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1437ذى الحجة  9م ــ 11/9/2016االحد:   

الزال الحديث يف مالمح املنهج األبرت الذي يتحرّك بفاعلية ونشاط شديدين يف وسطنا الشيعي وخصوصاً يف املؤسسة الدينية  ✤
 الشيعة الرسمية. الزال الكالم متصالً مع الحلقة املاضية، والحديث عن ظاهرة أحمد الكاتب.

عن س�ة أحمد الكاتب، ونشاطه يف الجّو الديني والسيايس  استعراض رسيع لِ� مّر يف الحلقة السابقة يُعطي صوة مخترصة ✤
 واإلعالمي، واملنهجيّة التي اعتمد عليها أحمد الكاتب يف تغي� عقيدته وإنكاره لوجود اإلمام الحّجة صلوات الله عليه.

ب الذي وقفُت عنده يف ، وهو نفس الكتاألحمد الكاتب] اإلمام املهدي حقيقة تأريخية أم فرضيّة فلسفيةوقفة عند كتاب [ ✤
الحلقة املاضية تحت عنوان [تطّور الفكر السيايس الشيعي من الشورى إىل والية الفقيه] فإّن عنوان [اإلمام املهدي حقيقة تأريخية 

 أم فرضيّة فلسفية] هو العنوان الرئيس، والعنوان اآلخر عنوان فرعي.

 إىل النتيجة التالية:الذي يقوله أحمد الكاتب أنّه ِمن خالل بحثه توّصل  ■

اإلمام املهدي ليس بحقيقة تأريخية، فإّن الوثائق واألدلّة التي ُ�كن أن يكون مضمونها دليالً عىل والدته ووجوده ككائن أوالً:  ●
علم  هذه األدلّة والوثائق والشهادات ال قيمة لها بحسب قذارات -بحسب ما هو يفكّر  -فيزيايئ وبالتايل سيكون حقيقة تأريخية 

 الرجال.

أّن عل�ء الشيعة طبّقوا نفس املنهج ووصلوا إىل نفس النتيجة، ولكنّهم لّفوا لفة أخرى ِمن خالل الدليل العقيل الذي سّ�ه ثانياً:  ●
 بـ(الفرضية الفلسفية)!

 من كتابه [اإلمام املهدي حقيقة تأريخية أم فرضيّة فلسفية]: 51يقول أحمد الكاتب يف الصفحة  ■
املبحث األّول: اإلستدالل الفلسفي.. املطلب األّول: العقل  -األول: أدلة وجود اإلمام املهدي "محّمد بن الحسن العسكري" (الفصل

 أوالً...) فهذا الدليل الذي سّ�ه (بالفلسفي أو العقيل) يرتكز عىل ما ييل.. يقول:
 بال حكومة.(أوًال: رضورة وجود اإلمام يف األرض، وعدم جواز بقاء البالد فوىض 

 ثانياً: رضورة عصمة اإلمام من الله، وعدم جواز حكومة الفقهاء العدول أو الحكام العادي�.
 ثالثاً: وجوب حْرص اإلمامة يف أهل البيت ويف أبناء عيل والحس� إىل يوم القيامة.

 رابعاً: اإل�ان بوفاة اإلمام الحسن العسكري، وعدم القول بغيبته ومهدويّته.
 االلتزام بقانون الوراثة العمودية، وعدم جواز انتقال اإلمامة إىل أخوين بعد الحسن والحس�).خامساً: 

هذا الدليل الذي طرحه أحمد الكاتب ليس دليل فلسفي ك� سّ�ه، هذا دليل مركّب ِمن مقّدمات وجدانية، وِمن نقل، وِمن 
يهيات عقلية محضة، وإّ�ا أدلّة وجدانية يقرّها العقل مثل رضورة (عصمة بديهيات عقلية.. وحتّى البديهيّات العقلية رمّبا ال تكون بد

 اإلمام) عىل سبيل املثال.

خالصة القول ك� يف عنوان الكتاب: [اإلمام املهدي حقيقة تأريخية أم فرضيّة فلسفية] بحسب ما وصل إليه أحمد الكاتب: وجد  ■
عليه السالم ِمن خالل روايات الوالدة وإّ�ا يُثبتون وجوده ِمن خالل ما أس�ه (الدليل  أّن عل�ء الشيعة ال يُثبتون والدة اإلمام الحّجة

 الفلسفي، أو الدليل العقيل)!

هو: أّن اإلمام ليس حقيقة تأريخية حتّى نُحاكمه بقواعد التأريخ، وليس فرضية  -وسيأيت بيانه يف حلقة يوم غد  -ما أقوله أنا  ■
 وسيأيت بيان ذلك يف حلقة يوم غد.اإلمام حقيقة إلهية عد الفلسفة، فلسفية حتّى نُحاكمه بقوا

ُمشكلة أحمد الكاتب أنّه ال يستطيع أن يُثبت أّن الحّجة بن الحسن حقيقة تأريخية بسبب ما جاء يف علم الرجال! ما هو التأريخ  ■
ُ�كن أن تكون املعلومات التأريخية يف حاشية العقيدة. أساساً حتّى نبني العقائد عىل التأريخ؟ العقائد ال تُبنى عىل التأريخ.. نعم 

(هذا ما سأتحّدث عنه حين� أُبّ� لكم أّن اإلمام الحّجة هو حقيقة إلهية). فإذا كان اإلمام حقيقة إلهية، فالبد إذن أن نرجع إىل 
 املصادر اإللهية حتّى نعرف هل هذه الحقيقة موجودة أم ليسْت موجودة.

بغّض النظر عّ� قاله أحمد الكاتب.. املؤسسة الدينية هكذا تتعامل مع آل محّمد صلوات الله عليهم عىل أنّهم أناس عاديون!  ■
فاملؤسسة الدينية تّرص دامئاً عىل إلحاق النقص باملعصوم، ألنّهم ينظرون إليه عىل أنّه كائن تأريخي، كائن عادي عنده بعض املـَلَكات 

 إلحاق النقص باملعصوم هو:فقط، ومن أمثلة 

أّن املراجع يتحّدثون عن نجاسات تخرج ِمن بدن املعصوم، وقّد مّر الكالم كيف يتحّدثون عن نجاسة دمه! بل عن نجاسات دمه  ●
 حتّى لو كان بالنحو اإلعجازي!

 املراجع يتحّدثون عن شخص ينىس كّل ما جرى عليه، ك� فعل الطويس وغ� الطويس! ●



 ّدثون عن شخص يخرج عن حدود اآلداب، ك� فعل كاشف الغطاء مع الزهراء عليها السالم!إنّهم يتح ●
فأهل البيت يف نظر املؤسسة الدينية أُناس عاديون، املراجع ينظرون إليهم عىل أنّهم وجودات تأريخية كأمثال جنابهم.. ولذلك ح� 

نصب! وأي شخص يجلس يف هذا املقام فهو �لك املال، فاملرجع ألنّه يأتون إىل األخ�س يقولون أنّه ال �لكها، إّ�ا هي ملك للم
 يجلس يف هذا املقام فهو �لك أموال الخمس، ومن هنا يُورثه إىل أوالده!

جولة يف عوامل التأريخ (يف أهّم وأوثق كتب الحديث السنيّة وكتب التفس� وكتب التأريخ) ل�ى هل أّن هذه الكتب تذكر  ✤
 الحقائق بالفعل ك� هي؟ أم أّن الحقائق فيها ُمزّورة.

من الرواية تُبّ� لنا  كتاب مناقب األنصار: باب هجرة النبي وأصحابه إىل املدينة (مقطع -[صحيح البخاري] وقفة عند كتاب  ❂
 متى كانت هجرة النبي األعظم).

مّ� جاء فيها (حتّى نزل بهم يف بني عمر بن عوف وذلك يوم اإلثن� من شهر ربيع األّول) فهجرة النبي كانت يف شهر ربيع األّول..  ●
هجرة ويُؤرّخون لها يف بداية شهر املحرّم؟! فل�ذا املُسلمون جميعاً يف السابق والحارض ُمنذ زمن ُعمر وإىل يومك هذا يحتفلون بال

ن أين هي الحقائق التأريخية؟! (املؤرّخ أهّم يشء عنده الزمان، فإذا كان الزمان مزّور واملكان ُمزّور، وإذا كان األشخاص ُمزّورين فأي
 هي الحقائق التأريخية).

النبي كانت يف شهر ربيع األّول جاء فيه: (أّن النبي ملّا قدم أيضاً يُثبت نفس املعلومة أّن هجرة  ]1[تأريخ الطربي :ج وقفة عند ❂
املدينة وقدمها يف شهر ربيع األّول) فل�ذا املسلمون يحتفلون يف شهر محرّم؟! فشيخ املحّدث� البخاري، وشيخ املؤرّخ� الطربي 

 كاله� يذكران أّن هجرة النبي كانت يف شهر ربيع األّول!

 كب�اً ِمن دينهم ِمن عائشة، وأحاديثها تشتمل عىل أحداث تأريخية مهّمة جّداً ترتبط بالعقيدة. السنّة يأخذون مقداراً  ✤

باب الرجل المرأته واملرأة لزوجها. تقول عائشة: (عن عبيدالله بن عبدالله قال:  -[صيح البخاري] وقفة عند حديث عائشة يف  ❂
ه عليه وسلم واشتدَّ وجُعه؛ استأذن أزواَجه أن ُ�رَّض يف بيتي، فأَِذنَّ له؛ فخرج قالْت عائشة ريض الله عنها: "ملا ثقل النبي صىل الل

قال عبيدالله: فذكرت ذلك البن عباس ما قالت عائشة، فقال يل: وهل “ب� رجل� تخطُّ رجاله األرض، وكان ب� العباس ورجل آخر 
ن أيب طالب). فهذه زوجة النبي تُخفي الحقائق، تُخفي ذكر عّيل.. تدري من الرجل الذي مل تَُسمِّ عائشة؟ قلت: ال! قال: هو عيل ب

 فكيف نثق بها ح� تُحّدثنا عن رسول الله صّىل الله عليه وآله؟! (عل�ً أّن عائشة طمسْت ِذكر عّيل يف مواطن عديدة يف البخاري).

آن) يف حجر امرأته وهي حائض. تقول باب قراءة الرجل (القر  -كتاب الحيض -صحيح البخاري وقفة عند حديث عائشة يف  ❂
 الرواية: (عن عائشة ريض الله عنها قالت: كان رسول الله صّىل الله عليه وسلم يتكئ يف حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن)!!

م� باب حكم الفيء (ما جرى ِمن كالم ب� عمر وأم� املؤمن� والعبّاس عم النبي) يصف عمر رأي أ  -[صحيح مسلم] وقفة عند  ❂
 املؤمن� والعباس يف أبا بكر وعمر نفسه).

م، مّ� جاء يف الرواية (قال عمر : فلّ� تويفّ رسول الله صّىل الله عليه وسلّم قال أبو بكر: أنا ويلّ رسول الله صّىل الله عليه وسلّ  ●
فقال أبو بكر: قال رسول الله ما نورث ما ويطلب هذا م�اث امرأتِه من أبيها  -يعني العبّأس  -فجئت� تطلب م�اثك ِمن ابن أخيك 

ل الله صّىل تركنا صدقة، فرأيت�ه كاذباً آمثاً غادراً خائناً، والله يعلم إنّه لصادق باٌر راشٌد تابٌع للحق. ثُّم تويف أبو بكر وأنا وّيل رسو 
ّ� لصادٌق باٌر راشٌد تابٌع للحق..) هذا هو رأي عيل عليه الله عليه وسلّم ووّيل أيب بكر، فرأيت�� كاذباً آمثاً غادراً خائناً والله يعلم إ

 السالم يف أيب بكر وعمر.

الم قول عمر (فرأيت�ه كاذباً آمثاً غادراً خائناً) هذا هو رأي أم� املؤمن� والعبّاس يف أيب بكر، ألّن أم� املؤمن� مل يعرتض عىل ك ●
من� كتب كتاباً يف علم الرجال سيكتب فيه هذا الرأي عن أيب بكر وعن عمر أيضاً أّن عمر ح� قال هذا الكالم. يعني لو أّن أم� املؤ 

 كّالً منه� (كاذب آثم غادر خائن). ولو كتب عمر كتاب يف علم الرجال لكتب فيه عن أيب بكر (أنّه صادق باٌر راشٌد تابٌع للحق)! 

يف باب فرض الخمس ولكّن البخاري دلّس يف الحديث وحذف منه  -عل�ً أّن نفس هذا الحديث جاء أيضاً يف [صحيح البخاري]  ●
 رأي أم� املؤمن� والعبّاس يف أيب بكر وعمر! (راجعوا الحديث� وانظروا أيّه� أصّح)! فأين هي الحقائق التأريخية؟!

حّدثني نافع قال: أخرب� عبد الله أنّه كان باب نوم الرجال يف املسجد. تقول الرواية (بسنده قال:  -[صحيح البخاري]وقفة عند  ❂
ينام وهو شاب أعزب ال أهل له يف مسجد النبي) وبحسب القرآئن أنّه كان ينام يف مسجد رسول الله بسبب حالة الفقر املدقع الذي 

 يعيشه، حيث كان منزل عائلته صغ�. (عل�ً أّن مسجد النبي مل يكن مفروشاً ومل يكن فيه سقف).

  رواية أخرى (يف باب قيام الّليل) يقول عبدالله بن عمر (وكنت غالماً شاباً وكنت أنام يف املسجد عىل عهد رسول الله...)أيضاً يف ●

ً شاباً َعَزباً يف عهْد النبي وكنت أبيت يف  ● ويف رواية أخرى (يف باب األخذ عىل اليم� يف النوم) أيضاً يقول ابن عمر (كنُت غالما
الروايات تُبّ� حالة الفقر الشديد التي كان يعيشها عبدالله بن عمر إىل الحّد الذي كان ينام يف مسجد رسول الله، املسجد..). فهذه 

 واملسجد مل يكن مفروشاً وال ُمسقفاً.



 ابن عمر باب غزوة خيرب، يقول ابن عمر (ما شبعنا حتّى فتحنا خيرب). وخيرب فُتحْت يف عهد متأّخر! يعني أنّ  -يف البخاري أيضاً  ●
 كان يعيش الفقر الشديد والجوع قبل فتح خيرب.. فهل يُعقل أنّه كان يوجد طعام يف بيت أبيه ويبقى جائعاً؟!

ملالك بن أنس الذي يقّدمه بعض عل�ء السنة عىل البخاري، وهناك َمنهم َمن يعتربه أنّه يف مستوى [املوطّأ] وقفة عند كتاب  ❂
ك كالم منقول عن الشافعي يقول فيه عن كتاب املوطأ (ما ظهر عىل األرض كتاب بعد كتاب الله، البخاري. يف مقّدمة الكتاب هنا

 أصح ِمن كتاب مالك) أو نُقل عنه يف لفظ آخر (ما ُوضع عىل األرض كتاب هو أقرب إىل القرآن ِمن كتاب مالك)

 .ثراء فاحش عن عند عبدالله بن عمر.. تتحّدث الرواية عن باب ما ال زكاة فيه من الحّيل والترب والعنرب -رواية يف كتاب [املوطأ]  ●
 ).أّن عبد الله بن عمر كان يُحّيل بناته وجواريه الذهب، ثّم ال يُخرج ِمن ُحليهّن الزكاة(عن نافع 

ا التأريخ ستجدون ِمن أين جاء بالجواري، وقد كان يعيش فقراً ُمدقعاً؟! بل إنّه كان يُرسف بطريقة حتّى امللوك ال يفعلونها! (راجعو 
أّن امللوك األباطرة واألكارسة والقيارصة ما كانوا يُلبسون الجواري الحّيل والجواهر من الذهب)! فكم �لك عبدالله بن عمر من 

عمر  األموال؟ ومن أين جاء بها وهو مل يكن يشبع؟! التأريخ الذي ب� أيدينا تأريخ مزّور.. فهذه األموال البّد أن يكون قد جمعها ابن
ر يف حياة أبيه، وإىل بعد وفاة أبيه ِمن أين جاء باألموال؟! فهو مل يكن يف السلطة يف يوم من األيّام. فالصورة التي تُرسم عن زُهد عم

 وعدم تّرصفه يف األموال صورة ليسْت صحيحة.. فهذه الحالة التي عليها ابن عمر هي صورة من صور الفساد املايل.
 أّن التأريخ املكتوب تأريخ مزّور، فأين هي الحقائق التأريخية؟)(وخالصة ما أريد قوله 

 كتاب النكاح: باب الَغ�ة -[صحيح البخاري] وقفة عند  ❂
(عن أس�ء بنت أيب بكر قالْت تزوجني الزب� وما له يف األرض ِمن مال وال مملوك وال يشء غ� ناضح وغ� فرسه، فكنُت أعلف فرسه 

 أستقي املاء، وأخرز غربه وأعجن ومل أكْن أحسن أخبز، وكان يخبز جارات يل ِمن األنصار..)و  -تجمع العلف للفرس  -

قول أس�ء (وال يشء معه غ� ناضح) أي بع� ينضح املاء لسقي البسات�، وهذه النوعية ِمن البع� هي أردئ أنواع اإلبل، حتّى  ●
لسفر ملسافات طويلة.. فهي إبل رديئة غ� محرتمة عند العرب، فكّل ما لحمها ليس طيّباً كباقي أنواع اإلبل، وليست قادرة عىل ا

�لكه الزب� بحسب كالم زوجته أس�ء هو هذا الناضح وهذه الفرس. (فهذا هو ملك الزب� ووضعه املعييش قبل وصوله للسلطة)! 
 فمن أين جاء بهذه الرثوة الضخمة جّداً؟!

للمؤرّخ املسعودي الشه�.. ل�ى ماذا يُحّدثنا فيه املؤلّف عن أمالك  ]2وهر :ج[مروج الذهب ومعادن الج وقفة عند كتاب ❂
 الصحابة.

وكان من ب� هؤالء الصحابة  -مّ� جاء فيه وهو يتحّدث عن ثروة الزب�: (ويف أيام عث�ن اقنى ج�عة من الصحابة الضياع والدور ●
وهو سنة اثنت� وثالث� وثالمثائة، تنزلها التجار وأرباب األموال وأصحاب بنى داره بالبرصة وهي املعروفة يف هذا الوقت  -الزب�

الجهاز ِمن البحرين، وابتنى ُدوراً مبرص والكوفة واالسكندرية، وبلغ ماله بعد وفاته خمس� ألف دينار، وألف فرس، وألف عبد وأمة، 
هـ  332ات القرن الهجري األّول، واملسعودي يتحّدث عن عام )! هذه الدار بُنيت يف عهد عث�ن يعني يف بداي-أي عقارات -وُخططاً 

وأّن هذه الدار الزالت موجودة وينزلها التّجار وأرباب األموال! فكم هي كب�ة جّداً هذه الدار؟ وكم �تلك صاحبها ِمن األموال؟! 
 فة!عل�ً أّن الزب� مل يكن ِمن أعوان الُسلطة ُمنذ البداية، ومل يكن ِمن أقطاب السقي

وما كان �تلك من أموال: (وكان غلّته ِمن العراق كّل يوم ألف دينار، وقيل أكرث ِمن ذلك، وبناحية طلحة أيضاً يقول يف ذكر أحوال  ●
 الرشاة أكرث مّ� ذكرنا، وشيّد داره باملدينة وبناها باآلُجّر والجّص والساج)هذه الغلّة اليومية لطلحة!

بن املُسيّب أن زيد بن ثابت ح� مات خلّف الذهب والفّضة ما كان يُكّرس بالفؤوس، غ� ما خلف أيضاً يقول: (وقد ذكر سعيد  ●
من األموال والضياع بقيمة مائة ألف دينار) هؤالء هم أعوان السلطة؟ من أين جاؤوا بهذه األموال ومن أين جاؤوا بهذه القصور 

وا بها وهم ما كانوا يشبعون؟! وهذا يكشف لنا أن ما يُنقل ِمن أخبار الضخمة، وهذه األعداد الكب�ة من الجواري؟! من أين جاؤ 
 وأحاديث يف التأريخ هذه أكاذيب.. فهذه آثار جرامئهم موجودة يف كتبهم املوثّقة!!

خ صورة أخرى أنقلها إىل أولئك الذين يبحثون عن الحقائق التأريخية يف بطون الكتب! صورة فيها تزوير واضح جّداً.. فالتأري ❂
 املوجود ب� أيدينا تأريخ مزّور! (ماذا قال كبار عل�ء املخالف� يف سبب نزول هذه اآلية {وأنذر عش�تك األقرب�})

]: اآلية {وأنذر عش�تك األقرب�} يقول: (فأيّيكم يُؤازر� عىل هذا األمر عىل أن يكون 1يقول الطربي يف كتابه [تأريخ الطربي :ج ◀
أخي وصيي وخليفتي فيكم؟ قال: فأحجم القوم عنها جميعاً، وقلت وإّ� ألحدثهم سنّاً وأرمُصهم عيناً، وأعظمهم بطناً، وأحمشهم 

 الله أكون وزيرك عّيل، فأخذ برقبتي، ثّم قال: إّن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا. قال: فقام ساقاً: أنا يا نبيّ 
 القوم يضحكون، فيقولون أليب طالب: قد أمرك أن تسمع البنك وتطيع).

، وأعظمهم بطناً، وأحمشهم ساقاً) -أي أّن عيني أكرث قذارة من عيونهم  -هذه العبارة التي جاءْت يف الحديث (وأرمُصهم عيناً  ●
 هذِه األوصاف ِمن إضافات األموي�! كيف يكون أم� املؤمن� أعظمهم بطناً وهو طفل صغ� يف ذلك الوقت؟!



يث وقولهم (أحمشهم ساقاً) يعني أّن أم� املؤمن� كان قص�اً، وهذه ِمن أكاذيب األموي�، فإّن أم� املؤمن� ما كان قص�اً يف أحاد ●
أهل البيت. كان أم� املؤمن� مربوعاً، ولكن بالقياس إىل رسول الله كان رسول الله أطول منه، ولذلك يُوصف بالقرص قياساً إىل رسول 

 الله. هذه الرواية مضمونها واضح وإن أُضيف لها ما أُضيف أّن النبي عّ� سيّد األوصياء وصيّاً ووزيراً.

] يف ذيل قوله تعاىل {وأنذر عش�تك األقرب�} يقول أّن رسول الله 19يف تفس�ه [جامع البيان :ج نفس هذا الطربي املُدلّس يقول ◀
 قال: (فأيّكم يؤازر� عىل هذا األمر، عىل أن يكون أخي وكذا وكذا، قال عيل: فأحجم القوم جميعاً، وقلت وإّ� ألحدثهم سنّاً، وأرمصهم

ا يا نبي الله أكون وزيرك عليه. فأخذ برقبتي، فقال: إّن هذا أخي، وكذا وكذا)! اإلضافات عيناً، وأعظمهم بطناً، وأحمشهم ساقاً: أن
التي أضافها بنو أميّة تركها، ولكنّه نيس أن يحذف هذه الجملة (أنا يا نبي الله أكون وزيرك) فهذه العبارة تُش� إىل أن رسول الله 

جواب األم� يقول: (أنا يا نبي الله أكون وزيرك). ولكن الطربي يُحرّف فكتب: وكذا قال أيُّكم يُؤاز� عىل أن يكون أخي ووزيري. ألّن 
 وكذا!

] يف قوله تعاىل {وأنذر عش�تك األقرب�} يقول: (فأييكم يؤازر� عىل أمري هذا الدر املنثوروقفة عند ما يقوله صاحب كتاب [ ◀
ً إنّه أنا) هذا شيطان أكرث يف ال تحريف، فقد حذف حتّى عبارة (فقام القوم يضحكون، فيقولون أليب طالب: فقلت: وأنا أحدثهم سنّا

 قد أمرك أن تسمع البنك وتطيع) ألنّها جواب عن سؤال رسول الله، فهي تُش� إىل أّن رسول الله أمرهم بطاعة عّيل!

 ).الجميع فقد أخفى القضية بت�مهاالتفس� األكرث شيطنة من ] للفخر الرازي. (وهو 24، 23:جالتفس� الكب� وقفة عند كتاب [ ◀

 يقول: (أنّه ملا نزلْت هذه اآلية صعد الصفا فنادى: إّ� ال أملك لكم ِمن الله شيئاً، سلو� من املال ما شئتم" وروي أنّه دعاهم إىل ●
فقال: إّ� نذير لكم ب� يدي  مأدبة... وقال: يا بني عبد املطلب لو أخربتكم أّن بسفح هذا الجبل خيالً، أكنتم مصدقي ؟ قالوا: نعم،

 عذاب شديد)!!

د بن أيب بكر، كتب إِىل معاوية بن أيب سفيان ملا ُوّيل،  36] أحداث سنة 3: جتأريخ الطربيوقفة عند [ ❂ هـ.. جاء فيه: (أن محمَّ
يَحتمل ُس�عها العاّمة..)! فالطربي ، كرهُت ِذكرها لِ� فيه مّ� ال -بعد مقتل عث�ن وبيعة أم� املؤمن�  -فذكر مكاتبات جرت بينه� 

 مل يذكر هذه املكاتبات، وكذلك كتب التأريخ األخرى، مل تذكر هذه املكاتبات مبربّر أّن العاّمة ال تحتمل ُس�عها!! أليسْت هذه خيانة
 أن ال تُذكر هذه املكاتبات؟! كيف تُعرف الحقائق التأريخية إذن.

! يقول املسعودي يف [مروج الذهب ومعادن الجوهر:  -ولرمّبا كانت هي أهون املكاتبات  -ذكر إحدى هذه املكاتبات املسعودي  ●
معاوية بن صخر..)  -أي الضال الذي تبع الشيطان  -] وهو يذكر رسالة من محّمد بن أيب بكر إىل معاوية جاء فيها: (إىل الغاوي 3ج

وأنت أنت وهو هو، أصدق الناس نيّة، وأفضل الناس ذريّة، وخ� الناس  -أي تُنافس عليّاً  -إىل أن يقول فيها: (وقد رأيتك تُساميه 
، وعمه سيد الشهداء يوم اُحد، وأبوه الذاب عن رسول -يعني جعفر -زوجة، وأفضل الناس ابن عم، أخوه الشاري بنفسه يوم مؤتة 

 -يالك الويل  -ه الغوائل..) إىل أن يقول له: (فكيف الله وعن حوزته.. وأنت الّلع� بن الّلع�، مل تزْل أنت وأبوك تبغيان لرسول الل
 تعدل نفسك بعّيل وهو وارث رسول الله ووصيّه وأبو ولْده..)

 أّما معاوية فكتب إىل محّمد بن أيب بكر: (ِمن معاوية بن صخر إىل الزاري عىل أبيه..) الزاري الذي يذّم أباه ويُلحق به املعايب. ●

ويف رسالة أخرى طويلة يقول معاوية ملحّمد بن أيب بكر: (فكان أبوك وفاروقه أّول َمن ابتزه حّقه، وخالفه عىل أمره، عىل ذلك  ●
مهَّد اتفقا واتسقا، ثُم إنّه� دعواه إىل بيعته�، فأبطأ عنه� وتلكأ عليه�، فهّ� به الهموم، وأرادا به العظيم..) إىل أن يقول (أبوك 

، وبنى مللكه وساده، فإْن يك ما نحن فيه صواباً فأبوك استبدَّ به ونحن رشكاؤه، ولو ال ما -أي ما نحن فيه أبوك مهّد مهاده  -مهاده 
 فعل أبوك ِمن قبل ما خالفنا ابن أيب طالب ولسلّمنا إليه ولكنّا رأينا أباك فعل ذلك به من قبلنا فأخذنا مبثله، فعب أباك مبا بدا لك

لسالم عىل من أناب) راجعوا الرواية يف الجزء الثالث من مروج الذهب فهي طويلة. هذه الحقائق هي التي طمسها أودع ذلك، وا
الطربي واملؤرّخون الذين جاؤوا من بعده! والسبب أّن العاّمة ال تحتملها! وهذه فقط رسالة واحدة، والطربي ذكر مكاتبات عديدة 

 قد ُحذفت وطُّمست وحرّفت يف أهّم الكتب واملصادر الحديثية والتأريخية وكتب التفس�!!بينه�!! فأين هي الحقائق وهي الحقائق 

تبّ� من خالل الن�ذج واألمثلة التي طرحتها ب� أيديكم أّن ما يُسّمى بالحقيقة التأريخية ال ُ�كن أن نصل إليه ونحن نستمّد  ✤
األراجيف، كتب يسودها التدليس والغش والخداع!! فأين هي التي املعطيات من هذه الكتب املشحونة باألغاليط واألكاذيب و 

يقولون عنها حقائق تأريخية يا َمن تبحثون عن الحقائق التأريخية؟! املضام� والوقائع التي أُش� إليها يف هذه الحلقة تتحّدث عن 
الربكة ك� تُحّدثنا الروايات فتقول: (ملّا ُرضب  أّمة عاشت بالكذب وعىل الكذب كبارها قبل صغارها.. ولذلك رفع الله من هذه األّمة

نبيها الحس� بن عيل بالسيف فسقط رأسه ثّم ابتُدر ليقطَع رأسه نادى ُمناٍد ِمن بطنان العرش أال يا أيّتها األّمة املُتحّ�ة الضالة بعد 
 ا وال يوفقون حتّى يُثأر بثأر الحس�)ال وفّقكم الله ألضحى وال لفطر، قال: ثّم قال أبوعبدالله: فال جرم والله ما وفقو 

وقفة عند �وذج آخر ِمن الكتب التي يتصّور أحمد الكاتب وغ�ه أنّها تكشف الحقيقة، وهي يف حقيقتها كتب مهزلة!! إنّها  ✤
 باإلعدام عىل كُتب ما يُسّمى بـ (علم الرجال) التي يعتصم بها عل�ؤنا بدل االعتصام بآل محّمد صلوات الله عليهم، والتي حكمْت 

الكث� من روايات أهل البيت عليهم السالم، مبا يف ذلك الروايات التي تحّدثت عن والدة إمام زماننا عليه السالم) (وقفة عند أهّم 



هذه الكتب الرجالية لدى املؤسسة الدينية وه�: رجال النجايش، وكتاب الفهرست للشيخ الطويس) الوقفة تُسلّط الضوء عىل التدليس 
والكذب والتحريف الذي طال هذا الكتب، وكذلك عىل بعض ما جاء فيها من مهازل!! وهل هي حّقاً كتب رجالية ك� يُقال عنها؟! 
عل�ً أّن كتاب [رجال النجايش] هو أهّم الكتب الرجالية عند عل�ئنا ومراجعنا.. فإذا كان هذا الكتاب فيه ما فيه من املهازل والكذب 

 قيّة الكتب الرجالة قطعاً هي أسوأ!والتدليس.. فإّن ب

) عبارة كان يُرّددها بائع املُثّلجات يف العراق أيّام الحصار. (وقفة عند قّصة هذه العبارة.. وملاذا أوردها الشيخ حّيل حلقك بنعال( ■
 الغزّي يف طوايا حديثه عن كتب الرجال؟!)

ائية، اسمه [أموال] الربنامج يُقّدمه أحد إعالمي القناة وهو: حيدر الفضقناة العهد من برنامج أسبوعي يُعرض عىل مقطع فيديو  ✤
غازي.. هذا الربنامج يرصد ما يجري يف الواقع العراقي! املقطع يعرض �وذج ِمن �اذج الفساد يف املؤسسة الحكومية العراقية وهو 

مبنحها ُسلفة العرشة مالي� دينار ملوظفي دوائر  [التزوير والتدليس] حيث أّن مرصف الرافدين قام بتزوير بعض األس�ء املشمولة
 الدولة! (مع بيان السبب الذي جعل الشيخ الغزّي يُورد هذا املقطع يف طوايا حديثه عن كُتب علم الرجال)!

ل ألبّ� لكم ! وقد جئُت بهذا املثاالفساد املوجود يف املؤسسة الحكومية العراقية هو نابع من الفساد املوجود يف املؤسسة الدينية ■
كيف تُزّور الحقائق! مع األخذ بع� االعتبار الفارق الكب� ب� هذا العرص الذي نعيشه وما فيه من وضوح بسبب التطّور يف التكنلوجيا 
ووسائل التواصل واالتصاالت.. وب� العرص الذي عاش فيه النجايش!! فهل من املنطقي أن يكتب النجايش معلومات صحيحة عن 

 سنة؟! فكيف تكون كتبه وكتب الرجالي� مصادر ملعرفة الحقائق؟! 300أو  200ال رآءهم وال سمعهم وبينهم وبينه  أشخاص هو
 


