسالمي)،  :1الدليل  ●
األمئة إثنا عرش، فهو يستد من خاللها عىل وجوده، فهو يقول هناك روايات كث�ة وردت من طرق الشيعة والسنة. وأقول: أين روايات 

ايات الوالدة صحيحة.. ولكن الوالدة إلمام زماننا؟ ملاذا تهربون منها؟! إذا كانت هذه املقّدمة صحيحة ِمن أّن األمئة إثنا عرش فإّن رو 
 السيّد الصدر ال يستدّل بروايات الوالدة ألنّها ضعيفة السند عنده بحسب قذارات علم الرجال واملنهجية البرتاء!

 ويف هذا الدليل يستدل بـ بوثاقة النّواب األربعة لإلمام الحّجة عىل والدة اإلمام!: يُسّميه (الدليل العلمي)، 2الدليل  ●

 أهّم العبارات التي جاءت يف كالمه والتي تُشكّل الركائز يف البحث) (وقفة عند

يقول تحت هذا العنوان (الدليل العلمي) : (وأّما الدليل العلمي، فهو يتكون ِمن تجربة عاشتها أّمة ِمن الناس فرتة امتدت سبع�  ■
، ولتوضيح ذلك ُ�هّد بإعطاء فكرة موجزة عن -يش� إىل الشيعة يف زمان الَغيبة الصغرى -سنة تقريباً وهي فرتة الغيبة الصغرى 

الشيعية التي  -) إىل أن يقول: (وقد أشغل مركز النيابة عن اإلمام يف هذه الفرتة أربعة مّمن أجمعْت تلك القواعد الَغيبة الصغرى...
 عىل تقواهم وورعهم ونزاهتهم التي عاشوا ضمنها وهم ك� ييل: -آمنت بوالدة اإلمام وغَيبته 

 عث�ن بن سعيد العمري. –1

 محّمد بن عث�ن بن سعيد العمري. –2

 بو القاسم الحس� بن روح.أ  –3

 أبو الحسن عيل بن محمد السمري).  –4

أي  -إىل أن يقول: (لقد قيل قد�اً أّن حبل الكذب قص�، ومنطق الحياة يُثبت أيضاً أن ِمن املُستحيل عملياً بحساب االحت�الت  ■
تلك العالقات واألخذ والعطاء، ثّم تكسب ثقة  أن تعيش أكذوبة بهذا الشكل وكّل هذه املّدِة وِضمن كّل  -بحسب املنطق الريايض 



جميع ِمن حولها. وهكذا نعرف أّن ظاهرة الغيبة الُصغرى ُ�كن أن تُعترب مبثابة تجربة علمية إلثبات ما لها ِمن واقع موضوعي 
عن املرسح ومل يكشف نفسه  والتسليم باإلمام القائد بوالدته وحياته وغيبته، وإعالنه العام عن الغيبة الكربى التي استرت مبوجبها

 ألحد).

)!! حبل الكذب قص�أقول للسيّد الصدر: أحاديث الوالدة املوجودة يف الكايف ال تستدّل بها، وتستدّل هنا بحكمة قد�ة وهي ( ■
بيت وبأّي (عل�ً أنّني ال أرفض هذه الحكمة فمضمونها موجود يف كل�ت أهل البيت، ولكنّي أقول ذلك ألبّ� ظالمة حديث أهل ال

 أسلوب ومنهجيّة يتعامل معه عل�ؤنا؟!

وأقول أيضاً : هل هذا الدليل الذي استدّل به السيّد الصدر هنا دليل علمي؟! إنّه ليس بدليل علمي وإّ�ا هو دليل وجدا�! (عل�ً  ■
د خاّصة ِمن الشيعة (يعني مجموعة قليلة أنّني ال أنكر هذا الدليل، بل أتّفق فيه مع السيّد الصدر، ولكن هذا الدليل يكون دليالً عن

من الشيعة).. فكيف كان يقول يف السطور السابقة أّن هذا الحديث هو ملِن ال يؤمن بالعقيدة الشيعية الَغيبية؟!) أين هي روايات 
 الوالدة؟! ملاذا هذا القفز عىل الحقائق.

لدليل العلمي) وهو ليس بدليل علمي وإّ�ا هو دليل وجدا�.. هذا الدليل الذي أورده السيّد محّمد باقر الصدر تحت عنوان (ا ■
 هذا الدليل يحتاج إىل أمرين:

أّن الذي يقتنع بهذا الدليل البّد أن يكون ُملّ�ً بكّل تفاصيل عرص الَغيبة، (فيحتاج إىل معلومات تفصيلية عن زمان  األمر االول: ●
شيعة آنذاك، وعن الِفرق وعن الِفنت التي حّدثْت، وعن التوقيعات الرشيفة التي الَغيبة وعن أوضاع النّواب األربعة وعن أوضاع ال

هي األخرى (ضعيفة) بحسب املنهجية البرتاء! والسيّد الصدر نفسه كان مّمن ال يقبلون هذه التوقيعات، وتالمذته يعرفون ذلك! 
 ياء منهم واألموات)!(وبشكل عام أحاديث الشؤونات املهدوية ضعيفة عند عل�ئنا ومراجعنا األح

 البّد أن يكون ِمن خاّصة الشيعة، ِمن أصحاب الوجدان الشيعي الذي يتناغم مع املضام� الَغيبية وإّال ال يكون دليالً! األمر الثا�: ●

بهذا االستدالل الذي استدّل به السيّد الصدر وسّ�ه (استدالل علمي) إنّنا بهذا االستدالل نُثبت أحقيّة الديانات التي سبقت ديانة  ■
ديانات وثنية صنعها البرش! ألّن حبل الصدق عندها طويل، أطول ِمن حبل الصدق عند اإلسالم!! لو كان حبلها اإلسالم وإن كانت 

 من الكذب لكان قص�اً ولَ� بقيت تلك الديانات!

 إذا ظهر اإلمام الحّجة فسوف يرفضونه أيضاً ألّن املنهج األبرت ال يقبله!! وهذه هي الطاّمة التي أتحّدث عنها. ■

غريب أّن مؤرّخي السنّة وبعض الكتب الرجالية وبعض املوسوعات التأريخية عندهم تُثبْت والدة اإلمام الحّجة عندهم، وأّن ال ✤
أباه هو اإلمام الحسن العسكري! وتُثبت اسمه وتُثبت كُنيته، وتقول هو الغائب الذي تنتظره الشيعة، وتُثبت والدته يف شهر شعبان 

 هـ!! 256 وبعضها يقول عام 255سنة 

هذا الكتاب فيه مرتىض العسكري، ] وهو كتاب صادر عن املجمع العلمي اإلسالمي بإرشاف منتخب األدعيةوقفة عند كتاب [ ✤
زيارات املعصوم�، ولكن مل يذكر يف هذا الكتاب وال سطر واحد عن اإلمام الحّجة!!! حتّى الّزيارات فيه إذا رجعنا إىل الفهرسْت 

زيارة اإلمام� العسكري�، والزيارة الجامعة، وال ذكر لإلمام الحّجة! وهذا الكتاب يُعطى لطلبة الحوزة الدارس� نجدها تتوقّف عند 
 يف املجمع العلمي اإلسالمي، ولبقية الناس أيضاً !!

د أن أسمع الجواب وح� كنت يف إيران اتصلُت مبكتب السيّد مرتىض العسكري وسألتهم (رغم أنّني أعرف الجواب، ولكن ألّ� أري ●
منهم) سألتهم: هل هذا الكتاب فيه نقص؟! فهو ال يشتمل عىل زيارات اإلمام الحّجة؟! فقالوا يل: ال يوجد فيه نقص، والسيّد مرتىض 
العسكري هو الذي أمر بعدم إدراج زيارات اإلمام الحّجة ألنّها ليسْت ثابتة عنده!! وهو بنفسه مرتىض العسكري أشار لذلك يف 

مة هذا الكتاب! والغريب أنّه يقول يف نفس املقّدمة أّن حتّى الزيارات التي أدرجوها يف هذا الكتاب مل يُؤخذ بع� االعتبار مقدّ 
 إثباتها ِمن طريق السند، وإّ�ا أثبتوها متّسكاً بقاعدة التسامح يف أدلّة السنن!!

 


