
 29 الحلقة -]  الناطق الكتاب[  برنامج

 هـ1437 الثا� ج�دي 4 املوافق  م2016/3/14 االثن�

الزلت أتحّدث تحت هذا العنوان (جولة استكشافيّة يف ساحة الثّقافة الّشيعيّة) وكان الحديث يف الحلقة املاضية عن العناوين  ✤

 سيّد قطب) -ابن عريب  -(الّشافعي  كب� يف ساحة الثّافة الّشيعية: الّتي أثرّت تأث�

 ابن عريب يف كتبه وصف الّشيعة تارةً بالكالب، وأخرى بالخنازير!! ✤

 يف كتابه (محارضة األبرار ومسامرة األخيار) وصفهم بالكالب، ويف كتاب (الفتوحات املكيّة) وصفهم بالخنازير.. والّشيخ حس� الطّهرا�

 أيضاً).ال يعلم بذلك وهو يقرأ الكتاب يف كّل يوم..!! (وهذا من الجهل املركّب 

جولة استكشافيّة يف (كتاب الفتوحات املكيّة) البن عريب وهو الكتاب املركزي يف املدرسة الّصوفيّة الّسنية، ويف املدرسة العرفانيّة  ✤

 الّشيعية. (فعنوان التّصّوف ُغّ� يف املدرسة الّشيعيّة إىل العرفان).

الّتي ُ�كنكم أن تجدوا فيها الكث� والكث� من الخزعبالت املضحكة اشتملت الجولة عىل تعداد �اذج مختارة ألرقام الّصفحات 

 والّسخيفة، والتّفاهات الواضحة، ومن النّصب الّشديد والّرصيح والعداء آلل محّمد، ومن التّمجيد والتّعظيم لقتلة الزّهراء وقتلة أهل

 .البيت األنجاس، ومن التّنقيص لها وألهل البيت صلوات الله عليهم أجمع�

عل�ً أّن ، % مّ� جاء يف هذا الكتاب10مع قراءة �اذج مختارة من نفس هذه الّصفحات الّتي متّت اإلشارة إليها، والّتي ال متثّل سوى 

هذه الّصفحات الّتي أُش� إىل أرقامها، قد قرأتُها جميعاً يف برنامج (امللف املهدوي) الّذي عرض قبل عّدة سنوات عىل قناة املّودة 

 ضائيّة، وهي موجودة عىل اليوتيوب وعىل موقع زهرائيون أيضاً.الف

 وهذه حلقات امللف املهدوي فيديو عىل موقع زهرائيون:

almahdawy-niya2/almalafalthama-http://www.zahraun.com/arb/index.php/almalafat  

 وهنا حلقات امللف املهدوي [مطبوع للقراءة] عىل موقع زهرائيون:

almahdawy-althamaniya/almalaf-almalafat46/-22-16-15-07-http://www.zahraun.com/arb/index.php/2012   

وكذلك ، ]١ج  -واملعرفة  ٦ج  -) الّتي تحمل عنوان [الظالمة 9عل�ً أنَّ الحديث عن ابن عريب يف امللف املهدوي، يبدأ من الحلقة (

 ُ�كنكم مراجعة برنامج (ملف التّنزيل والتّأويل)

ي قال فيه (قلت أليب عبد الله عليه الّسالم: هؤالء يروون حديثاً يف معراجهم حديث اإلمام الّصادق مع القاسم بن معاوية الّذ ✤

د رسول الله أبو بكر الّصديق، فقال: سبحان الله غ�وا كّل حتّى  أنَّه ملَّا أرسي برسول الله رأى عىل العرش مكتوباً ال إله إال الله، محمَّ

 هذا...)

الحقائق بسط القول بعده يف أّن اسم عّيل صلوات الله عليه كتب عىل كّل يشء.. وهذه واإلمام ح� سمع هذا الكالم من تحريف 

 أنّكم حين� تجدون انحرافاً يف العقيدة، انرشوا ذكر عّيل وآل عّيل. إشارة إلينـا:

 ذا تجعلونه مصدراً لكم؟أّن كتاب ابن عريب (الفتوحات املكيّة) قد ُحرّف.. إذا كان الكتاب قد حرّف فل� عرفاء الّشيعة يقولون: ✤

جميع كتب ابن عريب هي عىل نفس طريقة (الفتوحات املكيّة) فهي أيضاً مليئة بالتّفاهات والّسخافات، والخزعبالت، ومعا�  ✤

 ة.الزّندقة والنّصب والعداء ألهل البيت، مبا فيها كتاب (فصوص الحكم) الّذي يُعترب أهم منت عرفا� يف املدرسة العرفانية الّشيع

 الجهة الثّالثة من جهات اإلخرتاق النّاصبي للواقع الّشيعي هو (سيّد قطب) ✤

منها،  وهو االخرتاق األخطر يف عرصنا الحايل.. باعتبار أّن الثّقافة الّشافعية صارت أمراً واقعاً، وال أتوقّع أّن الشيعة يستطيعون الخروج

 لواقع الّشيعي من قذارات الفكر الّشافعي، وذلك أمٌر أراه من مستحيل املستحيالت.إّال إذا املؤّسسة الّدينية اتّخذت قراراً بتنظيف ا

إّ�ا ما بأيديهم يدافعون عنه، وعندهم  فقد صار الفكر الّشافعي فكراً شيعيّاً.. والّشيعة ال يعرفون شيئاً عن فكر أهل البيت الحقيقي،

 الفكر الّشافعي الّذي هم يعتقدونه..!! االستعداد لتقديم رقابهم وأموالهم وأعراضهم للّدفاع عن

 سأعرض لكم صوراً مختلفة من هنا وهناك. ✤

من مقابلة يف برنامج (إضاءات) لإلعالمي: تريك الّدخيل، عىل قناة (العربية)، وهو لقاء مع  1 مقطع فيديوالّصورة األوىل: عرض  ■

حزب الّدعوة اإلسالميّة، ومن الّذين كان لهم التّأث� الكب� عىل  الّسيد طالب الرّفاعي، وهو من كبار عل�ء الّشيعة، ومن مؤّسيس

http://www.zahraun.com/arb/index.php/almalafat-althamaniya2/almalaf-almahdawy
http://www.zahraun.com/arb/index.php/2012-07-15-16-22-46/almalafat-althamaniya/almalaf-almahdawy


يف هذا املقطع يُحّدثنا عن الربقيّة الّتي وجهها املرجع الكب� الّسيد محسن الحكيم الّتي بعث بها  الّسيد الّشهيد محّمد باقر الّصدر.

 عىل فيديو الّسيد طالب الرّفاعي منها:هناك مالحظات عديدة ..إىل عبد النّارص يطلب الّرحمة لسيّد قطب

ال يعلم شيئاً عن  -حسب الحادثة الّتي ذكرها الّسيد طالب الرّفاعي -جهل املرجعيّة مبا يجري حولها، فالّسيد محسن الحكيم  ●

 اإلخواني�. سيّد قطب، مع أّن كتب سيّد قطب كانت متأل بيوت أوالده، وكذلك مكتبات النّجف كانت مليئة بكتب سيّد قطب وكتب

 وكتاب (يف ظالل القرآن) لسيّد قطب يعترب الكتاب املركزي عند حزب الّدعوة.

أضف أّن الّذين يعتمد عليهم الّسيد محسن الحكيم يكذبون عليه (كذبة بيضاء)!!! (فاملرجعيّة تغّط يف جهلها املركّب بشأن  ●

 األوضاع من حولها).

وقفة عند كتاب (أمايل الّسيد طالب الرّفاعي) الّتي أمالها عىل الكاتب العراقي املاركيس املعروف: رشيد الخيّون.. مّ� جاء فيه  ■

 تحت عنوان: محاولة إنقاذ سيّد قطب:

مبرص، يف زمن ج�ل عبدالنارص، دخلَنا نحن ما  1966(ملا صدر الحكم بعقوبة اإلعدام عىل القائد اإلخوا� املشهور سيّد قطب عام 

نعمل يف هذه القضيّة دخلَنا يف حزب الّدعوة من الحزن واألىس، فقطب أحُد أبرز القادة واملفكّرين اإلسالمي�. فأخذنا نُفكّر ماذا 

 إىل أن يقول:، الخط�ة عىل العمل اإلسالمي..)

إللغاء حكم اإلعدام. كنّا نفكّر يف األمر، أنا والسيد  (فكّرنا بالّسعي إىل محسن الحكيم، كمرجعٍ أعىل للّشيعة، يتدخل لدى عبد الناّرص

االتفاق أن طالب الرّفاعي يذهب إىل الّسيد الحكيم  محمد باقر الّصدر والّسيد مهدي الحكيم والّسيد مرتىض العسكري، وصار

 ويحاول استحصال برقيّة إىل عبد النّارص....)

عل�ً أّن الّسيد طالب الرّفاعي ما أراد يف لقائه يف برنامج (إضاءات) أّن يذكر الّسبب يف عدم ذهاب الّسيد مهدي الحكيم إىل والده 

  الّسيد طالب الرّفاعي)املرجع، ولكنّه ذكر الّسبب يف كتابه (آمايل

وهو أّن الّسيد مهدي الحكيم كانت في� بينه وب� أخيه الّسيد محمد رضا الحكيم منافسة ومشاكل، فخاف من أخيه أن يسبب له 

 مشكلة، ولهذا قال للّسيد طالب الرّفاعي أن يذهب هو.

قيّة، وصل إىل النّجف وفد من اإلخوان املسلم� ع�ئم (بعد أسبوع� أو أكرث عىل إرسال الرب  إىل أن يقول الّسيد طالب الرّفاعي:

 دخلوا إىل الّصحن العلوي، وذهبوا إىل دار الحكيم طالب� التّشفع بُقطب من حكومة عبد النّارص.، وقضويات

يد محسن أن يحتفَظ باألُصول من الربقيات أو الرسائل املهمة تحت فراشه الّذي يجلس عليه؛ وملا بد ؤوا بالحديث ِمن عادة السَّ

 تركهم حتّى النّهاية، وأفاضوا يف مديح سيّد قُطب، فأدلوا بكل ما عندهم. فالتفت إليهم قائال:

مون أنا أبرقُت برقيًة إىل عبد النّارص منذ أُسبوع�، فأخرج لهم نّصها، ورأوا التّأريخ املسّجل عليها، وقتها أخذهم الّذهول بأنّهم قاد

 لخصوص، وإذا هو صادر قبل أُسبوع�)!!!لطلب برقية، أو موقف بهذا ا

 فاملرجعيّة الّشيعية أحرص عىل سيّد قطب من القطبي� أنفسهم..!! 

وقفة عند كتاب (الس�ة واملس�ة يف حقائق ووثائق) للّسيد محّمد باقر الّصدر، وما جاء فيه بخصوص الربقيّة األخرى الّتي بعثها  ■

 ، وكان مّ� جاء فيها:محّمد باقر الّصدرذ سيّد قطب، والّتي كتبها الّسيد ج�عة العل�ء إىل عبد النّارص إلنقا

 )!!!(لو مل يكن لهذا العامل إّال تفس�ه يف ظالل القرآن لكفى به خصي�ً لَك عند الله يوم القيامة

د قطب.. فقد حرّف كّل آية ليس هناك تفس� أشّد نصباً وعداًء ألهل البيت عليهم الّسالم، من تفس� (يف ظالل القرآن) لسيّ  ✤

فإّ� مل أقرأ تفس�اً خبيثاً ناصبيّاً حاقداً  وردت يف كتب الّسنة يف عّيل وآِل عيل حرّفها إىل أبعد االتّجاهات، من أّول التّفس� إىل آخره..

 ، فهذا هو الجهل املركّب..فإذا كان الّسيد محّمد باقر الّصدر مل يقرأ التّفس�، نجساً يعادي أهل البيت مثل تفس� (سيّد قطب)

 فجور ورشك ونصب وعداء وزندقة.و وإذا كان قد قرأه فتلك طاّمٌة كربى وهو يدافع عن كتاب ضاللة 

 للّشيخ عيل الكورا� وهو يُجيب عن بعض األسئلة الّتي تتعلّق بهذا املوضوع. 2 فيديوعرض  ■

يتحّدث عن عبد الّصاحب دخيّل الّذي ذكره الكورا� يف الفيديو، وهو أحد النّاشط� و(إىل طالب العلم) للّشيخ الكورا� يف كتاب  ■

 در..يف حزب الّدعوة، وكان له تأث� كب� عىل الّسيد محّمد باقر الصّ 

(كان أبوعصام معجباً باإلخوان املسلم� وفكرهم أكرث من حزب التحرير، وكان �يل أكرث إىل منهج حزب  مّ� جاء يف كتابه يقول:

 التّحرير يف التّحليل السيايس، أّما يف الفكر التّنظيمي فكان يرى أن الّشيوعي� متقّدمون فيه أكرث من غ�هم..)



ب� يف معرفة املعصوم� عليهم الّسالم) للّشيخ عيل الكورا� وهو كتاب قّرر فيه مجموعة من محارضات وقفة عند كتاب (الحّق امل ■

 املرجع املعارص الّشيخ الوحيد الخراسا�. يقول يف املقّدمة وهو يتحّدث عن تأثره بالفكر االخوا�:

، وابتعدنا عن ثقافة أهل البيت الطاهرين عليهم الّسالم ! ركضنا وراء ثقافة اإلخوان املسلم�ما أغبانا(قرأت ذلك فقلت يف نفيس: 

الّذين عندهم علم الكتاب! لقد مىض علينا سن� ونحن نأخذ بقول سيد قطب وأمثاله، ونفّرس اآلية يف تدريسنا ومحارضاتنا..) هذه 

 الّسمة الغالبة الّتي كانت يف النّجف.

الفكر القطبي اإلخوا� هو الّسيد محّمد باقر الّصدر، وهو الّذي أثّر عىل الّسيد محّمد من أكرث املراجع الّذين تأثروا تأثّراً شديداً ب ✤

فقد صار الّسيد فضل الله قطبيّاً أكرث من القطبي� أنفسهم، وتفس�ه (من وحي القرآن) صار ألعن من تفس� سيّد  حس� فضل الله،

، وهو مثرة من مثرات الّسيد محّمد باقر عليهم السالمع أهل البيت من منهجية سيد قطب يف املنافرة م قطب، وأبعد بكث� وكث�

 الّصدر.

ليس مكلّفاً بوالية أم�  ان سيد قطب -حسب كالم الّشيخ الكورا� يف الفيديو -يقول عن سيّد قطب محّمد باقر الّصدر الّسيد   ✤

 املؤمن�، ألنّه ال يعرف شيئاً عنها أصالً.

هها اتّجاه آخر بعيد عن أهل وأقول للّسيد  الّصدر: إذاً ملاذا تتبّع سيّد قطب كّل آية تتعلّق بأهل البيت يف كتب الّسنة فحرّفها ووجَّ

 البيت..؟!

 مل أجد لها مصدراً.. ولكنّي أتّفق مع مضمونها، الخمينيكلمة للّسيد  ✤

 ).قطبإذا كان هناك ِمن حسنة لعبد النّارص، فحسنته هو إعدامه لسيّد ( وهي:

(كان الرئيس عارف يف زيارة ملرص وقتها. ويذكر أن عارف توّسط لعبد النارص بطلب من  كتاب (الّشيعة يف مرص) لصالح الوردا�: ■

رمّبا يكون هذا الكالم مكّمالً لكالم الّسيد طالب الرّفاعي يف كتابه  الشهيد باقر الّصدر يف العراق ِمن أجل اإلفراج عن سيّد قطب)

 لّسيد طالب الرّفاعي) ح� يقول: (سمعنا أّن عبد الّسالم عارف قد توّسط عند عبد النّارص بخصوص قضيّة سيّد قطب..)(آمايل ا

 فيكون للّسيد محّمد باقر الّصدر مدخليّة يف توّسط عبد الّسالم عارف لسيّد قطب.

قهية التي تُعرض يف الكتاب ال يجب أن تكون مستنبطة (اآلراء الف مقّدمة كتاب (اقتصادنا) للّسيّد محّمد باقر الّصدر، يقول: يف ■

 من املؤلف نفسه؛ بل قد يَعرض الكتاب آلراء تخالف من النّاحية الفقهية اجتهاد الكاتب يف املسألة، وإّ�ا الّصفة العاّمة الّتي لوحظ

 القائل� بالرأي وموقف األكرثية منه).توفّرها يف تلك اآلراء هي: أن تكون نتيجة الجتهاد أحد املجتهدين بقطع النّظر عن عدد 

هو يريد أن يتحّدث يف كتابه عن نظريّة اسالميّة، والنّظريّة اإلسالميّة البد أن تكون مبتنية عىل فكر اسالمي، والفكر اإلسالمي عند 

ل البيت، ثّم استنبط النّظرية ولكّن الّسيد محّمد باقر الّصدر شحن كتابه بآراء أعداء أه أهل البيت محصور يف الكتاب والعرتة فقط.

 اإلسالميّة من هذه اآلراء!!!

أم� املؤمن� عليه الّسالم ح� عرضت عليه الخالفة، رفض العمل بس�ة الّشيخ� وهو املؤّسس للنّظرية اإلسالميّة االقتصاديّة  ✤

ر الخالفة يرتك العمل بس�ة الّشيخي�، ولكنّه مل يصنع مع أنّه كان بإمكانه أن يوافق بالّلسان، ثُّم إذا صار له أم داخل الجّو االسالمي،

 ذلك ورفض األمر من أساسه؛ ألجل املبدأ.

 فهل املنهجيّة الّتي انتهجها الّسيد محّمد باقر الّصدر موافقة ملنهجيّة أهل البيت..؟!

(وهذه  وقفة فيها تعداد ألرقام الّصفحات الّتي نقل فيها الّسيد محّمد باقر الّصدر عن كتب أعداء أهل البيت يف كتابه اقتصادنا ■

 حتّى يتبّ� لكم املقدار الّذي نقله الّسيد الّصدر يف كتابه عن املخالف�. األرقام مجرّد �اذج فقط وال متثّل جميع األرقام)

تأليف كتاب (البنك الّالربوي يف اإلسالم) للّسيد محّمد باقر الّصدر، الّذي هو تطبيق عميل للنتاج الفكري االقتصادي وقفة عند قّصة  ■

جاء يف  الّذي نظّر له الّسيد محّمد باقر الّصدر يف كتابه (اقتصادنا) اعت�داً عىل ما جاء يف كتب أعداء أهل البيت عليهم الّسالم.

 مقّدمة النّارش :

التّسبيب يف هذا البحث للجنة التّحض� لبيت التّمويل الكويتي الّتي شكّلت يف وزارة األوقاف لوضع نظام لبنك اسالمي ال  (وفضل

وأجاب الّسيد  ربوي، فوجهت السؤال بذلك إىل عدد من كبار الفقهاء ليكون نظام البنك املذكور عىل ُهدى النظام املرصيف يف االسالم)

يعني أّن هذا الكتاب هو خطّة عمل لرشعنة عمل هذا البنك الّذي اسمه: بيت ، هذا الّسؤال يف هذا الكتاب محّمد باقر الّصدر عن

 عل�ً أّن (بنك التّمويل الكويتي) هو البنك الخاص بج�عة االخوان املسلم�!!!! التّمويل الكويتي.



يضع فيه الّسيد منهجيّته يف التّفس�، ومنهجيّته يف القرآن، وهي  راجعوا كتاب (املدرسة القرآنيّة) للّسيد محّمد باقر الّصدر، الّذي ■

ويف أّول الكتاب الّسيد يأيت بكالم ألم� املؤمن�  % ومعارضة لكالم أهل البيت عليهم الّسالم،100منهجيّة مطابقة ملنهجيّة سيد قطب 

 قوه ولن ينطق، ولكن أخربكم عنه)ح� يقول أم� املؤمن� عليه الّسالم (ذلك القرآن فاستنط، يُحرّف معناه

 بين� الّسيد يقول نحن نستنطق القرآن ونفهمه باستنطاقنا!!

وقد تحّدثت عن هذا املوضوع بشكل مفّصل يف برنامج (الكتاب الّصامت)، وسأتحّدث عن هذا املوضوع أيضاً يف برنامج (قرآنهم) 

 الّذي هو من مالحق برنامج (الكتاب النّاطق).

 ر للّسيد طالب الرّفاعي وهو يحّدثنا عن ارتباطه ومتّسكه باملنهج الّشافعي.آخ 3فيديو  ■

للّشيخ الوائيل يتحّدث فيه عن أستاذه الّسيد محّمد تقي الحكيم، الّذي كتب الربقيّة إىل عبد النّارص بأمر أبيه الّسيد  4 فيديو ■

 رحلة!الوائيل يُبّ� كيف أنّهم كانوا يف صميم تلك امل ومحسن الحكيم، 

يار.. وهو كتاب مبثابة رسالة املاجست� الّتي قّدمها يف  وقفة عند كتاب (إيران واإلخوان املسلم�) للباحث اإليرا� عباس خامه ■

 دراسته ك� يقول ذلك يف مقّدمة كتابه.

 الكتاب فيه معلومات كث�ة ومهّمة جّداً، وسأمّر عىل �اذج مختارة منها فقط.

كتب سيّد قطب قبل الثّورة اإلسالمية يف إيران املرجع املعارص الّسيد عيل الخامنئي، وأحد هذه الكتب املرتجمة  من الّذين ترجموا ■

 هو كتاب (املستقبل لهذا الّدين) والّذي مّجد الّسيد الخامنئي يف مقّدمته بسيّد قطب، وبفكر سيّد قطب.

ن املسلم� عرضوا عليه قيادة الحزب، بحيث أثار ذلك استغراب اإلعالمي: للّسيد طالب الرّفاعي يُحّدثنا فيه أّن اإلخوا 5 فيديو ■

 تريك الّدخيل.

آخر للّسيد طالب الرّفاعي عىل قناة البغدادية، وما جاء فيه هو مكّمل لكالم الّسيد طالب الرّفاعي عىل قناة العربيّة  6 فيديو ■

 بخصوص طلب اإلخوان املسلم� منه قيادة الحزب.

معرفة، والّذي يطرح فيه اآلراء املشهورة واملعروفة والّتي للّشيخ محّمد هادي ) 10وقفة عند كتاب (التمهيد يف علوم القرآن: ج ■ 

 ب� مراجع وعل�ء وفقهاء الشيعة. تكاد تكون متّفق عليها

 يقول وهو يتحّدث عن تفس� الربهان:

التّفس� املنسوب إىل اإلمام العسكري،......والتّفس� املنسوب إىل عيل بن ابراهيم (ويف تفس�ه هذا يعتمد كتباً ال اعتبار بها أمثال: 

بن هاشم القمي....وكتاب االحتجاج املنسوب إىل الطّربيس....وكتاب سليم بن قيس الهاليل املدسوس فيه، وغ� ذلك من كتب ال اعتبار 

 لّتي ينقلها من هذه الكتب)!!!فيها، فضالً عن ضعف اإلسناد أو اإلرسال يف أكرث األحاديث ا

 هـ)!!!1386(كتاب يف ظالل القرآن لسيّد بن قطب بن إبراهيم الّشاذيل، املستشهد سنة  ويقول ح� يتحّدث عن تفس� سيّد قطب:

 ثُّم يقول عن هذا التّفس�:

مية العتيدة فمن اهدافه ازاحة الفجوة (فكان تفس�ه هذا من خ� التّفاس� األدبية اإلجت�عية الهادفة اىل احياء الـحركة االسال 

 العميقة ب� مسلمي العرص الحارض والقرآن الكريم )

من غ� تعرض  ،(ثـم يـحاول تفس� االيات ـ يف ذوق اديب خالص ـ ببيان االهداف الكليّة التي ترمي اليها االيات  إىل أن يقول:

وهذا هو رأي املؤّسسة الّدينية، وهو املنهج العلمي  دة لتفس� الربهان..!يف مدح، ومل يذكر حسنة واح فكّل ما ذكره مدح للجزئيات..)

 الّذي عليه مراجع ومفكّروا الّشيعة.

وهو يويص تالمذه والخطباء الّذين هم عىل منهجه بحفظ كتاب لسيّد قطب محّمد الّش�ازي للمرجع الرّاحل الّسيد  7 فيديو ■

 (انظر إىل ما قال وال تنظر اىل من قال)! يوميّاً، مستنداً يف ذلك إىل قول ألم� املؤمن� صلوات الله عليه:(استظهاراً) وِذكْره عىل املنابر 

هذه الكلمة ال تُطبّق يف قضيّة الفكر الّديني، فإّن أهل  الكلمة الواردة عن أهل البيت (انظر إىل ما قال وال تنظر اىل من قال) ✤

(ال تأخذنَّ معامل دينَك عن غ�   نأخذ عن غ� شيعتهم ك� يف وصيّة اإلمام الكاظم عليه الّسالم:البيت عليهم الّسالم أمرونا أن ال

يتهم أخذَت دينك عن الخائن�) وهذا هو معنى حديث الثّقل� أنّنا ال نأخذ ديننا إّال من الكتاب والعرتة فقط،  شيعتنا فإنّك إن تعدَّ

 هنا، وهذا جهل مرّكب من الّسيد الّش�ازي بحديث أهل البيت عليهم الّسالم. وأّما كلمة أم� املؤمن� فهي ال تُطبّق



وقفة عند مقّدمة كتاب (مشاهد القيامة) لسيّد قطب، وهو الّذي دعا الّسيد محّمد الش�ازي تالمذته لحفظه وذكره عىل املناب،  ■

أّما يف آخر الكتاب فيقول سيّد  مقبول، وعند الله مستجاب).(..فإىل روحك يا أيب أتوجه بهذا العمل، ولعلّه عندك  جاء يف مقّدمته:

قطب: (كان مرجعي األول يف هذا الكتاب هو املصحف الّرشيف، وقد اعتمدُت عىل فهمي الخاص ألسلوب القرآن الكريم وطريقته 

 ا هنا؛ ألنها مل تكن مراجع يل يف الحقيقة)يف التّعب�، وإن كنت قرأت كث�اً من التّفاس� ألعرف ماذا يقال، ولكنّني ال أستطيع أن أثبته

 فهو وضع نفسه مكان العرتة فصار عدالً للقرآن.

(ما جاء يف  شواهد من كتاب سيّد قطب (مشاهد القيامة) تُبّ� كيف أّن سيّد قطب يبعد املعا� قدر ما �كن عن أهل البيت. ✤

 ما جاء يف سورة اإلنسان) -سورة األعراف 

سالمي الّتابعة ملرجعيّة الّسيد الّش�زاي والتّي أّسست يف وقتها ملواجهة حزب الّدعوة باعتبار أّن حزب الّدعوة منظمة العمل اإل  ■

 واملرجعيّة يف كربالء كانت يف رصاع مرير مع املرجعيّة يف النّجف.. هذه املنظّمة ع�دها الفكر اإلخوا�! ُ�ثّل النّجف،

وهو أحد كوادر وقيادات االخوان املسلم�، ولكنّه خرج عن -دثة الّتي يذكرها ثروت الخرباوي وقفة عند كتاب (أمئة الّرش) والحا ■

الحادثة بخصوص زيارة الّسيد الخميني ملقّر ج�عة اإلخوان املسلم�، ولقائه بحسن البنّـا، وإعرابه عن شّدة  -هذا التنظيم بعد ذلك

 تأثّره بحسن البنّـا.

فإّن هذه املعلومة مل أعرث عليها، ولكن هذا ال يعني أنّها ليست صحيحة، رمّبا تكون صحيحة،  (وبحسب ما عندي من معلومات،

 ولكّن وثائقها مل تصل بأيدينا، فأنا ال أصّدق القضيّة وال أكّذبها).

ئة سنة عىل والدة مبناسبة مرور مالّسيد هادي خرسو شاهي وقفة عند الدراسة الّتي كتبها أحد الّشخصيات العلميّة الّشيعيّة هو  ■

 اإلمام حسن البنا، عنوانها: (ميالد النّور)!!! جاء فيها:

 (وما زالت الّشجرة املباركة الّتي زرعها الّشيخ البّنا تنمو وتأيت مثارها)

ً ملرشوع الوحدة اإلسالمية والقضيّة الفلسطينيّة الّتي تشكّل أقدس  إىل أن يقول: قّضية لألمة (وسالم الله عليه حيث كان شهيدا

 اإلسالميّة)!!

 من كّل هذه املطالب الّتي عرضتها أريد أن أقرّب لكم الفكرة وهي: ✤

فهو انترش مثل� انترش الفكر القطبي عرب العل�ء عرب املراجع عرب الكتب عرب  كيف انترش الفكر الّشافعي يف ساحة الثّقافة الّشيعية،

 املجموعات.

عليهم يا أشياع أهل البيت أنتم قلوبكم مع آل محّمد، أّما فكركم وثقافتكم وعقولكم ومنهجيّتكم فهي ليست مع آل محّمد  ✤

ولكن هذه القلوب الّتي مع آل محّمد إذا كانت تحوّل هذا الحب يف الجانب الفكري والعقائدي والعميل والعبادي يف  .السالم

لك سيكون سبباً لسلب حّب آل محّمد من قلوبكم.. وسيأتينا البحث يف الحلقات القادمة عن منهجيّة مخالفة ألهل البيت فإّن ذ

ومن جملة األمور الّتي تجعل اإل�ان مستقرّاً هو هذا القانون املعصومي الّرشيف (وَمن لزمنا  اإل�ان املسقر واإل�ان املستودع،

 فكراً وقلباً وعقيدة ومنطقاً وعمالً.وهذا الّلزم ألهل البيت البّد أن يكون عقالً و  لزمناه)

 


