
لله ثم
للتاريخ

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلةا والسلما على نبينا

محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:

كنا في جمعية صلحا الدين نتحدث عن الحاجة إلللى

كتللاب مختصللر عللن أصللول الشلليعة الثإنللي عشللرية

شريطة أن يستفيد منه العامللة والخاصللة، وبينمللا كنللا

نبحث عمن يكتبه من أهل العلللم والخاتصللاص وصلللنا

هذا الكتاب "لله.. ثإم للتاريخ" لمللؤلفه السلليد حسللين

الموسوي من علماء النجف، وبعد قراءته وجدناه يفي

بالغرض وزيادةا.

أما الزيادةا التي نعنيها، فهللي مؤلللف الكتللاب الللذي

ًا من كبار علمللاء الشلليعة، وبحكللم دراسللته يعتبر عالم

وتدريسه في حوزات النجف، فقد كللانت صلللته قويلة

مللع كبللار علمللاء وآيللات الشلليعة مللن أمثللال: كاشللف

الغطاء، والخوئي، والصدر، والخميني، وعبللد الحسللين

شرف الدين الذي كان يتردد على النجف، وفضلً عن

ن علملاء ًا م هذا وذاك فقلد كلان واللد المؤللف عالمل

الشيعة.

تحدث المؤلف فللي كتللابه عللن غرائللب تجللاربه مللع

مراجع الشيعة بأسلوب شيق ومختصر، وبعد ذكللر مللا
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كشف السأتار وتبرئة
كان يحدث له معهم كلهم أو مع واحد منهم كللان يللردالئمة الطأهار

قراءه إلى أمهات كتبهم الللتي تنللص علللى مشللروعية

هذا الفعل القبيح.

وكل من يتناول هذا الكتاب بالقراءةا المتأنية سوف

ًا]ً، يلمللس صللدق المؤلللف [ول نزكللي علللى الللله أحللد

واخاتلف طريقته عن طريقة من سبقه من المللؤلفين

الشيعة الذين نقدوا بعض أصول مذهبهم.

جللزى الللله المؤلللف كللل خايللر علللى هللذا الكتللاب

النفيس، وأبعد عنه شرور الحاقدين الموتللورين، فقللد

سمعنا أنلهم يتربصون به الدوائر ولهذا فإنه لللم يللذكر

ًا من أن يكتشف أمره ويحصل له اسمه الصحيح، خاوف

، والللله) مللن الكتللاب]91ً[انظللر (ص مللا ل يحمللد عقبللاه

نسأل أن يجعل أعمالنا خاالصة لوجهه الكريم.

الدين صلحا  جمعية
الخيرية

                          14
1422 صفر
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لله ثم
الرحيم الرحمن الله بسمللتاريخ

 والصلةا والسلما على نبينا،لله رب العالمين الحمد

 والتللابعين لهللم، وآللله الطيللبين الطللاهرين،الميللن

بإحسان إلى يوما الدين.

، فإن المسلم يعلم أن الحياةا تنتهي بللالموت:أما بعد

 إما إلى الجنة وإما إلى النار، ول شك:ثإم يتقرر المصير

أن المسلم حريص على أن يكون من أهل الجنة، لذا ل

ن د ع ل وعل، وأن يبتع ه ج بد أن يعمل على إرضاء رب

 مما يوقع النسان في غضب الله ثإللم،كل ما نلهى عنه

في عقابه، ولهذا نرى المسلم يحرص على طاعللة ربلله

 وهذا دأب المسلم من عواما،وسلوك كل ما يقربه إليه

الناس، فكيف إذا كان من خاواصهم؟.

إن الحياةا كما هو معلوما فيها سبل كثيرةا ومغريللات

وفيرةا، والعاقل من سلك السبيل الذي ينتهي به إلللى

ًا، وأن يترك السللبيل الللذي ينتهللي الجنة وإن كان صعب

ًا. به إلى النار وإن كان سهلً ميسور

، قلتهللا بلسللاني، على شكل بحثتهذه رواية صيغ

وقيدتلها ببناني قصدت بلها وجه الله ونفع إخاللواني مللا

أأدرج في أكفاني. ًا قبل أن  دمت حي
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كشف السأتار وتبرئة
ولدت في كربلء، ونشأت في بيئة شيعية فللي ظلللالئمة الطأهار

والدي المتدين.

ًا، ًا يافع درست في مدارس المدينة حتى صرت شاب

فبعللث بللي والللدي إلللى الحللوزةا العلميللة النجفيللة أما

الحوزات في العالم لنلللهل مللن علللم فحللول العلمللاء

ومشللاهيرهم فللي هللذا العصللر أمثللال سلماحة المللاما

السيد محّمد آل الحسين كاشف الغطاء.

درسنا في النجف في مدرسللتها العلميللة العليللة،

وكللانت المنيللة أن يللأتي اليللوما الللذي أصللبح فيلله

ًا أتبوأ فيه زعامة الحوزةا ًا ديني  وأخاللدما دينللي،مرجع

وأمتي وأنلهض بالمسلمين.

ًا،وكنت أطمح أن أرى المسلمين أمة واحدةا  وشللعب
ًا  يقودهم إماما واحد، في الوقت عينلله أرى دول،واحد

الكفللر تتحطللم وتتهلاوى صللروحها أمللاما أمللة السلللما
هللذه، وهنللاك أمنيللات كللثيرةا ممللا يتمناهللا كللل شللاب

مسلم غيور، وكنت أتساءل:
مللا الللذي أدى بنللا إلللى هللذه الحللال المزريللة مللن

التخلف والتمزق والتفرق؟!
،وأتساءل عن أشياء أخارى كثيرةا تمر فللي خاللاطري

كما تمر في خاللاطر كللل شللاب مسلللم، ولكللن ل أجللد
ًا. لهذه السئلة جواب
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لله ثم
ويسللر الللله تعللالى لللي اللتحللاق بالدراسللة وطلللبللتاريخ

العلم، وخالل سنوات الدراسة كانت ترد علّي نصوص

،تستوقفني، وقضللايا تشللغل بللالي، وحللوادث تحيرنللي

كنت أتللهم نفسلي بسلوء الفهلم وقللة الدراك،ولكن 

ًا من ذلك على أحد السادةا وحاولت مرةا أن أطرحا شيئ

ًا إذ عرف من أساتذةا الحوزةا العلمية، وكان الرجل ذكي

كيف يعالج فّي هذه السئلة، فأراد أن يجهز عليها فللي

 لي:مهدها بكلمات يسيرةا، فقال

ماذا تدرس في الحوزةا؟

ًا قلت له: مذهب أهل البيت طبع

فقال لي: هل تشك في مذهب أهل البيت؟!

فأجبته بقوةا: معاذ الله.

فقال: إذن أبعد هذه الوساوس عن نفسك فأنت مللن

أتباع أهل البيت (عليهم السلما) وأهل البيت تلقللوا عللن

محّمد صلللى الللله عليلله وآللله، ومحمللد تلقللى مللن الللله

تعالى.
سكت قليلً حتى ارتاحت نفسي، ثإم قلت له: بللارك

الله فيك شفيتني من هذه الوساوس.

 تلللك السللئلةّيثإم عدت إلى دراسللتي، وعللادت إللل

والستفسارات، وكلما تقللدمت فللي الدراسللة ازدادت

خاذات.االسئلة وكثرت القضايا والمؤ
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كشف السأتار وتبرئة
المهم أنللي أنلللهيت الدراسللة بتفللوق حللتى حصلللتالئمة الطأهار

على إجازتي العلمية في نيل درجة الجتهاد من أوحللد
زمللانه سللماحة العميللد محّمللد الحسللين آل كاشللف
ًا فللي الغطاء زعيم الحوزةا، وعند ذلك بدأت أفكر جدي
هذا الموضوع، فنحن ندرس مذهب أهل البيت، ولكللن
أجللد فيمللا ندرسلله مطللاعن فللي أهللل الللبيت (عليهللم
السلما) ندرس أمور الشريعة لنعبلد الللله بللها، ولكلن

ًا صريحة في الكفر بالله تعالى. فيها نصوص
أي ربي ما هذا الذي ندرسه؟! أيمكللن أن يكللون هللذا

ًا؟! هو مذهب أهل البيت حق
ًا في شخصية المرء، إذ كيللف إن هذا يسبب انفصام

يعبد الله وهو يكفر به؟
كيف يقتفي أثإر الرسول صلى الله عليه وآلله، وهلو

يطعن به؟!
كيف يتبع أهل البيت ويحبهم ويدرس مذهبهم، وهللو

يسبهم ويشتمهم؟!
 برحمتللككنيرحماك ربي ولطفك بللي، إن لللم تللدر

لكونن من الضالين بل من الخاسرين. وأعود وأسللأل
نفسي: ما موقف هؤلء السللادةا والئمللة وكللل الللذين
تقدموا من فحول العلماء، ما موقفهم مللن هللذا؟ أمللا
كانوا يرون هللذا الللذي أرى؟ أمللا كللانوا يدرسللون هللذا

الذي درست؟.
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لله ثم
بلى، بل إن الكثير من هللذه الكتللب هللي مؤلفاتلللهمللتاريخ

هم، وفيها ما سطرته أقلمهم، فكان هذا يدمي قلللبي
ًا وحسرةا. ويزيده ألم

ثوكنت بحاجة إلى شخص أشكو إليه همللومي وأبلل

ًا إلى فكرةا طيبة وهي دراسللة أحزاني، فاهتديت أخاير

شاملة أعيد فيها النظر فللي مللادتي العلميللة، فقللرأت

كل ما وقفت عليه من المصادر المعتللبرةا وحللتى غيللر

المعتبرةا، بل قرأت كل كتاب وقللع فللي يللدي، فكللانت

تستوقفني فقللرات ونصللوص كنللت أشللعر بحاجللة لن

أعلق عليها، فأخاذت أنقل تلك النصوص وأعلق عليهللا

بما يجول في نفسي، فلما انتهيت من قراءةا المصادر

ًا من قصاصللات الللورق المعتبرةا، وجدت عندي أكداس

فاحتفظت بلها عسى أن يللأتي يللوما يقضللي الللله فيلله

ًا كان مفعولً. أمر

وبقيللت علقللاتي حسللنة مللع كللل المراجللع الدينيللة
والعلمللاء والسللادةا الللذين قللابلتهم، وكنللت أخاللالطهم
ًا القللرار لصل إلى نتيجللة تعيننللي إذا مللا اتخللذت يوملل

 فللوقفت علللى الكللثير حللتى صللارت قنللاعتي،الصعب
تامة في اتخللاذ القللرار الصللعب، ولكنللي كنللت انتظللر
الفرصة المناسبة. وكنت أنظللر إلللى صللديقي العلمللة
ًا عنللدما أعلللن السيد موسى الموسوي فأراه مثلً طيب
رفضه للنحللراف الللذي طللرأ علللى المنهللج الشلليعي،
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كشف السأتار وتبرئة
ومحاولته الجادةا في تصللحيح هللذا المنهللج. ثإللم صللدرالئمة الطأهار

كتاب الخأ السيد أحمد الكاتب (تطور الفكر الشلليعي)
وبعد أن طالعته وجدت أن دوري قللد حللان فللي قللول
الحللق وتبصللير إخاللواني المخللدوعين، فإننللا كعلمللاء
مسؤولون عنهم يوما القيامة فل بد لنللا مللن تبصلليرهم

ًا. بالحق وإن كان مر

ولعلللل أسللللوبي يختللللف علللن أسللللوب السللليدين

الموسوي والكللاتب فللي طللرحا نتاجاتنللا العلميللة، وهللذا

بسبب ما توصل إليه كللل منللا مللن خالل دراسللته الللتي

 بلها.قاما

ولعل السيدين المذكورين فللي ظللرف يختلللف عللن
ظرفي، ذلك أن كلً منهملا قلد غلادر العلراق واسللتقر

في دولة من دول الغرب، وبدأ العمل من هناك.

أما أنا فما زلت داخال العراق وفي النجللف بالللذات،

مكانللاتإوالمكانللات المتللوافرةا لللدي ل ترقللى إلللى 

السلليدين المللذكورين، لنللي وبعللد تفكيللر طويللل فللي

ًا البقاء أو المغادرةا، قررت البقللاء والعمللل هنللا صللابر

ًا ذلك عند الله تعالى، وأنا على  يقين أن هنللاكمحتسب

الكللثير مللن السللادةا ممللن يشللعرون بتللأنيب الضللمير

مللاملسكوتلللهم ورضللاهم ممللا يرونلله ويشللاهدونه، و

يقرأونه في أمهات المصادر المتوافرةا عندهم، فأسأل

ًا لهللم فللي مراجعللة الله تعالى أن يجعللل كتللابي حللافز
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لله ثم
 سبيل الحق، فللإنالنفس وترك سبيل الباطل وسلوكللتاريخ

 فلم يبللق لهللم بعللد،العمر قصير والحجة قائمة عليهم

ذلك من عذر.
وهناك بعض السللادةا ممللن تربطنللي بلللهم علقللات

فقللد اطلعللوا- لللله   والحمللد -استجابوا لللدعوتي لهللم
ًااوؤعلى هذه الحقائق التي توصلت إليها وبد  هم أيضلل

بدعوةا الخارين فنسأل الللله تعللالى أن يوفقنللا وإيللاهم
 وتحلللذيرهم ملللن مغبلللة،لتبصلللير النلللاس بالحقيقلللة

 إنه أكرما مسؤول.،النجراف في الباطل

وإني لعلم أن كتابي هذا سيلقى الرفض والتكذيب

 فإني قد وضعت،والتلهامات الباطلة، وهذا ل يضرني

 وسيتهمونني بالعمالة لسللرائيل،هذا كله في حسابي

 أو يتهمللونني أنللي بعللت دينللي وضللميري،أو أمريكللا

ببعرض من الللدنيا، وهللذا  د ول بغري س ببعي د،لي  فق

اتلهموا صديقنا العلمة السيد موسللى الموسللوي بمثللل

هذا، حتى قال السيد علي الغروي: إن ملللك السللعودية

امرأةا فهد بن عبد وي ب العزيز قد أغرى الدكتور الموس

 فوضللعجميلة من آل سعود وبتحسين وضللعه المللادي،

ًا فللي أحللد البنللوك المريكيللة لقللاء ًا محترملل للله مبلغلل

انخراطه في مذهب الوهابيين!!.

 مللن الكللذبيفإذا كان هذا نصيب الدكتور الموسو

شللاعات الرخايصللة، فمللا هللو نصلليبي أنللاإوالفتراء وال
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كشف السأتار وتبرئة
وملللاذا سيشللليعون عنلللي؟! ولعلهلللم يبحثلللون عنللليالئمة الطأهار

ليقتلوني كما قتلوا قبلي من صدع بالحق، فقللد قتلللوا

نجل مولنا الراحل آية الله العظمى الماما السيد أبي

الحسن الصفهاني أكبر أئمة الشلليعة مللن بعللد عصللر

الغيبة الكبرى وإلللى اليللوما، وسلليد علمللاء الشلليعة بل

منازع عندما أراد تصحيح منهج الشيعة ونبذ الخرافات

 فللذبحوا نجللله،التي دخالت عليه، فلم يللرق لهللم ذلللك

كما يذبح الكبش ليصدوا هذا المللاما عللن منهجلله فللي

 كمللا قتلللوا قبللله السلليد،نحللراف الشلليعياتصللحيح ال

أحملللد الكسلللروي عنلللدما أعللللن براءتللله ملللن هلللذا

 وأراد أن يصحح المنهللج الشلليعي فقطعللوه،النحراف

ًا. ًا إرب إرب
وهناك الكثيرون ممن انتهوا إلى مثللل هللذه النهايللة
جراء رفضهم تلك العقائللد الباطلللة الللتي دخالللت إلللى
التشلليع، فليللس بغريللب إذا مللا أرادوا لللي مثللل هللذا

المصير.
،إن هذا كللله ل يهمنللي، وحسللبي أنللي أقللول الحللق

خاواني وأذكرهم وألفت نظرهم إلى الحقيقللة،إوأنصح 
ًا من متاع الحياةا الدنيا فللإن المتعللة ولو كنت أريد شيئ
والخمس كفيلن بتحقيق ذلك لي، كما يفعل الخاللرون
حتى صاروا هللم أثإريللاء البلللد وبعضللهم يركللب أفضللل

لللله أنواع السيارات بأحدث موديلتلها، ولكني والحمد
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لله ثم
أعرضت عن هذا كللله منللذ أن عرفللت الحقيقللة، وأنللاللتاريخ

الن أكسللب رزقللي ورزق عللائلتي بالعملال التجاريللة
الشريفة.

،لقد تنللاولت فللي هللذا الكتللاب موضللوعات محللددةا
 حتى ل تبقى هنللاك،خاواني كلهم على الحقيقةإليقف 

غشاوةا على بصر أي فرد كان منهم.
وفي النية تأليف كتب أخارى تتعلق بموضوعات غير

ًا علللى بينللة،هذه  فل يبقللى، ليكون المسلللمون جميعلل
ًا لغافل أو حجة لجاهل. عذر

وأنا على يقين أن كتلابي هلذا سليلقى القبلول عنلد
وأمللا مللن- وهللم كللثيرون والحمللد لللله - طلب الحق 

فضل البقاء فللي الضللللة -لئل يخسللر مركللزه فتضلليع
ولئللك) الللذين لبسللواأمنلله المتعللة والخمللس- مللن (

العمللائم وركبللوا عجلت (المرسلليدس) و(السللوبر)
فهؤلء ليس لنا معهللم كلما، والللله حسلليبهم علللى ملا
،اقترفوا ويقترفون في يوما ل ينفع فيه مللال ول بنللون

إل من أتى الله بقلب سليم.
 وما كنا لنهتدي لللول أن،والحمد لله الذي هدانا لهذا

هدانا الله.
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عبد الله بن سبأ

إن الشائع عندنا -معاشر الشيعة- أن عبللد الللله بللن
سبأ شخصية وهمية ل حقيقة لها، اخاترعها أهل السنة

 فنسللبوا إليلله،من أجل الطعن بالشلليعة ومعتقداتلللهم
 ليصللدوا النللاس عنهللم وعللن مللذهب،تأسيس التشلليع

أهل البيت.

وسألت السليد محّملد الحسلين آل كاشلف الغطلاء

عن ابن سبأ فقال:

إن ابن سللبأ خارافللة وضللعها المويللون والعباسلليون

ًا علللى آل الللبيت الطهللار  فينبغللي للعاقللل أن ل،حقد

يشغل نفسه بلهذه الشخصية.

ولكني وجدت في كتللابه المعللروف (أصللل الشلليعة

 ملللا يلللدل عللللى وجلللود هلللذه41-40وأصلللولها) ص

أما عبللد الللله بللن سللبأ"الشخصية وثإبوتلها حيث قال: 

الذي يلصقونه بالشيعة أو يلصقون الشيعة بلله، فهللذه

."كتب الشيعة بأجمعها تعلن بلعنه والبراءةا منه..

ول شك أن هذا تصريح بوجود هذه الشخصية، فلمللا

راجعته فللي ذلللك قللال: إنللا قلنللا هللذا تقيللة، فالكتللاب

المذكور مقصود به أهلل السلنة، ولهلذا اتبعللت قللولي

على أنه ليس مللن البعيللد رأي"المذكور بقولي بعده: 

16



لله ثم
القائل أن عبد الللله بللن سللبأ (وأمثللاله) كلهللا أحللاديثللتاريخ

."خارافة وضعها القصاصون وأرباب السمر المجوف

وقد ألف السيد مرتضى العسكري كتابه (عبللد الللله

بن سبأ وأساطير أخارى) أنكر فيه وجود شخصية ابللن

ًا السيد محّمللد جللواد مغنيللة فللي سبأ، كما أنكرها أيض

تقديمه لكتاب السيد العسكري المذكور.

وعبد الله بن سبأ هو أحد السللباب الللتي ينقللم مللن

أجلهللا أغلللب الشلليعة علللى أهللل السللنة. ول شللك أن

الذين تحدثإوا عن ابن سبأ من أهل السللنة ل يحصللون

كللثرةا ولكللن ل يعللول الشلليعة عليهللم لجللل الخلف

معهم.
بيد أننللا إذا قرأنللا كتبنللا المعتللبرةا نجللد أن ابللن سللبأ

 وإليك.نا أو بعضهمؤشخصية حقيقية وإن أنكرها علما
البيان:

جعفر - عن1 أبي   )  :        
           -   - 

         :  
           

  :              
          

  :"       
".(
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الحقيقة في انتساب الشيعة لهل البيت

إن مللن الشللائع عنللدنا معاشللر الشلليعة، اخاتصاصللنا

بأهل البيت، فالمذهب الشيعي كله قللائم علللى محبللة

أهل البيت -حسب رأينا- إذ الولء والللبراء مللع العامللة

ن -وهم أهل السلنة- بسلبب أهلل اللبيت، واللبراءةا م

الصحابة وفي مقدمتهم الخلفاء الثلثإللة وعائشللة بنللت

أبي بكر بسبب الموقف من أهل البيت، والراسخ في

ًا صللغيرهم وكللبيرهم، عللالمهم عقللول الشلليعة جميعلل

وجاهلهم، ذكرهللم وأنثللاهم، أن الصللحابة ظلمللوا أهللل

البيت، وسفكوا دماءهم واستباحوا حرماتلهم.

وإن أهل السنة ناصبوا أهل البيت العداء، ولللذلك ل

ًا يتردد أحدنا في تسميتهم بالنواصللب، ونسللتذكر دائملل

      د يدما الحسين الشه
          
         

           
   .

   )  :     
         

   /) ( /.(
   :
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تنبيه:
سألت الماما الخوئي عن قول أميللر المللؤمنين فللي

الللله فللي تحريم المتعة يوما خايبر، وعن قول أبي عبد
ًا علللى إجابة السائل عن الزواج بغير بينة أكان معروف
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،الخمينللي المللاما بحكومللة السادةا من كثير وظن ظني خااب لقد-  )1(
بللدأت فقلد للسللف ولكللن ،السللما معقللل إيران تكون أن نتوقع فكنا

الللدماء هارنلللأ وصللارت ،عوائلهم مع دمائهم وإراقة المعارضين تصفية
هلويبللل آل أحدثإه ما على القضاء يتم أن يفترض وكان رحمة، بل تجري

اد ولكلن فسلاد، من تى اسلتمر الفس د ح ء بع ي الملاما مجي ،الخمين
ً مختلطة فالحمامات ًء، رجال ًا كان والزنا ونسا ًا أصللبحو علن ولكللن سللر

بالبنطلال الملرأةا تخلرج بحيلث هلو كملا بقلي والتلبرج أوسلع، بصلورةا
والسللرقة الرشللوةا عللدا الللرأس غطاء فقط وضعت وقد زينتها وبكامل
60وغيرها.
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فرصللة لللي سللنحت ولمللا السللائل، جللواب فللي احتار أنه يبدو-  )1(
الللتي الروايللة هللذه عللن سللألته الغطللاء كاشللف آل بالسيد النفراد

،قللرأت فيمللا عليهللا أقللف لي: لللم فقال الدين شرف السيد ذكرها
مللا كللل في الرواية تلك مصدر أجد أن أحاول وأنا الوقت ذلك ومنذ

مصللدر علللى أعللثر فلللم ؛الخابار كتب من بيدي وقع ما وكل ،قرأت
الحاضرين. أماما بالجواب يحرج لئل ارتجلها أنه وأظن لها، 65
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كان لوروبا زيارته في أنه الدين شرف السيد تلميذ بعض أخابرني-  )2(
ًا بالوربيات يتمتع يوما كل يستأجر فكان منهن، الجميلت وبخاصة كثير

ًا وكان واحدةا، لنفسلله يحللل فلمللاذا مارونية، مسيحية شابة من متزوج
.غيره؟ على يحرمه ما
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نقرؤهللا كنا التي المنظومات بعض فإن عجيب، ول بغريب وليس-  )2(
ًا ذلك على تنص ائز" النلاظر يقلل أللم له، شبهة ل نص الغلما نكلاحا وج
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حللال وفي حكم، له الماما ظهور حال في الخمس أن ذلك معنى-  )1(

آخار. حكم فله تمكنه عدما أو الماما هذا غيبة 74
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ًا هناك أن ذلك نظر فيه معين نص وجود لعدما قوله-  )2( كثيرةا نصوص
بعضها. أسلفنا وقد الغيبة زمن في للشيعة الخمس إباحة في 75
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الئمة الطأهار

      

القول الول: 
بعد انقطاع سلسلة المامللة وغيبللة المللاما المهللدي

 وليللس لفقيلله،هو أن الخمس من حق الماما الغللائب
ول سيد ول مجتهد حللق فيلله، ولهللذا ادعللى أكللثر مللن
ًا النيابة عن الماما الغائب، من أجل أن عشرين شخص
،يأخاذوا الخمللس فقللالوا: نحللن نلتقللي المللاما الغللائب

 أخاماس المكاسب التي ترد.إعطاؤهويمكننا 
 وبقللي بعللدها،وكان هذا في زمللن الغيبللة الصللغرى

 وللم يكللن الخمللس،مدةا قرن أو قرنيلن ملن الزمللان
يعطى للمجتهد أو السلليد، وفللي هللذه الفللترةا ظهللرت
الكتللب الربعللة المعروفللة بالصللحاحا الربعللة الولللى،
وكلهللا تنقللل عللن الئمللة إباحللة الخمللس للشلليعة

م منه.ءهوإعفا
ولللم تكللن هنللاك أيللة فتللوى فللي إعطللاء الخامللاس

للسادةا والمجتهدين.

القول الثاني: 
ثإم تطور المر، بعد أن كللان الشلليعة فللي حللل مللن
دفع الخمس في زمن الغيبة كمللا سللبق بيللانه؛ تطللور
المر فقالوا بوجوب إخاراج الخمس، إذا أراد أصللحاب
الغللراض التخلللص مللن القللول الول، فقللالوا يجللب
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لله ثم
إخاراج الخمس على أن يدفن في الرض حللتى يخللرجللتاريخ

الماما المهدي.

القول الثالث: 
ثإم تطور المر فقللالوا يجللب أن يللودع عنللد شللخص
أمين، وأفضل من يقع عليه الخاتيار لهللذه المانللة هللم
فقهاء المذهب، مللع التنللبيه علللى أن هللذا للسللتحباب
وليس على سبيل الحتم واللزاما، ول يجوز للفقيلله أن

يتصرف به بل يحتفظ به حتى يوصله إلى المهدي.
وهنا ترد ملحظة مهمة وهي:

 ثإللم، حفظ المللوال المودعللة عنللده منمن الفقهاء
بعد موته قال ذووه عنها لنا أموال مودعة عنده يجللب

أن تودع عند من يأتي بعده؟
ل شك أن الجواب الصحيح هللو: ل يوجللد مثللل هللذا

 ولم نسمع أو نقرأ عن شخص كهذا ثإبت أن،الشخص
أموال الناس -أعني الخمس- كانت مودعللة عنللده ثإللم

انتقلت إلى من يأتي بعده.
 إن كل من أودعت عندهم الموال جاءوالصواب:

ورثإتهم فاقتسموا تلك الموال بينهللم علللى أنلللها مللال
 فللذهب خامللس المللاما إلللى ورثإللة،موروث من آبائهم

ًا ولم يسللتخلص إذا هذا،الفقيه المين  كان الفقيه أمين
ذلك المال لنفسه!!.

ومن الجدير بالذكر أن القاضي ابن بلللهراج أو بللراج
 فكللان،طور هذا المر مللن السللتحباب إلللى الوجللوب
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كشف السأتار وتبرئة
أول من قال بضرورةا إيداع سهم الماما عند من يوثإقالئمة الطأهار

به من الفقهاء والمجتهدين حللتى يسلللمه إلللى المللاما
الغائب إن أدركه، أو يوصي به إلى من يثللق بلله ممللن

 وهللذا منصللوص عليلله فللي.يأتي بعده ليسلمه للمللاما
ًا.8/80كتاب (المهذب  ) وهذه خاطوةا مهمة جد

القول الرابع:
ًا ثإم جاء العلماء المتأخارون فطللوروا المسللألة شلليئ

ًا  حتى كان التطور قبللل الخايللر فقللالوا بوجللوب،فشيئ
إعطاء الخمس للفقهاء لكي يقسموه بيللن مسللتحقيه
من اليتاما والمساكين ملن أهلل اللبيت، والمرجلح أن
الفقيه ابن حمزةا هو أول من مال إلى هذا القول في

 كمللا نللص علللى ذلللك فللي كتللاب،القللرن السللادس
) واعتللبر هللذا أفضللل182(الوسيلة في نيل الفضلليلة 

 إذا،من قياما صاحب الخمس بتوزيعه بنفسه وبخاصللة
لم يكن يحسن القسمة.
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للتاريخ

القول الخامس:
ًا فللي الزمنللة المتللأخارةا ًا فشلليئ واستمر التطور شيئ

-وقللد يكللون قبللل قللرن مللن الزمللان- حللتى جللاءت

الفقهللاء بجللواز التصللرف الخطوةا الخايرةا فقال بعض

بسهم الماما في بعض الوجوه التي يراها الفقيه مثللل

 وإقامللة دعللائم الللدين وغيللر،النفاق على طلبة العلم

 كمللا أفللتى بلله السلليد محسللن الحكيللم فللي،ذلللك

.)9/584(العروةا الوثإقى مستمسك 

عدما الحاجة في الرجوع إلللى الفقيللهبهذا مع قوله: 

في صرف حصة الماما.

ن صللرف حصللة الفقيلله هللي قضلليةأوهللذا يعنللي 

ًا  فهم ينظللرون،ظهرت في هذه الزمان المتأخارةا جد

إلى واقعهم فيرون مدارسهم ومطابعهم ومللا تحتللاجه

من نفقات.

وكذلك ينظللرون فللي حاجاتلللهم الشخصللية، فكيللف

ًا يمكنهم معالجة هذا كله وتسديد هذه الحاجات؟ علملل

أن هذا يتطلب مبالغ طائلة.

د ورد يس فكانت نظرتلهم إللى الخملس كأفضلل م

حاجاتلهم كلها، ويحقق لهللم منللافع شخصللية وثإللروات

ًا، كملللا نلحظللله اليلللوما عنلللد الفقهلللاء ضلللخمة جلللد

والمجتهدين.
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 حللتى،إن القضية مرت في أدوار وتطللورات كللثيرةاالئمة الطأهار

ًا على وجوب إعطاء أخاماس المكاسب استقرت أخاير

للفقهاء والمجتهدين، وبذلك يتبين لنا أن الخمللس لللم

ينص عليه كتاب ول سنة ول قول إماما، بللل هللو قللول

 وهللو،ظهر في الزمن المتأخار، قاله بعض المجتهللدين

الف للكتلاب والسلنة وأئملة أهلل اللبيت ولقلوال مخ

وفتاوى الفقهاء والمجتهدين والمعتد بلهم.

وإني أهيب بإخاواني وأبنائي الشيعة أن يمتنعوا عللن

دفلللع أخاملللاس مكاسلللبهم وأربلللاحهم إللللى السلللادةا

المجتهللدين، لنلللها حلل لهللم هللم وليللس للسلليد أو

 ومن أعطى الخمس إلى المجتهد،الفقيه أي حق فيها

ًا لمخللالفته لقللوال أو الفقيه فإنه يكون قد ارتكب إثإم

الئمة إذ أن الخمس ساقط عن الشلليعة حللتى يظهللر

القائم.
وأرى من الضروري أن أذكر قول آية الله العظمللى
الماما الخميني في المسألة، فإنه كان قد تحدث عنها
ًا فللي فللي محاضللرات ألقاهللا علللى مسللامعنا جميعلل
الحللللللللللللللللللللللللللللوزةا عللللللللللللللللللللللللللللاما 

)، ثإم جمعها في كتاب الحكومة السلمية أوهل1389(
ولية الفقيه:
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فكان مما قال: يا لقصر النظللر لللو قلنللا إن تشللريعللتاريخ

الخمس جاء لتأمين معايش ذرية الرسول صلللى الللله
عليه وآله فحسب.

 من آلف -كذا قال-ضليلأنه يكفيهم ويزيدهم جزء 

 بللل تكفيهللم أخامللاس،جزء من هذه الماليللة الضللخمة

سللوق واحللد كسللوق بغللداد مثلً مللن تلللك السللواق

التجارية الضخمة كسوق طهران ودمشق وإسلما بول

وما أشبه ذلك، فماذا يصبح حال بقية المال؟.

ننللي أرى الحكللم السلللمي العللادل لإ :ثإللم يقللول

يتطلب تكاليف باهظة في شللؤون تافهللة أو فللي غيللر

المصالح العامة.

ثإم يقللول: لللم تكللن ضللريبة الخمللس جبايللة لتللأمين

حاجللة السللادةا آل الرسللول صلللى الللله عليلله وآللله

ًا علللى الفقللراء والمسللاكين، فحسب، أو الزكاةا تفريق

وإنما تزيد على حاجاتلهم بأضعاف.

فهل بعد ذلك يترك السلما جباية الخمللس والزكللاةا

ًا إلى تأمين حاجة السللادةا والفقللراء، أو وما أشبه نظر

ًا فللي يكللون مصللير الزائللد طعمللة فللي البحللار أو دفنلل

التراب أو نحو ذلك؟
كان عدد السادةا ممن يجوز لهم الرتزاق بللالخمس

 -يعني في صدر السلما- لللم يتجللاوز المائللة،يوما ذاك
 من المعقول أنهلولو نفرض عددهم نصف مليون، 
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نتصور اهتماما السلللما بفللرض الخمللس هللذه الماليللةالئمة الطأهار

الضللخمة، الللتي تتضللخم وتللزداد فللي تضللخمها كلمللا
 والصناعات كما هي اليللوما كللل ذلللكةاتوسعت التجار

لغاية إشباع آل الرسول صلى الله عليه وآله؟
) طبعللة42-40-1/39كل انظللر كتللابه المللذكور (

 في النجف.الدابمطبعة 
إن المللاما الخمينللي يصللرحا بللأن أمللوال الخمللس
ًا، هللذا فللي ذلللك الللوقت لمللا كللان المللاما ضخمة جللد
يحاضر في الحوزةا، فكم هللي ضللخمة إذن فللي يومنللا

هذا؟
ًا أن جزء ًا من آلف الجللزاءًاويصرحا الماما أيض  واحد

من هذه المالية الضخمة يكفي أهللل بيللت النلبي صلللى
اللللله عليللله وآلللله، فملللاذا يفعلللل بلللالجزاء الكلللثيرةا

المتبقية؟؟.
ل بللد أن تللوزع علللى الفقهللاء والمجتهللدين حسللب

مفهوما قول الماما الخميني.
ًا ولهذا فإن الماما الخميني كان ذا ثإللروةا ضللخمة جللد
ى فر إل ا أراد الس ه لم تى أن راق ح في إقامته في الع
فرنسا للقامة فيها فإنه حول رصيده ذلللك مللن الللدينار
العراقي إلى الللدولر المريكللي وأودعلله فللي مصللارف

 ضخمة.باريس بفوائد مصرفية

إن فسللاد النسللان يللأتي مللن طريقيللن: الجنللس

والمال، وكلهما متوافر للسادةا.
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فالفروج والدبار عن طريق المتعة وغيرها. والمللالللتاريخ

عن طريق الخمس وما يلقى في العتبات والمشللاهد،

فمن منهم يصللمد أمللاما هللذه المغريللات، وبخاصللة إذا

ن أجللسلعلمنا أن بعضهم ما  لك هلذا الطريلق إل م

إشباع رغباته في الجنس والمال؟؟!!.

تنبيه:
لقد بدأ التنافس بين السادةا والمجتهللدين للحصللول
على الخمللس، ولهللذا بللدأ كللل منهللم بتخفيللض نسللبة
الخمس المأخاوذةا من الناس حتى يتوافد النللاس إليلله
أكثر من غيره فابتكروا أسللاليب شلليطانية، فقللد جللاء

رجل إلى السيد علي السيستاني فقال له:
إن الحقوق -الخمس- المترتبة علي خامسة ملييللن،
وأنا أريد أن أدفع نصف هللذا المبلللغ أي أريللد أن أدفللع
مليونين ونصف فقللط، فقللال للله السلليد السيسللتاني:
هات المليونين والنصف، فدفعها إليه الرجلل، فأخاللذها
منه السيستاني، ثإم قال له: قد وهبتها لللك -أي ارجللع
المبلغ إلى الرجل- فأخاذ الرجللل المبلللغ، ثإللم قللال للله
السيستاني: أدفع المبلغ لي مرةا ثإانية، فدفعه الرجللل
إليه، فقال له السيستاني: صار الن مجموع ما دفعته

 ذمتللك مللنبرأتإلي من الخمس خامسة مليين فقد 
الحقوق. فلما رأى السادةا الخاللرون ذلللك، قللاموا هللم
ًا بتخفيللض نسللبة الخمللس واسللتخدموا الطريقللة أيضلل
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ًا أخاللرى حللتى يتحللول النللاسالئمة الطأهار ذاتلها بللل ابتكللروا طرقلل

إليهللم، وصللارت منافسللة (شللريفة!) بيللن السللادةا
للحصول على الخمس، وصارت نسبة الخمللس أشللبه
بالمناقصة وكثير من الغنياء قاما بللدفع الخمللس لمللن

يأخاذ نسبة أقل.
ولما رأى زعيم الحوزةا أن المنافسة علللى الخمللس
صارت شديدةا، وأن نسبة مللا يللرده هللو مللن الخمللس
صارت قليلة، أصدر فتللواه بعللدما جللواز دفللع الخمللس
لكللل مللن هللب ودب مللن السللادةا، بللل ل يللدفع إل
لشخصيات معدودةا وله حصة السد أو لللوكلئه الللذين

وزعهم في المناطق.

وبعد استلمه هذه الموال، يقوما بتحويلها إلى ذهب

بسبب وضع العملة العراقية الحالية، حيث يملللك الن

 بالذهب.مملوءتينغرفتين 

وأما ما يسرقه الوكلء دون علم السلليد فحللدث ول

حرج.

المؤمنين  أمير  (قال   :   
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آخار: تنبيه
ن الخملس ل يعطلى للفقهلاء ولأعرفنا مما سلبق 

 واتضللح لنللا هللذا المللر مللن خالل بحللث،المجتهللدين
 إلللى أنننبهالموضوع من كل جوانبه، ويحسن بنا أن 

الفقهللاء والمراجللع الدينيللة يزعمللون أنلللهم مللن أهللل
الللبيت فللترى أحللدهم يللروي لللك سلسلللة نسللبه إلللى

 .        الكاظم 
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الئمة الطأهار           

           
           

         .
    .
 :        

          
     .

          
        
         
           
    :       

          



         
       :

وكيللف يسللوغ الشللحذ

للرجلللللللللل الشلللللللللهم

لذاك فإن الجهل خاير مللن

العللللللللللللللللللللللللللللللم

يعيشللون مللن مللال النللاما

بللللللللللللذا السللللللللللللم

)1(عجبللت لقللوما شللحذهم

باسلللللللللللم دينهلللللللللللم

لئللن كللان تحصلليل العلللوما

ًا مسللللللللللللللللللللللللللوغ

وهل كان فللي عهللد النللبي

عصللللللللللللللللللللللللللابة 
88التسول. أو الشحذ: الستجداء-  )1(



لله ثم
لتعطللي بللذل بللل لتؤخاللذللتاريخ

بلللللللللللللللللللللللللللالرغم

 فللي أبنللاء يعللربأولم تللك

دماِلللللللللللللملللللللللللللن ق

 الله الزكاةا فلمأوجبلئن 

تكلللللللللللللللللللللللللللللللن

أتانللا بلللها أبنللاء ساسللان

حرفلللللللللللللللللللللللللللللة
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كشف السأتار وتبرئة
الئمة الطأهار

الكتب السماوية

ل شللك عنللد المسلللمين جميعهللم أن القللرآن هللو

ماوي المنللزل ملن عنلد اللله عللى نلبي الكتلاب الس

 صلوات الله عليه.عبد اللهالسلما محّمد بن 

ولكللن كللثرةا قراءتللي ومطللالعتي فللي مصللادرنا

دعي المعتلبرةا، أوقفتنلي عللى أسلماء كتلب أخالرى ي

فقهاؤها أنلها نزلت على النبي صلوات الله عليه، وأنه

   :اخاتص بلها أمير المؤمنين 

- الجامعة:1
 قال: أنا محمد، وإنعبد اللهعن أبي بصير عن أبي 

عندنا الجامعة، وما يدريهم ما الجامعة؟!

قال: قلت: جعلت فداك وما الجامعة؟.

ًا بللذراع رسللول قال: صحيفة طولهللا سللبعون ذارعلل

 من فلللق فيلله وخاللطوإملئهالله صلى الله عليه وآله 

          علي 

  ..

  ) /( )  /.(

        

        



.
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 .

- صحيفة الناموس:2
الرضا       عن   : 

         

   .  )  /( )

   .(

  :       

   !!!       

        .   

       

          

          

.!

         

.

        

  !
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الئمة الطأهار     


       




     .

      

         

 .

          

   .!

          

         -  

  -      

         

  .

- صحيفة العبيطة:3

  .. :    عن أمير المؤمنين 



          

          

           

 )  /.(
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      .

        

       .

- صحيفة ذؤابة السيف:4

أبي  بصير عن  أبي  اللهعن       عبد 

          

      .

   :    :    

  )  /.(

  :        

          

- صخخحيفة علخخي وهخخي صخخحيفة أخخخرى5
وجدت في ذؤابة السيف:

  :       عبد اللهعن أبي 

        :  

          

           
93



كشف السأتار وتبرئة
الئمة الطأهار            




  

       


  




)  / /.(

- الجفر: وهخخو نوعخخان: الجفخخر البيخخض6

والجفر الحمر:

  : عبد اللهعن أبي العلء قال: سمعت أبا 

    : :  

 :       

   ..   .

 : :    

 :        .

       :   

 

  :        

        

     

  )  /.(
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     -  -   -  

   .

 

  :         

           

 .

        

         

        

         

.

- مصحف فاطأمة:7
الله علي بن سعيد عن أبي أ- عن  ..) : عبد 

          

          ) (

 /.(
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الئمة الطأهار   -      ..) :  




           

       ) ( /.(

           ..) : 

          

        ) ( /.(

  :         

           

            :
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      .!

- التوراة والنجيل والزبور:8
أبي  اللهعن        عبد 

   )   /(  
          

      .
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- القرآن:9للتاريخ

 ولكللن كتللب فقهائنللا،والقرآن ل يحتاج لثإبللاته نللص

وأقوال جميع مجتهدينا تنللص علللى أنلله محللرف، وهللو

الوحيد الذي أصابه التحريف من بين كل تلك الكتب.

وقد جمللع المحللدث النللوري الطبرسللي فللي إثإبللات

ًا ضخم الحجم سماه: (فصل الخطاب في تحريفه كتاب

إثإبات تحريف كتاب رب الرباب) جملع فيله أكلثر ملن

ألفي رواية تنللص علللى التحريللف، وجمللع فيلله أقللوال

جميع الفقهاء وعلماء الشلليعة فللي التصللريح بتحريللف

القرآن الموجود بين أيدي المسلللمين حيللث أثإبللت أن

جميللع علمللاء الشلليعة وفقهللائهم المتقللدمين منهللم

والمتأخارين يقولون إن هذا القرآن الموجود اليوما بين

أيدي المسلمين محرف.
قال السلليد هاشللم البحرانللي: وعنللدي فللي وضللوحا
صحة هذا القول -أي القول بتحريف القرآن- بعد تتبللع
الخابار وتفحص الثإار بحيث يمكن الحكللم بكللونه مللن

أكبر مقاصد غصب ضروريات مذهب التشيع، وأنه من
).49الخلفة فتدبر (مقدمة البرهان، الفصل الرابع 

ًا على من يقول وقال السيد نعمة الله الجزائري رد

بعدما التحريف:

ن تسليم تواتره عن الوحي اللهي، وكون الكل قدإ

نللزل بلله الللروحا الميللن يفضللي إلللى طللرحا الخابللار
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كشف السأتار وتبرئة
الئمة الطأهار  مع أن أصحابنا قد أطبقللوا علللى صللحتها،المستفيضة

)، ولهذا قللال2/357والتصديق بلها، (النوار النعمانية 

ن أبو جعفلر كملا نقلل عنله جلابر: (ملا ادعلى أحلد م

النللاس أنلله جمللع القللرآن كللله إل كللذاب، ومللا جمعلله

وحفظه كما نزل إل علي بن أبي طللالب والئمللة مللن

).1/26بعده) (الحجة من الكافي 

ول شللك أن هللذا النللص صللريح فللي إثإبللات تحريللف
القرآن الموجود اليوما عند المسلمين.

والقرآن الحقيقي هو الذي كللان عنللد علللي والئمللة
 حتى صللار عنللد القللائم عليلله،من بعده عليهم السلما

وعلى آبائه الصلةا والسلما.

ولهذا قال الماما الخوئي في وصيته لنللا وهللو علللى

 عنللدما أوصللانا كللادر التللدريس فللي،فللراش المللوت

الحوزةا:
(عليكم بلهذا القرآن حتى يظهر قرآن فاطمة)

وقرآن فاطمة الللذي يقصللده المللاما هللو المصللحف
.     الذي جمعه علي 




            
          

          
           
    -   -
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  :

)    -   -     

     :      

    .

          : 

          ()(.

)  /(      

         :

        :

      :    :

       

 : .

 : 

         

     .    

الله صلى ومحمد العالمين، رب هو تعالى الله أن يثبت الواقع إن-  )1(
خالفته كانت سواء المة على محمد خاليفة بكر وأبو نبيه، هو وآله عليه

ثإبللت يعنللي: إذا فهو للغاية خاطير الجزائري السيد فكلما ل، أما شرعية
ل الجزائللري السلليد فللإن الللله نللبي ومحمللد محمللد، خاليفللة بكر أبا أن

محمللد خاليفة بكر أبا أن يثبت والواقع محمد، نبيه ول الله بلهذا يعترف
المللاما علللى المللر عرضللت وقللد ل، أما شللرعية خالفتلله كللانت سللواء

غيللر بصللورةا الموضللوع فللي الشللرعي الحكللم عللن فسللألته الخللوئي
كللافر فهللو الكلما هللذا يقللول من فقال: إن مشابهة قصة في مباشرةا

104السلما. عليهم البيت وأهل ورسوله بالله
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ملحظة:
اعلم أن حقد الشيعة على العامة -أهل السنة- حقد

ل مثيللل للله، ولهللذا أجللاز فقهاؤنللا الكللذب علللى أهللل

السنة وإلصللاق التهللم الكاذبللة بلللهم والفللتراء عليهللم

ووصفهم بالقبائح.

والن ينظر الشيعة إلى أهللل السللنة نظللرةا حاقللدةا

بناء على توجيهات صدرت من مراجع عليللا، وصللدرت
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كشف السأتار وتبرئة
الئمة الطأهار اد الشلليعة بوجللوب التغلغللل فلليرالتوجيهات إلللى أفلل

أجهللزةا الدولللة ومؤسساتلللها وبخاصللة المهمللة منهللا

كالجيش والمللن والمخللابرات وغيرهللا مللن المسللالك

المهمة فضلً عن صفوف الحزب.

وينتظر الجميع -بفارغ الصبر- سللاعة الصللفر لعلن

الجهللاد والنقضللاض علللى أهللل السللنة، حيللث يتصللور

عموما الشيعة أنلهم بذلك يقدمون خادمة لهللل الللبيت

صلوات الله عليهم، ونسوا أن الذي يدفعهم إلللى هللذا

أناس يعملون وراء الكللواليس سللتأتي الشللارةا إليهللم

في الفصل التي.
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لله ثم
للتاريخ

أثإر العناصر الجنبية في صنع التشيع

عرفنللا فللي الفصللل الول مللن هللذا الكتللاب دور
 بللن سللبأ فللي صللنع التشلليع وهللذهعبللد اللللهاليهودي 

ًا مللن عللوامهم حقيقللة يتغافللل عنهللا الشلليعة جميعلل
وخاواصهم.

ًا فللي هللذا الموضللوع وعلللى مللدى لقد فكرت كللثير
 فاكتشفت كما اكتشف غيري أن هناك،سنوات طوال

رجالً لهم دور خاطير في إدخاال عقائللد باطلللة وأفكللار
فاسدةا إلى التشيع.

إن مكوثإي هذه المللدةا الطويلللة فللي حللوزةا النجللف
العلمية التي هي أما الحوزات، واطلعي علللى أمهللات
المصادر جعلني أقف على حقللائق خاطيللرةا يجهلهللا أو

 واكتشفت شخصلليات مريبللة كللان،يتجاهلها الكثيرون
لها دور كبير في انحراف المنهج الشيعي إلللى مللا هللو
عليه اليوما، فما فعله أهل الكوفة بأهل الللبيت عليهللم
ا تقلدما بيلانه يلدلك عللى أن السلما وخايانتهم لهم كم
الذين فعلوا ذلك بلهم كللانوا مللن المتسللترين بالتشلليع

والموالةا لهل البيت.
ولنأخاذ نماذج من هؤلء المتسترين بالتشيع:

:هشام بن الحكم
وهشاما هذا حديثه في الصحاحا الثمانية وغيرها.
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إن هشاما تسبب في سجن الماما الكاظم ومن ثإللمالئمة الطأهار

قتله، ففي رجال الكشي (أن هشاما بن الحكللم ضللال
). 229مضل شرك في دما أبي الحسن 

)     :      
) (  .(

           

 

    ) :       
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زرارة بن أعين:
قلللال الشللليخ الطوسلللي: (إن زرارةا ملللن أسلللرةا

ًا نصرانية، وإن جده (سنسن وقيل سبسن) كان راهبلل

ًا لرجل من بني شلليبان) ًا رومي ًا، وكان أبوه عبد نصراني

)، وزرارةا هو الذي قللال: (سللألت أبللا104(الفهرست 

عبد الله عللن التشللهد .. إلللى أن قللال: فلمللا خارجللت
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كشف السأتار وتبرئة
ًا)الئمة الطأهار  (رجللال)1(ضللرطت فللي لحيتلله وقلللت: ل يفلللح أبللد

).142الكشي 

ًا: (والله لو حدثإت بكل مللا سللمعته وقال زرارةا أيض

 لنتفخللت ذكللور الرجللال علللىعبللد اللللهمللن أبللي 

).123 (رجال الكشي )2(الخشب)

عن ابن مسكان قال: سمعت زرارةا يقول: 

(رحم الله أبا جعفر، وأما جعفر فإن في قلبي عليه

لفتة.

فقلت له: وما حمل زرارةا على هذا؟

 أخارج مخللازيه)عبد اللهقال: حمله على هذا أن أبا 

).131(الكشي 

 فيلله: (لعللن الللله زرارةا) (عبللد اللللهولهذا قال أبللو 

133.(

أبو  اللهوقال    عبد   :

     

)(      ).(
    :  


    ).(

  :

    


    )(

      :

      

   الله عبد أبي لحية في يضرط من إن-  )1(      

   

  

  


      .

حللدثإه قللد الللله عبللد أبللا أن ومراده الله عبد لبي منه هاماتلا وهذا-  )2(
ًا مخزية بقضايا عنللد النفللس ضبط يمكنهم ل بحيث الرجال شهوةا كثير

خاشبة. على ولو حتى شهوته أحدهم قضى إذا إل ذلك سماعهم
الكلمللة وهللذه القليللل، الشلليء فيه يؤكل صغير إناء سكرجة: هو-  )3(
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ه الله عبد أبي قول يفسرون وعلمائنا مراجعنا عامة إن-  )1( ي وطعن ف
ًا وهذا التقية، باب من أنه على زرارةا عبد أبي قول كان فإذا مردود طبع

الللله عبللد أبللي فللي وطعنلله زرارةا قول يكون فماذا التقية، باب من الله
ًا؟؟. تقية أهو الله عبد أبي لحية في ضرط نهأب الله لعنه قال عندما أيض

سللببها وزرارةا الللله عبللد أبللي بيللن كللانت قطيعة أن لنا يثبت هذا إن ل
عبللد أبو فيه قال لما وإل المنكرةا وبدعه الشنيعة وأفعاله زرارةا أقوال
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الئمة الطأهار أبو بصير ليث بن البختري.

أبو بصير هذا تجرأ على أبي الحسن موسى الكاظم
           .

   ) :       
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ليبول. رجله رفع-  )1(
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كشف السأتار وتبرئة
الئمة الطأهار علماء طأبرسأتان:

،لقد ظهر فللي طبرسللتان جماعللة تظللاهروا بللالعلم
وهللم ممللن اندسللوا فللي التشلليع لغللرض الفسللاد
والفساد. من المعلوما أن النسان تشهد عليلله آثإللاره،
فللإن كللانت آثإللاره حسللنة فهللذا دليللل حسللن سلللوكه
وخالقه واعتقاده وسلمة سريرته، والعكللس بللالعكس
فإن الثإار السيئة تدل على سوء من خالفها سواء فللي
سلوكه أو خالقه أو اعتقاده وتدل على فساد سريرته.
إن بعللض علمللاء طبرسللتان تركللوا مخلفللات تللثير

هم، ولنأخالذ ثإلثإلة ملن أشلهرتللالشكوك حول شخصيا
من خارج من طبرستان:

- الميخخخرزا حسخخخين بخخخن تقخخخي النخخخوري1

 مؤلف كتاب (فصل الخطللاب فللي إثإبللاتالطبرسأي

تحريف كتاب رب الرباب) جمع فيلله أكللثر مللن ألفللي

رواية مللن كتللب الشلليعة ليثبللت بلللها تحريللف القللرآن

الكريللم. وجمللع أقللوال الفقهللاء والمجتهللدين، وكتللابه

وصمة عار في جبين كل شيعي.

إن اليهود والنصارى يقولون بأن القرآن محرف، فملا

الفرق بين كلما الطبرسي وبين كلما اليهود والنصارى؟

وهل هناك مسلم صادق في إسلمه يشهد على الكتاب

اللذي أنزللله اللله تعللالى وتكفللل بحفظله، يشلهد عليلله

بالتحريف والتزوير والتبديل؟؟.
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 الطبرسلللي)1(- أحمد بن علي بن أبي طأالب2للتاريخ

صاحب كتاب (الحتجاج).

أورد في كتللابه روايللات مصللرحة بتحريللف القللرآن،

ن أميلر ًا روايلات زعلم فيهلا أن العلقلة بي وأورد أيض

ًا، وهللذه الروايللات المؤمنين والصحابة كانت سيئة جد

هي التي تتسبب في تمزيق وحللدةا المسلللمين، وكللل

من يقرأ هذا الكتللاب يجللد أن مللؤلفه لللم يكللن سللليم

النية.

صاحب مجمع- فضل بن الحسن الطبرسأي 3

البيان في تفسير القرآن، ذاك التفسللير الللذي شللحنه

بالمغالطللات والتأويللل المتكلللف والتفسللير الجللاف

المخالف لبسط قواعد التفسير.
إن منطقة طبرستان والمناطق المجاورةا لها مليئللة

الخزر ن هم من يهودوباليهود الخزر، وهؤلء الطبرسي
المتسللترين بالسلللما، فمؤلفاتلللهم مللن أكللبر الكتللب
الطاعنللة بللدين السلللما بحيللث لللو قارنللا بيللن (فصللل
الخطاب) وبين مؤلفات المستشرقين الطاعنللة بللدين
ًا بالسلللما السلما لرأينا (فصللل الخطللاب) أشللد طعنلل

من مؤلفات أولئك المستشرقين.
وهكذا مؤلفات الخارين.

بللث للله يتسللنى حللتى التمويه لقصد السم هذا نفسه على أطلق-  )1(
كلان الللذي للللتراب نفسله ينسلب أن يصلح ل مثللله فلإن وإل سمومه،

 المؤمنين أمير يدوسه

 .         . 
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توفي أحد السادةا المدرسين في الحللوزةا النجفيللة،الئمة الطأهار

ًا بذلك وجه اللهجثمانهفغسلت   وساعدني فللي، مبتغي

 فاكتشفت أثإناء الغسل أن الفقيلله،غسله بعض أولده

الراحل غير مختون!! ول أستطيع الن أن أذكللر اسللم

هذا (الفقيد) لن أولده يعرفون من الذي غسل أباهم

فإذا ذكرته عرفوني وعرفوا بالتللالي أنللي مؤلللف هللذا

الكتاب واكتشف أمري ويحصل ما ل يحمد عقباه.

وهنللاك بعللض السللادةا فللي الحللوزةا لللي عليهللم

والحمللدملحظات تثير الشكوك حولهم والريب، وأنللا 

 دائب البحث والتحري للتأكد من حقيقتهم.لله
ًا آخار من آثإار العناصر الجنبية في التشلليع، ولنر لون
فقللد عبثللت هللذه العناصللر بكتبنللا المعتللبرةا ومراجعنللا
المهمة، ولنأخاذ نماذج يطلع القللارئ مللن خاللهللا علللى

حجم هذا العبث ومداه.

إن كتاب الكافي هو أعظم المصادر الشلليعية علللى

الطلق، فهللو موثإللق مللن قبللل المللاما الثللاني عشللر

المعصللوما الللذي ل يخطللئ ول يغلللط، إذ لمللا ألللف

الكليني كتاب الكافي عرضه على الماما الثاني عشللر

في سردابه في سللامراء، فقللال المللاما الثللاني عشللر

سلما الله عليه (الكافي كاف لشيعتنا) (انظر مقدمللة

).25الكافي 
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قال السيد المحقق عباس القمي: (الكافي هو أجلللتاريخ

الكتب السلمية وأعظللم المصللنفات الماميللة والللذي

لم يعمل للماميللة مثللله)، قللال المللولى محّمللد أميللن

السترابادي في محكي فوائده: (سمعنا من مشللايخنا

وعلمائنا أنه لم يصللنف فللي السلللما كتللاب يللوازيه أو

).3/98يدانيه) (الكنى واللقاب 
ولكن اقرأ معي هذه القوال:

قال الخوانساري: (اخاتلفوا في كتاب الروضة الللذي

يضم مجموعة من البواب هل هو أحللد كتللب الكللافي

الذي هو من تأليف الكليني أو مزيد عليه فيمللا بعللد؟)

).6/118(روضات الجنات 

قال الشلليخ الثقللة السلليد حسللين بللن السلليد حيللدر

): (إن كتللابللله1076الكركللي العللاملي المتللوفى (

ًا بالسانيد التي فيه لكللل حللديث الكافي خامسون كتاب

متصللل بالئمللة عليهللم السلللما) (روضللات الجنللات

6/114.(

بينما يقول السلليد أبللو جعفللر الطوسللي المتللوفى (

).له460

ًا) (إن كتللاب الكللافي مشللتمل علللى ثإلثإيللن كتابلل

).161(الفهرست 
ا زيلد عللى ا ملن القلوال المتقدملة أن م يتلبين لن
الكافي ما بين القرن الخامس والقرن الحادي عشللر،
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ًا وكل كتاب يضم الكثير من البللواب، أيالئمة الطأهار عشرون كتاب

أن نسبة ما زيد في كتاب الكللافي طيلللة هللذه المللدةا
 عدا تبديل الروايات وتغيير ألفاظهللا وحللذف%40يبلغ 

فقللرات وإضللافة أخاللرى فمللن الللذي زاد فللي الكللافي
ًا؟ .. أيمكن  ًا؟؟أنعشرين كتاب ًا نزيه  يكون إنسان

وهل هو شخص واحللد أما أشللخاص كللثيرون تتللابعوا
طيلللة هللذه القللرون علللى الزيللادةا والتغييللر والتبللديل

والعبث به؟؟!!
ًا مللن قبللل المعصللوما ونسأل: أما زال الكافي موثإق

الذي ل يخطئ ول يغلط؟؟!!
ًا آخار يأتي بالمرتبللة الثانيللة بعللد الكللافي ولنأخاذ كتاب
ًا أحللد الصللحاحا الربعللة الولللى، إنلله كتللاب وهللو أيضلل
(تلهذيب الحكللاما) للشلليخ الطوسللي مؤسللس حللوزةا
النجف، فإن فقهاءنا وعلماءنا يذكرون على أنه الن (

ًا، بينمللا يللذكر الطوسللي نفسلله مؤلللف13590 ) حديث
الكتاب -كما فللي عللدةا الصللول- أن تلللهذيب الحكللاما

) حللديث، أي ل يزيللد فللي كللل5000هللذا أكللثر مللن (
) حللديث، فمللن الللذي زاد فللي6000الحللوال عللن (

الكتاب هللذا الكللم الهائللل مللن الحللاديث الللذي جللاوز
عدده العلدد الصللي لحلاديث الكتلاب؟ ملع ملحظلة
البليللا الللتي رويللت فللي الكللافي وتلللهذيب الحكللاما
وغيرهما، فل شك أنلللها إضللافات ليللد خافيللة تسللترت
بالسلللما، والسلللما منهللا بريللء، فهللذا حللال أعظللم
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كتابين فما بالك لو تابعنا حال المصللادر الخاللرى مللاذاللتاريخ

نجد؟؟ ولهذا قال السيد هاشم معروف الحسني:
(وضع قصاص الشيعة مللع مللا وضللعه أعللداء الئمللة

ًا:  ًا من هذا النوع للئمة الهداةا) وقال أيض ًا كثير عدد

(وبعد التتبع فللي الحللاديث المنتشللرةا فللي مجللاميع

الحللديث كالكللافي والللوافي وغيرهمللا نجللد أن الغلةا

ًا مللن والحاقللدين علللى الئمللة الهللداةا لللم يللتركوا بابلل

البلللواب إل ودخاللللوا منللله لفسلللاد أحلللاديث الئملللة

)253،لل 165والساءةا إلللى سللمعتهم) (الموضللوعات 

 بذلك الشيخ الطوسي في مقدمة التهللذيبذروقد اعت

فقال: (ذاكرني بعض الصدقاء بأحاديث أصللحابنا ومللا

،وقع فيهللا مللن الخاتلف والتبللاين والمنافللاةا والتضللاد

 ول يسلللم،حتى ل يكاد يتفق خابر إل وبإزائه ما يضاده

 حتى جعللل مخالفونللا،حديث إل وفي مقابله ما ينافيه

ذهبنا) ورغلم حلرص ذلك من أعظم الطعلون عللى م

الطوسي على صلليانة كتللابه إل أنلله تعللرض للتحريللف

كما رأيت.
في زيارتي للهند التقيت السيد دلدار علي فأهداني

):51نسخة من كتابه (أساس الصول) جللاء فللي (ص
ًا ل يكللاد (إن الحاديث المأثإورةا عن الئمة مختلفة جد
يوجد حديث إل وفي مقابله ما ينللافيه، ول يتفللق خاللبر
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إل وبإزائه ما يضاده) وهذا الذي دفع الجم الغفير إلللىالئمة الطأهار

ترك مذهب الشيعة.

ولننظر في القول بتحريف القرآن، فللإن أول كتللاب

نص على التحريف هو كتاب سليم بللن قيللس الهللللي

) فإنه أورد روايتين فقللط، وهللو أول كتللابله 90(ت

ظهر للشيعة، ول يوجد فيه غير هاتين الروايتين.
ولكن إن رجعنا إلى كتبنا المعتبرةا والتي كتبت بعللد
كتاب سليم بن قيس بدهور فإن مللا وصللل إلينللا منهللا
طافلللح بروايلللات التحريلللف، حلللتى تسلللنى للنلللوري
الطبرسي جمع أكثر من ألفي رواية في كتابه (فصللل

الخطاب).

فمن الذي وضع هذه الروايات؟ وبخاصللة إذا رجعنللا

ًا فللي بيللان مللا أضلليف إلللى الكتللب إلى ما ذكرناه آنفلل

وبالذات الصحاحا تبين أن هذه الروايللات وضللعت فللي

الزمان المتأخارةا عن كتاب سليم بن قيس وقد يكون

فللي القللرن السللادس أو السللابع، حللتى أن الصللدوق

) قال: (إن من نسللب للشلليعة مثلللله381المتوفى (

هذا القول -أي التحريف- فهو كللاذب) لنلله لللم يسللمع

بمثل هذه الروايات، ولو كانت موجودةا فعلً لعلم بلللها

أو لسمع.

وكذلك الطوسي أنكر نسبة هذا المر إلللى الشلليعة

كمللا فللي تفسللير (التبيللان فللي تفسللير القللرآن) ط.
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) وأمللا كتللاب سللليم بللن قيللس فهللوله1383النجف (للتاريخ

مكذوب على سللليم بللن قيللس وضللعه أبللان بللن أبللي

عياش ثإم نسبه إلى سليم.

وأبان هذا قال عنه ابن المطهر الحلللي والردبيلللي:

ًا وينسب أصللحابنا وضللع كتللاب سللليم بللن (ضعيف جد

)، (جللامع206قيللس إليلله) انظللر (رجللال الحلللي ص

).1/9الرواةا للردبيلي 

ولما قامت الدولة الصفوية صار هنللاك مجللال كللبير

لوضع الروايات وإلصاقها بالماما الصادق وبغيللره مللن

 هذا الموجز السريع تللبيند بع.الئمة سلما الله عليهم

، ول يعتمللد عليهللا،لنا أن مصنفات علمائنا ل يوثإق بلها

 فكللان،إذ لم يعتن بلها، ولهذا عبثت بلها أيللدي العللدى

من أمرها ما قد عرفت.
والن نريد أن نعرج على لون آخار من آثإار العناصللر

الجنبية في التشيع.
نلها قضية الماما الثاني عشر وهي قضللية خاطيللرةاإ

ًا. جد
لقد تنللاول الخأ الفاضللل السلليد أحمللد الكللاتب هللذا

 الثللاني عشللر ل حقيقللة للله،الماما أنالموضوع فبين 
ول وجود لشخصه، وقد كفانا الفاضل المللذكور مهمللة
البحث في هذا الموضوع، ولكني أقول: كيف يكون له
وجللود وقللد نصللت كتبنللا المعتللبرةا علللى أن الحسللن
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العسكري -الماما الحادي عشر- تللوفي ولللم يكللن لللهالئمة الطأهار

ولد، وقد نظروا في نسللائه وجللواريه عنللد مللوته فلللم
 منهللن حللاملً أو ذات ولللد. راجللع لللذلكواحللدةايجدوا 

)،345)، (الرشللاد للمفيللد 74كتاب (الغيبة للطوسي 
) (المقللالت380(أعلما الللورى للفضللل الطبرسللي 

).102والفرق للشعري للقمي 
وقد حقللق الخأ الفاضللل السلليد أحمللد الكللاتب فللي

 فللأثإبت أنلللهم قللوما،مسألة نواب الماما الثللاني عشللر
من الدجلة ادعوا النيابة من أجل السللتحواذ علللى مللا
يراد من أموال الخمس وما يلقى في المرقللد أو عنللد

السرداب من تبرعات.
ولنر ما يصنعه الماما الثاني عشر المعروف بالقائم

أو المنتظر عند خاروجه:

- يضع السيف في العرب:1
(روى المجلسي أن المنتظر يسير فللي العللرب بمللا
فلللي الجفلللر الحملللر وهلللو قتلهلللم) (بحلللار النلللوار

52/318.(
ًا: (ما بقللي بيننللا وبيللن العللرب إل الذبللح) وروى أيض

).52/349(بحارا لنوار 

ًا: (اتق العرب فإن لهم خابر سوء  أما إنه،وروى أيض

لللم يخللرج مللع القللائم منهللم واحللد) (بحللار النللوار

52/333.(
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قلت: فللإذا كللان كللثير مللن الشلليعة هللم مللن أصلللللتاريخ

عربي؛ أيشهر القائم السيف عليهم ويذبحهم؟؟
ًا ل .. ل.. إن وراء هللذه النصللوص رجللالً لعبللوا دور

ًا فللي بللث هللذه السللموما  ل تسللتغربن مللا داما.خاطيللر
كسرى قد خالص من النار إذ روى المجلسي عن أمير
المؤمنين: (إن الله قد خالصه -أي كسللرى- مللن النللار

).41/4وإن النار محرمة عليه) (البحار 
هل يعقل إن أمير المللؤمنين صلللوات الللله وسلللمه
عليه يقول إن الله قلد خاللص كسلرى ملن النلار، وإن

النار محرمة عليه؟؟

- يهخخدم المسخخجد الحخخرام، والمسخخجد2
النبوي.

روى المجلسي: (أن القائم يهللدما المسللجد الحللراما

حتى يرده إلى أساسه والمسجد النبوي إلى أساسلله)

).282)، (الغيبة للطوسي 52/338(بحار النوار 

وبين المجلسي: (أن أول ما يبدأ به -القللائم- يخللرج

هذين -يعني أبا بكر وعمللر- رطللبين غضللين ويللذريهما

).52/386في الريح ويكسر المسجد) (البحار 

إن من المتعارف عليه، بل المسلللم بلله عنللد جميللع

فقهائنا وعلمائنا أن الكعبة ليس لها أهمية، وأن كربلء

خايللر منهللا وأفضللل، فكللربلء حسللب النصللوص الللتي

 وهللي أرض،ا هللي أفضللل بقللاع الرضنللأوردها فقهاؤ
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الئمة الطأهار  وهللي حللرما الللله،الللله المختللارةا المقدسللة المباركللة

 ول تللدانيها،ورسوله وقبلة السلما وفي تربتها الشفاء

أرض أو بقعة أخارى حتى الكعبة.
وكللان أسللتاذنا السلليد محّمللد الحسللين آل كاشللف

ًا بلهذا البيت: الغطاء يتمثل دائم
ّ عللللوَلكلللربل بلللان

الرتبلللللللللللللللللللللللة
ومن حللديث كللربل
والكعبللللللللللللللللللة

وقال آخار:
ًا بمغناها فماهي الطفوف فطف سبع  

لمكة معنى مثل معناها
دانتأرض ولكنها السبع الشداد لها 

وطأطأ أعلها لدناها
ولنا أن نسأل: لماذا يكسر القائم المسللجد ويهللدمه

ويرجعه إلى أساسه؟

والجللواب: لن مللن سلليبقى مللن المسلللمين ل

يتجاوزون عشر عددهم كما بين الطوسي:
(ل يكللون هللذا المللر حللتى يللذهب تسللعة أعشللار

).146الناس) (الغيبة 
ًا وفللي المسلللمين بسبب إعمال القائم سيفه عموم

ًا. خاصوص

- يقيم حكم آل داود:3
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وعقد الكليني بابا في أن الئمللة عليهللم السلللما إذاللتاريخ

ظهر أمرهم حكموا بحكم آل داود، ول يسألون البينللة
 قللال: (إذا قللاما قللائم آلعبللد اللللهثإللم روى عللن أبللي 

محّمللد حكللم بحكللم داود وسللليمان ول يسللأل بينللة)
).1/397(الصول من الكافي 

وروى المجلسي: (يقوما القللائم بللأمر جديللد وكتللاب

)، (غيبة النعماني52/354جديد وقضاء جديد) (البحار 

154.(

أبو  اللهوقال  ( عبد   :    
     ) ( /( )

.(
        

    ) :       
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 :         

 ) (

/( ) .(
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     .
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الخاتمة

بعد هذه الرحلللة المرهقللة فللي بيللان تلللك الحقللائق

المؤلمة، ما الذي يجب علي فعله؟

هللل أبقللى فللي مكللاني ومنصللبي وأجمللع المللوال

الضللخمة مللن البسللطاء والسللذج باسللم الخمللس

ركب السلليارات الفللاخارةا (!!)أوالتبرعات للمشاهد، و

وأتمتع بالجميلت؟ أما أترك عرض الدنيا الزائل وأبتعد

عن هذه المحرمات، وأصدع بالحق -لن الساكت عن

الحق شيطان أخارس-؟

 بن سلبأ اليهلودي هلو اللذيعبد اللهلقد عرفت أن 

 وفللرق المسلللمين وجعللل العللداوةا،أسللس التشلليع

 بعللد أن كللان الحللب واليمللان يجمللع،والبغضاء بينهللم

ًا ما صنعه أجدادنا، ويؤلف قلوبلهم،بينهم  وعرفت أيض

-أهل الكوفة- بأهللل الللبيت، ومللا روتلله كتبنللا فللي نبللذ

الئمة والطعن بلهم، وضجر أهل الللبيت مللن شلليعتهم

  كما سبق القول، ويكفي قول أمير المؤمنين 

:
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