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مكتب مساحة آية اهلل الفقيه السيد
أبو احلسن محيد املقدّس الغريفي (دام ظله)
النجف األشرف

احلند هلل زبِّ العاملني ّالصالٗ ّالطالو عل ٙضِّٔدىا ذلند ّآلُ الطٔبني الطاٍسًٓ .

بيان حول [مواجهة الشبهات واالحنرافات]
قال تعاىل  :شونُريد أن َننَُنَ على الذين أستُضعفووا

ارض

وعفلعهه أةنعة وعفلعهه العواض

ز

الكصص. 5 /

ّقال تعاىل  :شولقد كتبنا

الزبوض من بفد الذكر أن ارض

ير ها عبادي الصاحلونز احلخ.105/

ال خيؿ ٙعلٔهه أَٓا املؤميٌْ أٌَّ الصاحلني ّاملطتضعؿني مْعْدٌّ بْزاث٘ األزض ّقٔادتَا علٓ ٙد
اإلماو املَدٖ امليتعس (ٍّ ) را ّعد زبّاىٕ منً اخلنالل الععنٔه ّأىَّنُ
الْقت أىَّه مبتلٌْ

نادم الْعند ّلهنً

مطريتَه الدىْٔٓ٘ بامتراٌ عطري تكتضُٔ احلهن٘ اإلهلٔ٘ الختباز الياع

ّاىتناَٜا لٔته التنٔٔص ّالتنرٔص ّالؿسش بٔيَه ّؾل الكاىٌْ اإلهلٕ العادل

ىؿنظ
طاعتَنا

عنلٔ٘ الؿسش ّالتكٔنٔه لٔينال

نلٌ ميَه جصاّ ِٛاضتركاقُ مً الجْاب أّ العكاب ٍّرا اجلصا ٛال ٓأتٕ عً ؾساؽ بل ٍنْ رلناض ملطنريٗ
تتْاىل ؾَٔا عل ٙالياع الهجري مً البالٓا ّالؿنت ّالبدع ّاالسلساؾات الؿهسٓ٘ ّالطلْنٔ٘ نننا قنال تعناىل :
(ولنبلععون ه بشعع م مععن اوععوع واقععون ونقععل مععن ارمععوال وارنوعع
البكسٗ155/

ّمجٔع ذلنو قند ذصنل

والبنععرات وبشععر الصععابرين)

ٌ
بلندىا احلبٔنع (العنسام) ّسلنً ىكنسأ ّىطننع ّىػناٍد نٔنـ أ ّ

املطريٗ البػسٓ٘ تتعسض بنني ذنني ّآخنس ىل اىتهاضنات ّظَنْز بندع ّغنبَات ّاسلساؾنات رلتلؿن٘ ّ نت
مطنٔات نجريٗ ّخصْ اً ؾٔنا ٓتعلل بالعكٔدٗ اليت ٍٕ أضاع اإلمياٌ عيد اإلىطاٌ ّباألخص ؾٔنا ٓتعلل
حبدٓجيا عً العامل اإلضالمٕ ّما ُْٓاجَُ مً ندٓات ّمنؤامسٗ اجلَنات اإلضنتهبازٓ٘ الصناىع٘ ّالداعنن٘
ّاملُسّّج٘ هلرا االسلساف مً أجل متسٓس أٍداؾَه الػٔطاىٔ٘ ّترّٓع ذسنات التردٖ ّاملناىع٘ هله نت
أغطٔ٘ متعددٗ تٍُْه املُػؿلّنني مبػنسّعٔ٘ اإلذنتالل ملنيس الػنعْب احلسٓن٘ ّؾنسض الْالٓن٘ الكطنسٓ٘ علنَٔه
ّباضه الترضس ّاملدىٔ٘ ّعصس العله ّالؿضآ ٛطتعبدٌّ الػعْب ّبرزٓعن٘ تنسّٓخ الدميكساطٔن٘ الٍْنٔن٘
ّالتعددٓنن٘ الؿاضنندٗ ّذسٓنن٘ التعننبري عننً الننسأٖ ٓكننرؾٌْ مننْمَه الننيت تُكطّننه الننبالد اإلضننالمٔ٘ ّتكنند
باألىبٔاّ ٛاألّ ٔاّ ٛالصاحلني ّتتَحه علن ٙالكنسآٌ بادعناَٜه أىَّنُ منً اليصنْمي الكدمين٘ النيت ال تُعنا
مطننتردثات ّمتطلبننات احلٔنناٗ العصننسٓ٘ ّمننا ىل ذلننو مننً النندعاّّ ٚاألباطٔننل الطّننام٘ ّاملننجريٗ للؿنننت
ّاالسلساف ّالصساع

ّتطتػل

ؾاعل٘ لتَدٓه البي ٙالعكاٜدٓ٘

ذلو ضعؿا ٛالعكْل ّأزباب املصنا

ّالعننال ٛلتطنتعنلَه ننأدّات

عامل الؿهس ّاإلمياٌ ّبالتنالٕ ىػنسٍا ّتؿعٔلنَا علن ٙالْاقنع الطنلْنٕ
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تطبٔكنات ميرسؾن٘ ٓيننتخ منً ّزاَٜننا الؿتين٘ ّالؿْضننّ ٙالينصاع ّالصنداو بننني املطنلنني ٍّننرا نا ُٓننيعِؼ
األعدآُّ ٛضعـ قّْ ٗ املطلنني ؾترتنص الػبَات ّالؿنت ّبتدبري مدزّع ّ يَخ عل ٙنل منا ٓندعْا ىل
تكْٓض له٘ الػٔاطني عل ٙاألزض

ّ دٓداً ؾٔننا ٓتعلنل باإلمامن٘ الععنن ٙللنعصنْمني (ّ )منا

ٓتؿسع عيَا مً قٔادات زضالٔ٘ للػعْب مً املساجع السبّاىٔني ّالعلنا ٛالسضالٔني

ّما تُجاز

غأىَه مً

الػننبَات ّاألباطٔننل ألجننل الؿصننل ّالعننصل بننني الكٔننادات ّاجلننناٍري ّذٔيٝننر ٓطننَل علنن ٙالننرٜاب
ّالهالب اؾرتاع الػيه لهْىَا بال زاعٕ ٍّرِ ىتٔح٘ خطريٗ علن ٙالػنعْب اإلضنالمٔ٘ ؾٔحنع أٌ ال
ىيط ٙتلو املنازضات اإلزٍابٔ٘ امليعن٘ مً قبل ضالطني اإلضتهباز

العَنْد املاضنٔ٘ ّذتنْٓ ٙمينا ٍنرا

بػأٌ املعصْمني (ّ )أتباعَه املخلصني مً الكٔادٓني ّالطاٜسًٓ عل ٙخطَه منً املطنازدٗ ّالنتَحري
ّمصادزٗ احلكْم ّالتصؿٔ٘ اجلطدٓ٘ ليؿَه أٌَّ ما ُٓطس بني آّى٘ ّأخس ٚمً غبَات ّاسلساؾات تجريٍنا
ذسنات عكاٜدٓ٘ ّضٔاضٔ٘ ميرسؾ٘ ؾٔنا ختص قضٔ٘ املَندٖ امليتعنس(ٍ )نٕ داخلن٘
بعٔدٗ الصمً مير ما ٓصٓد عل ٙاأللـ ّثالمثا ٜ٘ضي٘ ّلهيَا تتهسز ّتُطتػل
ّمؿسدات مطتردث٘ ّّجنِْ منتػريٗ

ضلطنل٘ تازخئن٘

أشمي٘ متعاقب٘ بعيآًّ جدٓدٗ

ٌ املطنته ًٓ الطػناٗ ّمبختلنـ دٓاىناتَه ّطنْاٜؿَه ّأعنساقَه
أل ّ

ّأٓنندْٓلْجٔاتَه ُٓنندزنٌْ أٌّ املَنندٖ املْعننْد (ُٓ )ػَننهّل اخلطننس األّل علننّ ٙجننْدٍه ّنٔنناىَه
ّمصاحلَه باعتبازِ الكاٜد العاملٕ بكٔادٗ مسنصٓ٘ ّاقعٔ٘ ٓتؿل مجٔع العامل عل ٙاىتعنازِ ّظَنْزِ

آخنس

الصماٌ ننيكر ّرللّص للبػسٓ٘ مً العله ّالطػٔاٌ ُّٓركل العدالن٘ للنعلنْمني ّاملطتضنعؿني نت زآن٘
دّلتُ العاملٔ٘ ّ ٌ نناىْا خيتلؿنٌْ
لػاتَه ذتُٓ ٙكال أىَُّ ُٓطنّ ٙ

تطننٔتُ ( )حبطنع منْزّثَه الندٓا ّاالجتنناعٕ ّاخنتالف

بعض اجملتنعات الػسبٔ٘ بالسجل اخلازم

ذٌ اخلنْف ّاخلػنٔ٘ منً ٍنرِ

الكٔادٗ ٍْ الرٖ دؾنع قنْ ٚاإلضنتهباز العناملٕ للتَٔنأ ّاإلضنتعداد ّاملنازضن٘

مْاجَن٘ اإلمناو ()

ّغً احلسب اإلضتباقٔ٘ علُٔ َّ ِلػَلِ ّتعطٔل ذسن٘ ميا نسُٓ ّلنْ مبكندمات عالمٔن٘ ٌ مل تهنً عطنهسٓ٘
ٍّرا قبل ظَْزِ ؾتعتند الهرب ّالترسٓنـ ّالتضنلٔل لتطنخٔـ قضنٔ٘ اإلمناو املَندٖ (ّ )تْجٔنُ
السأٖ العاو ىل نْىُ ٍّه ّخساؾ٘ ٍرا مً جاىع ّأمنا اجلاىنع ارخنس منً املنؤامسٗ ٍنْ الطنٔطسٗ علنٙ
عكننْل بعننض الينناع مننً خننالل عننسض غننبَات ّأباطٔننل تعتننند تطبٔكننات ؾاضنندٗ ّميرسؾنن٘ عننً اخل ن
اإلضالمٕ الصرٔس ّبدعاّ ٚما أىصل اهلل بَا مً ضلطاٌ نكضنٔ٘ الطنعٕ لتعحٔنل ظَنْز اإلمناو ()
بازتهاب الؿْضّ ٙالؿطاد ّالؿاذػ٘ ّالكتنل ّالصنالٗ عازٓناً ّتَندٓه العتبنات املكدّضن٘ ّغنري ذلنو منً
األباطٔل ّالدعاّ ٚاليت ٓهٌْ العامل بَا ٍدؾاً الضتركام العكاب

الندىٔا ّارخنسٗ ّازتهناب مجنل

ٍرِ الكباٜس ّاملعامل ٍنٕ منً املػالطنات الطؿطنطا ٜ٘ٔالنيت ٓطنخسٌّ بَنا منً عكنْل اليناع ّٓطنتخؿٌّْ
بعكٔدتَه ّ مياىَه ّعباداتَه ألٌَّ تعحٔل ظَْز اإلماو ( )منا ٓهٌْ بالطاع٘ ّالندعاّ ٛالتنَٔند لنُ
باإلعداد اليؿطٕ ّاإلمياىٕ ّاجلناٍريٖ ّالتطلٔرٕ ّلْ ضَناً ننا
الطال ٍّرا ثابت

ىص السّآ٘ ٍّْ نيآن٘ عنً عننْو

املعتكد الطلٔه ذتٓ ٙأذٌ اهلل تعاىل لُ بناخلسّد ّلنٔظ نننا ُٓنسّّد لنُ امليرسؾنٌْ

عننال ٛاإلضننتهباز بننأٌَّ التعحٔننل منننا ٓننته بازتهناب الؿْضننّ ٙاملعا ننٕ ّالؿطنناد ّ غنناعتُ بننني الينناع
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ّالعحع نٔـ أىَّه ُٓبػّنسٌّ العنامل باملَندٖ املْعنْد (ٍّ )نه ٓيرسؾنٌْ

ضنلْنَه ّؾهنسٍه عنً

ميَخ اإلماو ( )؟!!! ؾُْٔقعٌْ أىؿطَه ّارخسًٓ باملَالنو ّاانازم ّالعاقنل ٓؿَنه مبناذا ٓطنتؿٔد
اإلىطاٌ ذا اسلسف لٔهٌْ ضبباً لتعحٔل ظَْز اإلماو ( )؟!!! ؾإىنُ ذا ذصنل التعحٔنل أّ مل صنل
ؾإىُ ّاقع

اإلسلساف ّتلبّظ باجلسمي٘ ّٓػنلُ غضع اإلماو (ّٓ )يال ميُ العكْبن٘ الدىْٔٓن٘ ٌ ظَنس

علٔننُ ّ ارخننسٗ ٓيتَننٕ ىل جَننيه ّبننٝظ املصننري ٍّننرا دلٔننل علنن ٙضننؿُ املُ ندّعني ّضننعـ عكننْهله
ّاسلدازٍه ىل أزذل املطتْٓات اخلُلكٔ٘ ننا أىُّ اضتَاى٘ ّاضتخؿاف بعكْل الياع ّ ازتهاب مجل ٍرا
طاز املخطن الصنَْٔىٕ العناملٕ ضنْا ٛنناٌ املستهنع ّاعٔن ًا لنرلو أّ ّاقعن ًا نت

العنل منا ٓيخسط

التضلٔل ّالتػسٓس باجلَل ثهّ ليعله مجٔعاً أٌَّ اإلماو منا ٓأمس بالطاع٘ ّالدعاّ ٛاخلنري ّالصنال ّٓيَنٙ
عً الؿْضّ ٙاملعصٔ٘ ّالؿطاد ّعنْو الػس ٍّرا ٓهػـ أٓضاً علن ٙأٌَّ ٍنؤال ٛأعندا ٛاإلمناو ()
ُٓخالؿٌْ أّامسِ ُّٓيؿرٌّ رلططناً تندمريٓاً لكْاعند اإلمناو (ّ )أىصنازِ ّٓضنللٌْ اليناع عنً متابعن٘
قاٜدٍه

مطريتُ اإلضالمٔ٘ الصرٔر٘ ّأٓضناً ُٓجبنت رلططَنه ٍنرا أىَنه ال ُٓربّنٌْ اإلمناو (ّ )ال

ٓيصسّىُ بدلٔل رلالؿتَه ألّامسِ ؾال ٓتابعٌْ ؾٔنا أمس مً السجْع
لدٓيَه ّاليابرًٓ للَْ ٚبل

غٔبتُ ىل الؿكَا ٛاألميا ٛاحلناؾعني

ازّا ُٓرازبٍْه ّٓأمسٌّ اليناع بكتلنَه ٍّنرا ؾطناد ننبري

األزض

ّقنند نػننـ اهلل ضننبراىُ عننً ذكٔكنن٘ احلُننع ّّاقعٔتننُ بكْلننُ تعنناىل  :شقننل ٌ نيننته تُربّننٌْ اهلل ؾنناتبعْىٕ
ُٓربننبهُه اهلل ّٓػؿننس لهننه ذىننْبهه ّاهلل غؿننْز زذننٔهز آل عنننساٌ  31 /ؾاحلُ نعِ ٍننْ املتابعنن٘ ّالطاعنن٘
ّاليصسٗ للنعصْو ( ع) ّمً ٓطري عل ٙخطاِ ّال ٓكتصس عل ٙالعاطؿ٘ اإلىطناىٔ٘ نننا أىّنُ لنٔظ

احلنع

رلالؿ٘ أّامس اابْب ّتػسٓعات دٓيُ الطنآّ٘ ّالؿكَا ٛالعدّل أميا ٛعل ٙالدًّٓ ّاإلمتنداد الطبٔعنٕ
للخ السضالٕ

الدعْٗ ّقٔادٗ اجملتنع ّذؿغ اليعاو العاو مبنا تنأمس بنُ الػنسٓع٘ املكدّضن٘ ٍّنرا ثابنت

باليص ّدلٔل العكل .
ننننا أٌَّ مننً ٓندّعٕ أىَّننُ ( املَنندٖ ) أّ ٓنندعٕ الطننؿازٗ عيننُ ٍّننه ُنجُننس عن التننأزٓ لتضننلٔل الينناع
ّالرٍاب بَه بعٔداً عً اإلضالو ّقٔاداتُ الػسعٔ٘ احلكٔكٔ٘ ؾإىُّ ٓكع
ٓكع بُ مً الؿػل ّ ضخسٓ٘ الكدز

لهْىُ ال ميلو

نجري مً األباطٔل باإلضاؾ٘ ىل ما

الذاً ليؿطُ ّال ألتباعُ ّؾاقند الػنٕ ٛال ُٓعطٔنُ

ؾهٔننـ ضٔصننلس العننامل ُّٓكننٔه الدّلن٘ املْعننْدٗ ٍّننْ ال ميلننو العصننن٘ ّال األٍلٔنن٘ ّاالضننتعداد الننراتٕ
للطؿازٗ ؟ !!! ثُهّ أٌَّ اإلماو ( )ال ميْت ذتن ٙمينا األزض قطنط ًا ّعندال نننا ملٝنت ظلنن ًا ّجنْزا
ؾهٔـ احلال باملدّعني أىَه ميْتنٌْ ُّٓكتلنٌْ ٍّنه عصناٗ منسدٗ مل ُٓرككنْا الصنال ألىؿطنَه ؾضنالً عنً
ارخسًٓ ؟!!! ذٌ الدعاّ ٚالباطل٘ ّالػبَات ّالؿنت

ٍرا اجملال نجريٗ ّال ٓطع املكاو تؿصنٔلَا

البٔاٌ املختصس الرٖ ٍْ ترنسٗ ّمْعع٘ لعلَا تيؿع املؤميني ّتطاٍه

ٍنرا

ىػس الْعٕ ّالجكاؾ٘ ّاإل نال

ٍّرِ مطؤّلٔ٘ غسعٔ٘ ّّظٔؿ٘ ذسنٔ٘ مٔداىٔ٘ ملْاجَ٘ اإلسلساؾات تكع عل ٙعناتل العلنناّ ٛاملنبلّػني نننا
عً الصادقني (علَٔنا الطالو)  :ش ذا ظَست البدع ؾعل ٙالعامل أٌ ُٓعَس علنُ ؾإٌ مل ٓؿعنل ضُنلِعَ ىنْز
اإلمياٌز ؾٔيبػٕ عل ٙالدعاٗ ّاملبلػني ّقادتَه أٌ ٓضعْا مْاشى٘
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رٔر٘

األداّ ٛالتبلٔؼ ّالعنل

دلنال ذٔنا ٛالػنعاٜس احلطنٔئ٘ ّالعنسض التنأزخيٕ أّ

دلاالت عنلَه اإلضالمٕ ضْا ٛناىنت

اجملنال

الطٔاضٕ أّ العكاٜدٖ أّ الؿكَٕ أّ الرتبْٖ ىل غري ذلو ؾال ٓصس تػلٔع جاىع ّ ٍنال جاىع آخنس
أّ الػؿل٘ عيُ أّ التكصري

أدا ٛالسضال٘ ؾٔؤدٖ ىل ذداث ثػسٗ أّ ثػسات قد تتطع ضلبٔاً ا ٓيحه عيَا

تؿاقه الْضع ننا ٍْ ذا ل الْٔو ؾإٌَّ

ذلو مطؤّلٔ٘ غسعٔ٘ ّاجتناعٔن٘ ّضٔاضنٔ٘

ضناؾ٘ ىل ٍنرا

ذا مل تته بسدل٘ املْاجَ٘ ّاضتٝصال ٍرِ الؿنت ّالبدع ّاألباطٔنل بأضنالٔع متعنددٗ ميَنا عكند اليندّات
ّاملننؤمتسات العلنٔنن٘ التصننرٔرٔ٘ ّ
االسلساؾات ّبجَا ّىػسٍا

ننداز الهتننع ّالدزاضننات ّالبٔاىننات اجملاىٔنن٘ ّاملدعْمنن٘ ملعاجلنن٘

العامل ّمْاجَ٘ املند الصنَْٔىٕ العناملٕ لترسٓنـ خطنْط اإلضنالو الؿهسٓن٘

ّّضع ذصاى٘ للنؤميني خبلل الْعٕ ّالتجكٔـ ّاالزتباط الصنرٔس ؾنإٌَّ
باهلل ضٔطال غسٍّا اجلنٔع

الدىٔا ّنرا الطؤال عيَنا

التطنامس ّالتكصنري ّالعٔناذ

ارخنسٗ قنال تعناىل  :شواتقعوا فتنعة ال تُصعيبَن

الذين ظلنوا من ه خاصة واعلنوا أن اهلل شديد الفقابز األىؿال . 25 /
ّعل ٙاحلهْم٘ أٌ تسع ٙغعبَا ّتسؾع عيُ العله ّ كل لُ العدال٘ ّتنْؾس لنُ ؾنسمي عننل متهاؾٝن٘
ّضبل العٔؼ الهسٓه ألٌّ احلسماٌ ّالعله مً ارؾات املَله٘ ّمً األضباب اليت قد تدؾع باإلىطاٌ ىل
االسلساف الؿهسٖ ّالطلْنٕ ّ ٌ ناٌ ٍرا االسلساف غري م ّز هله غسعاً ّعكالً .
أَٓا األذبَّ٘ اتكْا اهلل ّاذرزّا الؿ نت ّالبدع ّاالسلساؾات الؿهسٓ٘ ّالطلْنٔ٘ اليت متس علٔهه نكطع
اللٔل املعله

ّذصِّيْا أىؿطهه ّأٍلٔهه بالْعٕ ّالعلنه ّالجكاؾن٘ اإلضنالمٔ٘ ّمتابعن٘ املساجنع السبّناىٔني

ّالعلنا ٛالسضالٔني ّابتعدّا عً داٜسٗ الػبَات ّالؿنت ّالضالل٘ ؾإٌَّ
ّزلاٗ لهه

الدىٔا ّارخسٗ ّعلٔيا مجٔعاً متابع٘ ّظٔؿتيا الػسعٔ٘

اإلبتعاد عيَا ضنالم٘ لندٓيهه

عصس الػٔب٘ منً االىتعناز ّالصن

املكسّىنناٌ بالنندعا ٛبننالؿسد لتعحٔننل ظَننْز اإلمنناو (ّ )الطاعنن٘ ّالعنننل ل ضننالو ّالتنَٔنند لعَننْزِ
ّاإلعداد الالشو لرلو عل ٙاملطتْ ٚاليؿطٕ ّالكاعدٗ اجلناٍريٓ٘ مً األىصاز ّغريٍا ا تتطلبنُ اليصنسٗ
الػسعٔ٘ الصادق٘

ّٓيبػٕ العله أٌَّ ظَْز اإلماو ( )ال خيؿن ٙعلن ٙأذند منً العناملني ألٌَّ الصنٔر٘

ذني ظَْزِ ٓطنعَا العنالِه ّاجلاٍنل ّاأل نه العندّ ّالصندٓل ّ ذنال الينْو ّالٔكعن٘ ّاىهػناف
العالمات ّاخلطابات بػهل جلٕ للحنٔنع ّال تناد ذٔيٝنر ىل جَند ننبري

ال نٔنـ
معسؾن٘ ذلنو ّ ّ

ميهننً أٌ تننته احلحّنن٘ علنن ٙالينناع أمجعننني ؟ !!! ذٌ ال تيخنندعْا بَننرِ الصننٔرات الباطلنن٘ اجلْؾنناٛ
ّاضرتغدّا بعكلهه ّدٓيهه ّباملساجع السبّاىٔني ّالعلنا ٛالسضنالٔني ّنْىنْا منع الصنادقني ّىطنأل اهلل
ل اللنَه علن ٙضنٔدىا ذلنند
ب العناملني ّ ن ِّ
تعاىل ذطً العاقب٘ ليا ّلهنه ّآخنس دعْاىنا أٌ احلنند هلل ز ِّ
ّعل ٙآلُ الطٔبني الطاٍسًٓ ّعحِّل اللنَّه ؾنسد ّلٔنو احلحّن٘ بنً احلطنً (ّ )اجعلينا منً أىصنازِ
ّأعْاىُ ّالرابّني عيُ ّالطالبني بجأز جدِّ احلطني (ّ )املطتػَدًٓ بني ٓدُٓ آمني زبِّ العاملني .

4

