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ً  أكّدت املاضية الحلقة يف ✤  :امليزان� بهذين اإلهت�م وهو اآلن أكرره تأكيدا
 .الّشيطا� واملنطق الّرح��، املنطق -1
. (واملنهجيّة البطائنيّة عنوان اصطلحته لِ� جاء عن إمامنا باب الحوائج عليه الّسالم يخاطب الزّهرائية واملنهجيّة البطائنيّة املنهجيّة -2

 فيه البطائني وأصحابه أنّهم أشباه الحم�. (فاملنهجيّة البطائنيّة هي املنهجيّة االستح�ريّة).

 ض شيعته فقالوا له:بع عليه دخل ح� الّسالم عليه الباقر إمامنا عن رواية يف جاءت سطور قراءة إعادة ✤
]. (وانظروا أمرنا وما جاءكم عنّا، 52أوصنا يا بن رسول الله (وهي سطور مهّمة جّداً تُبّ� لنا املنهجيّة الزّهرائية يف [بحار األنوار: ج

هذا هو الوقوف  -ّدوه، وإن اشتبه األمر عليكم فقفوا عنده فإن وجدمتوه يف القرآن موافقاً فخذوا به، وإْن مل تجدوه موافقاً فر 
، فإذا كنتم -اإلمام مل يقل اسألوا عن الرّاوي-، ورّدوه إلينا حتّى نرشح لكم ِمن ذلك ما ُرشح لنا -املمدوح، وليس الوقوف الح�ري

ت منكم ميّت قبل أن يخرج قامئنا كان شهيداً، ، ف�-أي مل تتجاوزوا هذا املنهج إىل منهج آخر -ك� أوصيناكم، ومل تعدوا إىل غ�ه 
وَمن أدرك قامئنا فُقتل معه، كان له أجر شهيدين، وَمن قُتل ب� يديه عدوا لنا كان له أجر عرشين شهيدا) عل�ً أّن هذه الرّواية هي 

 يف زمان الحضور، وليس يف زمان الغيبة.. ف� بالك يف زمان الغيبة!

الطّريقة البطائنية �وت ح�راً، ويُحرش ح�راً برشياً مع  عىل �وت والّذي شهيداً، �وت الزّهرائية ةالطّريق عىل �وت الّذي ✤
 حم� جهنم الّذين أصواتهم أنكر األصوات يف جهنّم.

 )األمور العل�ء يزن وكيف األمور، األمئة يزن كيف يبّ�  مثال( ✤

]. (قلت أليب الحسن عليه الّسالم أحّدثهم 8ج-األنوار بحار[ يف الّسالم عليه الكاظم إمامنا عن درّاج بن جميل ينقلها الّتي الرّواية ●
؟ قال: ال تحّدث به الّسَفلَة فيوبّخوه، أما تقرأ: {إّن إلينا إيابهم، ثّم إّن علينا حسابهم}؟ -أي جابر بن يزيد الجعفي -بتفس� جابر

 -ه األّول� واآلخرين وّالنا حساب شيعتنا، ف� كان بينهم وب� الله حكّمنا عىل الله فيهقلت: بىل، قال: إذا كان يوم القيامة وجمع الل
فأجاز حكومتنا، وما كان بينهم وب� النّاس استوهبناه منهم فوهبوه لنا، وما كان بيننا وبينهم فنحن أحّق من  -أي قلنا نيابًة عن الله

القرآ� {إّن إلينا إيابهم، ثّم إّن علينا حسابهم} ينكره هؤالء الّسَفلَة.. وهناك الكث�  عفا وصفح) اإلمام يريد أن يقول: أّن هذا املعنى
 من مراجعنا ومفكّرينا يُنكرون أيضاً هذا ملعنى الوارد يف الّزيارة الجامعة الكب�ة (إياُب الخلق إليكم، وحسابهم عليكم)!

ب منها التّفس�..... كت له: (فيها جاء النّجايش، فهرست هو الّذي) النّجايش رجال( كتاب يف الجعفي يزيد بن جابر ترجمة عند وقفة ✤
وغ�ها من األحاديث والكتب، وذلك موضوع). أال ينطبق هذا الوصف الّذي جاء يف كالم اإلمام الكاظم عىل النّجايش أنّه من الّسَفلَة؟ 

و من أسفل الَسَفلة؛ ألّن اإلمام الكاظم عليه الّسالم يف روايته يصف الّذين بل إّن النّجايش بحسب رواية اإلمام الكاظم عليه الّسالم ه
يوبّخون جابر الجعفي أنّهم من الّسَفلَة، والنّجايش مل يوبّخ جابر الجعفي فقط، بل قىض عليه من األساس ح� حكم أّن كتبه وما 

 يقوله موضوع!!

 تحت يقع وأيّها الّرح��، املنطق يافطة تحت تقع أقوالنا أيّ .. اآلخرين والأق وحاكموا حاكمو�: القضيّة بهذه للمتابع� تذك� ✤
 موازين فهي املوازين بهذه الجميع وزنوا.. طريقكم تعرفوا أن تستطيعوا حتّى الجميع وحاكموا حاكمو� الّشيطا�؟ املنطق يافطة

الّسالم. فإّ� لو مل أطبّق هذه املوازين ما استطعت أن أكتشف شيئاً من كّل هذا الهراء، ومن كّل هذا العناد القذر  عليهم البيت أهل
 ملنطق الكتاب والعرتة.

 فهذه( معرفته يالمسوا يك زماننا إمام ملحبي موسم أفضل هي) رمضان وشهر شعبان، وشهر رجب، شهر( الثّالثة األشهر هذه ✤
 ع املعرفة) وسيتوقّف برنامج [الكتاب النّاطق] يف شهر رجب (الّذي هو شهر الله، وشهر عّيل وشهر التّوحيد)ربي هي األشهر

 ِمن التّوحيد لكم ينقل] عيل يا[ وبرنامج عيل، شهر هو رجب فشهر].. عيل يا[ برنامج بثّ  سنعيد األّول يومه ِمن رجب شهر يف ✤
نامج [يا عيل] مهم جّداً ملَن أراد معرفة الطّريقة الزّهرائية.. وكذلك يف شهر رجب سنعيد فرب .. الّسالم عليهم البيت أهل حديث عميق

 بث حلقات برنامج [الكتاب النّاطق] من أّولها، وستستمّر اإلعادة أليّام من شهر شعبان.

م برنامج يومي (بث مبارش) يأتيك رمضان شهر ويف ،]النّاطق الكتاب[ برنامج من املتبقيّة الحلقات بث نواصل شعبان شهر يف ✤
تحت عنوان: (متى تراك عيني بقيّة الله). وهو هديّة منّي لَِمن يتواصل معي يف هذا الكورس املعريف املكثّف. إنّها دعوة إىل مائدة 

 الحّجة بن الحسن، ورحلة ممتعة يف حديث آل محّمد، ويف أجواء صاحب األمر..

سيني الويف] فهذا الربنامج مهم جّداً ألنّه تطبيق عميل ومعريف عىل منهج (لحن القول). الح الثّائر[ مجبرنا بثّ  أيضاً  وسيعاد ✤
(هذه املجموعة من املعارف، وهذه املجموعة من الربامج عبارة عن كورس معريف مكثّف.. فمن يريد أن يتابع معي، فإّ� قد عرضت 

 هذا الجدول ب� أيديكم).



الغلو هو أيضاً من مصاديق (الوقف) الحلقة القادمة. و الغالة) وسيستمر هذا العنوان يف و  الغلو( هو يومال هذا حلقة عنوان ✤
يعني نفس املنهجية البطائنيّة. سوف أسلّط الّضوء يف هذه الحلقة والحلقة القادمة عىل معلومات ومطالب تعطيكم صورة كافية 

 عن معرفة الغلو والغالة.

ح� أسمع األصولي� أو أقرأ ما  -ولكن حديثي هنا يف أجواء مؤّسستنا الّدينية - األوساط الّدينية عموماً يف كب�ة مشكلة هناك ✤
 ما كتبوه عن ما يقوله اإلخباريون وما كتبوه يف كتبهم التّنظريّة الفكريّة فإّ� أجد أّن هناك فارق كب� ب� ما يذكره اإلخباريون، وب�

نهم. فهناك تجنّي و افرتاء وكذب وسوء فهم، وال يوجد نقل مبارش عن كتب االخباري�. وهذه املشكلة مشكلة يقوله األصوليّون ع
كب�ة وهي موجودة يف كّل املؤّسسات الّدينية.. ونفس الّيشء يحدث مع الّشيخيّة وبقية املدارس. هذه املشكلة تقع يف الطّريق 

 املعريف، وهي جزء من الطّريقة البطائنية.

قة الزّهرائية هي أنّه البّد من بحث األمور عىل حقيقتها. فإذا أردنا أن نعرف عقيدة، أو فكرة ملجموعة معيّنة من النّاس، الطّري ✤
فالبّد لنا أن نعرفها منهم من كتبهم، ال أن ننقل عّمن ينتقدهم وهو معدود يف مخالفيهم. (البّد أن نراجع املطالب يف مصادرها 

بيل املثال: حين� نريد أن نعمل بالقاعدة املعصوميّة (الّصواب يف خالفهم) فإنّه البّد من االطّالع عىل أقوال وكتب األصليّة). عىل س
مع األخذ بع� االعتبار أن يكون هذا االطّالع ليس ألجل  -ال أن ننقل عنهم بوسائط نحن غ� متأكّدين منها -املخالف� بشكٍل مبارش 

رفة ما يقولون فنأخذ بخالف ما يقولون.. أّما إذا احتمل الّشخص أنّه يتأثّر بها فال يجوز له مطالعتها وال حفظها التّأثر بها، وإّ�ا ملع
 يف بيته ألّن حكمها حكم (كتب ضالل).

 وهو معارص، ملرجع معارص كتاب من أفضل منطقي بشكل والغالة الغلو عن تحّدث كتاب عىل الّشيعية املكتبة يف أطّلع مل ✤
و والِفرَق الباطنية، رواة املعارف ب� الغالة واملقرصة) للّشيخ محّمد الّسند. كتاب جميل، ولكن مع حسن هذا الكتاب الغل: (كتاب

 وأفضليّته عىل غ�ه، مل أجد فيه سطراً واحداً قد نقله الّشيخ الّسند عن كتب الغالة.

ن أعداء أهل البيت..! وهذه مشكلة موجودة عىل طول م هي صادرهام منها الّشيعيّة الكتب حتّى والفرق والنّحل امللل كتب ✤
 الخط.

 أهل أحاديث يف جاء ما خالل من الباطنية والفرق والغالة الغلو من املوقف يستخلص أن يُريد الّسند الّشيخ أنّ : قائل يقول قد ✤
 أردنا للبحث أن يكون كامالً. إذا الغالة يقوله ما عىل االطّالع من البدّ  إذ ناقصاً، البحث سيبقى ولكن..  نعم. البيت

 الكتب من أنّه بعنوان عنه نقل وإّ�ا الغالة، كتب من أنّه بعنوان ال عنه ونقل الّسند الّشيخ عنه نقل الّذي الوحيد املصدر رمّبا ✤
 .الغالة كتب ِمن أصله يف الكتاب وهذا.. للخصيبي) الكربى الهداية( كتاب هو الّشيعية،

ل) للّسيد الخويئ سؤال طُرح عىل الّسيد الخويئ بخصوص الّشيخيّة. (السؤال: َمن هم الّشيخية الّذين يف الّسائ منية( كتاب يف ✤
األحساء (الحجاز) وهل يجوز الّصالة خلفهم، وملاذا؟ الّسيد الخويئ: ال يجوز ذلك فإّن عندهم عقائد وأقواالً غ� صالحة) وهذه 

 ّسيد الخويئ، فإّن أغلب املراجع يقولون بذلك. الفتوى ليست خاّصة بال

 ولكن واالستنباط الفقه باب يف أصوليّاً  كان اإلحسايئ فالّشيخ األصويل، املسلك يتبنّون أصوليون، هم الفقهيّة الجهة من الّشيخية ✤
ئد أهل البيت عليهم عقا عقائدهم فإنّ  كتبهم، يف بُيّنت الّتي] واإلحقاقيّة -الرّكنية[ الّشيخية عقائد أراجع ح� العقائديّة الجهة من

 الّسالم

 وقفة. (البيت أهل يف الخويئ الّسيد عقيدة من مرّة مليون أفضل البيت أهل يف تكتب وال تقرأ ال الّشيخيّة من أميّة عجوز عقيدة ✤
 ).الرأي هذا توّضح موجزة

.. وهناك من يفتي بجواز الّصالة خلفهم مكّة يف خصوصاً  املخالف� خلف الّصالة بجواز يفتون املراجع من وغ�ه الخويئ الّسيد ✤
 طوال أيّام الّسنة!!! يف ح� أنّهم يحكمون بعدم جواز الّصالة خلف الّشيخية وهم أشياع أهل البيت!!

 امليزان، بهذا توزن وراألم كانت فإذا.. البيت ألهل مخالفة صالحة غ� أفكار عنده أفكاره ويف عقائده يف أيضاً  هو الخويئ الّسيد ✤
الّسيد الخويئ أيضاً ال يجوز الّصالة خلفه وال خلف وكالئه وتالمذته ومقلّديه أيضاً.. والحال أّن األمور ال توزن بهذه الطّريقة،  فإنّ 

 فالجميع لديهم أخطاء ولديهم اشتباهات.

معرفة وفهم لحديث أهل  نم فيه ذكره وما) الكب�ة الجامعة الّزيارة( رشح يف اإلحسايئ الّشيخ كتبه ما ب� مقارنة أجريُت  لو ✤
وا البيت، وأقارن ب� ما جاء يف كتب الّسيد الخويئ، وكتب أساتذته من املراجع، وكذا تالمذته من املراجع أيضاً، فإنّهم ال �كن أن يكون

 حتّى يف عداد تالمذة الّشيخ اإلحسايئ.

م ويف مصادرهم، وعلينا أن نرجع إىل حديث أهل البيت كتبه يف والغالة الغلو ندرس أن علينا والغالة الغلو ندرس أن أردنا إذا ✤
 عليهم الّسالم حينئذ ستكون الّصورة واضحة وجليّة ومنطقيّة.



. الّسالم عليه املؤمن� أم� عىل واقف أّول.. األمئة عىل وقف واقف أّول وهو الغلو، وسيّد الغالة، سيّد هو سبأ بن عبدالله ✤
 يت شخصيّة حقيقيّة، أّما عند مراجع الّشيعة املتأّخرين فهم يقولون أنّه شخصيّة وهميّة!الب أهل حديث يف سبأ بن وعبدالله

 عبدالله( العسكري مرتىض كتاب هو سبأ بن عبدالله عن الحديث كان ما إذا الحوزوي الوسط يف الطّاولة عىل يُطرح كتاب أهم ✤
لكتاب أّن عبدالله بن سبأ شخصيّة وهميّة). وهو كتاب بذل فيه ا هذا يف ما خالصة. (جزئ� من كتاب وهو) أخرى وأساط� سبأ بن

نفي  مرتىض العسكري جهداً كب�اً وفقاً للطّريقة الّتي تُعورف عليها ب� عل�ء الّرجال، وب� الباحث� يف كتب التّأريخ إلثبات قضيّة أو
 قضيّة وهو من تخرّصات وأوهام علم الّرجال.

سترشق� لكتاب مرتىض العسكري (عبدالله بن سبأ وأساط� أخرى) ألنّه (بضاعتهم رّدت إليهم)، وامل نةالسّ  عل�ء بعض مدح ✤
 فهذه الفكرة أخذها مرتىض العسكري من املسترشق�.

 عبدالله وجود عن الكّيش  رجال يف وردت الّتي الرّوايات يُورد] 11ج: الحديث رجال معجم[ كتابه يف الخويئ الّسيد أنّ  الغريب ✤
أ والّتي ّرصحت بكفره، ولعن األمئة إيّاه، ثّم يقول: (مضافاً إىل أن أسطورة عبد الله بن سبأ وقصص مشاغباته الهائلة موضوعة سب بن

مختلقة اختلقها سيف بن عمر الوّضاع الكّذاب، وال يسعنا املقام اإلطالة يف ذلك والتّدليل عليه، وقد أغنانا العالمة الجليل والباحث 
املحّقق الّسيد مرتىض العسكري يف ما قدم من دراسات عميقة دقيقة عن هذه القصص الخرافية وعن سيف وموضوعاته يف مجلدين 
طبعا باسم (عبد الله بن سبأ) ويف كتابه اآلخر (خمسون ومائة صحايب مختلق)). مع أّن الّسيد الخويئ مل يُورد دليالً واحداً عىل أّن 

أسطورة، ولكنّه بعد أن أورد الرّوايات عن أهل البيت عليهم الّسالم بخصوص شخّصية عبدالله بن سبأ،  شخصيّة عبدالله بن سبأ
 ذهب إىل نفس الّرأي الّذي ذهب إليه مرتىض العسكري يف كتابه.

: الكربى الفتنة[ كتابه يف حس� طه إليها أشار) سبأ بن عبدالله( شخصيّة بشأن العسكري مرتىض إليها ذهب الّتي الرّؤية هذه ✤
: الكربى الفتنة كتابه يف يقول. االسترشاقي الفكر من الفكرة هذه أخذ وقد.. االسترشاقي بالفكر متأثّر حس� وطه)] وبنوه عيلّ (2ج
إعراض املؤرّخ� عن الّسبئية، وعن ابن الّسوداء يف حرب صف�، أّن أمر الّسبئية وصاحبهم ابن الّسوداء، إّ�ا كان  عليه يدّل  ما وأقل(

ح� كان الجدل ب� الّشيعة وغ�هم من الفرق اإلسالمية، أراد خصوم  -يعني متأّخراً -قد اخرتع بأخرٍة  -أي كذباً  -متكلّفاً منحوالً
 ول هذا املذهب عنُرصاً يهودياً إمعاناً يف الكيد لهم، والنّيل منهم..)الّشيعة أن يُدخلوا يف أص

 كان حس� طه ولكن.. حس� لطه مطابق رأيه أنّ  أو حس�، بطه تأثّر أنّه يبدو أيضاً  هو] 9ج: الغدير[ كتابه يف األميني الّشيخ ✤
 افق عند رأيه هاهنا...)نص حس� طه والدكتور ونحن: (الغدير كتابه يف يقول الطّرح هذا يف سابقاً 

 إنّنا سبأ بن عبدالله يف رأينا: (يقول سبأ، بن عبدالله شخصيّة عن) التّشيّع هويّة( كتابه يف الوائيل الّشيخ يقوله م� عند وقفة ✤
ي طه حس�، ويش� رأ  إىل كتابه يف يش� ثمّ ..) التّالية باألمور وهميتها عىل وندلّل مخرتعة وهميّة شخصيّة سبأ بن الله عبد أنّ  نرى

طرحوا هذه الفكرة قبل مرتىض العسكري، ومرتىض العسكري أخذها منهم وعارض بها روايات  واملسترشقونإىل آراء املسترشق�. 
ائيل يف أهل البيت عليهم الّسالم.. ثّم أخذها منه الّسيد الخويئ وثبّتها يف معجم رجال الحديث، وعىل نفس الطّريقة كتب الّشيخ الو 

 (هويّة التّشيّع).. هكذا تكون الحقائق!!

 يف يقول ح� التّشيع عقيدة يُخالف الكتاب هذا من صفحة أّول يف وهو التّشيّع هويّة اسمه الوائيل الّشيخ كتاب أنّ  الغريب ✤
الّشيخ الوائيل لن ف. البيت أهل ملنهج رصيحة مخالفة وهي) املنتجب� وصحبه الطّاهرين وآله محّمد عىل والّسالم والصالة: (املقّدمة

يجد من كّل هذه اآلالف املؤلّفة من أحاديث أهل البيت رواية واحدة يقول فيها املعصوم (صّىل الله عليه وآله وصحبه املنتجب�)!! 
ة يف الجزء الثّا� من فكيف يتحّدث هذا الكتاب عن هويّة التّشيّع، وهو يف أّول سطر منه يخالف عقيدة التّشيّع؟ عل�ً أّن القضيّ 

 هذا الكتاب صارت أسوأ.

 ب� الخالف مواطن أنّ  الخطب يهّون ومّ� : (الوائيل الّشيخ يقول.. والعرتة الكتاب ملنطق) التّشيّع هويّة( كتاب يف أخرى مخالفة ✤
ل عن طريق األصو  إىل يوصلها أن منهم كث� حاول وإنْ  الفروع، نطاق يف هي وإّ�ا األصول، إىل تصل مل كانت منذ املسلم� فرق

م عناوين ثانوية ولوازم تحاول الّدخول من أبواب خلفية لكنها وبيشٍء من التّأمل والتّحليل ترتّد عن األصول إىل الفروع، وما دام اإلسال 
 ح..)يف روحه الكر�ة يُفرتض الّصحة يف فعل املسلم ابتداءً، فعلينا معالجة هذه األمور بوحي من هذا الرو 

 رتىض العسكري أنا ال أحرتمه عقائديّاً، والّسبب يرجع ألسباب، منها الفيديو التّايل: م للّسيد بالنّسبة ✤

 فيديو : للسيّد طالب الرّفاعي وهو يحّدثنا فيه الّسيد مرتىض العسكري، وعالقة الحب الحميمة بينه وب� سيّد قطب!!◀

حتّى ينقطع النّفس، والنّاصبي عّدو ..  د قطب رجل ناصبي ناصبيوسيّ ) عيل عدوّ  عيل عدوّ  صديق: (الّسالم عليه الّصادق اإلمام ✤
عيل، وهذا النّاصبي النّجس بشكل رصيح يف تفس�ه يسته� بعّيل، ويحرّف الكتاب الّصامت، ويقول بأّن سيّد األوصياء يرشب الخمر 

ليس فقط تربطه عالقة صداقة مع هذا النّاصبي النّجس سيّد قطب، حتّى يثمل، ويأيت الّصالة وهو سكران..!! و مرتىض العسكري 
 وإّ�ا عالقة محبّة، بدليل أنّه مل ينم ليلة الحكم عىل سيّد قطب باإلعدام!! يف ح� أّن مرتىض العسكري يف مواطن كث�ة يهاجم أولياء



املستوى من التّفك�، كيف يكون مأموناً عىل الّدين،  عيل أمثال (الحافظ رجب الربيس) !!! حين� يكون اإلنسان بهذا التّوّجه وهذا
 وكيف يُعتمد عىل آرائه العقائديّة؟!

 لطلبة يُّدرس كتاب وهو) البيت أهل مدرسة وكتب الخلفاء، مدرسة كتب يف الكساء حديث( كتابه يف العسكري مرتىض الّسيد ✤
ث أهل البيت الّتي تشبه أحاديث املخالف�، وأحادي املخالف�، روايات مجموع العسكري مرتىض ثبّت الكتاب هذا يف املبتدئ�، الحوزة

أّما حديث الكساء املفّصل املعروف برواية الزّهراء والّذي حصل يف بيت الزّهراء فهو ليس فقط مل يورد الحديث.. بل قال عنه يف 
 كتب الفريق� عىل أّن آية التّطه� نزلت عىل رسول الله يف آخر كتابه: (حديث الكساء يف رواية أخرى: إتّفقت الّروايات الّسابقة يف

بيت أم سلمة وقد أجلس حوله أهل بيته وجلّل نفسه وإيّاهم بالكساء، وعارضت تلكم الّروايات واحدة غ� معروفة الّسند تذكر أّن 
حدة ال تناهض تلك الرّوايات الكث�ة سنداً ومتناً، القّصة وقعت يف دار الزّهراء عليها الّسالم بكيفية أخرى، غ� أّن هذه الرّواية الوا

ومل نَر حاجة للتّعرض لذكرها ومناقشتها)!! مع أّن حديث الكساء األصل هو يف بيت فاطمة صلواُت الله عليها، وآية التّطه� أّول ما 
 نزلت نزلت يف بيت الزّهراء صلوات الله عليها.

ة وهميّة، جعل حديث الكساء املعروف يف شخصيّ ) سبأ بن عبدالله( شخصيّة العسكري مرتىض يف جعل الّذي املنطق بنفس ✤
 بيت الزّهراء برواية الزّهراء حديثاً وهميّاً!!

 مرتىض له كتَب  وقد العسكري، مرتىض بإرشاف اإلسالمي العلمي املجمع عن صادر كتاب وهو] األدعية منتخب[ كتاب عند وقفة ✤
مت لجنة إعداد الكتب الّدراسية لطّالب العلوم الّدينية يف املْجمع قا: (الجنان مفاتيح كتاب ينتقد أن بعد فيها يقول مقّدمة العسكري

بجمع بعض األدعية والّزيارات ذات الّسند يف هذا املخترص، واكتفت يف هذا األمر بأن تجد الّدعاء والّزيارة املنتخبة يف واحد من 
وم� عليهم الّسالم، دون أن تنظر بعد ذلك يف سند الحديث، ودرجته من االعتبار يف كتب الحديث الّشه�ة مرويّة عن أحد املعص

 علم الّدراية، فإّن ذلك ليس مبقدورها فعالً، وإّ�ا متّسكت يف ذلك بالتّسامح يف أّدلة الّسنن، وسّمت الكتاب مبنتخب األدعية، والله
تاب وال سطر واحد عن اإلمام الحّجة!!!! حتّى الّزيارات فيه تتوقّف عند زيارة هو املوفّق للّصواب مبنّه وكرمه..) ومل يذكر يف هذا الك

 اإلمام� العسكري�، والّزيارة الجامعة الّصغ�ة. وال ذكر لإلمام الحّجة.

 َمن األحياء املعارصين املراجع ِمن وهناك الغالة، تشخيص يف وعل�ئنا ملراجعنا املهّمة املصادر أحد هو) الغضائري ابن( كتاب ✤
 التّقيي�ت تخرج الكتاب هذا وِمن!!! أحد يره ومل له، وجود ال كتاب وهو الّرجالية، الكتب أفضل أنّه الغضائري ابن كتاب عن يقول
 البيت..!! أهل حديث لرواة

ً  تشكّل الّتي الكتب أفضل ِمن ✤  وعن أحوالهم، وعن أوضاعهم وعن الغالة، عن تتحّدث البيت أهل عن أحاديث فيه مصدرا
 ).الكّيش  رجال( كتاب هو منهم البيت أهل وموقف البيت أهل من موقفهم

 الله، هو املؤمن� أم� أن ويزعم النّبوة، يدعي كان سبأ بن الله عبد أنّ : جعفر أيب عن( الكّيش  رجال يف سنان بن عبدالله رواية ■
 أم� له فقال. نبي وأّ�  الله أنت أنّك َروعي يف أُلقي كان وقد هو، أنت نعم: وقال بذلك فأقرّ  وسأله، فدعاه املؤمن� أم� ذلك فبلغ

: ويلك.. لقد سِخر منَك الّشيطان فارجع عن هذا، ثكلتك أمك، وتب. فأىب، فحبسه واستتابه ثالثة أيام، فلم يتب، فأحرقه املؤمن�
 ]174إىل  171يأتيه ويلقي يف روعه ذلك) راجعوا الرّوايات من الّصفحة [بالنّار وقال: إّن الّشيطان استهواه، فكان 

الّرجال) النّاصبي ، وأّن هذه الرّوايات ضعيفة، فهذا ال يعني أّن هذه الرّوايات غ� صادرة عن  علم( قذارات نقبل أنّنا افرتضنا لو ✤
%. وأنا أقّدم عىل 50% أنّها صحيحة، ألّن تقنيّة علم الّرجال هي أنّه أسقط اعتبار الرّواية بنسبة 50املعصوم، فهناك احت�ل بنسبة 
 درة من املعصوم .% أنّها صا50ترّهات علم الّرجال احت�ل الـ

 فقال حارض، وأنا سأله أصحابنا بعض أنّ  الّرحمن، عبد بن يونس عن عبيد، بن عيىس بن محّمد( الّرحمن عبد بن يونس حديث ■
ن ب هشام حّدثني: فقال األحاديث؟ ردّ  عىل يحملك الّذي ف� أصحابنا، يرويه لِ� إنكارك وأكرث الحديث، يف أشّدك ما محّمد أبا يا: له

 -مةالحكم أنّه سمع أبا عبد الله يقول: ال تقبلوا علينا حديثاً إّال ما وافق القرآن والّسنة، أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا املتقدّ 
، فإّن املغ�ة بن سعيد لعنه الله دّس يف كتب أصحاب أيب أحاديث مل يحّدث بها أيب، فاتّقوا الله -والكالم هنا عن املنت وليس األسانيد

ل الله، وال تقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا تعاىل، وسنّة نبينا صّىل الله عليه وآله، فإنّا إذا حّدثنا، قلنا: قال الله عّز وجل، وقال رسو 
قال يونس: وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أيب جعفر، ووجدت أصحاب أيب عبد الله متوافرين، فسمعت منهم وأخذت 

من بعد عىل أيب الحسن الرّضا، فأنكر منها أحاديث كث�ة أن يكون من أحاديث أيب عبد الله. وقال يل: إّن أبا الخطاب  كتبهم، فعرضتها
ديث اكذب عىل أيب عبد الله، لعن الله أبا الخطاب، وكذلك أصحاب أيب الخطاب يدسون هذه األح -وهو رمز كب� من رموز الغالة -

عبد الله، فال تقبلوا علينا خالف القرآن فإنّا إن تحّدثنا حّدثنا مبوافقة القرآن وموافقة الّسنة، إنّا  إىل يومنا هذا يف كتب أصحاب أيب
خرنا، عن الله وعن رسوله نُحّدث، وال نقول قال فالن وفالن، فيتناقض كالمنا، إّن كالم آخرنا مثل كالم أّولنا، وكالم أّولنا مصادق لكالم آ 

الف ذلك فردّوه عليه، وقولوا أنَت أعلم وما جئت به، فإّن مع كّل قول منّا حقيقة، وعليه نوراً، ف� ال فإذا أتاكم َمن يحّدثكم بخ
 حقيقة معه وال نور عليه فذلك من قول الّشيطان).



 :الرّحمن عبد بن يونس رواية من نستفيدها الّتي النّقاط ✤
ينقلون. (ف� نقلوه لنا كان مدقّقاً فال حاجة لتدقيقه).خصوصاً أّن األمئة أجازوا ثال يونس كانوا يّدققون في� أم الحديث رواة أنّ  - 1

 لنا األخذ به.
 وعىل حديث العرتة، وال وجود لعلم الّرجال. القرآنالتّأكيد من األمئة أّن العرض للّروايات املشكوكة يكون عىل  - 2
غ�ة بن سعيد، وذكر بأّن هذه األحاديث الّتي حّدث بها املغ�ة مل تُنقل أّن اإلمام عليه الّسالم شّخص الذين يكذبون، فشّخص امل -3

عن اإلمام الباقر. فهل ِمن املنطقي يعلم أّن املغ�ة بن سعيد دّس أحاديث مختلقة يف كتب أصحاب اإلمام الباقر، واإلمام الّصادق 
 شام يرتكون هذه األحاديث املدسوسة؟!يرتكها؟!! وحتّى لو مل يفعل اإلمام يشء، فهل يُعقل أّن أمثال يونس وه

 أّن األمئة هم الّذين نّقوا كتب أصحابهم، إىل زمان اإلمام الجواد عليه الّسالم الّذي قال: (حّدثوا بها فإنّها حّق). وهذا يكشف لنا -4
ّشيعة، بحيث لو دخل حديث فإنّهم أنّه بعد اإلمام الجواد عليه الّسالم مل يدس أحد يف تلك الكتب، ألنّها صارت معروفة ب� عل�ء ال

واإلباحة،  يُشّخصونه و�يّزونه، خصوصاً أّن األمئة عليهم الّسالم بيّنوا لنا طبيعة أحاديث الغالة، فقالوا: إّن الغالة دّسوا أحاديث الزّندقة
زّندقة واإلباحة. (ولكن عل�ء ونحن ال يوجد عندنا أحاديث زندقة وإباحة.. ولكن لو ذهبنا إىل كتب الغالة سنجد فيها أحاديث ال

 الّشيعة مل يطّلعوا عىل كتب الغالة، ويحكمون عليهم من دون قراءة كتبهم).
 .أّن الحقائق تحمل قيمتها يف نفسها -5

غ�ة بن سعيد يتعّمد الكذب امل كان: (يقول الله عبد أبا سمع أنّه الحكم، بن هشام عن يونس، عن( الكّيش  رجال يف آخر حديث ■
عىل أيب، ويأخذ كتب أصحابه، وكان أصحابه املسترتون بأصحاب أيب يأخذون الكتب من أصحاب أيب فيدفعونها إىل املغ�ة، فكان 

يب يدّس فيها الكفر والزّندقة، ويُسندها إىل أيب، ثُّم يدفعها إىل أصحابه، ويأمرهم أن يُبثوها يف الّشيعة، فكلّ� كان يف كتب أصحاب أ 
ما دّسه املغ�ة ابن سعيد يف كتبهم). فهذا هو تعريف الغلو عند أهل البيت عليهم الّسالم: الكفر والزّندقة، وال يوجد من الغلو فذاك 

يف كتب حديث أهل البيت أحاديث غلو وزندقة. فل�ذا هذه الحملة الّشعواء يا عل�ء الّشيعة عىل أحاديث أهل البيت وتقطيعها 
 بحّجة الغلو والغالة؟

 .الطّريق يف حرن لكنّه الّصادق، اإلمام أصحاب من كان الّذي- الخطاب أيب ترجمة يف الكّيش  رجال يف جاء ما ■

 الله عبد أبا سمعت: قال عيل، بن عمران أبيه عن الحلبي، يحيى عن( الخطّاب أبو لعن يف الّسالم عليه الّصادق اإلمام حديث ■
معه، ولعن َمن بقي منهم، ولعن الله َمن دخل قلبه رحمة لهم) الّروايات عن أيب الخطّاب خطاب، ولعن َمن قُتل ال أبا الله لعن: يقول

مان كث�ة جّداً؛ لِ� كان له من تأث� قوي فاسد يف الوضع الّشيعي.. فلقد آذى اإلمام الّصادق عليه الّسالم كث�اً، وبقيت مشكلته إىل ز 
 احية املقّدسة.الغيبة الّصغرى، وورد ذكره يف بعض توقيعات النّ 

 املغ�ة ذكر ثمّ : (فيه جاء الّسالم، عليهم البيت أهل عىل كذبوا الّذين بعض عن فيه يتحّدث الّصادق، اإلمام عن مفّصل حديث ■
ال نخلو : لعنهم الله إنّا فقال النّهدي، وصائد الّزبيدي، وحمزة األشعري، وبشاراً  ومعّمراً، الخطاب، وأبا والّرسي، وبُزيعا، سعيد، بن

من كّذاب يكذب علينا، أو عاجز الّرأي، كفانا الله مؤنة كّل كذاب وأذاقهم الله حّر الحديد) وقتل هؤالء بسبب إّدعاءتهم الّتي 
 نرشوها ب� النّاس.

قُتل، فقال: الحمد يع؟ فقلت له: بُز فعل ما: فقال الله عبد أيب عىل دخلت: (الّسالم عليه الّصادق اإلمام مع يعفور أيب ابن حديث ■
 لله، أما أنّه ليس لهؤالء املغ�ية يشء خ�اً من القتل ألنّهم ال يتوبون أبدا)

 أبو قال: قال عّ�ر ابن إسحاق عن: (كث�اً  إيذاءً  الّصادق اإلمام آذوا الّذين الغالة أحد وهو الّشع�ي لبّشار الّصادق اإلمام قاله ما ■
ع�ي: اخرج عنّي لعنك الله، ال والله ال يظّلني وإيّاك سقف بيت أبداً، فلّ� خرج قال: ويله أال قال مبا قالت الشّ  لبشار الله عبد

 اليهود، أال قال مبا قالت النصارى، أال قال مبا قالت املجوس، أو مبا قالت الصابئة، والله ما صّغر الله تصغ� هذا الفاجر أحد، أنّه
 وشيعتي فاحذروه، وليبلغ الّشاهد الغائب، أّ� عبد ابن عبد...) أصحايبالبحر ليغوي  شيطاٌن ابن شيطان خرج ِمن

 :الغالة يف واضحتان صفتان هناك أنّ  سنجد الّسالم، عليهم املعصوم� أحاديث تتبّعنا إذا ✤
 الزّندقة. -1
يقولون بأّن الّرشيعة ليست لنا، هي للجهّال، وأنّهم و الّرشيعة، احرتام وعدم بالّرشيعة، اإللتزام عدم اإلباحة، من واملراد. (اإلباحة -2

 غ� مكلّف� بهذه الّرشيعة). فهؤالء حم�، وشياط� أيضاً.

 ويف سوريا يف اليوم وجود ولهم بالَعلَوي�، يُعرفون والّذين املغالية، االتّجاهات تلك بقايا هم الّذين) النّص�يّة( عند موجزة وقفة ✤
، ومنهم مالي� يف تركيا، وحتّى يف إيران.. وسأتحّدث عن الكتب الّذي ألّفت فيهم، يف الحلقة القادمة، وهي العراق ش�ل ويف لبنان

 عىل ثالثة أقسام:

 .املتخّصص الجوّ  خارج من ولكنّها أحوالهم، تأريخهم، عن تحّدثت كتب هناك ●

 . هذا زماننا يف الَعلَوين رموز كتبها ثانية مجموعة وهناك ●



 موعة ثالثة وهي كتبهم الّتي تحمل عقائدهم الّرسية.مج وهناك ●

 بالنّص�يّة الخاّصة العقائد تحمل الّتي الكتب ِمن تتبعتها الّتي الكتب ألس�ء عرض فيها وقفة ✤
 


