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 بِسْنِ اهلل الرَّحْوَيِ الرَّحُِنْ
 

سَلَامٌ ػَلًَ السّهْرَاءِ السَّاهِرَة وَأَبُِْهَا وَػَلُِِّهَا الؼَالٍِ  ،سََُّدةِ الدًَُُّْا وَاِخِرَةسَالمٌ ػَلًَ فَاطِوت 

 ... سَلَامٌ ػَلًَ بَمَُِّتهَا الؼُظوًَ وَآََتها الظَّاهِرَة ،وَػِتْرَتِها الطَّاهِرَة

  

 تُسَهِااخلاحلَلَمَتُ  ... زَهرائُُّىى
 

 ... بَمَُّت اهلل وَاذلَىَي زَهْرَائٍِ زَهْرَائُُّىىَ ًَحْيُ ََا

 ... زَهْرَائُُِّىىَ ًَحْيُ ََا أُمَّ احلُسَنيِ والؼُمُىلُ بَُؼَتٌ وَتَسْلُِنٌ وَاًْتِظَارُ

 ... زَهْرَائُُِّىىَ ًَحْيُ ََا أُمَّ احلُسَنيِ وَالمُلُىبُ هَىَدَّةٌ وَدُهُىعٌ وَثَارُ

 ... كَرْبَلَائٍِزَهْرَائُُِّىى ًَحْيُ وَالؼِشْكُ 

  ... زَهْرَائُُّىىَ ًَحْيُ وَاذلَىي واذلَىي زَهْرَائٍِ
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 ىىـــزَهْرَائُِّ

 اخلَاهِسَتُ احلَلَمَتُ
 

َمة نبدُأ الربنامج ِبعباراٍت ِمن وصيَِّة العقل واحلكَمة ِمن وّصيِة إمامنا ُموسى ابِن  ،كما يف احللقات ادلتقدِّ
وصلنا يف احللقِة ادلتقدِّمة إىل قوِل اإلماِم عليِو  ،جعفر صلواُت اهلِل وسالُمو عليهما ذلشام ابِن احَلَكم

َره -:السَّالم وِل وُخالصِة القَ  - يَا ِىَشاْم ِإنَّ الَعاِقل الَِّذي ال َيْشُغُل الَحََلُل ُشْكَره وال يَ ْغِلُب الَحَراُم َصب ْ
إنَّ العاقَل ال َتشغُلُو ُشؤون احلياِة ادلختلفة الَّيت عّنوهنا اإلماُم عليو السَّالم باحلالل، الشُّؤون ادلختلفُة الَّيت 

  .دُيارُسها اإلنساُن يف حياتِو اليوميَّة خارَج دائرِة الواجبات الشرعيَّة والـُمحرََّماِت الشَّرعية
 ،فكثرُة ىذِه الشُّؤونات واىتماُم اإلنساِن هبا كثًنًا إىل حدٍّ بعيد ،ٌن الشَّرعيبعبارٍة أخرى خارَج دائرِة التَّقن

والكالُم عن الُشكِر ليس ُشكراً  .جتعُل اإلنساَن غًَن متَحسٍِّس لنعمِة َواليِة إمام زمانِنا عليو فيذىُب الُشكرَ 
 ،شعاُر اإلنسان بعظَمة النِّعمة عليواحلديُث ُىنا عن الُشكر ىو است ،ُشكُر األلفاِظ شيٌء َحَسن ،باأللفاظ

 .استشعارُُه بعظمة النِّعمة ىو ىذا الُشكر ،بعظَمة نعمة الَوالية عليو
ترمجة الشُّكر بالقوِل  ،اإلنساُن حٌَن يستشعُر عظَمَة نعمِة إمام زمانِنا ُىنا يبدُأ الشُّكر حيتاُج إىل ترمجةٍ 

اإلنساُن دُياِرُس ُشؤون حياتِو وذلك أمٌر طبيعٌي  - الَحََلُل ُشْكَره إنَّ الَعاِقل الَِّذي ال ِيْشُغلُ  - وبالَعَمل
ًا لكن أْن يتحوََّل احلالُل إىل إلٍو يُهيمُن على حَياة اإلنسان حَّتَّ وإْن مل يُعِطِو ىذِه الصَِّفة فهو حبسِب  جدَّ

وكيَف تـُْعَبد وُتطَاع ما  ،اجلهُة الَّيت ُتطَاع ،ْعَبداإللو اجلهُة الَّيت تُـ  ؟ما ادلراُد ِمن اإللو !الواقع اخّتَذ ِصفة اإللوىية
إنَّ الَعاِقل  - مَل َتُكن ىي الَّيت أخذت احليـََّز األكرب أو أخذت احليـَِّز ُكلَُّو يف ِفكر اإلنساِن وذىنِو وإدراكوِ 

َره  وأعتقد العبارة واضحة ال حتتاج إىل كثًِن بيان. - الَِّذي ال ِيْشُغُل الَحََلُل ُشْكَره وال يَ ْغِلُب الَحَراُم َصب ْ

حٌَن نتحدَّث عن ىوى  - يَا ِىَشاْم َمْن َسلََّط َثََلثًَا َعَلى َثََلث َفَكأنََّما َأَعاَن َىَواُه َعَلى َىْدِم َعْقِلو
واتِو وىذا ادلعىن ىو رغبُة اإلنساِن يف َشه :اإلنسان ادلعىن الـُمرتكز يف ثقافتنا الّدينيِة الشِّيعية عن اذلوى

اذلوى األخطر ىَو اذلوى الَّذي  ،ولكنَّ األحاديَث ِحٌن تتحدَّث تتحدَّث عن اذلوى األخطر ،صحيح
ا معزولٌة عن الِعرتِة  ،األحاديث تتحدَّث عن ىذا اذلوى !خُياِلُف َىوى إماِم زمانِنا لكنَّ الثَّقافة الـُمخاِلَفة ألهنَّ

تشرحُو وترتمجو وتفّسره بعيدًا عن اإلمام الَّذي ىو الّديُن وأصُل  ،حُو وُترتمجوُ الطَّاىرة فُكلُّ شيٍء ِحٌن تشر 
أنَّ مراجعنا وُعلماَءنا  :ألنَّنا يف ثقافِة الِعرتِة الطَّاىرة والَّيت ىي بعيدٌة عن واقعنا الشِّيعي لسببِ  ،الّدين

عيدًا عن العرتِة الطاىرة و كذلك خطباؤنا  فـََفِهموا األحاديث وشرحوىا ،وُمفّكرينا تأثَّروا بالِفْكر ادلخالف
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فـَُفسَّرت وْفقًا للَمقاييس وللذَّوق ادلخالِف  ،على ادلنابر وفضائياتُنا بيَّنوىا كذلك بعيدًا عن العرتِة الطاىرة
أنَّ الدَّين وأصُل  (وىو األصل)ِمن دوِن ُمراعاِة اجلانب الَعقائدي  .ألىل البيت اعتمادًا على الُّلغِة فقط

وبالتَّايل البُدَّ أْن نفهم  ،لّديِن ىو اإلمام صلواُت اهلِل وسالُمو عليو كما يقول صادُق العرتِة األطهرا
 ادلصطلحات وأنَّ نفهَم ادلعاين وأنَّ نفهم احلديث وفَقاً ذلذا الّسياق وفقاً ذلذا الذَّوق.

بعد أْن  .اذلوى الَّذي خُيالُف َىوى اإلمام ؟ىوىً  أيُّ  ،أعاَن ىواه - َفَكأنََّما َأَعاَن َىَواُه َعلى َىْدِم َعْقِلو
يَا أميَر المُؤِمنين  -:أحُد أصحابِو قاَل لوُ  ،وانتصَر َجيُش أمًن ادلؤمنٌن على النَّاكثٌن ،انتهْت فتنُة اجلَمل

 ؟فماذا قال لُو سيُِّد األوصياء - وَدْدُت أنَّ َأِخي ُفَلنًا َكاَن َشاِىَدنا لِيَرى َما َمنَّ اهلُل َعَليَك ِبِو ِمْن َنصر
قَاَل اإلماُم َصَلواُت اهلِل َعَليو فَ َقد  ،قَاَل نَ َعم - ؟ىْل َىواُه مَع َىواي - َأَىوى َأِخيَك َمَعَنا -:قَاَل لوُ 
 َحاِم النَِّساءَولَقد َشِهَدنَا ِفي َعْسَكرِنَا الَيوم َأقْ َواٌم ِفي أْصَلِب الرَِّجاِل وَأرْ  - كاَن حاضراً معنا  - َشِهَدنا

وصيَُّة العقِل والُعقالء وصيَُّة احلكمِة  ،ىو ىذا اذلوى الَّذي تتحدَُّث عنو ىذِه الوصيَّة ؟أىوى أخيك معنا -
 واحُلكماء. 

ُىناَك  - َمْن َأْظَلَم نُ ْوَر ِفْكرِِه ِبُطوِل َأَمَلو ،َمْن َسلََّط َثََلثًَا َعَلى َثََلث َفَكأنََّما َأَعاَن َىَواُه على َىْدِم َعْقِلو
ُذرَوة األَمر وِسَناُمُو  - ألنَّ ذروة األمر ؛نُوُر ِفكٍر عنَد اإلنسان ونوُر الِفكِر ىذا ىو نوُر معرفِة اإلمام

كما يقول إمامنا الباقر   - عْد َمْعرِفَِتووِمْفَتاُحو وبَاُب األشَياء وِرَضا الرَّْحَمن تَ َباَرَك وتَ َعاَلى الطَّاَعُة ِلإِلَماِم بَ 
اإلنساُن  - َمْن َأْظَلَم نُ ْوَر ِفْكرِِه ِبطُوِل َأَمَلو - صلواُت اهلِل وسالُمو عليو واحلديُث يف الكايف الشريف

عن  احلديُث عن طوِل األمل ليس َحديثاً  ،وتِلَك قضّيٌة طبيعيٌة يف حياة اإلنسان ،بطبيعتِو يهتمُّ دلستقبِل أمرهِ 
ا أُنّبُو إىل َىذِه القضيَّة ألينِّ أوّجُو حديثي إىل شبابنا ِمن أبنائي وبنايت ،اىتماِم اإلنساِن مبستقبلو  .وإَّنَّ

خصوصًا أنتم الَّذين  ،خصوصًا لكم معاشر الشَّباب ،االىتماُم بادلستقبِل والتَّخطيط للُمستقبِل أمٌر ُمهم
 ،التَّخطيط للمستقبِل أمٌر مهم ،يف الّدراسات الُعليا ،يف اجلامعات ،ياتتُواصلوَن ِدراسَتكم إْن كان يف الثَّانو 

بْل إنَّ التَّخطيط للُمستقبِل ىو ُجزٌء ِمن التَّدبًِن الَّذي ُىو جزٌء  ،وال يتعارُض مَع العقيدِة السَّليمِة بإمام زمانِنا
ُحسُن التَّدبًِن ىو ُجزٌء ِمن أجزاِء  .ِمن العقِل ادلمدوح يف كلماِت ادلعصومٌن صلواُت اهلِل وسالُمو عليهم

وُجزٌء ِمن  ،بل ىو انعكاٌس عملّي لسالمة عقِل اإلنسان حينما حُيِسُن اإلنساُن تدبًن أمورهِ  ،العقِل ادلمدوح
 لكنَّ الشَّيَء السَّليب يف عمليَّة التَّخطيط للُمستقبل ىو أْن يتحوَّل ،إحساِن التَّدبًِن ىَو التَّخطيُط للُمستقبل

أيُّ شيٍء يف حياة اإلنسان إذا حتّول إىل إلٍو وصاَر  ،وليس ادلستقبل فقط ،ادلستقبُل إىل إلٍو لدى اإلنسان
شريكًا للمعصوِم صلواُت اهلِل وسالُمو عليو يف االىتماِم وأخَذ مساحًة يف القلِب ُيشارُِك اإلماَم صلواُت اهلِل 

  !رٍض ُعَضالوسالُمو عليو يتحوَّل حينئٍذ إىل طاّمٍة وإىل م
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طوُل األمل ىو انتظاُر ادلستقبِل ولكن بشكٍل جيعُل  ،فحينما تأيت األحاديُث تتحدَُّث عن طُوِل األمل
 ،حبيث جيعُل ِمن حياتِو أْمرًا َموقوفًا لتحقيق ُمستقبلوِ  ،بكل ما ديلك ،اإلنسان مشدودًا بكلِّو بكل تفكًنهِ 

 .القَتُو مع إمام زمانوِ ىذا األمُر يـُْفِسُد على ادلؤمِن عقيدتُو وع
التَّخطيُط  .االىتماُم بادلستقبِل من ُحسِن التَّدبًن والتَّخطيط للُمستقبِل بشرط أْن يكون ختطيطيًا سليماً 

حنُن ال نستطيُع أْن حُنقَِّق ما نُريد  ،للمستقبِل البُدَّ أْن يكون َمبنيَّاً على أموٍر واقعية ال على اخلياِل واألمنيات
األمنياُت ال .بناًء على رغبات ،بناًء على خياالت ،يف ُمستقبِل أيّامنا ويف ُمستقبِل حياتنا بناًء على أمنيات

ما ىي ادلواىب الَّيت  ،ما ىي اإلمكانيات الَّيت َّنتلُكها ،البُدَّ أْن ندرس وأْن نعرَف إمكانياتنا ،تتحقَّق
يف  ؟ما ىي ادلساحُة والُفسحُة ادلتوّفرة يف البيئِة الَّيت نعيُش فيها ؟ما ىي احلريَُّة الَّيت َّنتلكها يف حياتنا ،َّنتلُكها

فعلى اإلنسان  ،بعض األحيان ديتلُك اإلنسان اإلمكانيات وادلواىب ولكنَّ الُفَسحة ادلتوفرة لديِو تكوُن ضّيقة
وعلى أساسها  ،بٌن احلريّة ادلتوفرة وبٌن الُفسحة ادلبذولة للحركةو  ،أْن يوازن بٌن اإلمكانيات وبٌن ادلواىب

ا يكون  .وعلى أساس ذلك خُيّطُط للُمستقبل ،يتصرَُّف اإلنسان يف حركتِو للُمستقبل التَّخطيط للمستقبل إَّنَّ
أْن نتحرَّك يف إذا جتاوزنا يف ختطيطنا الـُمْمِكن ادلتوفر لنا أو الَّذي نستطيع  ،حبسب اإلمكان حبسب الـُممكن

وحٌن نقُع يف التَّخبُّط لن نصل إىل  ،إذا جتاوزنا ادلمكن وقعنا يف التَّخبُّط ،ويف فسحتوِ  ،ويف ساحتوِ  ،بيئتوِ 
 نتيجٍة سليمة.

إذا  - َمْن َأْظَلَم نُ ْوَر ِفْكرِِه ِبطُوِل َأَمَلو ،َمْن َسلََّط َثََلثًَا َعَلى َثََلث َفَكأنََّما َأَعاَن َىَواُه على َىْدِم َعْقِلو
واحلديث عن نُور الِفْكر ىو نُور معرفة إمام  .صار ادلستقبُل ىو الشُّغل الشَّاغل فإنَّ الِفْكَر السَّليم سينطفئ

لنَّحو اإلجيايب ال با ،سينطفئ ألنَّ طول األمل بالنَّحو السَّليب ال بالنَّحو اإلجيايب الَّذي حتدَّثُت عنو .زمانِنا
ِمن دوِن األمل لن نستطيَع أْن  ،ألنَّ األمل شيٌء ضرورٌي يف حياتنا ،يُقال لُو األمل ،يُقال لُو طوُل األمل

ا ال  ،األمور ستنقلب بشكٍل معكوس ،لكن حٌَن يتَغوَُّل ىذا األمل فيطول ويطول ،نُواِصَل حياتنا رمبَّ
يف مستوى العالقِة بإمام  ،ولكن يف ادلستوى العقائدي ،ِو اليوميةيستشعُر اإلنساُن ذلك االنقالب يف حيات

ألنَّ العالقَة مع إمام زمانِنا مبنيٌة على ىذِه  ؛زماننا الَّيت ىي ِديننا وأصُل ديننا سيحدُث شرٌخ واضٌح كبًن
 .القاعدة

 - اْلَمْنزَِلِة ِعْنَدَك يَا اْبَن َرُسوِل اهللَما ِلي ِمَن  -:ىذا الَّذي سأل اإلمام الّرضا صلواُت اهلِل وسالُمو عليو
انظُْر ِإَلى قَ ْلِبك َما ِلي أَنَا ِمن الَمْنزَِلِة ِعْنَدَك ِفي  :قَاَل َلوُ  - ؟فماذا قال لو إمامنا الثَّامن صلواُت اهلِل عليو

 ،، ىكذا جتري األمور مبيزاِن الَعدالةِ وىذا ىو ادلنطُق احلكيم - َلَك ِمَن اْلَمْنزَِلِة ِفي قَ ْلِبي ِبَقْدرَِىا ،قَ ْلِبك
 ،ىكذا تكوُن األمور فبقدِر ما يف قلوبنا إلمام زمانِنا ،ومبيزاِن الُّلطِف والكرامة ،ومبيزاِن الوفاء ،ومبيزاِن احلكمةِ 
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 يكوُن لنا بقدِر ذلك يف قلِب إمام زمانِنا.

فضوُل الكالم ىو شيء موجود  - ِئَف ِحْكَمِتو ِبُفُضْوِل َكََلِموَوَمَحا َطَرا ،َمْن َأْظَلَم نُ ْوَر ِفْكرِِه ِبطُوِل َأَمِلو
وسائر العالقات الَّيت  ،العالقات االجتماعية والثَّقافة ادلوجودة حولنا ،ال نستطيع أْن نتخلَّص منو ،يف حياتنا

فضول  ؟من فضول الكالمما ادلراد  ترتبط حبياتنا اليوميَّة ُجزٌء منها َيدخُل فيِو ُفضوُل الكالم َرْغمًا عنَّا.
َيدخُل فيو الكالُم الَّذي خيرُج فيو اإلنساُن  ،َيدخُل فيو الكالم السَّيئ ،الكالم يدخل فيو الكالُم الفاحش

فضول الكالم األحاديث التَّافهة الَّيت ال فائدَة  ،عن األدب االجتماعي ،عن األدب اأُلسري ،عن األدب
. .فضوُل الكالم لُو مصاديق كثًنة يف حياتنا ،بِو وحنُن جاىلون مبا نتكلَّمكالٌم نتكلَُّم   :فضوُل الكالم ،فيها

يف بعض األحيان ال ضرورة للكالم ولكنَّ اإلنسان حُياول أْن يتكلَّم مع أي شخٍص كان وبأي طريقة يُريد 
قيقًة أْن ََنُلَص ِمن وال دُيكننا ح ،فلفضوِل الكالم ُصور كثًنة ومصاديق كثًنة يف حياتنا اليوميَّة ،أْن يتكلَّم

ولكن على األقل أنَّ اإلنسان ال جيعل دائماً فضول  ،فضول الكالم ىو ُجزٌء ِمن حياتنا اليوميَّة ،ىذِه القضّية
الكالم ىو الـُمسيطر يف حياتِو الـُمسيطر يف حديثِو ال جيعل فضول الكالم تأخذ ىذِه الفضول ادلساحة 

 الواسعة يف حياتِو ويف اىتماماتِو.

ىي النَّتائج ادلستخلصة من  ؛طرائُف احلكمة دُيكن أْن أوضحها هبذا التَّعبًن ؟طرائُف احلكمة ما ادلراد منها
من ِخالِل ادلمارسات اخلاطئة الَّيت بعد ذلك يستنتُج منها  ،من خالل جتربة اإلنسان ،خالِل ثقافة اإلنسان

احلكمة ىذِه إذا انشغَل اإلنسان بفضول الكالم  طرائفُ  .ىذِه ىَي طرائُف احلكمة ،فوائد ومنافع يف حياتوِ 
اإلنسان يستخرج  .أو ال يستنتج ىذِه احِلَكم ِمن خالل جتاربِو وأخطاءِه وإصاباتوِ  ،إمَّا أْصاًل ال يستشعرىا

واخلطأ أيضاً  ،الصَّواب ُتستخرُج منُو احلكمة ،ومن خالل خطئِو أيضاً  ،احلكمة ِمن خالل َصوابِو أيضاً 
إذا كاَن اإلنسان يف أكثِر أوقاتِو مشغواًل  - َوَمَحا َطَراِئَف ِحْكَمِتو ِبُفُضْوِل َكََلِمو - منو احلكَمةُتستخرُج 

احلكَمة ىي نوٌع ِمن أنواع  .فإنَّ احلكمة سُتمحى ال يبقى رلاٌل لالعتبار ،بتوافو األمور ،بتوافِو الكالم
نتيجة العمل هبذا  ،اإلنسان مثل جهاز ادلوبايل حينما تنتهي طاقة جهاز ادلوبايل نتيجة ادلكادلات ،الطَّاقة

 ،ال يستطيع اإلنسان أْن يستعمَل ىذا اجلهاز لعدِم وجوِد طاقٍة فيو ،اجلهاز وتنتفي وتنتهي طاقتُو الكهربائية
فال تبقى  ،يف توافِو األمور ،يف فضوِل الكالمعقلُو إذا ما َصَرف طاقـََتُو  ،. اإلنساُن قلبوُ .اإلنساُن كذلك

ىناك طاقٌة يف ىذا العقل يستطيع أْن يتواصل هبا مع احلقائق احمليطة بِو أو مع احلقائق الَّيت ديتلكها نفُس 
فضوُل الكالِم فايروس لُو ُقدرة ىائلة على أْن ديحو  .ويُعيد النَّظر ،ويُطيل التدبُّر ،فُيطيل الفكرة ،العقل
 َف احلكمِة من عقِل اإلنسان.طرائ

َرتِِو ِبَشَهَواِت نَ ْفِسو َفَكأنََّما َأَعاَن َىَواُه َعَلى َىْدِم َعْقِلو ىذا  ،ِحٌن ينشغُل بشهواتِو دائماً  - َوَأْطَفَأ نُوَر ِعب ْ
 ،شهوات لإلنسانِ  ،شهوات اإلنسان جزٌء ِمن حياتِو الطَّبيعية ،ال يعين أنَّ اإلنسان ال يُعطي رلااًل لشهواتوِ 
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شهوات اإلنسان  ،وشهوات اإلنسان كثًنة ليست زلدودًة بنوٍع معٌنَّ  ،لإلنسان َرَغبات البُدَّ أن يُنفَِّس عنها
الشَّهوات اجلسدية أيضًا على  ،الشَّهوات النَّفسية على أحناء ،ومنها ما ىو نفسيٌ  ،منها ما ىو َجَسديٌ 

فِحٌَن يأيت احلديث عن  ،ُجزٌء ِمن شخصيتنا اإلنسانية ىو الشَّهوات ،وىي جزٌء من الطَّبيعة البشريَّة ،أحناء
 ،شهوات اإلنسان جزٌء من حياتوِ  ،ىذا الكالُم ليس منطقياً  ،الشَّهوات ىنا ال يعين أنَّ اإلنساَن يُلغي شهواتوِ 

ي سُيْطِفئ نُور لكن أْن تكون الشَّهوات ىي الَّيت تشغل ادلساحة األكرب يف اىتمامات اإلنسان ىو ىذا الَّذ
أنَّ اإلنسان يعترب بأحواِل الَّذيَن  ،ىو حتسُّس اإلنسان مبعاين احلكمة ِمن حولو :الِعربَة واالعتبار .الِعربَة
نيا وبالتَّفاصيل الكثًنة ،بأحوال الَّذين سبقوه ،حولو وعن  ،احلديث حَتدَّث عن نُور الِفْكر .بأحوال الدُّ

وألْن ُتطفأ  فإذا ما تعرَّضت ألْن دُتحى ،ىذِه ىي مكونات عقِل اإلنسان وعن نور الِعربَة ،طرائف احلكمة
  .وُدنْ َياه َوَمْن َىَدم َعْقَلُو َأْفَسَد َعَليِو ِديْ َنوُ  - فإنَّ العقل سُيهدم حينئذٍ  ،أنوارىا

 بقيَّة احلديث إْن شاء اهللُ تعاىل تأتينا يف احللقة القادمة يف يوم اجلمعِة القادم.
* * * * * * * * 

البلُد األّول  ،يف الكايف الشَّريف الرَّوايُة عن الـُمفضَّل وحديثُنا يف ىذا اجلزِء ِمن الربنامج يف اجلغرافيا ادلهدويَّة
العراق. ِمن األحداث ادلهّمِة الَّيت حتدَّثت عنها أحاديُث أىل بيت العصمة ىذِه الروايُة الَّيت مرَّ ذكرىا يف 

َلم  :قَالَ  - الّروايُة يف الكايف عن الـُمفضَّل ابِن ُعمر ،احللقات الـُمتقدِّمة  ُكْنُت ِعْنَد أَبي َعبِد اهلل َعَليِو السَّ
 يعين أراد حبديثِو غًني - َوِعْنَدُه ِفي اْلَبيِت أُنَاٌس َفظَنَ ْنُت أَنَُّو ِإنَّما َأرَاَد ِبَذِلَك َغْيِري - إمامنا الّصادق -
َماَت  :َحتَّى يُ َقال - لََيخِمَلنَّ أمرهُ  - َولََيْخِمَلنَّ َىَذا ،ِغيَبنَّ َعْنُكم َصاِحُب َىَذا اأَلْمرأَما واهلِل لَيَ  :فَ َقالَ  -

ِفيَنُة في َأْمَواِج الَبْحر ،َىَلك ِفي أيِّ واٍد َسَلك ال يَ ْنَجو إالَّ  - دتيُل دييناً وََشاالً  - َولَُتَكفَُّئنَّ َكَما ُتَكفَّأُ السَّ
َولَُترفَ َعنَّ ِاثْ َنَتا َعَشَرة رَايًَة ُمْشَتبَ َهة ال يُْدَرى  ،َمْن َأَخَذ اهلُل ِميثَاَقُو وََكَتَب اإِلْيَماَن ِفي قَ ْلِبو َوأَيََّدُه ِبُروٍح ِمْنو

ُجِعلُت ِفَداك َكيَف ال أَْبِكي  :فَ ُقلتُ  ؟َما يُ ْبِكيَك يَا أَبَا َعْبِد اهلل :فَقالَ  ،فَ َبِكيتُ  :قَالَ  ،أيٌّ ِمْن َأيّ 
ةٌ بَ َهة ال يُْدَرى أيٌّ ِمْن َأيّ َوأْنَت تَ ُقول ِاثْ َنَتا َعَشَرة رَايًَة ُمْشتَ   - نافذة صغًنة - ، قَاَل َوِفي َمْجِلِسِو ُكوَّ

ْمس، َفقالَ تَ  َنٌة َىِذهِ  :ْدُخُل ِفيَها الشَّ  :فَ ُقلتُ  - ؟الِل ىذِه الُكّوةأبيـََّنٌة ىذِه الّشمس الَّيت تبدو ِمن خ - أَبَ ي َّ
مسَأمْ  :قَالَ  ،نَ َعم  .ُرنا أبْ َيُن ِمْن ىذِه الشَّ

ريف ُة في ىذِه الّرواية في ىذا الحديث الشَّ  : المطالُب المهمَّ

ال يَ ْنَجو إالَّ َمْن َأَخَذ اهلُل ِميثَاَقُو وََكَتَب اإِلْيَماَن ِفي  - ؟يف النَّاجي الَّذي ينجو َمن ىو :ادلطلب األّول
 .الَّذي ينجو من أخَذ اهلل ميثاقو وكتَب اإلدياَن يف قلبو وأيَّدُه بروٍح منو ىذا أّوالً  - قَ ْلِبو َوأَيََّدُه ِبُروٍح ِمْنو

َتشَبُو احلّق من  ؛ُمشتبهة - ْشَتبَ َهة ال يُْدَرى أيٌّ ِمْن َأيّ ِاثْ َنَتا َعَشَرة رَايًَة مُ  - ادلشكلةُ  ؟ادلشكلُة أين :وثانياً 
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إْن كان يف  :ىي تشبُو احلّق ِمن جهةٍ  ،وىي راياٌت تتشابُو تتقاربُ  ،جهة وتشبُو الباطل من جهة ثانية
 يف إّدعاءاهتا يف كّل ما يتعّلُق بوضعها. ،يف ِفْكرىا ،يف شعاراهتا ،ُرموزىا

مس - قوُل اإلمام الصَّادق صلواُت اهلِل وسالُمو عليو :النُّقطة الثَّالثة قْطعًا ىذا  - َأْمُرنا أبْ َيُن ِمْن ىذِه الشَّ
ال يَ ْنَجو إالَّ َمْن َأَخَذ اهلُل ِميثَاَقُو وََكَتَب اإِلْيَماَن  - للَّذي ينجو ؟دلن ؛أمرُنا أبٌُن من ىذِه الشَّمس :ادلعىن

وكتَب اإلدياَن يف  ،فأمُر آل زُلَمٍَّد أبٌَنُ ِمْن الشَّمس ذلذا الَّذي أخذ اهلُل ميثاقو - ْنوِفي قَ ْلِبو َوأَيََّدُه ِبُروٍح مِ 
دلاذا  ،لو كاَن األمُر أبٌَن من الشَّمس ذلؤالء ،وإالَّ ليس لقاَدة ىذِه الرَّايات وألتباعهم ،قلبو وأيَّدُه بروٍح منو

! فإذًا ىذا ادلعىن أمرنا أبٌَنُ ِمْن ىذِه الشَّمس ىو ؟يٌّ من أيّ ىذا العدد ِمن الرايات ادلشتبهة الَّيت ال يُدرى أ
 عنَد ىذا الـُمتَّصف باألوصاف السَّابقة الذّكر.

واحلديث يف اجلوِّ الّديين البُدَّ  ،! رايات ُمشتبهة راية تعين قائد!رَايَات ُمْشَتبَ َهة :وُىنا أقف عند ىذِه الكلمة
حٌَن أقول رمٌز ديين ليس بالضَّرورِة أن يرتدي زّي رجال  ،ألنَّ الرَّاية تعين ِفْكرًا معّيناً  ؛أْن يكون رمزًا دينياً 

ىذِه الرّايات راياٌت  ،ىذي قضّية األزياء وادلالبس ىذِه قضيَّة فيها بُعد ُعريف فيها بُعد اجتماعي ،الّدين
م متديّنونوأتباُع ىذِه الزَّعامات ُىم يف  ،وزعاماهتا رموٌز دينية ،دينية لو مل يكونوا كذلك اإلمام  ،تصّورىم أهنَّ

. وصفها بأيِّ وصٍف .لقال رايات شَّّت  ،لقال رايات ضالل ،ما قال رايات ُمشتبهة ال يُدرى أيٌّ من أيّ 
 آخر.

حتتاج إىل  ،إىل قادة ،والرَّايُة حتتاُج إىل قائدٍ  ،ألنَّ ىذِه الرَّايات رايات دينية ،ُبكاء الـُمفضَّل ىَو ذلذا السبَّب
وما بٌَن القادة واألتباع  ،فُهناك قادة وىناك أتباع ،إىل شخوص بأعينهم ،إىل أشخاص ،إىل رجال ،رموز

 ،البُدَّ ِمن وجود إعالٍم وبيانات البُدَّ ِمن وجود تعليمات وأوامر وإرشادات ،البُدَّ ِمن وجوِد فْكٍر وأدبيات
والبُدَّ ِمن وجوِد ُمصطلحات وكلمات وعناوين  ،ّنسبِة لكلِّ رايةٍ البُدَّ ِمن وجوِد برنامِج عمٍل وأىداٍف بال

البُدَّ أْن تشتمل  ،ما ِمن رايٍة دينية كانْت أو غًن ِدينية ،وىذِه قضيٌة طبيعية يف ُكلِّ أحناِء العامل ،وشعارات
تعين برنامج  ،عين إعالمت ،تعين مراكز ،تعين مؤسَّسات ،تعين أتباعاً  ،الرّايُة تعين قيادةً  .على ىذِه ادلفردات

 .ىذه ىَي الرَّاية ،وتعين وتعين تعين ،تعين مطبوعات ،تعين أدبيَّات ،تعين فْكر ،عمل
قد يكون الَعَلم  ،! قطعًا ليس ىذا ادلقصود؟ادلراد ِمن الرَّاية قطعُة قماٍش وسارية علم ؟ما ادلراد من الراية

ادلراد  ،لكن ادلراد ِمن الرَّاية وِمن الرَّايات ادلشتبهة الَّيت ال يُدرى أيٌّ من أيّ  ،والرَّاية ُجزء ِمن ىذِه ادلفردات
قيل للشُّبهِة  ،مشتبهة كما يقول سيُِّد األوصياء .(مشتبهة)ىذا ادلصطلح أو ىذا الوصف  ،ىذِه ادلفردات

ا تشبُو احلقّ  ؛ُشبهة لنا سيُِّد األوصياء عليو أفضُل الصَّالِة ُُثَّ يضرُب  !وأيضًا تشبُو الباطل ،تشبُو احلقّ  .ألهنَّ
 ،يعين رلموعة من الُعشب باقة (ِضغث) .أْن يُؤخذ ِمن ُىنا ِضْغث ومن ُىنا ضغث وخُيلطان :والسَّالم مثاالً 
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ا أقرِّب لكم ادلثال تعرفون البقدونس وتعرفون الكزبرة مها متشاهبان فنأخُذ ضغثًا كميًَّة من البقدونس  ،رمبَّ
ينظر النَّاظر إليها إذا وقَع نظرُه مباشرًة على  ،ًا من الكزبرة وَنُلطها معًا وُنكوِّن باقة جديدةونأخُذ ضغث

وألنَّ أوراق الكزبرة شبيهة بأوراق البقدونس إذا نظَر ناظٌر آخر  ،أوراِق البقدونس فيقول ىذِه باقة بقدونس
ا تشبُو احلّق ِمن جهة ؛هُة قيَل ذلا ُشبهةالُشب ،ووقع نظرُه على أوراق الكزبرة فسيقول ىذِه باقة كزبرة  ،ألهنَّ

. وىذا ىو حاُل ىذِه .وخُيلطان ،وِمن ُىنا ِضْغث ،يُؤخُذ من ُىنا ِضْغثٌ  ،وتشبُو الباطل من جهٍة ثانية
 !الرَّايات الـُمشتبهة

نتحّدث عن البلدان الَّيت تنشُأ فيها النَّواة  (اجلغرافيا ادلهدويّة)موضوعنا  ،أنا ال أحتدَُّث بالضَّرورة عن زمانِنا
 ،ادلنطقة الَّيت حتُدث فيها اإلرىاصات ،عن ادلنطقة الَّيت نسميها مبنطقة الظُّهور ،األوىل للدَّولة ادلهدويّة
امنا وتقُع فيها األحداث الـُمَمهَِّدة والقريبة ِمن زماِن ظهوِر إم ،وتقُع فيها العالمات ،وحيدُث فيها التَّمهيد

احلديُث عن الرَّايات الـُمشتبهة ليس بالضَّرورِة ينطبُق على زمانِنا ُرمّبا مل يأيت زماُن  .صلواُت اهلِل وسالُمو عليو
ولكن ُىناك يف  ،ال يستطيع أحد أْن يقطَع بأنَّ ىذا احلديث ينطبُق بعينِو على زمانِنا ،ىذِه الرَّايات بعد

قد يكون ىذا احلديث ُيشًُن إىل ىذا الزَّمان  ،شابُو ىذا ادلعىن قريٌب منوأرِض العراِق يف زمانِنا ىذا شيٌء يُ 
لكن يقينًا ُىناك  ،ىذِه احتماالت ،وقد يكون ىذا احلديث ُيشًن إىل زماٍن يف مستقبِل األيام ،ىذا احتمال

ٌء جيري فيو َشَبٌو كبًن يف أرِض العراِق ويف العراِق شيٌء جيري خصوصاً يف ىذِه الّسنٌن والّسنٌن الَّيت قبلها شي
ِمن ىذا الَّذي تتحدَُّث عنو ىذِه الّرواية بغضِّ النَّظر أنَّ ىذِه الّرواية تتحدَُّث عن ىذا الزَّمان أو عن زماٍن 

 سيأيت يف مستقبِل األيام.

يُة روايٌة مركزيٌّة لو وىذِه الّروا ،روايٌة مرَّت اإلشارُة إليها يف تفسًِن إمامنا الَعسكري َصلواُت اهلِل وَسالُمو عليو
ت الكثًن والكثًن ِمن األمور الّروايُة طويلٌة أخذ  ،أنَّ الثَّقافة الشِّيعّية بُِنيت عليها يف زماِن الَغيبِة الُكربى لتغًنَّ

ا تسمعوَن بعضًا منها يُنقُل على  مْنها َموطَن احلاجة. الّرواية عن إمامنا الَعسكري عن إمامنا الصَّادق ولرمبَّ
يف  ،ُيكَتُب على اليافطات ،يُذكُر يف الدُّروس احلوزويّة يف األجواِء الّدينية ،يُنقُل عرب الفضائيات ،ابرادلن

َعًا أِلَْمِر َمْواَله - ُمقدِّماِت الُكُتب  فَأمَّا َمْن َكاَن ِمن الُفَقَهاِء َصائَِنًا لِنَ ْفِسِو َحاِفظًَا ِلِديِنِو ُمَخاِلَفًا ِلَهَواه ُمِطي ْ
يعين جيُب  :فـََعَلى الَعوامّ  (.فَِلْلَعوام)وىو خطأ  (فـََعَلى الَعوامّ )بعض األحيان تُنقل  - َعوامِّ َأْن يُ َقلُِّدوهَفِللْ 

َفِلْلَعوامِّ َأْن  - فارٌق كبًن بٌَن ادلعنيٌن ،ذلم اإلجازة أْن يُقّلدوه ،ذلم اإلذن ،يعين ذلم اخليار :فَلْلَعوام ،عليِهم
َوَذِلَك ال  - ! الّروايُة تقول؟وإىل ُىنا يسكت ادلتحدِّثون ال أدري دلاذا يسكتون عن بقّية الرواية - يُ َقلُِّدوه

يَعة ال َجِميَعُهم   ؟دلاذا ُيْسَكت عن ىذا السَّطر ال أدري دلاذا - َيُكون إالَّ بَ ْعض فُ َقَهاء الشِّ
فَأمَّا َمْن َكاَن ِمَن  - يف ُمقدِّمات الُكتب ،حَّتَّ يف الّدروس احلوزويّة ،على ادلنابر يُقرأ فقط ىذا ادلقدار
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َعًا أِلَْمِر َمْواَله َفِلْلَعوامِّ َأْن يُ قَ  ال  !وانتهينا - لُِّدوهالُفَقَهاِء َصائَِنًا لِنَ ْفِسِو َحاِفظًَا ِلِديِنِو ُمَخاِلَفَا ِلَهَواه ُمِطي ْ
يَعة ال َجِميَعُهمَوَذِلَك ال َيكُ  - يكملون البقّية ِحٌَن ُنكمل ىذِه العبارة ماذا  - ون إالَّ بَ ْعض فُ َقَهاء الشِّ

بْعض فقهاء الّشيعة )نستنتج أنَّ الُفقهاَء ادلرضيٌّن عند إمام زمانِنا صلواُت اهلِل وسالُمو عليو قليلون  ؟نستنتج
يُفهم أنَّ اجلميع َمرضيُّون عند إمام  ؟يُفهملكن حينما ال يُقرأ ىذا الِقسم ِمْن الّرواية فماذا ، (ال مجيعهم

حٌَن يلوم ُعلماؤنا الُبخاري يف تقطيِع احلديث وما قاَم بِو  !خيانة كبًنة جّداً  ،وواقعاً ىذِه خيانٌة كبًنة ،زمانِنا
وكذلك يف األحاديث  ،ِمن تدليس واضح خصوصًا يف األحاديث الَّيت تتحدَُّث عن مناقب العرتة الطَّاىرة

 ،البخاري يقوم برسالتِو بتدليِس ىذِه األحاديث وبتقطيعها ،يت فيها مطاعن ونواقص وعيوب للصَّحابةالَّ 
دلاذا إذاً نفس األمر جيري حٌَن يُثقَُّف الشِّيعة هبذِه  ،وعلماؤنا يستشكلوَن عليِو ذلك وىم على حقٍّ يف ذلك

  ؟الطّريقة دلاذا
َعًا أِلَْمِر َمْواَله فَأمَّا َمْن َكاَن ِمَن ا - أنا حٌَن أقرأ لُفَقَهاِء َصائَِنًا لِنَ ْفِسِو َحاِفظًَا ِلِديِنِو ُمَخاِلَفَا ِلَهَواه ُمِطي ْ

وأمثال ذلك أيُّ إحياٍء  يف جوٍّ مشحوٍن دائماً بذكر كرامات الُعلماء وفضائل الُعلماء، - َفِلْلَعوامِّ َأْن يُ َقلُِّدوه
وتِلَك خيانٌة ال مثلها خيانة يف  ،تنطبُق على مجيِع فقهاِء الشِّيعةيأيت اإلحياء بأنَّ ىذِه األوصاف  ؟يأيت

ألنَّ اإلمام  !ىذِه خيانة كبًنة !خيانة كبًنة جدًا يف نقل حديِث أىل البيت !التَّبليغ يف اإلرشاد يف التعليم
يَعة - ىذِه األوصاف - َوَذِلكَ  - ىكذا يقول ال  - عض قليلوالب - ال َيُكون إالَّ بَ ْعض فُ َقَهاء الشِّ

بعٌض منهم وىم  ،يعين عندنا مجيع فقهاء الّشيعة ُىناك بعٌض منهم تنطبق عليو ىذِه األوصاف - َجِميَعُهم
 :ال كما تُنقل يف بعض الكتب أو على ادلنابر - َفِلْلَعوامِّ َأْن يُ َقلُِّدوه -:واإلمام ىنا استعمل عبارة ،قّلة
إجياٌب على العوامِّ أن  ،ىذا تأسيٌس واضح للصَّنمية (فعلى الَعوام)، (يُ َقلُِّدوهَفِلْلَعوامِّ َأْن ) (!فعلى العوام)

 ،ألنَّ األصل ىو ادلعصوم ؛ذلم اإلذن من عندنا ،ذلم اإلجازة - َفِلْلَعوامِّ َأْن يُ َقلُِّدوه -:اإلمام يقول !يقّلدوه
ألنََّك حٌن تُريد أْن تُقلِّد البُدَّ أْن تُقلِّد  ؛فعلى العوامِّ أْن يُقّلدوا ادلعصوم ،التَّقليد يف حقيقتِو األْصل للمعصوم

 ،تقليُد الفقهاِء ىو تقليٌد فرعيٌ  .ألنَّ الكمال للمعصوٍم فقط ،الفقهاء ناقصون مهما كانوا ،شيئًا كامالً 
 .األْصل ىو تقليُد ادلعصوم

لو كان ادلراد من التَّقليد  ،لِلعوامِّ أْن يُقّلدوا الفقيو - َأْن يُ َقلُِّدوه َفِلْلَعوامِّ  -:ىنا حٌن يقول إمامنا الّصادق
التَّقليد أْن جتعل ِمن ادلقلَّد الَّذي تُقلِّده أْن جتعلو ُأسوة بدرجٍة ِمن  ،التَّقليد ىو االتّباع ،ىنا التَّقليد للمعصوم

لكن التَّقليد يف أْصلِو ىو التَّقليُد  ،الشرعيَّة أْن جتعلُو أسوًة لك فيما يستنبطُو ِمن األحكام ،الدَّرجات
التَّقليد  ،أحاديُث أىل البيت وردْت بذلك ،وبذلك وردْت الرَّوايات ،للمعصوِم صلواُت اهلِل وسالُمو عليو

أمَّا التقليُد للفقيو ىو تقليٌد فرعٌي بإجازٍة وبإذٍن من ادلعصوِم صلواُت اهلِل  ،احلقيقي ىو تقليٌد للمعصوم
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 - حٌَن حُنرِّف الّرواية فتكون .األصل ىو ادلعصوم - َفِلْلَعوامِّ َأْن يُ َقلُِّدوه - كما قال ىنا  ،سالُمو عليوو 
بينما التَّقليُد يف أصلِو ويف حقيقتِو  ،نُنشُئ َصَنمًا وىَو ادلرجع وىو الفقيو - فَ َعَلى اْلَعوامِّ َأْن يُ َقلُِّدوه

وعلى حنو التبعيَّة والتفرُّع يف َزمان الَغيبِة لعدِم ُقدرة الشِّيعِة على  ،للمعصوم صلواُت اهلِل وسالُمو عليو
ينتقُل التَّقليد بشكٍل ُمؤقت يعين يف  ،التَّواصل مع اإلمام ادلعصوم مع اإلمام األصل صلواُت اهلِل وسالُمو عليو

رعّية إىل فقهاء الشِّيعة الَّذين ينتقُل يف ادلسائل الفتوائيَّة الشَّ  ،حالة طارئة ،زمن الَغيبة بشكٍل استثنائي
َعاً أِلَْمِر  - يتصفون هبذه األوصاف فَأمَّا َمْن َكاَن ِمَن الُفَقَهاِء َصائَِناً لِنَ ْفِسِو َحاِفظَاً ِلِديِنِو ُمَخاِلَفاً ِلَهَواه ُمِطي ْ

للهوى الَّذي خيالف ىوى  (الفاً ذلواهسل)وال تنسوا قبَل قليل ذكرُت معىن اذلوى  - َمْواَله َفِلْلَعوامِّ َأْن يُ َقلُِّدوه
لكنَُّو ىو الشَّائع وىو ادلسيطر  ،لكنَّ ادلعىن الشَّائع يأيت يف احلاشية ،ال ادلعىن الشَّائع وىَو صحيحٌ  ،ادلعصوم

ِلَك َوذَ  - وثقافتُنا ُأخذْت ِمن ادلخالفٌن تلك ىي احلقيقة ،ألنَّ ادلخالفٌن ىكذا يقولون ؛يف الثَّقافِة الشِّيعّية
يَعة ال َجِميَعُهم  .ال َيُكون إالَّ بَ ْعض فُ َقَهاء الشِّ

َعًا أِلَْمِر َمْواَله - ؟قد يسأل بعضكم ما معىن ىذه األوصاف  َصائَِنًا لِنَ ْفِسِو َحاِفظًَا ِلِديِنِو ُمَخاِلَفَا ِلَهَواه ُمِطي ْ
مل تسنْح الُفرصة سأبيِّنها إن شاء اهللُ ىذِه األوصاف إذا سنحْت الُفرصة يف ىذِه احللقة سأبيـُِّنها لكم وإن  -

ثنا هبا  .تعاىل يف احللقِة القادمة من برنارلنا زىرائيون نستمر مع الّروايِة الّشريفِة عن إمامنا الصَّادق والَّيت حدَّ
يَعة ال َجِميَعُهم - إماُمنا العسكري صلواُت اهلِل وسالُمو عليو ُُثَّ  - َوَذِلَك ال َيُكون إالَّ بَ ْعض فُ َقَهاء الشِّ

ثُنا إمامنا الصَّادُق عن األكثريِة ِمن مراجِع التَّقليِد عند الشِّيعة ومن فقهاء الشيعة فتحدَّث عن رلموعٍة  ،حُيدِّ
فقهاء الشِّيعة شّلن ال يتصفون هبذِه  األكثرية ادلتبقيَّة ِمن مراجع التَّقليد ومن ،قليلة وصفها بتلكم األوصاف

  :ىؤالء قسَّمُهم اإلمام الصَّادق على رلموعتٌن ،األوصاف الَّيت مرَّ ذكرىا
  ًورمّبا ال نستطيع أن َّنّيزىا بشكٍل واضح ،اجملموعة األوىل أقُل خطرا.  
 م ألعن  ألنَّ اجملموعة الثَّانية ىي الَّيت قال ؛اجملموعة الثّانية ىي اجملموعُة األخطر عْنها إمامنا الصَّادق بأهنَّ

ألنَّ اجملموعة الثانية ىي الَّيت تُقلَّد ىي الَّيت تـُّتَبع كما يظهر من كالم  ؟دلاذا !وأضّر من الّشمر وحرملة
 .إمامنا الّصادق

لنقرأ ماذا قال  ،إذاً حنُن أمام رلموعة قليلة من فقهاء الّشيعة وِمن مراجع التَّقليد ىم ادلرضيون عند إمام زمانِنا
فَأمَّا َمْن َكاَن ِمَن الُفَقَهاِء َصائَِنًا لِنَ ْفِسِو َحاِفظَاً  - إمامنا الّصادق عن اجملموعة األوىل وىي رلموعٌة قليلة

َعًا أِلَْمِر َمْواَله َفِلْلَعوامِّ َأْن يُ َقلُِّدوه َوَذِلَك ال َيُكون إالَّ بَ عْ  يَعة ال ِلِديِنِو ُمَخاِلَفًا ِلَهَواه ُمِطي ْ ض فُ َقَهاء الشِّ
 : األكثرية على رلموعتٌن .ىؤالء أقلّية - َجِميَعُهم

 - ِمن فُقهاء الشِّيعة ،يعين ِمن َمراجع التَّقليد - فَإنَّ َمْن رَِكَب ِمَن الَقَباِئِح َوالَفواِحش -:اجملموعة األوىل
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ُهمْ  ال تتصوَّروا ادلراد ِمن القبائح  - َعنَّا َشْيَئًا وال َكَراَمة َلُهمْ  َمَراِكَب َفَسَقِة فُ َقَهاِء الَعامَّة َفََل تَ ْقبَ ُلوا ِمن ْ
يهًا دُيارُس ىذه أنتم لن جتدوا فق ،وىذِه ادلعاين الَّيت تتبادر إىل أذىانكم ،والفواحش الّزنا وُشْرب اخَلمر

لن جتَد فقهاء السُّنة  ،أو شيعياً( فقيهًا )ُسنّيًا كانَ ، لو افرتضنا أنَّ و مارسها فإنَّو سيمارسها ِسرّاً ، ولاألمور
اخلط العام الفقهاء يتلبَّسون بلباس  .وإن مارسها أحٌد فتلك حالٌة شاّذة ،ديارسون ىذِه األمور بشكٍل علين

م سوف دُيارسوهنا يف اخلفاء ،التَّمسُّك بالّديِن والشَّريعة وىذِه  ،وإذا أرادوا أْن دُيارسوا ادلخالفات الشَّرعيَّة فإهنَّ
 قضّيٌة طبيعّيٌة منطقّية.

 ،وأفحُش الفواحش سُلالفُة أىل البيت ،أقبُح القبائح سُلالفُة أىل البيت ؟إذًا ما ادلراد ِمن القبائح والفواحش
يعين مثالً  ،أفحُش الفواحش ىي ادلخالفات الفكرية ،وأقبُح ادلخالفات ألىل البيت ىي ادلخالفات الفكرية

ىذا لو يزين أو يشرب اخلمر أو يلوط أفضل لُو مليون  ،ن متعّمدًا حٌن يقطع الّروايةىذا الفقيو الَّذي يكو 
ما قيمُة ىذه األفعال الَّيت يندفُع اإلنساُن إليها بشهوٍة  ،مرّة ِمن أْن خيون حديث أىل البيت ،تريليون ،مرة

حٌن خيوُن حديث أىل البيت ولكنَُّو  ،وبرغبٍة وىو ال جيين فيها إالَّ على نفسِو أو على شخٍص أو شخصٌن
 ! !ىذي خيانة خيانة كبًنة ،فحٌَن يأيت العالِـُم فيبرت احلديث هبذه الطَّريقة ،فإنَّو جيين على أُمٍَّة بكاملها

القبائُح والفواحش ىي أْن نكرَع يف الفْكِر ادلخالِف  ،القبائُح والفواحش ىي خيانُة حديِث أىل البيت
ىذِه  !ت ونقّدمو لشيعة أىل البيت على أنَّو ِفْكُر أىل البيت وىي طامٌة كربىوادلعاند وادلعادي ألىل البي

على األقل يف عصرنا احلاضر وإن كانت القضّية فعاًل ابتدأت  ،مشكلُة الثَّقافة الشِّيعية يف عصرنا احلاضر
بعَد وفاة السَّفًن الرَّابع يعين  ،خيوطها األوىل منُذ هنايِة عصر الَغيبة الصُّغرى وبدايِة عْصِر الَغيبة الكربى

َفََل تَ ْقبَ ُلوا  - ،منُذ تلك الَّلحظة ُنسجْت خيوُط ىذِه الثَّقافة وال زالْت إىل يومنا ىذا ،ابتدأْت الَغيبة الكربى
ُهْم َعنَّا َشْيَئًا وال َكَراَمة َلُهمْ  ىؤالء رَِكبوا مراكَب  ،من العلماء ،ِمن الفقهاء ،من مراجع التَّقليد ىؤالء - ِمن ْ

ُل  - ؟ولذلك سيأيت، اإلمام ماذا يقول ،نفس ادلنهج ،َفَسقة فقهاء العاّمة وإنََّما َكثُ َر التَّْخِليُط ِفيَما يُ َتَحمَّ
م رَكبوا مراكَب َفَسَقِة فُقهاء  ؛َكثـَُر التَّخِليط  - َعنَّا أي أنَـُّهم خيلطوَن بٌن ِفكرِنا وبٌن ِفكِر ادلخالفٌن ألهنَّ

وإنََّما   - اإلمام يتحدَّث ىنا عن ِفكر ،اإلمام ما أشار ال إىل زنا وال إىل لواط وال إىل أي شيٍء آخر ،لعاّمةا
ُل َعنَّا َأْىِل البَ ْيت ِلَذِلك ُهْم َعنَّا َشْيَئاً  - حَّّت حٌن قال - َكثُ َر التَّْخِليُط ِفيَما يُ َتَحمَّ ال  - َفََل تَ ْقبَ ُلوا ِمن ْ

ىو مل يقل ال تقبلوا منهم َطعامًا يُعطوكم إيَّاه أو أمواالً  ،ال تقبلوا ِعْلمًا وِفْكرًا منهم ؛شيئاً تقبلوا منهم عّنا 
  .يُعطوكم إيَّاىا

وإنََّما َكثُ َر  - فالقبائُح والفواحش ىنا الَّيت ىي أقبُح القبائح وأفحُش الفواحش سُلالفة فْكر أىل البيت
ُل َعنَّ  ُلوَن َعنَّا فَ ُهم ُيَحرُِّفونَُو بَِأْسرِِه ِلَجْهِلِهْم التَّْخِليُط ِفيَما يُ َتَحمَّ ا َأْىِل البَ ْيت ِلَذِلك ألنَّ الَفَسَقة يَ َتَحمَّ
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ُدوَن الَكِذَب َعَليَنا لَِيجرُّوا  ،َوَيَضُعوَن اأَلْشَياَء َعَلى َغيِر َمواِضِعَها َو ُوجوِىَها ِلقلَِّة َمْعرِفَِتِهم وآَخرِيَن يَ تَ َعمَّ
نْ َيا َما ُىو زَاُدُىم إلى نَاِر َجَهنَّمِمْن َعرَ  يعين الشِّيعة بشكل  ،ىذِه اجملموعة األوىل رلموعة واضحة - ِض الدُّ

قليلة يف  ،وىذِه الشَّخصيات قليلة يف التَّأريخ الشِّيعي ،عام ديكنهم أْن ُيشخصُّوا مثل ىذِه الشَّخصيات
يعين أْن يكون ىناك فقهاء ومراجع تقليد شيعة واضح بشكل علين  ،أو يف األزمنة ادلاضية ،زمانِنا ىذا

وبشكل صريح يتبنَّون الفكَر ادلخالف ألىل البيت على أساِس أنَّنا نتفق مع ادلخالفٌن يف شيٍء كثًن ونقاط 
 ،لديهم ِمن ادلربرّات ما ال شأن لنا بو أن نتحدَّث عنو يف ىذا الربنامج ،اخلالف قليلة على ىذا األساس

 فليس الربنامُج سلصَّصاً للخوِض يف مثِل ىذه ادلطالب.

و األكثريّة  ،إذاً عندنا رلموعة قليلة ِمن َمراجِع الَتقليد وِمن فُقهاء الشِّيعة َىؤالء َمرضيِّون عنَد َصاحب األمر
شارت الّرواية ىناك رلموعة أ ِمن مراجع التَّقليد وِمن الفقهاء وِمن العلماء ليسوا مرضيٌّنَ عنَد أىل البيت.

وتذكَّروا دائمًا القبائح والفواحش ما ىي الزّنا واخَلْمر  - فَإنَّ َمْن رَِكَب ِمن الَقَباِئِح َوالَفواِحش - إليها
وبالذَّاِت  ،ولكنَّها تقُع يف احلاشيِة بالقياِس إىل سُلالفة أىل البيت ،صحيح ىذِه قبائح وفواحش ،والسَّرقة

تلك ىي أقبُح القبائح وتِلك ىي  ،وخيانة حديثِهم وخيانة تفسًنىم ،رِىم وعقيدهِتمبالقياِس إىل سلالفِة ِفكْ 
 ،وىناك من ادلوظَّفٌن وِمن أساتذة اجلامعات ،وىناك ِمن البنَّائٌن ،ىناك من األطباءِ  !أفحُش الَفواحش

ا ِمن ادلعصومٌن قالوا وىناَك وىناك ِمن ُكلِّ أصناِف البشر يرتكبون َىذِه الفواحش وخيطئون لكنَّنا ما مسعن
تُغرُق األُمَّة  ،زلَّة مرجُع التَّقليد تُغرقُو وتُغرُق غًنه ،زلَُّة العامِل زلَُّة الفقيو .بأنَّ زلَّة الطَّبيب تُغرقُو وتُغرُق َغًنهُ 

 .معو
َفََل  - الُعلماُء واألمراء ؟من ُىم ىؤالء ،وإذا فسدا َفَسدت األُمَّة ،ِصنفان من أُمَّيِت إذا َصُلحا َصُلحت األُمَّة

ُهْم َعنَّا َشيئاً   ،حنُن مراجع تقليد شيعة ،ىؤالء يقولون حنُن فقهاء شيعة ،القضيَّة قضيَّة فكرية - تَ ْقبَ ُلوا ِمن ْ
وإنََّما  - رَكبوا نفَس ادلرْكب ،على نفِس ادلنهج ،ولكنَّهم ركبوا مراكَب َفَسَقِة فقهاء العامَّة ،حنُن علماء شيعة

ُل َعنَّا َأْىِل البَ ْيت ِلَذِلكَكث ُ  الّتخليط بٌن ِفكر أىل البيت وبٌن  ،َكثـَُر الّتخليط  - َر التَّْخِليُط ِفيَما يُ َتَحمَّ
ألنَّ ُىناَك ِمن فقهاء ومراجع التَّقليد عنَد الشِّيعة شلّن   ؟دلاذا َكثـَُر ىذا التَّخليط ،الِفكر ادلعادي ألىل البيت
ِحٌن أقول خلطوه مع حديث أىل  ،وخلطوه مع حديث أىل البيت ،ألىل البيتكرعوا يف الفْكر ادلخالف 

ا ىو ديث أىل البيت وأحاديث ادلخالفٌنالبيت ليس بالضَّرورة ألَّفوا كتابًا يف احلديث ومجعوا فيو أحا ، إَّنَّ
الّتفسًِن وعن علوم  حديث عن عْلم ،وسائُر الُعلوم األخرى ،وِعْلُم الكالم ،وعْلُم أصول الِفْقو ،عْلُم الّرجال

ألنَّ الَفَسَقة  - وعن ادلطالب ادلختلفة الَّيت دُتثُِّل ادلفردات ادلهمَّة يف ادلؤسَّسة العلمّية الّدينية الشِّيعية ،الُقرآنِ 
ُلوَن َعنَّا فَ ُهم ُيَحرُِّفونَُو بَِأْسرِِه ِلَجْهِلِهْم َوَيَضُعوَن اأَلْشَياَء َعَلى َغيِر َمواِضِعهَ  ا َو ُوجوِىَها ِلقلَِّة يَ َتَحمَّ
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نْ َيا َما ُىو  - حبديث أىل البيت - َمْعرِفَِتِهم ُدوَن الَكِذَب َعَليَنا لَِيجرُّوا ِمْن َعَرِض الدُّ وآَخرِيَن يَ تَ َعمَّ
وتوجد ذلا َّناذج حنُن عايشناىا  ،ىذِه اجملموعة رلموعة تكون واضحة ُمشخََّصة - زَاُدُىم إَلى نَاِر َجَهنَّم

ىناك رلموعات واضحة  .توجد ذلا َّناذج وخطوط ومدارس موجودة يف الواقع الشِّيعي ،وَّناذج موجودة اآلن
اجملموعة اخلطرة ىي  .ىذِه اجملموعات أقلُّ خطراً  ،تتبىنَّ الِفكر ادلخالف ألىل البيت وىي ال خُتفي ذلك

م أضر من الشِّمر وحرَملةاجملموعة الَّيت وصفها إمامنا الصَّ  ىذِه اجملموعة السَّابقة ما وصفها اإلمام  ،ادق بأهنَّ
 هبذا الوصف. 

ُهم َقوٌم ُنصَّاب - اجملموعة اخَلِطرة ىي ىذهِ  حَّتَّ أنَّ اإلمام يف اجملموعة األوىل ما حتدَّث عن أنَّ  - َوِمن ْ
والشِّيعُة  ،عن أنَّ الشِّيعَة تتبعهم وىم سُيضلون الشِّيعةلكن اجملموعة الثَّانية اإلمام يتحدَّث  ،الشِّيعَة تتبعهم

ُهم - الَّذيَن سيهتدون قلٌَّة قليلة جداً  .وىذا واضح يف كالِم اإلمام الصَّادق ،بسببهم لْن يهتدوا من  - وِمن ْ
ُهم َقوٌم ُنصَّاب - فقهاء الشِّيعة ومن مراجع الشِّيعة  الَّذي يُعلن قوٌم ُنّصاب ليس مبعىن النَّاصيب - َوِمن ْ

  .و إَّّنا حبسِب ثقافِة وحديِث أىل البيت ،السَّّب والشَّتيمة والُبغض ألىل البيت أبداً 
سيُِّد  ،مثاًل حينما جاء حديُث ادلعرفِة بالنَّورانيَّة ،ىناك رلموعٌة من الشِّيعة يصفهم األئمَّة بأهّنم ُنّصاب

ُُثَّ  ،عن جوانب من مقاماتو وشؤوناتِو العليَّة ،ن معرفتوِ األوصياء وىو حُيدُِّث سلمان وأبا ذّر عن جوانب مِ 
بادلناسبة  !َوَصَفو بأنَّو ناصب وىو ِمن الشِّيعة ،وَرد ىذِه ادلطالب ،وحَتًنَّ  ،وَعَند ،إنَّ َمن َشكَّ  ؟ماذا قال ذلم

أمًن ادلؤمنٌن  .(للفائدة العلميةىذِه أيضاً مالحظة )علماؤنا ومراجعنا أْصاًل يرفضوَن َحديَث ادلعرفة بالنَّورانيَّة 
ادلؤمنٌن ادلعرفة يف حديث ادلعرفِة بالنورانيَّة ُيشًن إىل أنَّ ادلؤمن لن يكوَن ُمؤمنًا حقيقيًَّا ما مل يعرف أمًن 

 .بالنَّورانيَّة
يّام القريبة َوسُيعاد بثُّو يف األ ،حتدَّثُت عن ىذا ادلوضوع ،الَّذي قّدمتُو يف شْهِر رمضان (يا عليّ )يف برنامج 

 .َمن أراد منكم أْن يُتاِبع ىذا ادلطلب سيجدُه واضحاً يف برنامج يا عليّ  ،القادمة إن شاء اهللُ تعاىل
د - ويف أحاديِث أىل البيت أيضاً  دًا وآَل ُمَحمَّ اإلمام  ؟دلاذا - لَيَس النَّاِصُب َمْن قَاَل إنِّي أُْبِغُض َمَحمَّ

د  - ال جتُد أحدًا يف النَّاس - النَّاس ألنََّك َلْن َتِجَد ِفي - يقول دًا وآَل ُمَحمَّ يَ ُقول بأنَّي أُْبِغُض ُمَحمَّ
َوُىو يَعَلم  - خُياطب الّشيعة - وإنَّما النَّاِصب َمْن يُ َعاِديُكم َمن يَبَغُضُكم - ؟َمن ىو - وإنَّما النَّاِصب

 !! ىذا شيعٌي ولكنَّ اإلمام يصفُو بأنَّو ناِصيب؟الّناِصب ىو ىذا - أنَُّكم تَ َتولُّونَا وتَ َتبَ رَُّءوَن ِمن َأْعَدائِنا
 !وذلَك شيعٌي ولكنَّ أمًن ادلؤمنٌن يصفُو بالنَّاصيب الَّذي يُنكر ويشكُّ يف حديِث ادلعرفِة بالنورانيَّة

ن ادلقصِّرِة ويف كلماهتم صلواُت اهلِل عليهم يف حديِث إمامنا الصَّادق مع ادلفضَّل ابن ُعمر وىو حُيّدثو ع
أفليَس أعداُء أىل البيت نواصب؟  ،والـُمقصَِّرُة أعداؤنا ،بأنَّ النَّاصبة أعداؤكم أعداُء الشِّيعة :والنَّاصبة فيقول
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 ،الـُمقصَِّرة أعداؤنا :يقول ،وحٌن يتحدَّث عن ىؤالء إنَُّو يتحدَّث عن ُعلماء الشِّيعة يصفهم بالـُمقصِّرة
ىذِه  و مرَّ احلديُث أيضًا يف برامج سابقة وسيأتينا أيضاً. ،ِمن علماء الشِّيعةيتحدَّث عن رلموعٍة كبًنة 

ادلطالب سأوّضحها بشكٍل مفصَّل يف برنامج الكتاُب النَّاطق إن شاء اهلُل تعاىل إذا سنحْت الُفرصة وبقينا 
 أحياء وجرت األمور بأسباهبا.

ُهم َقوٌم ُنصَّاب فإنَّ األئمَّة وصفوا رلاميع كثًنة ِمَن الشِّيعة  ،ذا الوصفُنصَّاب هبذا الِّلحاظ هب - َوِمن ْ
ُهم َقوٌم ُنصَّاب - فاإلمام ىنا ُيشًن إىل ىذِه القضيَّة ،وخصوصاً ِمن علماء الشِّيعة بأنَـُّهم ُنّصاب ِمن  - َوِمن ْ

ُهم َقوٌم ُنصَّاب ال يَ َقِدُروَن َعَلى الَقْدِح ِفيَنا - ىؤالء ادلراجع والفقهاء يف نفوسهم شيء ِمن أىل  - َوِمن ْ
وما مرُض احلسد ادلذكور يف الّروايات حسُد أىل البيت إالَّ ىو  ،وإْن كانوا فقهاء ،البيت وإْن كانوا شيعة

مرُض احلسد  !ُىناك من العلماِء وِمن الفقهاِء وِمن ادلراجِع َمن حيسُد أىل البيت ،أحُد أمراِض العلماء
قد يكوُن ىذا الكالم  !إنـُّهم حيسدوَن أىل البيت على ما ذلم ِمن منزلٍة عنَد شيعتهم ،حتدَّثت عنُو الروايات

ولو كاَن احلديُث عن حسِد بعِض العلماء ألىل البيِت فإنَّين سأبسط القول  ،لكن احلقيقة ىي ىذهِ  ،َغريباً 
ال تفسًن ذلا إالَّ  وِمن خالِل ُنصوٍص موجودٍة يف كتب العلماء أنفسهم ،من خالِل اآلياِت واألحاديث

ُهون ِبِو ِعْنَد ِشيَعِتَنا  - احلسد ال يَ َقِدُروَن َعَلى الَقْدِح ِفيَنا يَ تَ َعلَُّموَن بَعَض ُعُلوِمَنا الصَِّحيَحة فَ َيَتوجَّ
داخل  عند ُنّصابٍ  ،ال يذىبون مثاًل إىل الوىابية ،عنَد ُنصَّابنا من أمثاذِلم - َويَ ْنَتِقُصون بَِنا ِعنَد ُنصَّابَِنا

 .ىناك ِمن اخلطباء خيرجون من النَّجف يذىبون إىل الكويت مثالً  :ُرمّبا من األمثلة العملّية !الوسط الشِّيعي
رلموعة كبًنة من شيعة أىل  ،أتباُع الشَّيخ اإلحسائي الَّذين ُيسّمون بالّشيخّية باإلحسائّية شيعُة أىل البيت

 ،فبعض اخلطباء يذىبون إىل ُحسينيات الشَّيخيِة يف الكويت ،البيت يف الكويت من أتباع الشيخ اإلحسائي
لكن  ،ويدفعون أموال وفًنة للخطباء القادمٌن ِمن النَّجف أو ِمن مناطق أخرى ،وىي ُحسينيات كبًنة عامرة

  ؟دلاذا ،معروف يف النَّجف احلوزة النَّجفية تعترب أنَّ ادلدرسة الشَّيخيَّة َمدرسة ضاّلة ُمنحرفة
م ىذِه القضيَّة معروفة ومكتوبة يف  ،ويعتقدون مبقاماِت أىل البيت الَغيبية ،يتمسَّكون حبديِث أىل البيت ألهنَّ

لكن ىؤالء اخلطباء ُىم ُمشَبعون هبذا الفكر ألجِل  ،وليس احلديث عن تأريخ ىذِه ادلدرسة ،فتاوى العلماء
وبعد أْن يَنزلوا ِمن ادلنرب  ،يصعدون على ادلنرب فيأتون ببعض الّروايات الَّيت تتماشى مع َذوق الشَّيخية ،األموال

أنا ال أقول اجلميع  ،وما يف الّذيول ىو آٍت ِمن الرُّؤوس !مع خواصِّهم يستهزئون بالشَّيخيِة وهبذه الروايات
 ولكن ىذِه احلقائق موجودة على أرِض الواقع.

أنا ىنا أشرُح كالم  ؟دلاذا ال تستغرب ِمن حديِث إمامك الصَّادق ،البعض ِمن طريقة حديثيسيستغرب 
. .االستغراُب مْنكم ؟فلماذا تستغربون ِمن حديثي ،إمامكم الصَّادق ىذا ىو كالم الصَّادق ما ىو كالمي
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يَ تَ َعلَُّموَن بَعَض ُعُلوِمَنا  - اقعوعلى مثِل ىذا الَفْهم للو  ،أنَّ ثقافتكم ليسْت مبنّيًة على مْثِل ىذِه القواعد
ُهوَن ِبِو ِعْنَد ِشيَعِتَنا َويَ ْنَتِقُصوَن بَِنا ِعنَد ُنصَّابَِنا ثُمَّ ُيِضيُفوَن  - من أتباعهم وأمثاذلم - الصَِّحيَحة فَ َيَتوجَّ

ُفوَن ِإليِو َأْضَعاَفُو وَأْضَعاَف ثُمَّ ُيِضي - إىل ىذا القليل الَّذي تعلَّموه ِمن علومنا الصَّحيحة - ِإليِو َأْضَعاَفوُ 
َها  - من ادلخالفٌن ومن عندياهتم ؟من أين يأتوَن هبا - َأْضَعاِفو ِمَن اأَلَكاِذيِب َعَليَنا الَِّتي َنحُن بُ َراٌء ِمن ْ

ُلُو اْلُمَسلُِّمون ِمْن ِشيَعِتَنا ُمفّكرون ِمن  ،خطباء ،علماء ،فقهاء ،ألهّنم يعتقدوَن يف ىؤالء مراجع - فَ َيتَ َقب َّ
 - َفَضلُّوا - ينتسبون إىل عوائل علميَّة َعريقة ،مع سلسلة ِمن األلقاب الطَّويلة الَعريضة ،الُعمق الشِّيعي

  .وأضلوا الشِّيعة معهم - وَأَضلُّوُىمْ  - ىؤالء ادلراجع والفقهاء
نَّ الّرواية بعد ذلك تتحدَّث عن أل ؛سيبقون على ضالذلم !والّرواية تستمر وال تشًن إىل اىتداء ىؤالء الشِّيعة

اً هتتدي َوُىْم َأَضّر َعَلى  - بسبِب ضالِل ىؤالء الفقهاء ،وإَّّنا تبقى األكثريَّة على ضالذلا ،رلموعٍة قليلٍة جدَّ
َلم وَأْصَحاِبوِ  ء ىذِه ىؤالء الفقها - ُضَعَفاِء ِشيَعِتَنا ِمْن َجْيش يَزِيد َعَلى الُحَسيِن ابِن َعِليٍّ َعَليِو السَّ

، يعين جيش س يف الغالب كما تُبٌّن الّروايةىذِه اجملموعة ىي اجملموعة الَّيت يّتبُعها النَّا ،اجملموعة الثَّالثة اخلطًنة
 - !أفضل ِمن ىؤالء الُفقهاء وادلراجع الشِّيعة ،ىؤالء الطُغام ،يعين الشِّمر وحرَملة وِخواّل وفالن وفالن ،يزيد

وَلْلَمْسُلوبِيَن ِعنَد اهلل َأْفَضُل اأَلْحَوال  ،اأَلْرَواَح واأَلْمَوال - يسلبوَن احُلسٌن وأصحابو - َيْسِلُبونَ ُهمْ فَإن َُّهْم 
وء النَّاِصُبون ،ِلَما َلِحَقُهْم ِمْن َأْعَدائِِهم ُهون  - اإلمام يصفهم بالنَّاصبٌن - وَىُؤالِء ُعَلَماُء السُّ اْلُمَشب ِّ

ا ُتشبُو احلّق ويشبُو بعضها بعضاً .راياٌت ُمشتبهة - ُمَواُلوْن َوأِلَْعَدائَِنا ُمَعاُدونْ بِأن َُّهْم لََنا   !. أهنَّ
م ُيشبهوَن أْىل احلقّ  ىم يف احلقيقِة  !وىؤالء الَّذين ىم ألعن ِمن حرملة ومن الشِّمر يبدو ِمن ظاىرىم أهنَّ

 - ؟ماذا يصنعون ،ماذا يفعلون !؟اقِة البقدونس والكزبرةليسوا لنا مبوالٌن لكنَّ النَّاظر إليهم كالنَّاظر إىل ب
َهَة َعَلى ُضَعَفاِء ِشيَعِتَنا كَّ والُشب ْ يُدِخلوَن الشَّكَّ والُشبهة يف العقائد احلقيقيِة  ؟يف أيِّ شيءٍ  - يُْدِخُلوَن الشَّ

ىل البيت فقرأوا التَّفسًن إذا ما طُرحت العقائد احلقيقية أو إذا ما رجع الشِّيعُة إىل حديِث أ !ألىِل البيت
ىؤالء بقواعدىم يُدخلون الشَّكَّ والُشبهة على  ،وقرأوا العقائد احلقيقيَّة ،وقرأوا احلديَث احلقيقي ،احلقيقي

 ،يقطعوَن الطَّريق عليهم - َوَيْمنَ ُعونَ ُهم َعن َقْصِد الَحقِّ ال ُمِصيب - الشِّيعُة َيضّلون ،ُضعفاِء شيعِتنا
النَّجاة  :. دينعوهنم َقْصِد احَلقِّ الـُمِصيب.. ابتعدوا عن كذا.. ال تسمعوا كذا.أنَّكم ال تقرؤوا كذا :دينعوهنم

 .بالّلجوء إىل اإلمام احُلجَّة
أضر  ،واإلمام يصفهم بأنَـَّهم ألعن من الشِّمر وحرملة ،الّرواية تتحدَّث عن فقهاء الشِّيعة تتبعهم ،تالحظون

ىؤالء أضرُّ من الشِّمر وأضرُّ  !يعين ىؤالء أضرُّ على اإلمام احُلجَّة ! وأصحابومن جيش يزيد على احُلسٌن
الّرواية  !وسيبقى الشِّيعُة يف دائرة ضالذلم لن يهتدوا ،ِمن حرمَلة على سيِّد الُشهداء صلواُت اهلِل وسالُمو عليو
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يَقفون حائاًل فيما بينهم  ،دينعوهنم - ِصيبفَ ُيِضُلونَ ُهم َوَيْمنَ ُعونَ ُهم َعن َقْصِد الَحقِّ ال مُ  - ىكذا تقول
 وبٌَن أن يصلوا إىل احلّق. 

البْعض:  - ال َجَرَم أنَّ َمْن َعِلَم اهلل ِمْن قَ ْلِبِو ِمْن َىُؤاَلِء الَعوامّ  - لكن اإلمام يستثين بعض األفراد يقول
رُْكُو ِفي َيِد َىَذا اْلُمَلبِِّس الَكاِفرْ  - القليل ِمن عوامِّ شيعتنا  أنَُّو ال يُرِيد إالَّ ِصَيانََة ِدينِو َوتَ ْعِظيَم َولِيِّو َلْم يَ ت ْ

يعين ىذا الـمرجع الـُمحتال الكافر! اإلمام  ُمَلبِّس يعين زُلتال! ،ُيسّمي ىذا ادلرجع ُيسّميو ُملّبس كافر -
ىذِه أوصاف اإلمام يُطلقها على رلموعٍة كبًنة ِمن  !لعن من َشر وحرملةالنَّاصيب الَّذي ىو أ :ُيسّميو ىكذا

بأنَّو   !بأنَُّو ناصيب !يصف ادلرجع بأنّو كافر ُملبِّس زُلتال ،الّرواية ىكذا تقول لسُت أنا ،مراجع وفقهاء الشِّيعة
  ،كاذيب الَّيت حنُن بُراٌء منهاكذَّاب ُيضيف إىل ما تعلَّمُو ِمن بْعِض علومنا الصَّحيحة أضعاف أضعافُو ِمن األ

! يتحدَّث عن رلموعٍة  ؟أيُّ أوصاٍف ىذه !ألعن ِمن َشر وحرملة ،ناصيب ،ُملبِّس ،كافر  ،كذَّاب على األئمَّة
وبادلناسبة  .ىذا ىو حديُث الصَّادق صلواُت اهلِل وسالُمو عليو !كبًنة ِمن فقهاء الشِّيعة ومراجع التَّقليد

 ! ؟وىذا الكالم ُكلُُّو ُحِذف ال يُذكر للنَّاس دلاذا ،تسمعون هبا السُّطور القليلة أنتم
أليس ىذا تدليس وخيانة حلديث أىل البيت؟! ال َيَدعُو يف َيِد ذلك ادلرجع النَّاصيب الَّذي ىو ألعن من َشر 

ذلذا الشَّيعي الَّذي ال يُريد إالَّ َصيانة دينِو  ؟اهلل يُقّيض دلن - وَلِكنَُّو يُ َقيِّض َلُو ُمْؤِمَناً  - الـُملّبس الكافر
 - يُقّيض لُو فقيهًا ُمؤمناً  ،األصل ىو اإلمام ليس األصل ىو ادلرجع (تعظيم اإلمام احُلجَّة)وتعظيم ولّيو 

فَ َيْجَمُع َلُو ِبَذِلك  - للقبوِل ِمن ذلك الفقيو - يَِقُف ِبِو َعَلى الصََّواب ثُمَّ يُوف ُِّقُو اهلل تَ َعاَلى ِلْلَقُبوِل ِمْنو
نْ َيا واآلِخَرة وَيْجَمُع َعَلى َمْن َأَضلَّوُ  وَيْجَمُع َعَلى َمْن َأَضلَُّو  - ذلَك الـَمرجع الكافر الكذَّاب - َخير الدُّ

نْ َيا وَعَذاَب اآلِخَرة  ،يَّةيا ليتها كانت أساسًا ِمن أُسس الثَّقافة الشِّيع ،رواية يف غاية األمهيَّة - َلْعَن الدُّ
وُعلماؤنا أصدروا ُحْكم اإلعداِم على ىذا الكتاب على  ،ولكّنها ُغّيبْت وُضّيعْت وُضّيع الكتاب بكاملوِ 

 تفسًن إمامنا العسكري صلواُت اهلِل وسالُمو عليو.

ىذِه ركيزة أساسية لو ارتكزْت إليها ثقافة الّشيعة  ،يف احللقة القادمة سُنكمل احلديث عن ىذِه الّرواية
لكن بالضَّبط ادلوجود يف الواقع الشِّيعي ويف الثَّقافة الشِّيعية ىو  ،لت األوضاع الشِّيعيَّة إىل شكٍل آخرلتبدَّ 

كما ىو حال الرَّايات الـُمشتبهة الَّيت ال يُدرى أيٌّ   !عكس ىذا الَّذي يُبّينُو اإلمام صلواُت اهلِل وسالُمو عليو
ىذِه رايات إمَّا أْن يقودىا ىؤالء بشكل مباشر أو بشكل غًن  ،ىذِه الرَّايات ىي راياُت ىؤالء ،َمن أيّ 
  .راياٌت ُمشتبهة وىؤالء مراجع وفقهاء ُمشّبهون بأهّنم لنا موالون ،مباشر

  .زلطتنا األخًنة كربالء كربالء ُُث أعود إليكم بعَد ىذا الفاصل ،وقُت الربنامج وصل إىل دقائقِو األخًنة
 .. . اهلَاشِوِيِّني وَجَىْهَرَجِ الطَالِثِيِّنيسَلَامٌ عَلَى سَيّدَجِ 
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 ... سَالمٌ عَلَى زِينَحِ أَتِيهَا عَلِيٍّ حَمِيمَحِ حَمَائِكِ االسْنِ األَعْظَنِ والكِتَابِ الـوُثِني

 ... سَلَامٌ عَلَى دُرَّجِ العَلَىِيِّني ولُؤْلُؤَجِ الفَاطِوِيِّني

 ... اءِ الـوُرْسَلَني واملَلَائِكَحِ الـوُمَرَّتِنيسَالمٌ عَلَى تَاجِ هَفَارِقِ األًَْثِيَ

لْسُُِ العُرُو ََ سَلَامٌ عَلى لَثْىجِ احلُسَنيِ الَّتِي خَلَّفَها فِي كَرْتَالء، فَهَدَرَ زَئِريُهَا يَهْسَأُ تِالمَىَارِعِ والنَّازِالَخ، يُسَ

 ... وأَكْىَاخِهَاوالتِّيجَاى، هِي عِراصِ الطفُىفِ إِلَى لُصُىرِ الشَّام 

.. وَعَلى ًَمِيَّاخِ اجلُيُىب، الـوُنَسَّهَاخِ عَيِ العُيُىب، هِي آُِ هُحَوَّدٍ وعَلِيٍّ صَلَّى اهللُ .ساَلمٌ عَلَى زَينَة

 ... عَلَيْهِوَا وآلِهِوَا ورَحْوَحُ اهللِ وتَرَكَاتُه
  ... يف أماِن اهلل
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 :وفي الختام
أنّن  ا حاولن  ا نق  ل نص  وم البرن  امه كم  ا ى  ي وى  ذا المطب  و  ال  ال بُ  ّد م  ن التنبي  و ال  ى

يخل  و م  ن أخط  اء وىف  وات فم  ن أراد الدقّ  ة الكامل  ة علي  و مراجع  ة تس  جيل البرن  امه 
 .القمرديو أو األوديو على موقع بصورة الفي

 
 

 
 مع التحيات

 ال ُمتابَعة
 رالقم
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