
 51الحلقة  -برنامج [ الكتاب النّاطق ] 

 6امام زماننا مرشق .. ونحن مغربون ج 

 1437شعبان  11ــ  19/5/2016الخميس : 

ه� األهم من ب� كل النّصوص الّتي وردت عنهم صلوات  -بحسب قناعتي -قلُت في� تقّدم من الحلقات أنّني سأتناول نّص�  ✤

 الله عليهم في� يتعلق بالّشأن الّشيعي وباملنظومة الّشيعية يف زمان غيبة إمامنا عليه الّسالم.

لعسكري عن إمامنا الّصادق عليه� الّسالم، والّتي تشتمل عىل هذا املقطع هو الرّواية الّتي جاءت يف تفس� إمامنا ا: 1 النّص ●

 القص� الّذي يحفظه الّشيعة (فأّما َمن كان من الفقهاء صائناً...)

 هو التّوقيع املعروف بتوقيع اسحاق بن يعقوب.: 2 النّص ●

 جهت�: بالنّسبة للنّص األّول تقّدم رشحه، وقلُت بأّ� سأسلّط الّضوء فيه عىل ✤

: ترتبط باملؤّسسة الّدينية الشيعيّة، في� يتعلّق باألحوال الّشخصيّة ملراجعنا وعل�ئنا وزُع�ئنا، وما يدور في� بينهم ِمن 1الجهة  ●

 الّرصاعات وِمن االصطدام، وقد مّر الحديث يف هذه األجواء والزالت للحديث بقيّة.

 لقة القادمة في� يرتبط بالّذوق الفكري العام الّشائع يف هذه املؤّسسة وبعد ذلك نتساءل:يف الح -إن شاء الله  -: ستأتينا 2الجهة  ●

 هل أّن هذه املؤّسسة بشكٍل عام أو بُشخوصها تنطبق عليها رواية اإلمام العسكري؟ وبعد ذلك سأنتقل لتوقيع اسحاق بن يعقوب.

 سؤال وصلني بإلحاح شديد من املنطقة الّرشقية: ✤

 الّسؤال يدور عن صّحة ما جاء مذكوراً يف بعض أجزاء هذا الربنامج من أّن للّسيد الخويئ شقيق أو أشّقاء نصارى! هل هذه حقيقة؟

 سأجيب عن هذا الّسؤال بقدر ما أمتكّن.. ولكن قبل اإلجابة أقول:

د الخويئ أم مل يكن ذلك. فاإلنسان مسؤول عن إنّني أعتقد ال أهميّة لهذا املوضوع، سواء كان هناك شقيق أو أشّقاء نصارى للّسي

 نفسه بنفسه.. ف� عالقتي بالّذي يفعله ابني أو أيب أو أخي أو أرحامي؟

لسُت مسؤوال عن ذلك، إّال أن أكون قد قّرصت يف النّصيحة، أو في� يجب أن أقوم به اتّجاه ذلك الّشخص ِمن األرحام أو من 

سؤول عن نفسه، محاسب عن عقله، وُمناط به عمله.. ال يُسأل عن عمل اآلخرين، وال اآلخرين األصدقاء.. وإّال فإّن كّل إنسان م

 يُسألون عن عمله، سواء كانوا قريب� منه قرابة رحمية أو أي نوع من القرابات األخرى.

 سأجيب عن هذا الّسؤال بحسب املعطيات املتوفّرة لدّي يف نقاط: ✤

] يقول وهو يتحّدث عن 23ّسيد الخويئ يف ترجمته لنفسه يف كتاب [معجم رجال الحديث: جوقفة عند ما كتبه ال: 1 قطةالن ●

 نفسه وعن عائلته:

، وأتقنُت وأخويتهـ)، وبها نشأت مع والدي 1317من شهر رجب سنة ( 15(ولدُت يف بلدة (ُخوي) من بالد أذربيجان يف الّليلة 

، فهاجر -قضيّة تأريخيّة معروفة -ف الّشديد ب� األّمة؛ ألجل  حادثة املرشوطةالقراءة والكتابة وبعض املبادئ، حتّى حدث االختال 

املرحوم الّسيد عبد أخي األكرب هـ)برفقة 1330هـ)، والتحقُت به يف سنة (1328املرحوم والدي من اجلها اىل النجف األرشف سنة (

 الله الخويئ، وبقية أفراد عائلتنا)

ده العديد من اإلخوة ح� قال (مع والدي وأخويت). لكنّه ذكر واحداً منهم فقط ح� قال: (برفقة الّسيد الخويئ أشار إىل أّن عن ●

 أخي األكرب املرحوم الّسيد عبد الله الخويئ). فلم يُرش الّسيد الخويئ إىل بقيّة إخوته، ال عددهم، وال أس�ءهم.

ذي تحّدث فيه عن عائلته وعن عّمه املسيحي، كان يتحّدث باسرتسال، أّن الّسيد عبّاس ابن الّسيد الخويئ يف الفيديو الّ : 2 النقطة ●

 وبشكل عفوي.. وأهل البيت أدرى بالّذي فيه. (وشهد شاهٌد من أهلها).

أنا شخصيّاً سمعت ِمن بعض اإلخوة الّلبنانيّ� مّمن لهم اطّالع يف مثل هذه األمور، سمعُت منهم أّن شقيق الّسيد  :3 قطةالن ●

ون الخويئ قّسيس نرصا�، أوالده وبناته يف حزب الكتائب املسيحي، ولكنّهم ال يُلّقبون بلقب (الخويئ) وال بلقب (املوسوي) وإّ�ا يُلّقب

 بلقب (الهاشم)..



) والقضيّة معروفة يف الوسط املسيحي (لكنّني ال هيّديراقصة يف الوسط املسيحي اسمها ( -بحسب ما أخربوا  -دة من بناته وواح

أستطيع أن أثبت هذه املعلومة [ اسم الرّاقصة، ولقب الهاشم] بشكل قطعي، وال أستطيع أيضاً أن أنفيها بشكل قطعي، وإن كنت 

ً مطمئناً لهذه املعلومات، ولكن ال   أقطع بذلك أبدا

أّن الّسيد حسن الكشم�ي يف كتابه [جولة يف دهاليز مظلمة] أشار إىل هذه القضيّة، فيقول: (ك� ال يفوتني أن أش� : 4 النقطة ●

 أعرف ، وملوهناك له أشّقاء يف لبنان، وهم نصارى وِمن مسيحيّي الكتائب، وأحدهم كان ساكناً يف كربالء، عّدة أخوةأّن لإلمام الخويئ 

 تفس�اً لهذه الحالة).

رائٌج يف كواليس الحوزة النّجفيّة والحوزة الُقّمية أّن للّسيد الخويئ شقيق أو أشّقاء ِمن النّصارى.. هذا الكالم مسموع : 5 النقطة ●

الحوزويّة، فبحسب تجربتي  يف الوسط النّجفي، ويف الوسط القّمي.. وبالنّسبة يل أنا ال أعتمد عىل املعلومات الّتي ترتّدد يف األجواء

الّشخصيّة ال أطمنئ وال أثق وال أقبل املعلومات الّتي تكون رائجة يف الوسط الحوزوي ِمن دون دليل..خصوصاً في� يرتبط بُسمعة 

 األشخاص، وأحوال عوائلهم وما يرتبط مبا من شأنّه أن يُشّوه الّسمعة، أو يُحّسن الّسمعة.

 كرامات ومناقب للعل�ء أنا ال أصّدقها حتّى تثبت.حتّى ما ينقل من 

بحسب تجربتي لو أجريت مقارنة ب� الجو الحوزوي واألجواء األخرى الّتي عايشتها يف حيايت، أجد أّن الحوزة هي املكان الّذي  ✤

 يكون أكرث كِذباً وأكرث افرتاًء من األماكن األخرى. (هذه مشكلة واضحة داخل الجّو الحوزوي).

 هناك بديهة اجت�عيّة النّاس يُرّددونها وهي أنّه (ال يوجد دخان ِمن دون نار). ✤

 ولكن يف الوسط الحوزوي يُوجد دخان، ويوجد حريق، ويوجد رصاخ، ولكن ال يوجد نار!!

ن ح� اقرتبت ما (هذا ما ملسته بنفيس.. فإّ� ذهبت وراء الّدخان وما وجدُت ناراً.. وسمعُت رصاخاً من بعيد، ورأيت حريقاً ولك

وجدُت ناراً!!) وأنا هنا أتحّدث بشكل عام، بغّض النّظر عن قضيّة األخ النّرصا� للّسيد الخويئ.. بشكٍل عام الجّو الحوزوي هو جو 

 ميلء باألكاذيب!

 قد يسأل سائل: ملاذا تكرث األكاذيب يف جّو املؤّسسة الّدينيّة، والحوزة العلميّة؟ ✤

والجواب: أّن كرثة األكاذيب هي بسبب الّرصاع عىل الرّئاسة، فحيث� كانت الرّئاسة كانت األكاذيب وكان القمع وكان الظّلم وكانت 

 جع، وما قاله بعضهم يف البعض اآلخر يُش� إىل هذه القضيّة.الّدماء.. وما مّر من الكالم يف طبيعة العالقات ب� املرا

 لقطات وصور ومختلفة من واقع املؤّسسة الّدينيّة تصف بعض ما يجري يف كواليسها ودهاليزها، ✤

ء، وكّفر بعضهم وتُبّ� أّن هذه املؤّسسة مؤّسسة عاديّة كبقيّة املؤّسسات، ُسِفكت فيها الّدماء، وأُزهقت األرواح، وقُتل فيها العل�

 بعضاً..

وأّن الوجه الظّاهري املقّدس لهذه املؤّسسة والّذي يظهر للنّاس هو فقط لالستهالك املحّيل.. فحقيقة الحال هي أّن الّرصاع يف هذه 

 املؤّسسة رصاع حول الزّعامة والرّئاسة.. (زعامة ظاهرها دينيّة، وحقيقتها زعامة دنيّويّة)!!

 ن الّرصاع ب� مرجعيّة آل الربغا� وأتباعهم، وب� الّشيخ اإلحسايئ وأتباعه من الّشيخيّة..لقطة خاطفة: تتحّدث ع ■

والفتوى الّتي أصدرها األََخوان املرجعان (الّشيخ محّمد تقي، وأخوه مال صالح) الربغا� بكفر الّشيخ اإلحسايئ، وإرسال فتواهم إىل 

والّذي أّدى إىل قتل املرجع الّشيخ محّمد تقي الربغا� عىل يد الشيّخية.. وكذلك تحريض النّجف، والّرصاع الّذي بسببه ُسفكت الّدماء، 

 مراجع النّجف وكربالء الّدولة العث�نيّة عىل قتل الّشيخ اإلحسايئ، وفرار الّشيخ من هذه املؤامرة إىل املدينة.

لحرم الحسيني، والّتي التحقْت بالّشيخ اإلحسايئ فرتة، وتتلمذت ملحة خاطفة عن ابنة الّشيخ صالح الربغا� والّتي كانت تُّدرِس يف ا ■

 عند الّسيد كاظم الرّشتي.. لكنّها بعد ذلك التحقْت بالبابيّة!

و من تبعات التحاقها بالبابيّة هو تركها لزوجها، وكذلك خلُعها لحجابها وإبداء محاسنها للنّاس داخل الحرم الُحسيني الّرشيف!! 

 نّاس أّن الحجاب واألحكام الّرشعية قد أُسِقطْت عنهم بحسب الُحكم الّصادر من [الباب]: عيل محّمد الش�ازي!!!وإعالنها أمام ال

صورة خاطفة عن الّرصاع ب� الّسيد كاظم الرّشتي وَمراجع املدرسة األصوليّة الّذين كّفروه، وحاولوا اغتياله أكرث مرّة، واستهزاء  ■

 داخل الحرم الحسيني!! أتباعهم به يف صالة الج�عة



وقفة خاطفة عند قضيّة ُملفتة أشار لها أحد تالمذة الّسيد كاظم الرّشتي وهو الّشيخ (محّمد كريم خان الكرما�) الّذي صار  ■

م الرّشتي، زعي�ً للمدرسة الّشيخيّة الرّكنيّة.. وحديثه عن الّرصاع والَعداء الّذي كان ب� الّشيخ عيل كاشف الغطاء، وب� الّسيد كاظ

 وسبب هذا الّرصاع والَعداء بينه� وخلفياته، والنّتائج املرتتّبة عليه.

وكذلك ما جرى عىل الّسيد أحمد ولد الّسيد كاظم الرّشتي الّذي تّم اغتياله عىل يد عائلة معروفة يف كربالء بعد محاوالت اغتيال 

 لّدينية)!!عديدة. (وقطعاً عمليّة اغتياله جرْت برشعيّة من املؤّسسة ا

 وكيف أّن آل الرّشتي غّ�وا اسم عائلتهم خوفاً من سطوة املؤّسسة الّدينيّة!!

 ملزيد من التّفاصيل راجعوا كتاب: (دليل املتحّ�ين) للّسيد كاظم الرّشتي. ❂

 الطّالقا�.وكذلك كتاب (هداية الطّالب�) لكريم خان الكرما�. وكذلك دراسة للّسيد محّمد حسن آل 

داخل حرم سيّد األوصياء!! والتّمثيل به ّرش متثيل من قبل قتل الّسيد مجيد الخويئ صورة خاطفة عند املشهد الفظيع الّدامي يف  ■

أتباع الّسيد محّمد الّصدر، وخلفيات هذا املشهد الّدامي، والّرصاعات الّتي سبقته وكانت سبباً لوقوعه، والتّي تقف وراءها مرجعيات 

 شيعيّة!

رواية نتلّمس مضمونها بشكل صحيح عىل أرض الواقع، ينقلها الّشيخ يوسف البحرا� عن عل�ء عرصه، تقول: أّن العل�ء  ✤

 يتغايرون في� بينهم كتغاير النّساء!

 ب� العل�ء! فك� أنّه يف غ�ة النّساء الّشديدة إذا انفجر بركانها تسقط االعتبارات، واألدب، واألعراف، كذلك هي الغ�ة

أجمل فاكهة تدور يف مجالس املُعّمم�، ومجالس طَلَبة الحوزة العلميّة، بل وحتّى يف الّدروس الحوزويّة.. أجمل فاكهة هي  ✤

 (الّدعاية الجديدة)!.. والطّلبة يف الحوزة تعّودوا دامئاً عىل س�ع الّدعايات الجديدة الّتي مضمونها تسقيط (س) لـ(ص) من العل�ء!!

إىل أهايل الكاظميّة أقول: بغداد كب�ة جّداً، فيها عدد كب� من األحياء واملناطق الّشيعيّة.. ولكن ِمن ب� كّل هذه املناطق، فقط  ✤

الكاظميّة هي الّتي عندها مشكلة مع النّجف! والّسبب يف ذلك: ألّن الكاظميّة هي الوحيدة املرتبطة بالجّو املرجعّي! فاملشاكل 

 والّرصاعات تأيت من املرجعيّة.والخالفات 

 االحرتاب الّشيعي الّشيعي، وسفك الّدماء الّشيعيّة يف الواقع الّشيعي تقف خلفه األحزاب الّشيعيّة، ✤

وهذه األحزاب والخطوط والتّيارات الّشيعية تأّسست يف بيوت املراجع، وخرجت من واقع املؤّسسة الّدينيّة.. فهذه األحزاب إّما أن 

 يها املراجع بشكل مبارش، أو عن طريق وكالئهم، أو يقودها أوالد املراجع وأحفاد املراجع!!يُرشف عل

(وهو الفقيه األكرب يف عرص الَغيبة الّصغرى الّشلمغا� وقفة عند كتاب [الَغيبة] للّشيخ الطّويس، عند قولٍة يف هذا الكتاب قالها  ✤

 -يصف رصاعهم عىل الزّعامة يف عْرص الَغيبة الّصغرى: (لقد كنّا نتهارش عىل هذا األمرالّذي لعنه إمام زماننا عليه الّسالم) يقول وهو 

ك� تتهارش الكالب عىل الجيف..) وهذه كلمة خط�ة جّداً.. وتصف واقع الحال يف  -أّي عىل الرّئاسة الّدينيّة ذات املنافع الّدنيوية

 املؤّسسة الّدينيّة!

الواقع الّشيعي هو أشّد ِمن قولة الّشلمغا�، ألّن الّشلمغا� قال (كتهارُش الكالب عىل الِجيف) والكالب حين� عل�ً أّن ما يحصل يف 

 تتهارش يجرح بعضها بعضاً.. أّما ما يجري يف الواقع الّشيعي فهو قتْل العل�ء لبعضهم بعضاً!

 نيّة والّدنيويّة أيضاً؛ ألّن ظاهرها دينيّة، ولكنّها ذات منافع دنيويّة!قول الّشلمغا� (نتهارش عىل هذا األمر) أّي عىل الرّئاسة الّدي ✤

 ) هي:عقائد اإلماميّةخالّصة املُقتطفات الّتي قُرئت يف الحلقة الّسابقة من كتاب ( ✤

ظّفر يف كتابه وهو أّن اإلمام الّسجاد كان يدعو لجيوش بني أميّة بالَغلَبة والفوز، والنّرص!! كّل ذلك تحت عنوان وضعه الّشيخ امل

 (عقيدتنا يف الّدعوة إىل الوحدة اإلسالميّة)!!

وهذا العنوان ال وجود له يف حديث وثقافة أهل البيت عليهم الّسالم.. املوجود يف ثقافة أهل البيت عليهم الّسالم هو عنوان (الرباءة) 

 تاب (عقائد اإلماميّة).% مع الكالم املوجود يف ك100وليس (الوحدة).. وعقيدة (الرباءة) تتعارض 

 الّصحيفة الّسجاديّة أساساً هي كتاب (للّشيعة) ومل يكن اإلمام الّسجاد يقرُؤها، وإّ�ا وضعها للّشيعة. ✤



ولكن هناك تحريف ِمن العل�ء طال عناوين األدعيّة يف الّصحيفة الّسجاديّة بسبب جهلهم بحديث أهل البيت، فقالوا أّن هذه هي 

 ا اإلمام لنفسه، وألبويه، وألعدائه أيضاً ك� يف دعاء أهل الثّغور!!األدعية يدعو به

 (عرض �اذج من هذا التّحريف).

(قراءة سطور مّ� جاء يف [دعاء أهل الثّغور] الّذي يقول عنه صاحب كتاب [عقائد اإلماميّة] أنّه دعاء من اإلمام الّسجاد لجيوش  ✤

 لواردة يف الّدعاء هي فعالً لجيوش بنّي أميّة ك� يقول عل�ؤنا أم ال؟)بني أميّة!! حتّى نعرف هل هذه املضام� ا

العل�ء ال يعتقدون بأّن الّدين ُهم آل محّمد، وإّ�ا يعتقدون أّن الّدين نصوص وطقوس وم�رسات، فيفصلون ب� اإلمام الّذي  ✤

 فهم للّدين عىل طريقة الّشافعي!!هو الّدين وحقيقة الّدين وب� النّصوص، وهذا جهل ُمطبق بحقيقة الّدين و 

]وهي وصيّة لنا نحن الّشيعة يف زمان الغيبة، واإلمام 52وقفة عند وصيّة اإلمام الباقر عليه الّسالم ألصحابه يف [بحار األنوار: ج ✤

 يُبّ� فيها القانون لَِمن أراد أن �وت شهيداً قبل قيام القائم عليه الّسالم، فيقول فيها: 

فوا (وانظروا أمرنا وما جاءكم عنّا، فإن وجدمتوه يف القرآن موافقاً فخذوا به، وإْن مل تجدوه موافقاً فردّوه، وإن اشتبه األمر عليكم فق

أي متمّسك�  -حتّى نرشح لكم ِمن ذلك ما ُرشح لنا، فإذا كنتم ك� أوصيناكم -أي إىل حديثهم عليهم الّسالم  -عنده، ورّدوه إلينا 

، ومل تعدوا إىل غ�ه، ف�ت منكم ميّت قبل أن يخرج قامئنا كان شهيداً، وَمن أدرك قامئنا فُقتل معه، كان له أجر -اب والعرتةبالكت

 شهيدين، وَمن قُتل ب� يديه عدوا لنا كان له أجر عرشين شهيدا)

لّسجاد كان يدعو لبني أميّة: (عرض �اذج من القرآن إىل العل�ء الّذين يقولون بأّن األمئة كانوا يدعون إىل أعدائهم، وأّن اإلمام ا ✤

ومن حديث العرتة، ومن أدعيتهم وزياراتهم نعرّف من خاللها موقف أهل البيت عليهم الّسالم ِمن أعدائهم، وهل كانوا يدعون لهم 

 ك� يقول عل�ء الّشيعة؟)

 مجموعات: 3يف سورة الفاتحة هناك : من القرآن: 1املثال ■

 ذين أنعمَت عليهم) هذه مجموعة(رصاط الّ  ●

 (غ� املغضوب عليهم) هذه مجموعة ثانية ●

 (وال الّضال�) هذه املجموعة الثّالثة. ●

 من أّي مجموعة من هذه املجموعات الثّالث بني أميّة؟ هذا �وذج من القرآن.

ّول كتاب عقائدي يُدرّس يف الحوزة العلميّة، املشكلة أّن كتاب (عقائد اإلماميّة) الّذي يحوي عقائد أمويّة، هذا الكتاب هو أ ✤

 ويُوزّع يف كّل مكان، وتُرجم إىل عّدة لغات، واملراجع يُوصون الّشيعة بِه، ويأخذون عقيدتهم منه أيضاً!!

ه لحال أيب حال الّشيعة يف قراءتهم لسورة الفاتحة مراراً، وعدم االلتفات إىل املجموعات الثّالث الّذين تحّدثت عن الّسورة، مشاب ✤

 حنيفة مع اإلمام الّصادق عليه الّسالم يف هذه الرّواية:

 (أّن أبا حنيفة أكل طعاماً مع اإلمام الّصادق جعفر بن محّمد، فلّ� رفع يده من أكله قال:

له أجعلَت مع الله الّلهم إّن هذا منك ومن رسولك "صّىل الله عليه وآله "فقال أبو حنيفة: يا أبا عبد ال» الحمُد لله رب العامل�«

ولو «ويقول يف موضع آخر » وما نقموا إِّال أْن أغناهُم الله ورسولُه ِمن فضله«رشيكاً؟ فقال له ويلك إّن الله تعاىل يقول يف كتابه: 

ما قرأته� ِمن كتاب  فقال أبو حنيفة: والله لكأّ� » أنَهُم رضوا ما آتاهم الله ورسولُه وقالوا حْسبنا الله سيُؤتينا الله ِمن فضله ورسوله

أم عىل «الله، وال سمعتُه� إّال يف هذا الوقت، فقال أبو عبد الله: بىل قد قرأته� وسمعتهُ�، ولكن الله تعاىل أنزل فيك ويف أشباهك: 

 كّال بل راَن عىل قلوبهم ما كانوا يكسبون)«وقال: » قلوٍب أقفالها

 ولّد الّرين عىل القلوب.. هكذا أخربونا صلوات الله عليهم.حين� تتوّجه أنظارُنا إىل الفكر النّاصبي سيت

 : من حديث العرتة: 2املثال  ■

 ]8قراءة سطور من وصيّة اإلمام الكاظم لعّيل بن سويد يف [الكايف الّرشيف: ج

جهالتهم، فاتِّق الله عّز يقول عليه الّسالم: (رأيُت أن أفّرس لك ما سألتني عنه، مخافة أن تدخل الَح�ة عىل ضعفاء شيعتنا من قبل 

ذكره، و ُخّص بذلك األمر أهله، واحذر أن تكون سبب بليّة عىل األوصياء، أو حارشاً عليهم يف إفشاء ما استودعتَك وإظهار ما 

في� هو استكتمتك، ولن تفعل إن شاء الله، إّن أّول ما أنهى إليك أّ� أنعى إليك نفيس يف لياّيل هذه، غ� جازع وال نادم وال شاك 



كائن مّ� قد قىض الله عّز وجل وحتم، فاستمسك بعروة الّدين ـ آل محّمد ـ والعروة الوثقى، الويص بعد الويص، واملساملة لهم، 

م، والرّضا مبا قالوا، وال تلتمس دين َمن ليس ِمن شيعتك، وال تُحنّب دينهم، فإنّهم الخائنون الّذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناته

 دري ما خانوا أماناتهم؟...) إىل أن تقول الرّسالة:وت

أي اغتصبا أم�  -اغتصبا رجالً ماالً كان ينفقه عىل الفقراء واملساك� وأبناء الّسبيل ويف سبيل الله -األّول والثّا� -(وسألَت عن رجل�

وق رقبتِه إىل منازله�، فلّ� أحرزاه توليا إنفاقه فلّ� اغتصباه ذلك مل يرضيا حيث غصباه حتّى حماله إيّاه كُرهاً ف -املؤمن� فدك

أيبلغان بذلك كفراً؟ ولعمري لقد نافقا قبل ذلك ورّدا عىل الله عزّ وجل كالمه، وهزئا برسوله، وه� الكافران عليه� لعنة الله 

حاليته�، وما ازدادا إّال شكا، كانا خّداع�،  واملالئكة والنّاس أجمع�، والله ما دخل قلَب أحٍد منه� يشءٌ ِمن اإل�ان منذ خروجه� من

ُمرتاب�، منافق� حتّى توفّته� مالئكة العذاب إىل محل الخزي يف دار املقام، وسألت عّمن حرض ذلك الّرجل وهو يُغَصب ماله 

 واملالئكة والنّاس أجمع�) ويُوضع عىل رقبته، منهم عارٌف وُمنكر فأولئك أهل الرّدة األوىل ِمن هذه األّمة، فعليهم لعنة الله

 : من أدعية العرتة3املثال  ■

وقفة عند فقرات ِمن مقتطفة من [دعاء النّدبة] (وقتل أبطالهم، وناوش ذؤبانهم، فأودع قلوبهم أحقاداً بدريّة، وخيربيّة وُحنينيّة 

والقاسط� واملارق�...) وهي عبائر تتحّدث عن بني أميّة؟ وغ�هّن، فأضبّت عىل عداوته، وأكبّت عىل منابذته، حتّى قتل الناكث� 

 فهل يأيت األمئة بعد كّل ذلك ويْدعون لهم..؟!

 : من الّزيارات4املثال  ■

مهبط وقفة عند سطور مختارة من الّزيارة الجامعة ألمئة املؤمن�: (فُحرش سْفلة األعراب ، وبقايا األحزاب، إىل دار النّبوة والرّسالة، و 

 وحي واملالئكة، وُمستقّر سلطان الوالية، ومعدن الوصيّة والخالفة و اإلمامة، حتّى نقضوا عهْد املصطفى يف أخيه َعلَم الهدى، واملُب�ال

 طريق النّجاة ِمن طرق الرّدى، وجرحوا كبد خ� الورى يف ظلم ابنته واضطهاد حبيبته واهتضام عزيزته...)

لييل يف كتابه [هكذا عرفتهم] يتحّدث فيها عن اجت�ع جمعُه بجملة من العل�ء يف مباراة أدبية ** وقفة عند حادثة نقلها جعفر الخ

 يف بيت محّمد الخلييل.. وكان من ب� العل�ء: الّشيخ املظّفر صاحب كتاب (عقائد اإلماميّة)

 ا، والّذوق الّذي يُفكّرون به.هذه الحادثة بتفاصيلها تُبّ� لنا األجواء الّتي كان يعيش فيها هؤالء الّذين اجتمعو 

قراءة سطور من أوراق كتبها الّشيخ املظّفر بنفسه تحت عنوان (آراء رصيحة) حتّى نعرف من خاللها الجو والحالة الّتي كان  ✤

 يعيش فيها الّشيخ املظّفر، وبعدها أسأل:

ييل، �كن أن تكون مصدراً لعقيدة الّشيعة؟ بحيث هل شخصيّة بهذا الوضع النّفيس وهذا الجو الّذي مّر علينا يف قّصة جعفر الخل

 يكون كتاب [عقائد اإلماميّة] هو الكتاب الرّسمي اآلن لعقيدة الّشيعة وعقيدة الحوزويّ�؟!

 


