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 1437شوال  25م ــ 2016/7/30السبت : 
وصل الحديث بنا يف الحلقة املاضية إىل تشخيص مقطع زما�، بحسب ُمجريات األحداث التي وقعت فيه كان مقطعاً مفصليّاً، 

عىل العقل الشيعي عموماً وعىل عالقة الشيعة بإمام زمانها صلوات وسأعرض لكم جانباً مّ� وقع يف هذا املقطع الزما� وترك أثره 
 الله عليه.

 واملجموعة املسيحية. -وصلُت معكم إىل أّن مجموعت� ِمن البرش ه� األكرثُ ارتباطاً باملرشوع املهدوي: املجموعة الشيعية  ✤
 وجرى الذي جرى!! 1960الثالث البُّد أن يُعلن للعامل يف عام  وتقّدم أيضاً يف خالصة ما جرى يف قرية فاطمة يف الربتغال، وأّن الرسّ 

ت وقد حدثْت تغي�ات واضحة وبيّنة يف البيت الداخيل للفاتيكان، حتّى أّن الذين يُؤرّخون للفاتيكان قالوا أّن الفاتيكان قبل الخمسينا
 يشء، وبعد الخمس� يشء آخر!!

اإلبلييس يف الواقع املسيحي، وكيف استطاع هذا املرشوع أن يُغّ� حقائق لو عرفها ومرّت التفاصيل التي تُنبئ عن حركة املرشوع 
 الناس لتغّ�ت الكث� ِمن املعادالت عىل الواقع الديني ومن املعادالت ما يرتبط بالواقع االجت�عي والثقايف والسيايس!

املرشوع اإلبلييس بوضوح يف الواقع الشيعي، ويف  سأسلّط الضوء عىل ُمعطيات هي بالنسبة يل أراها وثائق تدّل عىل حركة ✤
املؤسسة الدينية الشيعية تقول بأّ� يف خدمة  -مع أّ� ال أُيسء الظّن بهم  -املؤسسة الدينية الشيعية وِمن خالل كبار مراجعنا 

 املرشوع الصهيو�.
 تعمل بشكل ُمبارش يف خدمة املرشوع اإلبلييس! وأنا أقول أّن املؤسسة الدينية ال عالقة لها باملرشوع الصهيو�، وإّ�ا هي

وسأضع ب� أيديكم من املعطيات ما يكفي يك تصلوا إىل م  1970إىل العام  -م  1950سأقف عند هذا املقطع الزما� من العام  ✤
 استنتاج واضح بحسبكم ال بحسبي.. 

ديث عن (فاطمة يف الربتغال) وكيف لُّفْت القضيّة وحدثْت وأّول نقطة البُّد أن تضعوا لها مكاناً يف ذاكرتكم هي ما تقّدم من ح
 التغي�ات والتبّدالت! وكيف طرأ ما طرأ يف واقع الفاتيكان، وكيف زُّورت القضايا إىل حد تزوير وتبديل األشخاص!

تقّدم يُش� إىل أّن املرشوع اإلبلييس هناك قرآئن واضحة جّداً تُش� إىل أّن شخصيّة لوسيا قد ُغّ�ت! ورمّبا ال يكون كذلك، ولكن.. كّل ما 
كان يتحرّك بقّوة (سواء كانت لوسيا مرضت أو ماتت) ولكنّهم استبدلوها براهبة أُخرى ليك ُ�يّع موضوع الّرس الثالث إىل أن يُنرش 

 بعد ذلك بطريقة واضحة جّداً أنّها ال تتحّدث عن الحقيقة بيشء أبداً!!
 ية األربعينات إىل الخمسينات، إىل الستّينات إىل السبعينات)!!كّل ذلك جرى يف الفرتة (ِمن نها

ألرى ما الذي جرى يف هذه الفرتة عىل  )1970إىل  1950 واقعنا الشيعي هي من العام (واملرحلة التي أُريد أن أُسلّط الضوء عليها يف
 املستوى الثقايف والعقائدي؟!

فرتة هي مرجعيّة السيّد الربوجردي، فقد بدأت مرجعيّته بنحو واضح قبل أن املرجعيّة الواضحة يف تلك اللقطة من حوزة قم:  ❂
وتذكّروا التغي�ات التي حدثت يف العامل بعد الحرب ، 1960يأيت إىل قم من نهاية األربعينات بعد نهاية الحرب العاملية الثانية، إىل عام 

 البُنية الِفكرية والسياسية، والثقافية واإلجت�عية، واألخالقية)العاملية الثانية (التغي�ات التي حدثت يف أوربّا عىل مستوى 
(والسيّد الربوجردي يف نظر الشيعة شخصيّة ُمقّدسة وعامل ونابغ  1960إىل  - 1950ذروة مرجعيّة السيّد الربوجردي كانت ما ب� 

 ُمتفرّد يف علمه).

جاهه يف الفقه والحديث والرجال] ألحد تالمذته وهو محّمد واعظ وقفة عند كتاب [حياة اإلمام الربوجردي وآثاره العلمية واتّ  ✤
 زاده الخراسا�. قراءة سطور من الخامتة تحت عنوان: اإلمام الربوجردي والتقريب ب� املذاهب، جاء فيها:

بالتقريب. ِمن ذلك أنه كان كان صاحب طريقة خاّصة يف االستنباط واالستدالل لها عالقة هاّمة  -أي السيّد الربوجردي  -(واملهم أنّه 
يعتقد بأّن الرجوع إىل فتاوى عل�ء أهل السنة يُسهّل السبيل لفهم روايات أهل البيت؛ ألّن هذه الروايات صدرْت غالباً تعليقاً عىل 

 هاد عند الشيعة)!الفتاوى الرسمية الرائجة آنذاك..! وكان يرى أّن الرجوع إىل فتاوى عل�ء السنة عىل مّر التأريخ هو مقّدمة االجت
) وعل�ؤنا يُعاندونا األمئة، ويأمروننا بالتقريب!! أّي املنطق� أّن الصواب يف خالفهماألمئّة عليهم السالم يأمروننا بالتبعيد فيقولون لنا (

 منطق شيطا� أو رح��؟!

موية وظاهرة أهل السنة يف التأريخ، إّن سعي إىل أن يقول: (والظاهرة الثانية يف مدرسته الفقهية، أنّه كان يفصل ب� الظاهرة األ  ■
ً ِمن  بعض األموي� لتحريف أحكام اإلسالم دفع ببعض العل�ء ألن يعتقد بأنَّ األحكام املوجودة لدى أهل السنة قد ُحرّفْت عمدا

 تبيان علّة االختالف يف الفتوى..)قبل عل�ء السلطة. ولكنّه كان ال ينظر إىل فقه أهل السنة بهذا املنظار املُتشائم، بل كان يجهد الس
يف منطق أهل البيت عليهم السالم أّن الظاهرة األمويّة هي سيّئة ِمن سيّئات السقيفة! الشجرة امللعونة يف القرآن هي السقيفة.. 

 وورقة ِمن أوراق هذه الشجرة امللعونة هم (بنو أميّة).
 ]8يف [الكايف الرشيف: ج وقُتل الحس� يوم كُتب الكتاب ك� يقول اإلمام الصتدق



 والذين كتبوا الصحيفة هم الذين قامت السقيفة عىل أكتافهم! هؤالء هم قَتَلة الزهراء الذين رسموا الربنامج كامالً!

ا اإلمام الحّجة يف زيارة الناحية املقّدسة يقول: (لقد قتلوا بقتلك اإلسالم، وعطّلوا الصالة والصيام، ونقضوا الُسنن واألحكام، وهدمو  ●
قواعد اإل�ان، وحرّفوا آيات القرآن، وهملجوا يف البغي والعدوان) واملؤلّف يقول (إّن سعي بعض األموي� لتحريف أحكام اإلسالم 

 العل�ء)!! دفع ببعض

أيضاً يقول: (عىل سبيل املثال ما رأيُت السيّد األستاذ يطرح مسألة الخالفة عىل اإلطالق يف جلساته العاّمة والخاّصة، يف الدرس  ■
ة ويف خارج الدرس. بل سمعته يف جلساته الخاّصة يقول: "مسألة الخالفة ال جدوى فيها اليوم لحال املسلم�، وال داعي إلثارتها وإثار 

 النزاع حولها. ما الفائدة للمسلم� اليوم أن نطرح مسألة َمن هو الخليفة األول؟ إّن املفيد لحال املسلم� اليوم هو أن نعرف املصادر
 التي يجب أن نأخذ منها أحكام ديننا")!

ي هو تلميذ للسيّد الربوجردي قبل ومراجعنا هم عىل هذه املنهجيّة أيضاً.. وِمن الذين يتّبعون هذه املنهجيّة السيّد السيستا� الذ
ً للسيّد الخويئ! وقد تأثّر بالسيّد الربوجردي يف منهجه األصويل والفقهي والبحثي والعلمي أكرث مّ� تأثّر بالسيّد  أن يكون تلميذا

 الخويئ! وكذلك ِمن عل�ئنا الكبار يف مدينة قم ِمّمن يتّبعون نفس هذه املنهجيّة للسيّد الربوجردي!

اً يقول: (وكان السيد األستاذ يتحّدث عن شيوخ األزهر ويتحّدث عن الشيخ محّمد عبده وغ�هم ِمن عل�ء أهل السنة بتقدير أيض ■
وإجالل، ك� أنّه كان يراجع دامئا كتاب (بداية املجتهد ونهاية املقتصد) البن رشد األندليس باعتباره ِمن أحسن الكتب يف الفقه 

. وطاملا رأيت الكتاب مفتوحاً أمامه عىل ِمنضدته. وتعرّف طُالبه عىل هذا -السنية وليس ب� الشيعة والسنة ب� املذاهب  -املُقارن 
 الكتاب عن طريقه)! هذا املنهج هو املنهج الحاكم اليوم يف النجف ويف قم!

أفضل من خالل مراجعة الروايات  أيضاً يقول: (كان األستاذ يعتقد أنه �كن فهم روايات األمئة عليهم السالم وأقوالهم بشكل ■
 والفتاوى الشائعة ألهل السنة عرص أمئة أهل البيت عليهم السالم وكان يقول أحياناً: فِْقه الشيعة عىل هامش فقه أهل السنّة..)..!!

ً يقول تحت عنوان (عالقة الفقه بتقريب املذاهب اإلسالمية) يقول: (نحن نعلم أّن آية الله الربوجردي كا ■ ن يُويل اهت�ماً أيضا
يف القاهرة، ويتبادل الرسائل مع مؤسسيها » دار التقريب«كب�اً مبسألة الوحدة اإلسالمية وتقريب املذاهب، ولذلك رأيناه يتعاون مع 

أمثال: الشيخ عبد املجيد سليم، والشيخ محمود شلتوت. وكانت له عالقة مبارشة بالسكرت� العام للدار، وهو الشيخ محّمد تقي 
وأعضائها أّن الفقه هو السبب الرئيس » دار التقريب«لقمي، وكان يدعم الدار ِمن الناحية املالية والفكرية... وكان يتّفق مع ُمؤسيس ا

 ً  لالختالف القائم ب� املذاهب، بيد أنّه يف الوقت نفسه ُ�كن أن يكون ِمن عوامل التقريب. وكان يعتقد أّن ألهل السنّة فقهاً ُمتخذا
تاب والسنّة، وهو ثابت عندهم. ونحن أيضاً لنا فقهنا املُرتكز عىل أساس الكتاب وروايات أهل البيت. وينبغي االهت�م من الك

بالفقه� بشكل محايد، وتطبيق أحده� باآلخر. يف هذا املجال، فإنه مل يلتفت إىل قضيّة الخالفة ومل يحفل بها عند الخوض يف أْصل 
سلم� يف غنًى عن التعرّض للخالفة هذا اليوم، ألنّها قضية قد انتهت، وما شغلنا بيشء قد مىض حتّى اإلمامة، بل كان يرى أن امل

 نتطاحن عليه، وكذلك ال رضورة أن نعرف َمن كان الخليفة، فالذي نحتاج إليه هذا اليوم بشأن اإلمامة هو بُعدها العلمي..).
 لذي كان يُحرّكها. والدعم املادّي لهذه الدار كان كلّه من السيّد الربوجردي!هو احسن البنّا املحرّك األساس يف دار القاهرة هو 

قوله (بأّن أّن الفقه هو السبب الرئيس لالختالف القائم ب� املذاهب) هذا هو بعينه الرأي الذي يتبنّاه السيّد السيستا� يف  ●
% ملنطق أهل البيت! فإّن الخالف مع أعداء أهل 100ف منهجيّته وخطاباته وبياناته وأحاديثه، هو هو بعينه وهو منطق مخال

البيت ليس يف املسائل الفقهية فقط، بل يف كّل يشء. عل�ً أّن هذه القضيّة مل يكن تأسيسها يف مرجعية السيّد الربوجردي.. هذه 
) ألنّنا الزلنا نعيش يف آثاره وأجوائه 1970إىل عام  - 1950القضيّة متتد إىل زمان الشيخ الطويس.. ولكنّني أخذت هذا املقطع من عام (

 إىل هذه الّلحظة، والزلنا نحمل عىل أكتافنا ما أّسسته تلك الفرتة!

 من النتائج والتطبيقات العملية لهذا املنهج هو شيوع الفكر القطبي يف الواقع الشيعي يف العراق، وإيران، ولبنان، والخليج! ✤
بنان ودول الخليج أكرث من إيران بسبب أّن هذا الِفكر كتب بالّلغة العربية، ولسان العراق ولكن شيوع الِفكر القطبي يف العراق ول

ولبنان وُدول الخليج لسان عريب. نعم تُرجمت بعض الكتب القطبية يف إيران، ولكنّها مل تكن بتلك الكرثة املُتكاثرة يف النجف.. فقد 
 النجف أكرث حتّى من بغداد!كانت كُتب اإلخواني� ُمتوفّرة بكرثة ُمتكاثرة يف 

يف فرتة السيّد الربوجردي فتح البّوابات للفكر القطبي، ويف نفس الوقت منع وحرّم طباعة أجزاء الثالثينات من بحار األنوار التي  ✤
ل�ً أّن تحوي ظالمة عّيل وفاطمة عليه� السالم، وتحوي مطاعن أعدائهم!! وبقيْت محرّمة وغ� موجودة حتّى بشكلها الحجري! ع

م. السيّد الربوجردي يف الوقت 1956هـ أي عام 1376أول طبعة من بحار األنوار طُبعت يف ذروة مرجعيّة السيّد الربوجردي يف عام 
الذي يُعلّم تالمذته عىل قراءة كُتب املُخالف�، يأيت بحديث املخالف�، و�نع حديث أهل البيت! وح� جمع أحاديث أهل البيت يف 

مع أحاديث الشيعة) أراد أن يجمع معها أحاديث املخالف�! ولكن ألّن انتقادات كث�ة ُوّجهت إليه توقّف عن ذلك! هذه كتابه (جا
 الحركة عن أّي يشء تُنبىء؟ هل تُنبئ عن حركة للمرشوع املهدوي؟ أم حركة للمرشوع اإلبلييس؟!

 : لقطة من حوزة النجف ❂



هـ يعني 1385ج�دى الثانية  22الوثقى] للسيّد الخويئ، ذي املقّدمة املكتوبة بتأريخ  وقفة عند كتاب [التنقيح يف رشح العروة■
 م وقفة عند لقطت� من هذا الكتاب:1965

األوىل: ما يقوله السيّد الخويئ ِمن عدم اشرتاط الحّب الشديد ألهل البيت يف مرجع التقليد! يقول ُمعلّقاً بعد أن أورد رواية ✱ 
ه السالم يتحّدث فيها اإلمام مع أبناء ماهويه، ويُجيبُه� عن سؤال سأاله إيّاه: عّمن يأخذان معامل دينه�، فقال لإلمام الهادي علي

السيّد اإلمام عليه السالم:  اصمدا يف دينك� عىل كّل متٍ� يف ُحبّنا، وكّل كث� القدم يف أمرنا، فإنّه� كافوك� إْن شاء الله تعاىل) ف
 الرواية ويقول:  الخويئ يعلّق عىل

ا الرواية الثانية فهي غ�ُ معموٍل بها قطعاً  ، للجزم بأنَّ َمن يرجع إليه يف األحكام الرشعية -يعني سواء كانت ضعيفة أو صحيحة -(وأمَّ
ن عىل الوجه املتعارف ال يُشرتط أن يكون شديد الحّب لهم أو يكون ممَّن له ثباٌت تام يف أمرهم، فإنَّ غاية ما هناك أن يُعتربَ فيه اال�ا

 ب� املؤمن�، إذن ال بّد ِمن حْملها عىل بيان أفضل األفراد عىل تقدير متاميتها بحسب السند). واعلموا أّن هذا القول يذهب إليه كّل 
لعام يف %!  هو الخّط ا100املراجع املوجودين.. وإذا خرج أحٌد عىل هذا القول فهو قوٌل شاذ! مع أّن هذا املنطق منطق شيطا� 

 الحوزة العلميّة يف قم ويف النجف، وبالذات يف النجف!

ية الصورة الثانية: ح� يتحّدث السيّد الخويئ يف رشائط مرجع التقليد ويقول منها: أّن ال يكون ُمقبالً عىل الدنيا ثُم يُش� إىل الروا ✱
ً لهواه) فيُعلّ  ق عليها ويقول: (وعليه البّد يف املُقلّد ِمن اعتبار كونه ُمخالفاً الواردة يف تفس� اإلمام العسكري عليه السالم (ُمخالفا

وذ)! لهواه حتّى يف املُباحات وَمن املُتّصف بذلك غ� املعصوم�؟ فإنَّه أمٌر ال يُحتمل أن يتّصف بِه غ�هم، ولو ُوجد فهو يف غاية الشذ
مل يُوجد لها مصداق). يعني هذه الرواية نظرية فقط! كيف يقول  إىل أن يقول: (وعىل الُجملة إْن أُريد بالرواية ظاهرها وإطالقها

اإلمام املعصوم هذا الكالم وال ُ�كن أن يتحّقق يف الواقع الخارجي؟! عل�ً أّن السيّد الخويئ ال يعرتف بصّحة هذه الرواية لكونها 
 !! ولكنّه هنا يُناقش محتوى الرواية.موجودة يف تفس� اإلمام العسكري، وهو حكم عىل هذا التفس� الرشيف أنّه موضوع

مراجعنا يُفّصلون األحكام الرشعيّة واملواصفات بحسبهم.. هم ال يُحبّون أهل البيت عليهم السالم ُحبّاً شديداً، فيقولون: أنّه ال  ●
(ُمخالفاً لهواه) يف رشائط يُشرتط يف مرجع التقليد أن يكون شديد الحّب ألهل البيت عليهم السالم ألنّهم هم كذلك! يأتون لرواية 

مرجع التقليد، فيقولون أنّه ال ُ�كن أن يوجد مرجع بهذه املواصفات! ألنّهم هم كذلك ال يتمكّنون من ُمخالفة الهوى حتّى يف 
جاد مواصفات املُباحات، فالسيّد الخويئ مثالً ال يتمكّن من ترك التدخ�! فهو ال يستطيع ُمخالفة هذا الهوى الصغ�.. فالبُّد ِمن إي

 ملرجع التقليد تُفّصل تفصيل! وهذه العمليّة هي نفسها التي يقوم بها الطغاة يف تغي� الدسات� وتفصيلها بحسب ما يُريدون؟

القرآن الكريم يتحّدث عن الذين آمنوا بشكل ُمطلق فيقول عنهم {والذين آمنوا أشّد ُحبّاً لله} الحديث يف اآلية عن الذين آمنوا  ●
ام، ِمن مواصفاتهم أنّهم أشّد ُحبّاً لله، وحّب الله هو عينُه حّب أهل البيت عليهم السالم (وَمن أحبّكم فقد أحّب الله) ف� بشكل ع

 بالك بالزع�ء؟ ما بالك بالذين يكونون يف موضع القدوة؟ أليس الذين هم يف موضع القدوة البّد أن يكونوا ُمتّصف� بأعىل الصفات؟

 أهل البيت عليهم السالم لذبح وتدم� وتشويه وتحريف وإزالة من ساحة الثقافة الشيعية ك� تعرّض بسبب مل يتعرّض حديثُ  ●
(عل�ً أنّني ال أقول أنّه ُمعجم رجال الحديث للسيّد الخويئ. أكرث مرجع دّمر حديث أهل البيت ِعرب التأريخ الشيعي السيّد الخويئ 

ىل النوايا، ولكنّي أحمله عىل املحمل الحسن وأقول ألنّه أُشبع باألفكار الناصبية التي توارثها فعل ذلك بسوء نيّة، ألّ� غ� مطّلع ع
 عن الذين سبقوه، وأعجبه الذوق الناصبي فكان الذي كان!)

وقفة عند مقّدمة كتاب [معجم رجال الحديث للسيّد الخويئ] جاء فيها: (وقد وقع الفراغ من هذا السفر الجليل ليلة التاسع  ■
سنوات.. يعني بداية العمل يف هذا الكتاب كانت عام  5ه) والسيّد الخويئ اشتغل فيه 1390) من رمضان املبارك سنة ١٩عرش (
من شهر رمضان!!  19الناصبي). املقدمة تقول أنّه تّم اإلنتهاء ِمن معجم رجال الحديث ليلة م (فرتة االخرتاق 1965هـ أي 1385

فإّن هذا الكتاب ضّعف كتاب ُسليم بن قيس ووالله إّن رضبة معجم رجال الحديث هي أخطر ِمن رضبة عبد الرحمن بن ُملجم!  
ا املعجم ألغى تفس� اإلمام العسكري عليه السالم، وحكم عليه وهو أهم وثيقة لظالمة الصّديقة الكربى عليها السالم، وكذلك بهذ

 باإلعدام! والكث� الكث� من أحاديث أهل البيت عليهم السالم، مبا فيها الكايف الرشيف (وسأعرض لكم �اذج)!

السيستا�) ومنهجية عرض �اذج من تطبيقات منهجية (السيّد الربوجردي والسيّد الخويئ والسيّد محّمد باقر الصدر والسيّد  ✤
 بقية املراجع يف التعامل مع حديث أهل البيت!

وقفة عند كتاب [صحيح الكايف] ل�ى من خاللها ماذا أبقى لنا مؤلّف الكتاب "البهبودي" من كتاب الكايف الرشيف اعت�داً عىل  ■
!!! (أهم 4427ف حديث، أبقى منها البهبودي أل 16000منهجية السيّد الربوجردي والسيّد الخويئ؟ أحاديث الكايف الرشيف تتجاوز 

 كتبنا الحديثية أبقى منها الربع).

 حديث!!!) 523حديث (يعني حذف  74حديث يف الرباءة والفكر العقائدي األصيل حذفها، وأبقى منها  597من مجموع  ●

!! 101 مقامات أهل البيت أبقى منها رواية يف 1012من مجموع  -الذي هو أهم الكتب العقائدية يف الكايف  -يف كتاب الحّجة  ●
 والروايات التي حذفها هي الروايات األهم واألعمق واألدق، وأبقى الروايات ذات املعا� السطحية!!



 !!رواية يف ميالد اإلمام الحّجة أبقى منها روايت� ال عالقة له� مبيالد اإلمام الحّجة 31يف باب مولد اإلمام الحّجة يف الكايف الرشيف  ●

قراءة سطور من مقّدمة كتاب الكايف للشيخ الكليني يذكر فيها الشيخ الكليني أنّه جمع هذه األحاديث ِمن األصول الصحيحة  ●
سنة، وعاش الكليني يف عهد الَغيبة الصغرى، وكان ُمعارصاً لنّواب اإلمام،  20عن الصادق�. والشيخ الكليني جمع كتاب الكايف خالل 

لسف� الرابع، وهو يف زمان قريب من عرص والدة اإلمام الحّجة.. فهل يُعقل أنّه ال توجد وال رواية واحدة صحيحة وتوّيف قبل وفاة ا
سنة واستطعتم أن تعرفوا أّن هذه الروايات ضعيفة  1000نقلها الشيخ الكليني عن ميالد اإلمام الحّجة، وأنتم تعيشون بعد أكرث من 

 لشيطا� ِعرب عل�ء الشيعة لتحطيم حديث أهل البيت، وتحطيم املرشوع املهدوي!وليسْت صحيحة!! هذا هو الِحراك ا

املراجع يكتبون يف مقّدمة رسائلهم العمليّة (العمل بهذه الرسالة الرشيفة ُمجزئ) ويأمرون الشيعة باإللتزام بذلك.. ملاذا يكون  ●
م الشيخ الكليني يف مقّدمة كتاب الكايف ال ُحرمة له، وال يتم اإللتزام به كالم املراجع يف بداية رسائلهم العمليّة يجب االلتزام به.. وكال 

 ؟!

مثال آخر من تطبيقات كتاب [معجم رجال الحديث] (وقفة عند كتاب: مرشعة بحار األنوار، ملرجع من مراجع الشيعة وأحد  ■
ً عن بحار األنوار يقول: (..مع كونها تالمذة السيّد الخويئ وهو الشيخ محّمد آصف محسني) الذي يقول يف ُمقّدمة كتاب ه ُمتحّدثا

 بحار األنوار جراثيم مّرضة لشاربها ومواد غ� صحيّة البّد ِمن االجتناب عنه�..)!!! 

حديث، ومل يُثبتها جميعاً  3000حديث، الذي أثبته صاحب كتاب مرشعة بحار األنوار أقل من  120000يف بحار األنوار أكرث من● 
 الصّحة.. بل هناك مجال أيضاً للتشكيك فيها!!!عىل نحو 

رواية يف والدة اإلمام الحجة، أورد آصف محسني منها االحت�ل يف صّحة  40] أورد أكرث من 51الشيخ املجليس يف [بحار األنوار: ج ●
 روايت� أو ثالثة.. وتوقف فيها وأشكل عليها!!!

مام الحّجة فيه أكرث مّ� جاء يف بحار األنوار ويف الكايف الرشيف.. ولكن بحسب أيضاً كتاب عوامل العلوم عدد روايات والدة اإل  ●
منهجيّة الربوجردي، والخويئ، ومحّمد باقر الصدر، والسيستا� مل يثبت منها يشء!! هل هذه املنهجيّة منهجية صحيحة التي تقودنا 

بذلك؟ عل�ً أّن هذه الفرتة التي ذبحوا فيها حديث أهل البيت  إىل تضعيف كّل روايات والدة اإلمام الحّجة؟! هل يقبل إمام زماننا
 عليهم السالم هي نفس الفرتة التي ُشّوهت بها قضيّة فاطمة يف الربتغال!!

 القضية األخرى التي سلّطها الشيطان عىل الواقع الشيعي: الِفكر القطبي! ✤

النارص والتي يطلب فيها رفع حكم اإلعدام عن الناصبي سيّد قُطب!!  وقفة عند الربقية التي أرسلها املرجع السيّد محسن إىل عبد ■ 
م! (يعني نفس املقطع الزما� الذي سلّطنا عليه الضوء، والذي اخُرتقنا فيه اخرتاقاً 1966) يعني 1386/5/6(الربقية مكتوبة بتأريخ 

 إبليسياً كب�اً جّداً)!

ث فيه عن مرسحية (الكذبة البيضاء) التي كذبها السيّد طالب عىل املرجع يتحدّ : مقطع لقاء مع السيّد طالب الرفاعي 1مقطع  ★
السيّد محسن الحكيم، وضحكوا عليه ألجل أن يرسل برقية لعبد النارص يطلب فيها رفع حكم اإلعدام عن الناصبي سيّد قطب!! 

 تساؤالت للشيعة:
 ة؟! املرجع الذي يُضحك عليه بهذه الصورة.هل اإلمام الحّجة عليه السالم ُ�كن أن ينصب نائباً يكون مضحك• 
 هل يستطيع أن يُشّخص لنا إمام زماننا ح� يخرج؟! هل يعرف إمام زمانه؟! •
وهل السيّد محسن الحكيم ح� أرسل الربقية لعبد النارص يتوّسط فيها للناصبي سيّد قطب، هل كان يف هذا األمر ُمسّدداً ِمن •

 اإلمام الحّجة عليه السالم؟
  تُالحظون أّن املرشوع اإلبلييس �ّر من خالل مراجعنا وعل�ئنا ومن خالل أوالدهم وُمستشاريهم وحواشيهم؟!أال 

جاء فيها (والحديث بعد صدور اإلعدام بحّق  -] 2وقفة عند كتاب [محّمد باقر الصدر الس�ة واملس�ة يف حقائق ووثائق: ج  ■
ذلك أقنع السيّد الصدر خاله الشيخ مرتىض آل ياس� رئيس (ج�عة العل�ء) بإرسال  الناصبي سيّد قطب) يقول املؤلّف:  عىل إثر

كفى برقية إستنكاريّة إىل ج�ل عبد النارص، وقام بكتابتها بنفسه، ومّ� جاء فيها: لو مل يكن لهذا العامل إّال تفس�ه يف ظالل القرآن ل
ق رح�� أم شيطا�؟! هل هذا املوقف فيه تسديد ِمن اإلمام الحّجة؟!  أعطونا به خصي�ً لك عند الله يوم القيامة( !! . هل هذا منط

 موقف واحد ملراجعنا تبدو فيه عالمات التسديد واضحة من اإلمام الحّجة! فقط موقف واحد!

القيامة) لسيّد يُويص فيه خطباء الشيعة بأن يحفظوا كتاب (مشاهد يوم : تسجيل للمرجع السيّد محّمد الش�ازي 2مقطع  ★
ً عىل املنابر!! ( عل�ً أنّني سآيت عىل كتاب (مشاهد يوم القيامة) ح� آيت عىل ذكر ظالمة الزهراء يف الوسط  قطب، ويُقّدموه ليليّا

 % وألعن من كتاب (يف ظالل القرآن)!!!100الشيعي، وسأريكم كيف أّن كتاب (مشاهد يوم القيامة) كتاب شيطا� 

اء (أن ننظر إىل ما قيل، وال ننظر إىل َمن قال) هذه العبارة نعمل بها خارج الدين، يف العلوم الدنيوية ك� نستفيد قول سيّد األوصي ●
 من التكنلوجيا، وندرس العلوم التي تُّدرس يف الجامعات.. أّما يف الدين فنحن مأمورون بالتمّسك بالكتاب والعرتة فقط وفقط.



 ىل الضالل؟ أين هو إذن تسديد اإلمام الحّجة عليه السالم للمراجع؟! ملاذا املراجع يُرشدون الناس إ ●
قول يف عل�ً أّن كالم السيّد محّمد الش�ازي يف املقطع قاله يف الستّينات!! يعني يف نفس املقطع الزما� الذي اخُرتقنا فيه.. ألنّه كان ي

.. فهذا الكالم صدر 1971ن يف كربالء، وهو خرج من كربالء عام املقطع أنّه كان يويص الخطباء بكتاب مشاهد يوم القيامة ح� كا
، واخرتق الشباب بالفكر الُقطبي! تأّسس حزب الدعوةمنه يف الستّينات أيضاً (فرتة االخرتاق اإلبلييس)!!  ويف هذه الفرتة أيضاً 

انب من الشباب الشيعي بالفكر القطبي، ألنّها هي التابعة للسيّد الش�ازي، واخرتقْت أيضاً جُمنظّمة العمل اإلسالمي وتأّسست أيضاً 
 األخرى معبأة بالفكر القطبي!

] للسيّد محّمد باقر الصدر (قراءة سطور من هذا الكتاب يقول فيها السيّد محّمد باقر الصدر فدك يف التأريخوقفة عند كتاب [ ■
أّن الحركة الفاطمية فشلْت.. هذا مع استع�له لتعاب� قُطبيّة يف بأّن الزهراء عليها السالم فشلت!!! وتارة أخرى يُعّرب يف موطن آخر ب
 كالمه، وافرتاءات عىل سيّد األوصياء بأنّه اشرتك يف حروب الرّدة) !!!

ولو ضعيفة بحسب قذارات علم الرجال  -أتحّدى جميع الذين يُدافعون عن فكر السيّد محّمد باقر الصدر أن يأتوا برواية واحدة  ●
  سيّد األوصياء اشرتك يف حروب الرّدة!تقول أنّ  -

] للسيّد محّمد باقر الصدر، تّم تضخيمُه وقيل عنه ما قيل من عبارات التفخيم والتبجيل ألنّه معبّأ بالفكر اقتصادناكتاب [ ■
نفس فرتة (االخرتاق  م يعني يف1963م والجزء الثا� يف عام 1961الناصبي.. عل�ً أّن هذا الكتاب تم تأليف الجزء األّول منه عام 

 الناصبي)!
 وقفة فيها إشارة ألرقام الصفحات التي نقل فيها السيّد محّمد باقر الصدر عن أعداء أهل البيت يف هذا الكتاب عىل سبيل الن�ذج.

م 1968طُبع عام عل�ً أّن هذا الكتاب هو الذي قاد السيّد محّمد باقر الصدر لتأليف كتاب [البنك الّالربوي يف اإلسالم] والذي  ●
(نفس فرتة اإلخرتاق الناصبي أيضاً)! وهذا الكتاب [البنك الّالربوي يف اإلسالم] ألّفه السيّد محّمد باقر الصدر كجواب عىل رسالة 

 أرسلها ج�عة اإلخوان املسلم� يف الكويت إىل النجف، ح� عزموا عىل إنشاء بنك إسالمي ُ�وّلون به نشاطاتهم !
خواني� صاروا شيعة؟! هل قلّدوا عل�ء النجف؟! لو كانْت املرجعية سوف تُجيبهم بحديث أهل البيت هل كانوا فهل ج�عة اإل  

 يُوّجهون السؤال إليها؟! اإلخوان وّجهوا السؤال للنجف ألنّهم يعلمون أّن املنهج يف حوزة النجف منهج شافعي.

! ولو حلّلنا هذا املنهج لوجدنا أنّه هو نفسه املنهجيّة اسالم بال مذاهبهج: املنهج الذي يس� عليه ج�عة اإلخوان املُسلم� هو من ●
 الحوزوية ألنّهم يأخذون من كّل املذاهب!! 

 فهل هذا تسديد من اإلمام الحّجة للسيّد محّمد باقر الصدر أن يكتب كتاباً يك يكون برنامجاً لبنك إخوا� يُدار لحرب التشيّع؟!!

] للشيخ محّمد هادي معرفة، وهو كتاب ُ�ثّل رمز ُمشرتك ب� حوزة كربالء 10: جهيد يف علوم القرآنالتموقفة عند كتاب [ ■
ع والنجف وقم. (ألّن املؤّلف من تالمذة السيّد محّمد الش�ازي، وتالمذة السيّد الخويئ، وتالمذة السيّد الخميني).. فهو �ثّل رأي جمي

تدح فيها املؤّلف كتاب سيّد قطب يف ظالل القرآن مدحاً شديداً .. ويُنزهه من الروايات املراجع. (قراءة سطور من هذا الكتاب �
 الضعيفة، وباملقابل يطعن طعناً شديداً يف كتب حديث أهل البيت عليهم السالم كتفس� الربهان!..)

االخرتاق الناصبي) والتي مدح فيها م (فرتة 1960التي تحمل عنوان (بغداد) والتي نظمها عام الشيخ الوائيل وقفة عند قصيدة  ■
 قتلة أهل بيت العصمة عليهم السالم!!! 

 يقول فيها وهو �دح هارون العبايس املُسّمى بـ (الرشيد) وهو قاتل اإلمام الكاظم عليه السالم، يقول:
ٌل *** يُضفي عليِك بسحره جلبابا    سيظلُّ من مجد الرشيد ُمؤثـّ

 ايس قاتل اإلمام الرضا عليه السالم: ثّم يقول وهو �دح املأمون العبّ 
 ويظلُّ لل�مون عندِك مجلٌس *** يبني العلوم ويغرس اآلدابا 

 ثّم يقول وهو �دح املعتصم العبّايس قاتل اإلمام الجواد عليه السالم:
 وصداً ملعتصٍم يُعدُّ كتائباً *** لنداء ُمسلمة دعت فأجابا !! 

 .ألحمد الكاتبوقفة عند كتاب [تطّور الفكر السيايس الشيعي من الشورى إىل والية الفقيه]  ■
أهم مطلب يف هذا الكتاب هو إنكار والدة اإلمام الحّجة عليه السالم!! وقد وصل إىل هذه النتيجة من خالل تطبيق منهجية علم  

الرجال واألسانيد التي يعمل بها عل�ؤنا ومراجعنا، فطبّقها عىل روايات الكايف الرشيف، فلم تثبت عنده وال رواية من روايات والدة 
 ه السالم، فذهب إىل إنكار والدة إمام زماننا عليه السالم!!اإلمام الحّجة علي

 م تحوّل الواقع الشيعي من الَعَور إىل العمى! ولذلك الثقافة الشيعية ثقافة عمياء!1970م إىل العام 1950ما ب� العام  ✤

نّني أدرُس املعطيات، متاماً ك� تصنعون أنتم ح� أنا ال أريد أن أتّهم أحداً بُحسن النيّة أو بسوء النيّة، ألنّني ال أعرف النوايا، ولك ✤
تدرسون املُعطيات ِمن الخارج، فتجدونني أعيش يف لندن، وأتحّدث من خالل فضائية أنا الذي أُرشف عليها، فتقولون بأّن األموال 



البّد أّن الغرب أحّس بخطورة البّد أن تكون قد جاءتني من املخابرات الربيطانية، وتجدونني أنتقد املؤسسة الدينية، فتقولون: 
 املرجعية الشيعية! بسبب هذه املُعطيات (ِمن ظاهرها) حكمتم عّيل بالع�لة، والعمل لخدمة املرشوع الصهيو�!

وأنا ال أحكم عىل نواياكم، وإّ�ا أحكم عىل هذه الظواهر املوجودة ب� أيدينا واملوثّقة! بين� أنتم ال متلكون وثائق، بل تتخرّصون  
 يف أحسن أحوالكم -تخرّصاً 

تذكّروا أّن املجموعتان (الشيعية واملسيحية) ه� املجموعتان الّلتان ترتبطان باملرشوع املهدوي.. وقد تقّدم الكالم عن املجموعة  ✤
 املسيحية وكيف عبث بها املرشوع اإلبلييس!

 صور ِمن هنا وهناك!والحديث اآلن عن طاّمتنا نحن يف الواقع الشيعي، وما هذه إّال لقطات و 

 املرشوع اإلبلييس يتحرّك حركة قويّة يف الوسط الشيعي واملسيحي لتدم� املرشوع املهدوي!! وهذه الحركة داخل املؤسسة الدينية! -

 م تحوّل الواقع الشيعي من الَعَور إىل العمى! ولذلك الثقافة الشيعية ثقافة عمياء!1970م إىل العام 1950ما ب� العام  ✤

م ح� أنا ال أريد أن أتّهم أحداً بُحسن النيّة أو بسوء النيّة، ألنّني ال أعرف النوايا، ولكنّني أدرُس املعطيات، متاماً ك� تصنعون أنت ✤
تدرسون املُعطيات ِمن الخارج، فتجدونني أعيش يف لندن، وأتحّدث من خالل فضائية أنا الذي أُرشف عليها، فتقولون بأّن األموال 

ن تكون قد جاءتني من املخابرات الربيطانية، وتجدونني أنتقد املؤسسة الدينية، فتقولون: البّد أّن الغرب أحّس بخطورة البّد أ 
املرجعية الشيعية! بسبب هذه املُعطيات (ِمن ظاهرها) حكمتم عّيل بالع�لة، والعمل لخدمة املرشوع الصهيو�! وأنا ال أحكم عىل 

يف أحسن  -ذه الظواهر املوجودة ب� أيدينا واملوثّقة! بين� أنتم ال متلكون وثائق، بل تتخرّصون تخرّصاً نواياكم، وإّ�ا أحكم عىل ه
 -أحوالكم 

تذكّروا أّن املجموعتان (الشيعية واملسيحية) ه� املجموعتان الّلتان ترتبطان باملرشوع املهدوي.. وقد تقّدم الكالم عن املجموعة  ✤
املرشوع اإلبلييس! والحديث اآلن عن طاّمتنا نحن يف الواقع الشيعي، وما هذه إّال لقطات وصور ِمن هنا املسيحية وكيف عبث بها 

 وهناك!

املرشوع اإلبلييس يتحرّك حركة قويّة يف الوسط الشيعي واملسيحي لتدم� املرشوع املهدوي!! وهذه الحركة تكون داخل املؤسسة  ✤
 الدينية!

 


