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 اءيا زهر

 ِبْسِم اهلِل الرَّْحَمِن الرَِّحيمْ 

َنا الثَّام ْن َووَ ى إ  ) َسالٌم َعلَ   أَب يْ   اْلَمَلُكوتْ لنُ ُفوْس ُسْلطَان  َعاَلم  اأَن يس  ْس وَ ُمو ش   الل ي َِّنا الضَّام ْن َشْمس  َمام 
َرة َنْجَمة الَسيَِّدة   َعَلى أُمِّه  الَحَسن  الرَِّضا وَ   .رََكاتُه (َورَْحَمُة اهلل  َوب َ يَّة َة اْلَمْرض  يَ اض  لرَّ ا الطَّاه 

 م27/8/2015  ةَد الَعاِشَرْعُة َبَياِنُة الثََّقَلالَح

 ِفّيالثَّاِئُر الُحَسيِنيُّ الَوِفّي....الُمْخَتاُر الثََّق

َ..اَ عَ ي َ ج َمَمَ كَ ي َلَ ٌمَعَ ل َسَ 

َ َقمصَّةٌََل ن اَك انَ ََإذ ا ي طَ ب ََلمس ب بَ ..َاحل س يَ َقمصَّت  ن اَاحل ي اةَفم حَ و وَ َسم ن اَق لَ الَ َع ل ىَا َدَ جَمَاضم َحل قمي  ق ةَ اَاحل س يَ ..َعمن د 
ي د ةَ  َ َالو حم يَح اءَ ..َس ر ابَ َك لُّهَ ََو الب اقميَح ي اتمن اَفم َ َن ونَاءي ََسم ن اَم اوَ ..َح و ل ن اَو م اََن  نَ َناو ك لُّ..َونَ ال م تَ َم ت  َعمن د 

َ ..َب اطملَ َأوَح قَ َممنَ ..َاغ ْي منَ َو عمن دَ  يَفم يَح و اشم َ..احل و اشم

 ..يَا ُحَسيْن .. 
 

َقَ  َفَأجواءم َاحلديث  َمَ الَزال  َاملكرَأحد  َالقَوانونم َحلنم َمنهجم َفَ َلَففرداتم َالذيَاهمم َأيديناَبملوضوعم ي 
َعَ داحلَ،َومرََّعاىلَعليهضوانَاهللَتَ قفيَرَمارَالثَ ة َاملختَ ثورة َاملختارَوشخصيَّ َمَ نَتَ يث  َلَمعريف  َالمل  كرَمَ  قانونم

َاملاضيةَفَالوكَ  َفَاحللقةم َفَأغلبهم َاحلديث  َاإلبليسي،مَ  ان  َتَ للحديَكرم َأ لأَ ةَتممََّثم مَأطرافهاَفَلَممَ  َ حاولَأن 
َبيتَالعَمتشعَ احللقةَلنََّاملطالبَمَ َهذهَم َعنَأهلم َ.ضوعذاَاملَوهفََوفْيٌََصمةَمبةَواحلديث 
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َمَم َفَمَ إبليسَومَمنَأساليبم َالساليبَاإلبليسية َانَأوضحم َأولياءم َاحلقَ َمواجهفَهلل،واجهةم َمَمةم َذهَمهنَ،
َالكرميَوالعَمالساليبَالواضحةَاليتَحتدََّ َعنهاَالكتاب  َالسمَسُّسَ(،التجَ)َاهرةَرتة َالطَّث  َإَ،عإسرتاق  سرتاق 

َالتعبْيَالقَ  َبسبَالتعبْياتَالحبَآينَهوَالتجسُّس،َرالسمعَحبسبم َفيما َالكَ الكَمَ،ينناشائعة ورةَسَ َرميَفتاب 

َالبسملةَاجلن، َبعد َالوىل َاآلية يَ  ُقلْ }: نِّ ا مِّنَ  نَ َفرٌ  عَ اْسَتمَ  أَنَّهُ  إ َليَّ  ُأوح  ْعَنا إ نَّا وافَ َقالُ  ْلج   ا  قُ ْرآن َسم 

يَ  ُقلْ }َ:يبوعلىَأ مَّةمَالنَيبجتسٌُّسَمنَاجلنَعلىَالنَ{َعَجبا   نِّ  مِّنَ  رٌ نَ فَ  ْسَتَمعَ ا هُ نَّ أَ  َليَّ إ   ُأوح  َفاجلنََُّ{اْلج 

َعلىَاملعصوم َقطعا َالَخيفىَهذا َمتخ ف ي، َتتحدََّيأتون  َاآلية  َعنَجتسَُّ، نِّ  نَ مِّ  َفرٌ ن َ  اْسَتَمعَ  }َ:سَ ث   اْلج 

ْعَنا إ نَّا فَ َقاُلوا ََعَجبا   قُ ْرآنا   َسم  ََوتستمرََُّ-َ َسورة ثناآيات  َعنَنَوجلنَلتحد  َمنَالتا َآخر  َوأَنَّاَ-َسجسَُّع 
َُشُهبا  وَ  َشد يدا   َحَرسا   ُمل َئتْ  َوَجْدنَاَهاف َ  لسََّماءا َلَمْسَنا َوأَنَّا -عواملَالعلويةَيتجس س ون َفَالَ- السََّماء َلَمْسَنا

َهذاَ- َكان  َصلَّمىت َالنيب  َوالدةم َوَمهوآلَمَعليهَمَىَاهللَ ؟َبعد  َالسَ يستطيعونَأنَ َكانواََيبالنَالدة،َقبل  معََيسرتقوا
َكل َصغْية َوكبَْيَ،واملطالبَف ص لتَفَالحاديث َعند  َأقف   فَ َوَجْدنَاَها َماءالسَّ  َمْسَنالَ  أَنَّاوَ َ-َةالَأستطيعَأن 

ن ْ  نَ ْقُعدُ  ُكنَّا  َوأَنَّا * َوُشُهبا   َشد يدا   َحَرسا   ُمل َئتْ   -سونَيتجسَ َ- ل لسَّْمع   دَ َمَقاع   -يبَالنَالدةَموَمَقبلَ َ- َهام 

يَ أُ  ُقلْ  نِّ  مِّنَ  نَ َفرٌ  اْسَتَمعَ  أَنَّهُ  إ َليَّ  وح  ْعَنا نَّاإ   ُلوافَ َقا -لىَالرضَعَ- اْلج   نَ ْقُعدُ  ُكنَّا  اَوأَنَّ  * َعَجبا   قُ ْرآنا   َسم 

َها ن ْ َوَماآلنَبعَ- اْْلنَ  َيْسَتم ع   َفَمن ع  ل لسَّمْ  َمَقاع دَ   -فَالعواملَالعلويةََ- م  دْ  -َيبالدةَالند  َهابا   َلهُ  َيج   ش 

َالنَ{رََّصدا   َوالدة َقبل  َََيبأم ا َااليستمعونكانوا َكَ َلعَ طَ ،َقطعا َالَيستطيعون  َصغْية َوكعلى بْية،َوقطعاَ ل 

َم  مَّدَومَّد َم َ َتسبةَمنحصان  ت  ه مَمكَ،،َامللئكةَالكبارَعندهمَحصانةهناكَمواضعَهلاَحصانة لئكةَ،َاملآلم
سونَعلىَهذهَواَيتجسَ كانََالوامر،َيتَتنقلَ الَالةقََّوالنَومَبالعمال،يتَتقالََّالةع مََّ،َالالةالعم الةَوامللئكة َالنقََّ

َا َامللئكةَمنَنقلم َفيماَبي  َلمم اَيدور  َلوامالصنافَمنَامللئكةَفيستمعون  يسرتقونََفكانواَ،وجيهاتوالترم
َهذهَم َإليهاَتَالسمعَإىلَبعضم َإىلَالرضَوي ضيفون  وليائمهمَونَهباَإىلَأىَوي وحأخَرَفاصيلاملعلوماتَفينزلون 

  .منَاجلن َواإلنس
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َها نَ ْقُعدُ  ُكنَّا  َوأَنَّا ن ْ دْ  نَ اْْل  م ع  َيْستَ  َفَمن ل لسَّْمع   َمَقاع دَ  م  َهابا   َلهُ  َيج    َوأَنَّهُ  َ-دسةَفَاآليةَالساَ-َرََّصدا   ش 
َأهلَََقاَ فزادوهمَرهَ-ََهقا  رَ  َزاُدوُهمْ ف َ  نِّ اْلج   مِّنَ  ب ر َجال   يَ ُعوُذونَ  اْْل نس   مِّنَ  ر َجالٌ  َكانَ  َفَأحاديثم كما

نِّ  نَ مِّ  َجال  ب ر   ُذونَ يَ ُعو  اْْل نس   مِّنَ  ر َجالٌ  َكانَ   َوأَنَّهُ  -َالبيتَفزادوهمَخ سراناَ  وه مَفزادَ  - رََهقا   َزاُدوُهمْ ف َ  اْلج 
َاإلَثَعنَتواصل،َاآلياتَتتحدََّخ سراناَ  َوعامل  َاجلن  َعامل  َاآلَذهَمهفََ،َفه نانسبي  َىلَالق رآن،إيةَيستمعون 

َنفٌرَمنَاجلنَيتجسََّ َعلىَاملسلميأنَّهَاستمع  َقليلََعلىَمسامعكمَتلوهتاَاليتَ،َُث ََّاآلياتَالخرىسون  قبل 
َمقاعدَللسمعَفيتجسََّتتحدََّ َكانواَيقعدون  م ب واََيبنالدةَالَوبعدََلكنَسونَعلىَامللئكة،ثَعنَأّن  نَعح جم
َيتجسََّلكنََّالعلى،َاملأل َأن  َالعمََّهمَيستطيعون  َإقالةَحيَ النََّوَةالسواَعلىَامللئكةم ،َالعواملَىلَالرضَينزلون 

َيتجسََّةَماَح ص نتفليَّن تَلكنَالعواملَالسَ العلويةَح صَ  َأن  َليناَالروايةَ تَعئكةَومرَّلىَامللعسواَ،َيستطيعون 
َاليتَتدورَبيَاملل حاديثَفَتَالومرََّيةَ اَالرواعلينَت،َمرَّوالشياطيَفَالعاملَالرضيئكةَيومَأمسَاحلرب 

َيتواصلَمعَ احللقةَاملاضية َينتفع َمنَهذاَالربنامجَعليهَأن  خرهاَلنََّآهلاَإىلَنَأوَ محللقاتَال َكََ،َمنَيريدَأن 

 .تسلسلاملوضوعَمَ 

نِّ  مِّنَ  ب ر َجال   يَ ُعوُذونَ  اْْل نس   مِّنَ  ر َجالٌ  َكانَ   َوأَنَّهُ } َلنَتتَ َ{رََهقا   فَ َزاُدوُهمْ  اْلج  ضحَالصورةَمنَخللم

َنذهبَإليهم َأن  فََ؟عليهمَاهللَمَ،َماذاَيقولونَصلواتَ حديثهمإىلََ،املعاينةَاللغويةَأوَال م تابعةَاللغويةَالب دَّ
َبنَإبراهيمَالقم ي َعْن َقول   -عليهََاهللَمَالباقرَصلواتَ إمام ناََ-ََعن زُرَارََة قَال َسأَْلُت أَبَا َجْعَفر  :َ)تفسْيَعلي 

نِّ  مِّنَ  ب ر َجال   يَ ُعوُذونَ  اْْل نس   مِّنَ  ر َجالٌ  َكانَ   َوأَنَّهُ  } :اهلل ماذاَقالَإمامناَالباقر؟ََ - {رََهقا   فَ َزاُدوُهمْ  اْلج 

َمنَاإلنَ-اْل ْنس  ن  يَ ْنز ُلوَن َعَلى َقوم  م نَكاَن الج    - َعلىَقوم  َينزلون  َمعهماجلمن   يَ ُعوُذونَ  -َسَيتواصلون 
نِّ  مِّنَ  ب ر َجال   ََ- رََهقا   فَ َزاُدوُهمْ  اْلج  َالباقر؟ َإمامنا َقال َ-: َكاَن الرَُّجل يَ ْنطَل ُق إَلى الَكاه ْن قَالَ  -ماذا

َكا َمعه َالك ه ان،َسيأيتَاحلديثَعنَالك ه انَالكاهن  الَكاه نْ يَ ْنطَل ُق إَلى  َكاَن الرَُّجلُ   -نَاجلان،َيتواصلون 
َالذيَلهَ والَ- َيَوحىتَََّ،َتواصلَمعَاجلنكاهنَهو َاحلاضر َمعَاجلنجَ َفَعصرنا ،َدَاآلنَأ ناسَيتواصلون 

َي سمَ  َال َبالك هََّصحيح َي وجَ ون َولكن َان َعصرد َكل  َي سم ون َف َكانوا َاإلسلم َقبل  َالسابقة َالعصور َف ،

َكانَيسمََّ َوأحدَالفنونَالدبيةَفَذلكَالزمان َالك هََّبالك ه ان  َالك ه انَهوَعبارةَعنَنثر َانىَبس ج عم ،َس ج ع 
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لَ َأدبَ  ََمسجوعةَ َوج  َفيها َتنبَ يكشف  َاليَ َؤاتهَمالكاهن َمستقبلم َاليَّعن َف َستقع َاليت َاحلوادث َوعن امَام
ََ.خَالدبَوفَكتبَالتأريخَعموماَ كتبَتأريوموجوٌدَمسطوٌرَهذاَالمرَفَََمة،القادَم

ي إ   الَّ اه نْ يَ ْنطَل ُق إَلى الكَ  َكاَن الرَُّجلُ   باقرَ؟َيقول:مامناَالماذاَيقولَإ ول ُقْل لَيه  الشَّْيطَاْن فَ يَ قُ ذ ي يُوح 
ََك ُفالٌن َقْد َعاَذ ب كْل ل َشيطَان  قُ  -جلانَالءَا،َهبَؤيتوس لون َهبؤالءمَالشياطيَ-ل َشيطَان َك ُفالٌن َقْد َعاَذ ب ك 

َوسيلةَ- َالكاهن َالرسالةَ البَلونيتوسَ َ،يعين َي وصلوا َأن  َلجلم َاَكاهنم َاإىل َيتَ جلان َبالكاهنلذين َصلون
َ.محونا،َنعوذ َبكمامََ،ناََنتميَبكمفيقولونَبأنَّ

َ َعلي  َتفسْي َأيضا َف ن مِّنَ  ر َجالٌ  َكانَ   َوأَنَّهُ }:يمإبراهبن نِّ ا مِّنَ  ر َجال  ب   ونَ يَ ُعوذُ  س  اْْل   فَ َزاُدوُهمْ  ْلج 

ن   { رََهقا   م ْن قَ ْبل   َماءْ ت ي َيْسَمُعونَ َها ف ي السَّ خَبار الَّ ُهم الَ ُرون َ  يَ ْنزُلوَن َعَلى َقوم  م َن اْل ْنس وُيْخب َ َكاَن الج 

نَخب َّرُ ب َما  ُنونَ ْكهَ اَن النَّاُس يَ َمول د  َرُسول  اهلل َصلَّى اهللُ َعَليه  وآل ه وَكَ  ه ن ونَ-ان َفُسم وا ُكهّ  وُهْم الج  َأيَ َيك 
ربون َع مَّاَهوَخ فيَخي  ربم ونأّن  مَ َ.انَاُخْسرَ  أيْ  قا  رَهَ  فَ َزاُدوُهمْ : َقولُهُ  -،َخي 

َ اَاتَ لوَملَنرجعَإىلَتفسْيَعلي  َإىلََنرج،َلوَأردناَأنَ ضحتَالصورةبنَإبراهيمَل م  َكتبه َاملفسَ مع  ونَمنََرا
َ،ضحَالصورةتتَ َلبيتَالاهلَفَلالذينَّنجواَنفسَاملنهجَالتفسْييَاملخالَاملخالفيَأوَمنَعلماءَالشيعةَم

َأهلَالبيتَصلواتَ لكنَحيَ  َكلماتم َىاضحةَوتتجلَّتكونََوَلصورةهَعليهمَأجعيَاوسلمَ َاهللَمََنعودَإىل

َ.نافزادوهمَخ سراَ{رََهقا   مْ فَ َزاُدوهُ  نِّ اْلج   نَ مِّ  َجال  ب ر   يَ ُعوُذونَ  اْْل نس   مِّنَ  ر َجالٌ  َكانَ   َوأَنَّهُ }:َمعاينَاآليات

َال م لكَ َسورة َف نْ َيا السََّماء زَي َّنَّا َوَلَقدْ }: ترجم ََ {لِّلشََّياط ين   رُُجوما   َوَجَعْلَناَها ب َمَصاب يحَ  الد 

مَحياولونَإَ،َتضرهبم،الشياطي َالنلكنَبعدَوَمَ،سرتاقَالسمعملاذا؟َلّن  انتَهناكَحصانةَللعواملَكََيبالدة
َكماَبيَّالعلوية َإبَفَاحللقةَاملاضيةَنتَ ، َخيرتقَاملعصومبأنَّ والََ،ة،َاملعصومَحصانته َذاتيَ ليسَالَيستطيعَأن 

َاملعصومَحصانة ب ها َخيرتقَاجملموعةَاليتَي كسم َخيرتقََ،مموعةَمنَشئناَ،يستطيعَأن  َكذلكَأن  والَيستطيع
َأوليا َأهلَالبيتالعقيدةَالثابتةَفَعمومم ،َإذاََبةَمنَشئنا،َمنَمرت،َم راديَالذينَهمَليسواَمنَتلكَاملرتبةءم

َبنَأبَطالبَحصينفوَ َالعقيدةَثابتةكانتَ َلشيعتناَبوَ اليةَعلي  العصمةَأيضا َهيََاليتناَلعصمةَوهذهَم،َإن 
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َمؤي دة َصلواتَ َ،م كتسبة َمنَإمامنا َآت  َعليه:وسلمَ َاهللَمَمددها نْ َيا السََّماء زَي َّنَّا َوَلَقدْ }َه  ب َمَصاب يحَ  الد 

َ.{لِّلشََّياط ين   رُُجوما   َوَجَعْلَناَها

َعليناَفَاحللقةَاملاضيةَماَجاءَفَاآليةمَالثانيةَمفَسورةَالنعامَ  َعْلَناجَ  وََكَذل كَ }َ:بعدَاملئةَرةَمَالعاشبعدَ َمرَّ

نِّ  اْل نس   َشَياط ينَ  َعُدّوا   ن ب ي   ل ُكلِّ  ي َواْلج  إىلََيَبعضهميوحَ-َُغُرورا   َقْول  الْ  زُْخُرفَ  بَ ْعض   ىإ لَ  ُهمْ بَ ْعضُ  يُوح 
شياطيمََوحيَإىلهمَفيشيطنتَنَشياطيَاإلنسَماَهوَأقوىَفمَمَ،فَبعضَالحيانَهناكَمنَاإلنسَبعض،

َاجلمنَ،اجلن َالحيانَشياطي  َاإلنسََوفَبعضم نِّ وَ  ْل نس  ا ينَ َشَياط   -ي وحون َإىلَشياطيم ييُو  اْلج   بَ ْعُضُهمْ  ح 
 لَُيوُحونَ  الشََّياط ينَ  َوإ نَّ َ-املئةََونَبعدَ ديةَوالعشَراآليةَاحلاَ،وفَآية َأخرىَ- ُغُرورا   اْلَقْول   زُْخُرفَ  بَ ْعض   إ َلى

ََوَ-َ{ل ُيَجاد ُلوُكمْ  َأْول َيآئ ه مْ  إ َلى َالكتاطحةَعلىَواضَاإلنسحالةَالتواصلَبيَاجلن  َاولم َ.لكرميبم

نِّ  َمْعَشرَ  يَا}:َفَسورةَالر محنَ نِّ  َمْعَشرَ  يَاَ-ثنيَاخلطابَلإلَ-ََواْْل نس   اْلج  بَاخلطاَ-ََواْْل نس   اْلج 

َواإلنس َالس ورةَللجن  َكل  بَان   رَبُِّكَما آََلء فَب َأيِّ َ}َ-رَ،َهذهَاآليةَتتكرَ ف ََ{َُتَكذِّ اخلطابَملن؟َللجن 

َواإلنسَ،َصحيحَهناكَوجوهَأخرىواإلنس َ-ََقاَلن  الث َّ  أَي  َها َلُكمْ  َسنَ ْفُرغُ   -َلكنَاآلنَاحلديثَعنَاجلن 

بَان   رَبُِّكَما آََلء فَب َأيِّ  * الث ََّقاَلن   أَي  َها َلُكمْ  َسنَ ْفُرغُ َ-َاملرادَمنَالثقليَه ناَاإلنسَواجلنَ  منَهمََ-َُتَكذِّ

نِّ  َمْعَشرَ  يَا ؟الثقلن  تَنُفُذونَ  ََل  فَانُفُذوا َواْلَْرض   السََّماَوات   َأْقطَار   م نْ  تَنُفُذوا َأن اْسَتطَْعُتمْ  إ ن   َواْْل نس   اْلج 
َواإلنسَإذاَتوفَ َ-َب ُسْلطَان   إ َلَّ  َيعينَبإمكانَاجلن  َم عي  َينفذواَلكنَإىلَحد  ََ،رتَهلمَالسبابَأن  إىلَمكان 

َ مَسي ضر ب ونَحينئذَ َ،م عي  نِّ  َمْعَشرَ  يَا -َلوَجتاوزواَهذاَاملكانَفإّنَّ  م نْ  ُذواتَنفُ  َأن اْسَتطَْعُتمْ  إ ن   َواْْل نس   اْلج 

بَان   رَبُِّكَما آََلء فَب َأيِّ  *َب ُسْلطَان   إ َلَّ  تَنُفُذونَ  ََل  فَانُفُذوا َواْلَْرض   السََّماَوات   َأْقطَار    يُ ْرَسلُ َ* ُتَكذِّ

َواإلنسَيعينَإذاَوصلت مَإىلَاملكانَاملمَ-ََعَلْيُكَما َ،ثنيعلىَاإلَ- َعَلْيُكَما يُ ْرَسلُ  -نوعَعليكمَأيُّهاَاجلنُّ
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َواإلنسَ َران   َفاَل  َوُنَحاسٌ  نَّار   مِّن ُشَواظٌ  َعَلْيُكَما يُ ْرَسلُ َ-اخلطابَللجن  ماكنَالَتستطيعون َه ناكَأَ{تَنَتص 

َتتجاوزوها َ.أن 

َمعَهذهَمَ،فَهذهَاحلياةَصفحاٌتَخفي ة َالناسَه مَيتعاملون  اكَحلياةَولكنَهناهرةَمنَلظاالصفحةَاَأكثر 
َ.احدةَو،َفَاحلياةَالدنيوية،َصفحاتَعديدةَليسَصفحةَياةفَهذهَاحلَصفحاٌتَخفي ةٌَ

 َوَلك نَّ َ-رةَظاهَالسطحيةَالاملعاينَلمونَفقطَهذهَميعَ-َيَ ْعَلُمونَ  ََل  النَّاس   َأْكثَ رَ  َوَلك نَّ }َ:فَسورةَالروم

َرة   َعن   َوُهمْ  -اهرَظقطَالوجهَالفَ- نْ َياالد   َياة  اْلحَ  مِّنَ  ظَاه را   يَ ْعَلُمونَ  * يَ ْعَلُمونَ  ََل  النَّاس   َأْكثَ رَ  َ-َاْْلخ 

َلنَّة َوالنَّارَليستَاآلخرةَاليتَهيَالقيامة َواجلَ،اآلخرةَهناَفَالدنيا  مِّنَ  ظَاه را   ونَ يَ ْعَلمُ  } :لتآليةَقاانَّ

نْ َيا اْلَحَياة   ه ناكَشيءَفَاحلياةَالدنياَوراءَهذاَالظَ{َالد  َهوَ َلظاهراَلذيَوراءَهذاالشيءَاَذلكَر،اهإذاَ 

َآخرة،ال َحياٌة َه ناك َباآلخرة، َعنه  َع رب   َخفيَ َذي َأشياء َهذهَمهناك َف َلحلياةاَة َليس َالقدرة، علىََلجميع
َاَ،التواصلَمعها َقانونَالرجلذلكَقانون  َالدق ة، َفَغاية َيقولعةَمالرجعةَوهوَقانوٌن وفَذينَسنَال؟َمَ ذا

َاحلقََّيرجعون َمضاَ ؟َمنَمض  َاإلميان  نَالراجعونَمَ،مضاَ َلكفر،َمنَمضَا،َمنَمضَالباطل،َمنَمض 
َالكفر َاإلميانَومنَمضوا َاملاحضمضوا َلإلميانَيتواصلونَمعَالَوَو،َلنَّ احضون َاملاحلياةََوَهَمفيَهلذجهَاخلن 

َأيضا َيتواصلون َف لناَ للكفرم َكانواَيعلمونَليَ،َفَرواياتناَإنَّ أنَََّفكماَكذا،هرواياتَتقولَقدر،َاللةَالوف لن
َهكذاَتقولَلستَ َالرواياتَ،يطهَالشياَعليويلَُّالمرَالشيطاينَتتنز لَ َ،علىَويل َالمرَالرب اينَامللئكةَتتنزلَُّ

َالشيطَأنا، َالمر َالشياطيويلُّ َعليه َامللئكةَ اينَأيضا َتتنز ل  َعتتنزََّ، َالربَ َلىَويلَ ل  َالمرَالمر اينَولكنَويلُّ
َا َعليهم َليلةَ لشياطيَفيمي َ الشيطاينَتتنز ل  َكثرةَالشياطيَاَز  َعليتَتلالقدرَمن َأنَََّيه،نزل  ََفكما امللئكةَتنزل 

َشيء َكل  َالمرَلتأخذَمنه َالوامرَف يأمرونهَ َهمَ،الشيطاينََالمرويلَ َأيضا َهؤالءَينزلونَعلىَ،علىَويل 

َلهَ  َكماَقلتَماَويكشفون  َالكبْي، َحلياة.اَذهَمياَفَههناكَخفاَيريدونَوماَيريد َإبليس 
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نْ َيا َحَياة  الْ  مِّنَ  ا  ظَاه ر  يَ ْعَلُمونَ  * يَ ْعَلُمونَ  ََل  النَّاس   َأْكثَ رَ  َوَلك نَّ } َرة   َعن   ُهمْ وَ  الد  َ-َاف ُلونَ غَ  ُهمْ  اْْلخ 

َ َأذهاّنم َعن َبعيد َاخلفي ه   ف ي يَ تَ َفكَُّروا َأَوَلمْ َ-اجلانب َ-ََواْلَْرضَ  ت  االسََّماوَ  هُ اللَّ  قَ َخلَ  َما مْ أَنُفس 

َالعلويالسََّ َللعوامل َعنوان َماوات َالسفلية َللعوامل َعنوان َوالرض نَ هُ ب َ  َوَماَ-ة َهَ َ-ََماي ْ َبينهما تكونََناما

َفَمَةَملئكوحركة َالشياطيَوحركة َاملَ،َوماَبينهماَه ناَحركة َاجلمنةالصفحاتَاخلفيَ  يَوحركةَ الشياطواجهةم
َكثْيةَ نَ هُ  َوَما -خملوقات  ه مْ أَنفُ  ف ي يَ تَ َفكَُّروا َأَوَلمْ َ-ََمابَ ي ْ نَ ُهَماب َ  َوَما َواْلَْرضَ  َماَوات  السَّ  اللَّهُ  َخَلقَ  امَ  س   ي ْ

َ.إىلَآخرَاآلياتَالكرميةَ{م َسمًّى َوَأَجل   ب اْلَحقِّ  إ َلَّ 

َخفيَّالق رآنَواضحَيتحدََّ َفَهذهَمثَعنَصفحات  َالسطحية،َاحلياة،َة َت عجبهم َأكثرهم ت عجبهمََالناس 
َيَ َالسذاجة، َمنَالنوإبليس  َذلك،ريد  َلهلَالبيتَدينه مَسطحيَ لذلكَجتدَاملَاسم َ،إىلَأبعدمَاحلدودَخالفي 

َمنَالفهميتصوَ َذينالََالصوفيةَ حىتََّ مَعلىَع مق  َبهمَإىلََ،رونَبأّنَّ َولكنَيذهبون  منَالع مقم اَيتلم سونَشيئاَ  ر ّب 

َبعيدةَجدَ  َالمورَسطحية  َمتيل َإىلَالسطحيةعليهم،َالنا َفتختلط  واضحٌةََاملشكلةَ َوإىلَالتسطيحَوهذهَمَاس 
اَأخَمَ،أيضا َفَثقافتناَالشيعية َكتَبسطحيةَاملخالفيمتسَََّتَمنَاملخالفي،ذَ لّنَّ ،َبينماَثقافتناَفَأحاديثم

َوباطنأهلَالبيتَوفَتفسْيَالقرآنَوفَزياراهتمَأ َبظاهر  َاإلميانَإمياٌن ٌن َبظَاه ر ُكْم وبَاط ن ُكْم إ نِّي مُ ):َنَّ ْؤم 
َهذهَمََ(ب سرُِّكْم وَعاَلن َيت ُكْم ب َأوَّل ُكْم وَآخر ُكْم ب َشاه د ُكم وَغائ ب ُكْم ب إيَاب ُكْم ورَْجَعت ُكمْ  العباراتَتشْيَإىلََك لُّ

الكبْيةَوفَسائرََاجلامعةَمَرَفَالزيارةَم،َهذهَاملضاميَتتكرَّتشْيَإىلَماَهوَجليَوإىلَماَخفيَ،وباطنَظاهرَ 

َاملعصوميَصلواتَ  َهبا ،َأحاديث همَتقولَبأنََّهَعليهمَأجعيوسلمَ َاهللَمَالزياراتَالشريفةَالخرىَاليتَنزور 

َبطنَوبطونَالَتنتهي،َهمَيقولونظهرَوهلذاَالظهرَبطنََرآنَمللقَ  َقوما َآمنواَبالظاهرمَوكفرواَإَم:َوهلذاَالبطنم نَّ
َكانواَعلىَشي َقوما َآمنواَبالباطنَبالباطنَف ما َكانواَعلىَشيءءَوإنَّ اَاإلميانَ وكفرواَبالظاهرَما إمياٌنََ،َوإَّنَّ

َوباطن، َم  مَّدوهلَجتدَمنطقَمتوازنٌََمنطقٌََبظاهر  َآلم َم  مَّد؟َهذاَهوَحديث  َآلم َكمنطقم ،َهذاَهوَا َمتوازنا 

َم َ  َآلم َحديثمهممَالشريففمكر  ييَالقلوبََعنهَقالوا،َهذاَهوَحديثهمَالذيَمَّدَمنَع مقم ييَالقلوب،َحي  بأنَّهَحي 
َشيءَ  ييَالقلوبَباحلقيقةمَالواضحةبأي  ييَالقلوبَباهل دى،َباملعرفةَالبي نة؟َحي  َبالوضوحَبالبيانَ،،َحي  ،َبكشفم

َيَ احلقائق َأن  َإىلَاجلهاتَاليتَالَيستطيعَأحٌد َإليها،َباإلشارةم ل  َي صم َأوَأن  َإليها ،َوأنتمَتلحظونَمنَشْي 
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َعَ  َكلماهتممَخللم َكيفَأنَّ َالعاديََحقائقَتوض حَ رضيَآلياتَالكتابَوكلماهتمَالشريفة الَيستطيعَالذهن 
هبا َم لم اَ  َيكون  َإليهاَأوَأن  َيلتفت  َكتَ،أن  َكتبهاَاملخالفونَأودونكم َكتبهاَمراجعناَوعلماؤناَبَالتفسْيَاليت و

َفَالتفسْيَفأكثرَماََاملفس رونَالذينَّنجواَوهمَفَالعم َالغلبَإنَ  ملَيكنَاجلميعَّن  ج واَمنهجَاملخالفي 

َكَ  َف َأهلَبيتَالعصمةَصلواتَ ك تمب  َأعداءم َوفقا َملنهجم َهوَوسلمَ َاهللَمَتبَتفاسْينا هَعليهمَأجعيَوهذا
َالغلباتَومنَاملنونه َفَالكتبَوتسمعونهَمنَالفضائيَ ذيَتقرأال دونهَردَ ،َوالذينَيابرَاحل سينيةَفَالعم 

َاحلقيقة َسيَ دونهَالَبنيَّ،َهمَيردَ جيهلون  َعنَمصادرَالتفسْيَالشيعيةََ،ئةَ ة  مَيأخذون  همَجيهلونَاحلقيقةَلّنَّ
َكتبهاَمراجعناَوعلماؤناَوفقهاؤناَومفس روناَالكبار ث ونََ،اليت فحينماَيأيتَم عمدُّواَالربامجَأوَاخلطباءَأوَاملتحد 

َالمورقي َحلعلىَاملنابرَوماَه مَبعارف َعلماؤناَومراجعناَومفس ر وناَعلىَأنَّه َمنَأهلَمَمونَللذيَكتبهَ فيسلَ َ،ائقم
َ.،َاحلقيقة َغْيَذلكالبيتَوماَهوَمنَأهلَالبيت

َاحل ك مكتافََ َبن  َهشام  َينقلها َرواية َاالحتجاج َبم :َ َاإلمامََ-َبد اهللا عَ ف يَما َسأَل الزنديُق أبَ ) يعين
َبالدينَالزنديقَعليه،َاهللَمَادقَصلواتَ الص َبوجودمَاهللَويرتتَ نةبالدياَ،الذيَالَيعتقد  الَيعتقد  بَعلىَ،َأساساَ 

ْن َعَليه  السَّالم قَالَ َبد اهللا عَ بَ يُق أَ د  نْ ف يَما َسأَل الز   -ذلكَهوَالَيعتقدَبديانة َ ُل الَكَهانَة وم  : َفم ْن أَيَن َيص 
َاَ-أَيَن َيْخبَ ُر النَّاَس ب َما َيْحُدْث  َالكهانةيعين َإليهم َتصل َأين َمن َم صطلحَ؟لكاهن عنوانََ،الكهانة

رقَارقَالذيَسمثل َاإلخبارَعنَالسَة،َللمسائلَالواقعةَاآلنَولكنَهيَخفيَّلإلخباراتَاملستقبليةَأوَحىتََّ
جزٌءَمنَالكهانة َإىلَالك هََّهوَهذاَأيضاَ  َكانواَيرجعون  َيكشفواَهلمَعنَأشياءَوقعت، َزمن َحدثتَفَ،انَأن 

َحاضرَأوَفيماَيأيت َأوَفَزمن  َالغلبَي ستَ الكهانة َهيَهذهَمَ،ماض  َال م صطلحَعمَ ،َلكنَفَالعم  لَهذا
ُل الَكَهانَة -لكهانةَعنَاإلخباراتَاملستقبليةَا  -؟َلكاهنإىلَاَيعينَمنَأينَتأيتَالكهانةَ-ََفم ْن أَيَن َيص 

ين  إنَّ الَكَهانَة َكاَنْت ف ي الَجاه ل يَّ  :اإلمامَقالَ- ُر النَّاَس ب َما َيْحُدثْ وم ْن أَيَن ُيْخب   َرة م ن ة ف ي ُكلِّ ح   فَ ت ْ
َيْحَتك ُموَن إ لَيه  فَيَما َيشَتب ُه َعَليه م م َن الُُمور ََكاَن الَكاه ُن ب َمْنز َلة  الَحاك مْ   -يعينَانقطاعََفرتةَ-الر ُسل 

نَ ُهم فَ ُيْخب ُرُهم ب َأْشَياء َتْحدَ  َالعيَ-َث وَذل َك ف ي ُوجوه  َشتَّى م ن ف َراَسة  الَعْينبَ ي ْ ضا َقابليةَهيَأيَفمراسة
َاإلنسانَ َوذََكاء  الَقْلب َو َوْسَوَسة الن َّْفْس َوف ْطَنة  الر وح َمَع َقْذف  ف ي قَ ْلب ه  لنَّ َما َيحَدُث َ-موجودةَعند 

َرة َفَذل َك يَ عْ  ى الَكاه ن وُيْخبَ ُرُه ب َما َيحُدث في طَان ويُؤّديه إليْ َلُم الشَّ في الْرض م َن الَحواد ث  الظّاه 
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،َاملنازلَهيَثَفَاملنازلَليسَاملنازلَالبيوت،َماَحيدثَفَاملنازلَوالطرافماَحيدَ-َالَمَناز ل  واَلْطَراف
َفيهاَالناملواضعَال َفيهاَمثلَاسرتاحةَالطريقَأوَاملنازلَالمَايتَينزل  َكانتَااسَسواءَينزلون  َكنَاليت لقبائلَتنزل 

َقبيلةَغطفانَمثل َوهكذاَي قالََفيها، الماكنَالبعيدةَاليتَالََالطرافَ-َفي الَمَناز ل  واَلْطَراف -منازل 

َفيهاَالنَ  َاليتَيتحدََّاسينزل  َعنهاَالكاهنَاليتَهلاَع لقَ ،َهذاَبالنسبةمَلألخبارم ربهمََ،ةَبالعاملَالرضيث  فهوَخي 
َعلى همَ َاعتمادا  َعمند  َقَ ل كة  َعندهم َالناس َبعض َه ناك َأ، َعلى َتقع،درة َأن  َقبل َالشياء َحيدمس وا ماذاََن 

َت سميها َتريدَأن  ََ،َماذاةَالسادسة،َاحلاسةَالسابعة؟َاحلاسََّيسم وّنا؟َق دراتَالباراسايكولوجي،َماذا تريدَأن 

َوأنَت سمَ  َعليها َشئتَليسَمهم اَ س َ َ،يهات طلق  َما َالنَّاملقدَه،َهذها َبعضم َعند  َموجودة َفاإلخباراتَرة اس،
الذيَيقذفََ- َوف ْطَنة  الر وح َمَع َقْذف  ف ي قَ ْلب ه    الَقْلب َو َوْسَوَسة الن َّْفسَوذََكاء  َف راَسة الَعينَ-تأيتَمنَ

َهوَالشي َرة َفَذل َك يَ ْعَلُم  -طانَفَقلبهم اََ- يطَانالشَّ لنَّ َما َيحَدُث في الْرض م َن الَحواد ث  الظّاه  ر ّب 
َالشياطيَأوَ خت َاإلنسانال َقدرهتمَعلفىَعلىَاإلنسانَلكنَلنَّ ،َوسرعتهمَفَىَاالستماعَأقوىَمنَقدرة

َوعدده َاإلنسان َمن َأكثر َواالنتقال َاحلركة َأطول َأعمار ه م َأنَّ َكما َأكرب وأمَّا َأخَباُر السََّماء فَإنَّ  -م
َالنَ-َد ا ْست َراق  السَّْمع إْذ َذاْك الشََّياط يَن َكاَنت تَ ْقُعُد َمَقاع   َوالدة وه َي َل ُتْحَجُب وَل  -َيبيعينَقبل 

ي م ن َخَبر   تُ ْرَجم بالّنُجوْم وإنَّما ُمن َعت م ْن ا ْست َراق  السَّْمع ل َئالَّ يَ َقع ف ي اَلْرض َسَبٌب ُيَشاك ُل الَوح 
َو لمدَالنَ-م َعن  اهلل ْلثْ َبات  الُحجَّة  ونَفي الش َبه السََّماء َولُبَِّس َعَلى َأهل  الْرض َما َجاَءهُ  ب واََيبفحي  ح جم

َالوح ت لمطَأخب ار  َالَخت  َوالك ه انَح ىتَّ َدة م ْن  -يَمعَأخبارَالشياطيم وََكاَن الشَّْيطَاُن َيْسَتر ُق الَكل َمة الَواح 
َالذيَيدورََوَ-اهلل  ف ي َخْلق ه  ر  السََّماء ب َما َيْحد ُث م نَخبَ  َللحديثم َواستماعهم اَيسرتقَذلكَمنَسعهم إَّن 
َوالن قالةَبي َدة م ْن َخَبر  السََّماء ب َما يَ  -َامللئكةَالعم الةم  ْحد ُث م نوََكاَن الشَّْيطَاُن َيْسَتر ُق الَكل َمة الَواح 

فَإَذا َقْد زَاَد َكل َمات  م ْن ع ْند ه  فُ َها إ َلى الَكاه نْ ض فَ يَ ْقذ  ى اَلرْ ط ُفها ثُمَّ يَ ْهب ُط ب َها إلاهلل  ف ي َخْلق ه فَ َيْختَ 
َكاملةَبعضَ َ- فَ َيْخَتل ُط الَحق  ب الَباط ل َاملعلومة َيسمع َأن َيستطيع َال َالشيطان َبعضهاََ،الحيان يسمع

َتل ُط الَحق  ب الَباط ْل َفَما فَإَذا َقْد زَاَد َكل َمات  م ْن ع ْند ه فَ َيخْ  -:ومةَمنَعندهمَويلقيهاَإىلَالكاهنوي كمملَاملعل
َعُه  ْن َخَبر  م مَّا َكاَن ُيْخب ُر ب ه فَ ُهو م مَّا َأدَّاُه إ لَيه  َشْيطَانُه م مَّا َسم  عََ-َأَصاَب الَكاه ُن م  َالسَّم  رت  ق  َاس   -حي 

َفُمْذ ُمن َعت الشََّياط ين َعن ا ْست َراق   -ماَزاد َفيهمَذلكَالشيطانََ-فَ ُهَو م ْن بَاط َل َما زَاَد ف يه  وَما َأْخطََأ ف يه
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َاملستوىَ-السَّْمع ا نْ َقطََعت الَكَهانَة  َبذلك َت وجَ َ،انقطعتَالكهانة َكهانةلكن َاآلن َيتَّي وجَ َ،د َمن لَد صم

َلهَ  الدةَوَميقصدَبعدََ-والَيوم  -اسَيتَالَتعلم َهباَالنَّالشياءَالََّ،الخبارَِممَّاَيقعَفَالرضَباجلانَوينقلون 
َك هَ َ-إلى ُكهَّان َها  إنَّما تُ َؤدِّي الشََّياط ينُ  -َيبالن َماَبعدَانقطاعَتلكَالكهانةَإىل والَيوْم إنَّما تُ َؤدِّي  -انم

ثُوَن ب ه  َوم مَّا ُيْحد ثُونَُه والشََّياط ين تُ َؤدِّي إلى اإلى ُكهَّان َها َأْخَبار  الشََّياط ينُ  ين َما لشََّياط  ا  للنَّاس  م مَّا يَ َتَحدَّ
َ-الَحواد ث م ْن َسار ق  َسَرق وم ْن قَات ل  قَ َتل وم ْن َغائ ب  َغاب َوُهم ب َمْنز لَة  النَّاس  َيحَدُث ف ي البُ ْعد م ن

سلوبَالكهانةَوكيفَتصلَاملعلوماتَ(َإىلَآخرَالكلم،َواضحَأأيَضا  َصُدوٌق وَكُذوب -هؤالءَالشياطيَ
َجسُّسَ.وهذاَمصداقَمنَمصاديقَالت

َكتالروايةَأقرأَ َ،هناكَمصداقَآخرَمنَمصاديقَالتجسُّسَفَالعاملَالرضي ابَالبحارَينقلهاَعنَهاَمن
َإبراهيم َبن َفرات َ)تفسْي ََ-بإسَناد ه  عن قُ َبيَصة  : َق بيصة  َيزيد َيقولبن  َق بيصة َدَخلُت َعَلى  :اجلعفي،

 قَبَل أْن َيخُلَق بَن َرُسول  اهلل أيَن ُكنُتمْ ا : يَاْمْت َوَجَلست َوقُ ْلتلَّ الصَّادق َعَليه  السَّالم َوع ْنَدُه َجَماَعة َفسَ 
يَّة أو ظُْلَمة  أو نُورا  َمْبن يَّة وأَ  اهلل َسَماءا   ي م ثل  ا الَحد يث ف  ذَ : يَا قُ َبيَصة ل َما َسأْلَتن ي َعْن هَ ؟ قَالَ ْرَضا  َمْدح 

َتعرفَمىتَتسألََ-؟ ا الَوْقتذَ هَ  َأن  َكتمانَفإذاََ-َأنَّ ُحب ََّنا َقد اْكتُت مْ َعل ْمَت ا أمَ َ-الب دَّ َفَزمن َنن 

َمناسبَأردتَ  َتسألَفَوقت  َأن  َهذاَالسؤالَفلب دَّ َتسأل  َعامَ،أن  َعلىََ،ليسَفَملس  لنَّهَقالَدخلت 
َوجلست ملَيكنََ-؟ الَوْقتا ذَ ا الَحد يث في م ثل  هَ ذَ ل َما َسأْلَتن ي َعْن هَ  -َالصادقَوعنده َجاعةَفسلَّمت 

َي طرَ  أن  َالعامَالكلمَمناسباَ  َهذاَاجمللسم انتشرََ-ََوبُغَضَنا َقد َفَشا أنَّ ُحب ََّنا َقد اْكتُت مْ َعل ْمَت ا أمَ َ-حَفَمثلم
ن ا َأْعَداءا  نَّ لَنَ وإ   - ْيطَ  م ن الج  َذاٌن َكآَذان  اَن َلها آُيْخر ُجوَن َحد يثَ َنا إلى َاْعَدائ َنا م َن اْل ْنس وإنَّ الح 

َاجلاَ- النَّاس َيقولَبأنَّ َيريدَأن  َفَاجلدرانَاإلمام َيتخف وا ْيطَ وإ   -نَمي كنَأن  اَن َلها آَذاٌن َكآَذان  نَّ الح 
اَيتجسَََّ- النَّاس َعلىَمالسكمفلرّب  َأشياع َسون  َخيرتقواَاملعصومَولكن َّه مَخيرتقون  الَيستطيعونَأن  ،َهمَقطعاَ 

َيتجس س واَعليهَ،ةعصومَحصانت هَذاتيَ َاملوإالَََّ،املعصوم َعلىَأشي اعمه،َالكلمََ،الَيستطيعونَأن  اَيتجسَّس ون  إَّنَّ
َالنشاطَاإلبلَ- أنَّ ُحب ََّنا َقد اْكتُت مْ َعل ْمَت ا أمَ َ-واضحَ َهذا َالكتمانَيعينَالعلجَفَمواجهة يسيَهو

ن ا  إنَّ لََنا َأْعَداءو ََوبُغَضَنا َقد َفَشا أنَّ ُحب ََّنا َقد اْكتُت مْ َعل ْمَت ا أمَ  -وسنأيتَعلىَذكرهَ ُيْخر ُجوَن  م ن الج 
ْيطَاَن َلها آَذانٌ  َقطعا َهذاَالكلمََ-  َكآَذان  النَّاسَحد يثَ َنا إلى َاْعَدائ َنا م َن اْل ْنس وإنَّ الح  َزماين  فَمقطع 
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َكل َاملقاطع َفأحاديث همَاآلنََ،وليسَف ،َفَمقطعَزماينَمنَاملقاطعََنرتنتاإلموجودةَفَالكتبَوعلىَوإال 

َالئمََّ َأنَّ َالحاديثَفَالفرتةَمكما َهبذه ث وا َأصحاهبمَح د  َيقولونَلبعضم َكانوا َالكذائية،َة َقالَََالزمانية كما
َعليهمَالسلمَجلابرَالب ََبنَيزيدَاجلعفيَوغْيَجابرَأنَّه َهذهَماقر  َبينَأ ميَّةَفإن  د ثَهباَفَزمانم الحاديثَالَحت 

َلعنيتَولعنةَ حدََّ َفعليك  َهبا َحدَََّ،اهللَآبائيَولعنةَ َثت  َبينَأ مَ،ثتَهباإن  َزمانم َذلكَولكنَبعد  َأدركت  يَّةَإن 
َهبا َوالرواياتَ ف حد ث َأ ميَّة َبين َزمان َف َهبا د ث  َحي  َأن  َأمره  َأحاديث َوهناك َاملطلب، َهذا َف َوفْيٌة َ،َكثْيٌة

َاملوضوع َعنَإَّنَََّ،الكلمَليسَعنَهذا سَبعدَالتجسََُّ،،َوهناكَأسلوٌبَآخراإلبليسيةسَأساليبَالتجسَُّا
َلوَأ شيعَ فإذاَماَجتسََُّ،تأيتَاإلشاعة َالئمََّسواَووصلواَإىلَموضوعات  َبالضررَعلىَبرنامجم َةَصلواتَ تَتعود 

مَسيباشرون َعمليةَاإلشاعةَعليهمَاهللَم َ.فإّن 

: ُكْنُت ْن أَبي َحمزة الث َمالي قَالَ عَ :َ)البصائرَأيضاَ عيَفَالدالئلَوفَثَالطربيَالشيروايةَينقلهاَاحملدَ 
َ- َمَع أَب ي َعْبد  اهلل َعَليه  السَّالم ف يَما بَيَن َمكََّة والَمد ينة إْذ التَ َفَت َعْن َيَسار ه  فَإذا َكلٌب أْسَود فَ َقال

َما َلَك قَ بََّحَك اهلل  -بسرعةَحتر كتََ-َتك َما َأَشدَّ ُمَساَرعَ َما َلَك قَ بََّحَك اهلل  -اإلمامَهلذاَالكلبَالسودَ
َإىلَطائرََ-َما َأَشدَّ ُمَسارََعَتك فَإَذا ُهو َشبيٌه بالطَّائ ر  و ل  : َهذا ُجع لُت ف َداك؟ فَ َقالَ فَ ُقلُت ما ُهو  -حت 

نالَ قَ  -إسه َع ث مََ-ُعَثم  هشامَبنَعبدمََ-َشام َماَت ه   -ذيَينقل َالخبارَيعينَالَ- : َهَذا ُعَثم بَريُد الج 
َي وصلَاخلربَ-(ََماَت ه َشام السَّاَعة فَ ُهو َيط يُر يَ ْنعاه ف ي ُكلِّ بَ ْلَدة -ال م لمكَ دَذاملاَ،ي ريدَأن  َكيَي فسم ؟

َالئمََّ َصلواتَ ع م ل َالئمََّعليهمَاهللَمَة َبالتحرُّكَ، َأصحاهبم َسيأمرون َأمور َفعندهم َهشام َّبوتم َيعلمون ة
َيباجتَ  َقبلَأن  َولاهها َأنَخي  رَ نتشرَخربَموتَهشام َيريدون  َبهَشيعة َأهلَالبيتكنَاجلانَهنا َي قوم َما َ،ب وا

َاملخط طاتحيَ  د وا َي فسم َأن  َاولون  َفإنَّك  َعنَمصادرها َأنَتبحث  َتنتشرَأخبارَلوَأردت  َ،َاآلنَفَحياتنا لن 
َمصدرها َإىل َتصل  َأن  َتبحتستطيع  َأن  َأردت  َإذا َتشيع َالشائعات َمن َكثْي َهلاَ، َجتد  َلن  َمصدرها َعن ث 

َكلميَفيقولَماَهذاَحبقيقة،َهيَمنَهذاَالنوعمصدر َمن َالبعض  باحلقائقََملئىاحلياةَأقولََ،،َقدَيسخر 
َإليهاَالناساخلفيةَال َةَقضيَ َ،ةَمسوسةَعلىَسبيلَاملثال،َآتيكمَبقضيَ يتَالَيلتفت  موجودةَولكنَالَيلتفت 

َكمَهوَعإليهاَالناس احليواناتَإذاَماتتََ،َهذهَماحليواناتَ؟َملياراتَهذهَموجودةَفَالبحارددَاحليواناتَامل،
َاحليوانَالبحريَ؟َيعاحليواناتَإذاَماتتَأين َج ثثَهذهَمَ،ختتفسَََّ،ل؟َتتحلَ أينَتذهب ؟َفأينَج ث تهَ ينَإذاَمات 
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أمراضََ،َهناك،َتطفوَعلىَالسطحنعمَهناكَحيواناتَبسببَاإلنسانَمتوتَفتطفوَهذهَالساكَواحليوانات
؟َإذاَماتتَأليسَتبقىَامللياراتَمنَاحليواناتَأينَهيَوأوبئةَبسببَاإلنسانَتنتشرَفتموتَماميعَلكنَهذهَم

َهذهَاجل ثثفأينَهذاَالتفسََُّ؟خجثثهاَموجودةَفَالبحارَوتتفسَ  َكمَمنَالخَوأين  كمَََ،غاصواَوصو رواَذين؟
َحبرية َمي تةملاذاَملَت صو رَلناَالفلمَوالكامَمنَالفلمَص و رت، حليوانات  َ؟!َْياتَجثثاَ 

َمنَالبحر َومد عكَ ،َلكبْيفَدعاءَاجلوشنَاَ(يَا َمْن ف ي الَبْحر  َعَجائ ُبه)َ،دعك  ََمنَالبحرم نَعجائبم
َالب اَذكرت  َأكثرَالكرةَالرضيةَحبر،البحرَوإَّن  َمعيَإىلَاَحرَلنَّ جودة،َطيورَمَولاملياراتَمنََ،لطيورتعال 

َماتتَأ َتذهبَأجسادهاإذا َاإلنسانين  َاليتَيصطادها َنرىَالطيور َالالطيَوَ،؟ََنن  َبالسلكَيتَتصطدر م
َأنَتبقىَأجساد هاَعلىَالرضالكهربائيةَذاتَالضغطَالعايلَمي دََرَفتموتَأعدائةَينتشلوب،َوباءَمنَاكن 

َكمَي شك لَهذاََ،كثْيةَمنَالطيور َهبقيَّتَاملتاَرليا،َاملمنَعددمَالطيورَفَالكرةَالرضيةلكن ََلو؟َحىت َيةَأين 
َامللييَ،ملييَ،ملَتكنَمليارات َ؟!َمنَالطيورَأينَهيَإذاَماتتعشرات 

َمنَالطيور، َهيَإذاَماتتَةيَ الربَ احليواناتََدعك  َنرىَحيواناتَإذاَضربتهاَالسياراتَفَالطرقَأين  ؟ََنن 
أوَإذاَاحرتقتَقتلَمموعةَمنَاحليواناتَمنَالوبئةَفأوَالقطاراتَأوَاصطادهاَاإلنسانَأوَإذاَجاءَوباءَ

َالغابات َمن َالغاباتَغابة َف َاحليوانات َبعض َاهلائلةحترتق َالعداد َلكن َأينََ، َماتت َإذا َاحليوانات من
َسؤالٌَتذهب َحباجةَ َ؟ َجواب،هذا َالدراسةََإىل َلجلم َالغابات َمن َكثْي َف َمنصوبة لجلََ،والكامْيات

َالغابات،النَ،التصوير َإىل َتذهب َالغاباتاَاس َإىل َذهبنا َإذا َاحليواناتََملفروض َجثث َمن َآالف سنجد
وَإذاَأَضتَحلادثَ يتَتعرَ َاحليواناتَالَّالََّإَخةَ تفسَ مَ َتةَ ميَ َملاذاَالَنرىَفَالصحراءَجثثا َحليواناتَ َاملتفس خة،

َكبْيَف ؟َالَدَجواب؟َهلَيوجَ الغلبَمنَهذهمَاحليواناتَأينَهيَلكنَالعمََمنطقةَمنَاملناطق؟نزلَوباء

َدَجوابيوجَ  َم  مَّد،،َاجلوابَعند  َهذهَمَالرواياتَتقولَآلم َموهتاَمنَدونَحوادثَبأنَّ َ،احليواناتَإذاَاقرتب 
َإّنَََّ،منَدونَحيوانَيقتلَحيوانَ،منَدونَإنسانَ،منَودونَأوبئةَ،منَدونَأسبابَظاهرة اَتشعرَباقرتابم

َلنفسها َحتفر َفهي َبنفسهاَ،أجلمها َنفسها َتدفن  َالقضيَ َ،هي َحباجةَ وهذه َعلمية َحبث  َي شك كََإىل َقد ،
َهبذهَم َاجلوابَ،املعلومةَالبعض َهذا َيكن َمل َإذا َاحليوانات َهي َأين  َالسؤال َولكن َحق ه جثثََفأينَ َ؟من

َأحٌدَجوابا ، َاجلَوَامللياراتَمنَاحليوانات؟َالَميتلك  َالصحيح،يبقىَهذا ولكنََابَهوَاجلوابَوهوَاجلواب 
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َم قنمع،َعلىَالذيَيرفضَهذا َوه ناكَمنَاحلقائقَاخلفيََّاجلوابَأنَيأتيناَجبواب  ،َليسَالربنامجَلذكرَةوهناك 

َفهذهَمَجودةَفَاحلياةَختفىَعلىَاإلنسان،ثتَعنَكثْيَمنَالمورَاملَوأحاديثَأهلَالبيتَحتدَََّ،ةاحلقائقَاخلفيَ 

َعليناَفَسورةَالروماحلقائقَمنَاحلقائقَاليتَختفىَعلىَاإلنسان نْ َيا اْلَحَياة   مِّنَ  ظَاه را   يَ ْعَلُمونَ }َ:،َمرَّ  الد 

َرة   َعن   َوُهمْ   النَّاس   َأْكثَ رَ  َوَلك نَّ }:َياتَصرحيةَوواضحةَفَسورةَالرومتَعليناَاآلمرََّ،{َغاف ُلونَ  ُهمْ  اْْلخ 

نْ َيا اْلَحَياة   مِّنَ  ظَاه را   يَ ْعَلُمونَ  -؟َماذاَيعلمونَ-ََيَ ْعَلُمونَ  ََل   َعن   ُهمْ وَ َ-مورَالسطحيةَالساذجةَالَ-َالد 

َرة   َإليهاَقبل َقليلالَ،ونَلدراستهاةَاملفروضَعلماءَاحليوانَيتصدََّالقضيََّهذهَمَ،{َغاف ُلونَ  ُهمْ  اْْلخ  َ.يتَأشرت 

َأهلَالبيتَ،اشيفَتفسْيَالعيَ َ َحولَحديثم َنطوف  ت ناَالكتابَدارَ َ،ةلداَرالنَأخرجكمَمنَهذهََ،َنن 
َوالعرتة،َالكتاائماَ دَداريتَ،الدارةَأناَلنَأخرجَمنَهذهَمَ،الدارةَعيَفَهذهَمأنت مَمَ،رتةوالعَم َأورَ لَب  طكمَفَن 

َأذهبَبكمَإىلَتَم َمنها!َاجعناَيأخذونَ ؤناَومَراَعلماالعيونَالك درةَاليتَالَأدريَملاذَلكمَالعيونَالقذرة،أن 
ر ْحذَ : يا َعبَد السَّالم ا  قَالَ  ادقلصَّ ا اامنَ مَ إ   نالم عَ بد السَّ ن َعمِّه عَ بن  ُمَحمَّد الزدي عَ كر  ن بَ عَ :َالرواية

َالَت  ت متممَ-النَّاَس ونَ ْفَسك  ك  َمعَنفسم َاحلاالتَح ىتَّ د ثََ،اسامحذرَالنَث،تحدََّتالََ،يعينَفَبعضم الَحت 
َفَبعضَموحىتَََّ،اسالن َالَمتلكَحصانةَََمعَنفسك  ، َس ونَ ْفَسكالنَّاْحَذر الم ا  السَّ  يا َعبدَ  -الحيانَلنَّك 

ي َفَكيف؟ قَالَ ُهْم فَأمَّ َذرَ حْ أَ ْن ى أَ لَ : ب أَب ي أْنَت وأُمِّي أمَّا النَّاس فَ َقد َأْقَدر عَ فَ ُقلتُ  َ-  الَخب يث: إنَّ ا نَ ْفس 
يُئَك فَ َيْسَتر ق ثُمَّ  -اخلبيثَيعينَالشيطانَ ُد اَل َعبم ي فَ يَ ُقول قَ ي ُصورَة  آدَ خُرج فَ  يَ َيْسَتر ُق السَّْمع َيج 

يَلة َلُه، قَالَ : بأَبي أنَت السَّالم، قُلتُ  َالمورَجتريَهكذاأَ- َذل ك : ُهووأُّمي َهَذا َما َل ح  ةَفَ،َالقضيَّنَّ
َالدقَّ َاخلبيثَالةغاية َيسرَتذيَيسرتقَالس،َقطعا َهذا َتَ طعنََمعقَالسمعَالَيريدَأن  َعنَأكلةَ َ،طب خبخة 

ََل،ت ؤكَ  َيسرتقَالسمعَعنَأشياء َبوَ هذا َصلة َعليَ هلا َالئمَََّ،الية كانتَََومنَهناَ،ةمََّئبربنامجَالَ،ةبعملم
َسريَّةٌَ َاملهدَ،الغيبة  َالغيبة َشؤون َبأنَّ َدائما َأقول َتسمعونين َه نا َأنَ َ،ةسريََّةويَّومن َمي كن َحىتَََّت طرَ ال َفَح 

َط رمحَ َ،الروايات م ل وما َم  َبشكل  َط رمح  َالروايات َالقوانَ،ف َيفهم َملنهوفقَيالذي َالقَوا  َحلنم َسيفهمَجم ل
َوالعَم َ.رتةاملقاصدَواحلقائقَفَمعارفَالكتابم



 ( 21لحلقة ) ا                                     الثائر الحسيني الوفي المختار الثقفي / الشيخ الغّزي                               
 

- 14 - 
 

َهذهَمَ،الَأطيلَعليكمَالكلمَلكن مئةَباملئةََلَواضحةأقَوَاملعطياتَالصورةَصارتَالَأعتقدَمنَخللم
َبعيدولكنَّ َمنَجهةَ فالتجسََُّ،هاَواضحةَإىلَحد  مَ،ةفيَّخَساليبَ وبأَخرىَواإلشاعة َمنَجهة َأس  اذاَيريدَإذاَ 

َأئمََّمنَّ َالمرا َنواجهَهذا َأن  ةَفَئمََّلَخمططاتَالثَفَعمحلديا،َة؟َاحلديثَفَتنفيذَمأمورياتَالئمََّتنا
َالمر َي نفَ ،َبرامج َالئمََّالتمهيدمَلصاحبم َمنَشيعتهمَأن  َالواقعَاَعلىَأذ وهةَاليتَي طلب  َللرضم تمهيدمَللمشروعم

َملكر،انونَاقَمنَيدراوهذاَهوَمَ َهذاَالمرَإىلَالكتمانَواحلصانة،َفَمواجهةَجةَ ،َفنحن َحباالكبْيَاملهدوي
َأيضاَ  ََّنكر  َوَنن  َميكر َأئمََّإبليس َيعلَ ، َخْيَاملكر،تنا ََموننا َميكرون َشيي علَ َوهم َذلكمون َالعتهم ساليبَ،

نَآخرَفدَسَوي وجَ سَُّفنَالتجىَبسمََّدَهناكَفنَيَ اآلنَأصل َفَعاملَاملخابراتَيوجَ َةَهلذهَالعملية،املضادََّ

َيَ  َمنه َمضادََّسمََّأعلى َبفن َالتجسَُّى َالسة َالفن َالتجسُّس، َي ضادُّ َفهناذي َأس، َللك َتجسَُّاليب وهناكَس
َمضادََّأ َتكون َللتجسَُّساليب َالتجسَََُّ،سة َلذلك َلهَ َ،سكاشفة َحترَ م بطلة َأو َال، َاف َإلينتائج َيصل  هاَليت

كيدَوهذاَالَ،ملكرهذاَاَ،بليسي،َمواجهةَهذاَالنشاطَاإلالمرَعليهَي شب هونَ َجهة َخاطئة،َنَإىلسَواملتجسَ 
َ:ي واج هاإلبليسيَ

َ.بالكمتمان:َالَ أوَ 

َ.باحلصانة:َوثانياَ 

 أمَّاَالكتمانَفهوَعلىَمراتب:ََ
َتسكت - َأن  َوهو َالبسيط َالكتمان  َنتكل م،نسكتَأنَ َ،ه ناك َال َمنَ، َعندنا َممعلَما ةَهمََّومات 

َمَ نسكت َاملعلرادَم، َمن َاملهمََّي َومات َمرتبطة َم  مَّد، َبآلم َاملرتبطة َبة َبرَببعملهمَمَّدم َ آلم مهمَنا،
َكل َالئمَََّالتمهيديَللمشروعَاملهدوي وتَوهوَالسكلبسيطَالكتمان َاَ،نَفَهذاَالزماةَوحىتََّفَزمانم

َالَكلمَ  .هذاَالَيكفيَفَكثْي َمنَالحيان،ََوأن 
َكمتمانَ علىَمنَالكتمانهناكَمرتبةَأ - َالكتمان، َكتمان  مَولكنَفَنفسَيعينَأنتَالَتتكلَ ََالكتمان،

َاآلخرَالَيعرفَخرينَيشعرونَبأنَّكَتكتم َشيئاَ الوقتَالَجتعلَاآل اَأنَتتعاملَبطريقة َحبيثَأنَّ ،َوإَّن 
َتكتم َشيئاَ  َماَفائدة َأنَتكتم َشيئا َواآلخرونَيعرفونَبأنَّك  َهذاَ،فضيحةَهذهَمَ،بأنَّكَتكتمَشيئا َوإال 
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اَي قالَلهَ اَهوَبكتمانَفَموازينَأهلَالبيتم لكنَفَموازينَأهلَالبيتََ،كتمانََ،َفَموازينَالناسَرّب 
َالَتتكلَّفضيحةَهذهَم  .م،َفالكتمان َالبسيطَأن 

َاملركَ  - َأهلَالبيتَبَوهوَاملطلوب،أمَّاَالكتمان  َاملركَ انَهوَالكتماعنََماَورد َفَأحاديثم ،ََبلكتمان 

ب  الرَُّجَل م ْن َأْصَحاب ي أنْ إنِّي َلُ :َ)انتَ كماَيقولَأئمَ  َ(َها ُيْحز نُ  ما يُفر ُحُه ومَ ر َعَلى َوجهه  َيظهَ   َلح 
َهؤالءَالر جالأ ب  َرجاال َوهذاَالكلمَه ناَليسَاملراناَأ حم بُّ َاَهذاَمثال،حَواحلزنَوإَّنََّىنَالفَردَمع،َأحم

َهذهَمَم راد َاإلمام َرجاال َيعيشون  مَيكمانانَالكتَكتمحالةَ َاحلالةَدائما ،َأنَّه َحي مبُّ تمونَواآلخرونَ،َأّنَّ
َاحلق َمن َيكتم َالشخص َهذا َبأنَّ َيعلمون َالكثْيال َيائق َكانوا َإذا َأمَّا َبأنَّعلمَو، َهن َفما َيكتم وَه 

 َ.حقيقيبكتمانَ
َيسكتَ،حيتاجه َاإلنسانَأيضاَ َفهناكَكتماٌنَبسيط، - َالَيتكلََّ،أن   .مأن 
َم رك ب - َكتماٌن َللكتمانََ،وه ناك َتتكلََّ،كتماٌن َوال َالمور َُث َّتكتم  َتكتَم َهذا َام  َجتعلكتمان لَفل

َبأنَّ َيعرفون  َمنَاحلقائقَماَتكتمهَ اآلخرين  َتعرف  َ،يتهامورَحبسبَأهَ ألمور،َاََكلَ ،َقطعا َليسَفك 
ضروريََلَ جَبشكتَااَحتموهناكَمنَالمورََ،ه ناكَمنَالمورَماَيكفيَهلاَالكتمانَالبسيطَالسكوت

 .إىلَكتمانَالكتمان
َمَر - َكيدَفَالكتمان،وهناك  َالكيدي، َتكأنََّالكيد،َحلٌةَثالثةَوهوَالكتمان  مَأنَّكَتكتَ،اوزتمَوتتجك 

َالكتمان، َتكتم  ا َتقوم،َوإَّن  َثالثةَوأنَّك  َتقومَبعَهناكَمرحلة َأوأنَّك  ََمل  َالقَوقتقول  لَوهذاَوال َهذا
َت فكَ  َبأنَّك  َاآلخر َي شعمر َلَمالعمل َاملئة َف َمئة َم غايرة  َبطريقة  َر َحتم ا َك لَََّعنََت بعمدىتََّكتمه  ذهنهم

َإبليسَوشياطينه،وبالذَاالحتماالت، َواإلنَاتَفَمواجهةم َاجلن  لكتمانَومنهَ ايدَفَ،َالكسشياطي 
 َ.املكيدةَفَاحلرب

َكانَخيرجَللقتهَوسلَ وآلَمَعليهَمَصل ىَاهللَ َيبونَفَسْيةَالنأالَتقرأ َكيفَخيرجمَحي ؟َخيرجَمنَجهة َاجلميعَال

َآخرَ،رونَأنَّهَسيذهبَإىلَاملقصدَالفلينَوهوَالَيريدَذلكَاملقصديتصوَ  بعدَماََ،لكنَّه َيذهبَمنَطريق 

َكانتَخترجَالسراياََذيَيريدهَ الَأحدَيراقبَفيعودَإىلَالطريقَالَيصلَإىلَمسافةَيطمئنَأنَ  كانَ،َأوَحي 
َمَ ي عطيه َكتابَخمتوم،غلَّم َيَف، َأن َالقائد َي راقَ ويأمر َالذي َالفلين َالطريق َمن َبأنََّوَّصَ تَ ي َ َ،بذهب هذهََر
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َيعلمَأحدَ،(َمنَالمكنةَولكنَيأمرَالقائديَسَاجملموعةَستذهبَإىلَ) َفيماَبينه َوبيَالقائدَمنَدونَأن 
اآلنَمنَهذاََجخَرالكتاب،َأكَإذاَوصلتَإىلَالنقطةَالفلنيةَإفتحَالكتابَفيهَمقصدكَوغايتَ َهذاَيقولَله
َيصلَإىلَتلكَالنقطةفَ،الطريق َالنَ،يخرجَمنَهذاَالطريقَإىلَأن  َالنقطةَاليتَيريد  َيبيفتحَالكتابَفيجدَأنَّ

َيذهبواَإليهاَليستَمنَهذاَالطريق َيبدَ َ،أن  َالطريق،َاملكيدة َفَاحلربعليهمَأن  ماتَمكيدةَفَمقدَ َ،َهذهَمل 
َحلنَوقدَبيَّفصَّلةَ،َمطالبَمَ احلربَواحلديثَطويل َمنهجم َمفرداتم َفيهاَعنَأهم  نتَفَاحللقةَاليتَحتد ثت 

َهذهَمَ،القول َندرسَ َق لتَمنَأهم  منََ،نته َفَحينهَمسْيةَاملعصومَوفقا َللمنهجَالذيَشرحته َوبيََّاملفرداتَأن 
َعلى َاليت َوالصول َالقواعد َمن َالكثْي َنكتشف  َأن  َنستطيع َاملعصوم َسْية ََخلل َنفهم  حديث  ه مَأساسها

ََ.وكلمهم

هذاَالقولَيقَوَحالة َالكيد،َف  ه ناكَحالة َالكيد، آخرَأوَيفعل َيريد َشيَ،دهَ الَيريَله َوهوأنََّاإلمامَيقولَقوالَ  ئاَ 
َيريده َال َاَ،فعل َهو َيريد  َالشيء،هو َهذا َمنه  َيفهم  َأن  َقوال ،َآلخر َزراَرََيقول َلعن َيَ َ،ةكما َأن  هممَفيريد

َزرارةَ  َبأنَّ َصلةَ َاآلخرين َيقَوَلهَ َال َكان  َاإلمام َلكنَّ َالصادق، َلباإلمام َزراَرتشَن ةَ اجل: َزرارةَةتاقَإىل َلوال ،
َأحاديثَأبَضاعتوفلنَوفلنَلظننتَأ َالدينَضاعنَّ َلكنََّ،رةزراَ،َأحدَهؤالءلوالَهؤالءَ، رارةََزه َل ع ن 

َبشكلَ  َالشيعة  َوأعرضتَعكاملَجَ ََبشكلَع ل ينَحبيثَأنَّ َمنَزرارة َنهف ل ت  َهولكانَف، مصداقَمنََعنه 
َماَور د َممنَذَ َثَعنَهذاَاملوضوعَفيماَيأيت،سنتحدَََّمصاديقَالك يد، َمدَم ختارَمم َلللذلك  حهمَهوَفَجانبم

مَقانون َئا َكيَنتفهََّئا َفشيةَشيضحَالصوَروسنأيتَإىلَهذاَاملطلبَلتتََّ،فَهذاَالسياقَ،يقعَحتتَهذاَالعنوان
َالكتَإىلَكتمانَالشيطاينََنن َحباجةَ َفَمواجهةَاملكرَاملكر، ،َلكتماناد،َالكيدَفَىلَالكيمانَوإوإىلَكتمانم

َذلكَاملاكرَالشيطاينَعنَطريقَالقول َوجهةَالتفكْيَعند  َن غْي  اولَأن  َ،ط طعنَطريقَخمَ َ،ليقَالفعنَطَرعَ،َن 
َ.،َوهذاَهوَقممَّة َالكمتمان،َهذاَفَجهةمَالكتمانبرنامج

 َصانة.احلَاجلهةَالثانية 

َ َللشيعة َالشيطاينبالنسبةم َالنشاط َهذا َمن َينجو َأن  َأرادوا َالشيطاينَ،إذا َاملكر ص لواَمن َحي  َأن  َفعليهم ،
َاحلصانةَاحلصانة، َالكتمان َمع َمن َاملراد َما َوبشكلَ احلصانة، َمنها:ََوواضح،دقيقَ َ؟ َاملراد إنَّ )َاحلصانة

ََليَت نا َلْعْصَمةل شيَعت َنا ب وَ  َالذيََ( َصَم ب ُكْم فَ َقد ا ْعَتَصَم ب اهلل  َعزَّ َوَجلَّ وَمْن ا ْعتَ  )َ-( َهبمَهو االعتصام
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ه لَ  إ  ُة ََل مَ ل  كَ ):َاحلصانةَالعقائديةَاليتَأ شْي َإليهاَثَه ناَعنَاحلصانةَالعقائدية،،َأناَالَأحتدََّي عطيناَاحلصانة
َومعناهاَ(يصن  َّل اهلل ح  إ   َجوهرها ْصن ي َأم َن م ْن بن  أبي طَ َليُة َعل يِّ وَ )َاليت صن ي َفَمن َدَخَل ح  ال ب ح 

َالعقائدي،َهذهَمَ(َعَذاب ي َاجلانب َف َأحتدَََّحصانة َهناأنا َاجلَحصانةَ َعنَث َالعمليف َاجلانبَانب َف ،

َأئمَ  َلنصارم َزمانَمَ،تناالعملي َإمام َاحلصانةلنصار َمن َالب دَّ َإالََّنا َتتحق ق َال َاحلصانة َباإلمامَ، َباالعتصام
َغْيي،ليسَلقلقةَلسانيةَ،االعتصامَباإلمامَاملعصومَاالعتصامَاحلقيقي،َاملعصوم َأناَوي لقلق  َكماَأ لقلق  هذهََ،

َشَ َلقلقةَلسانية، َالذينَنتحدََّ،َشغليَاحلديثغليَالكلمأنا َاحلديث،ََنن  َمهنةثَشغلنا ،َالَيعينَ،َهذه
َنتح َمَ دََّحي  َكلمَشغل،َمونَهبمعتصَمثَعنَاالعتصامََنن  َكماَمهنةَغَْياحلديثَ،َمهنيتهذا النجارةََي،

َأحتدََّغْييَالطبابةَمهنيتَوشغليَاحلديثومهنةَ م،َحي  مَ،ثَعنَاالعتصامَاملذكورَفَرواياهتم فََ،فَزياراهتم
ََ.أدعيتهمَليسَهوَاللقلقةَاللسانية،َاالعتصامَاحلقيقي

وأوىلََهمدَشيءَأوجَ ه َالَيَ أنََّاكانتَعقيدتنىَإذاََ؟َاالعتصامَاحلقيقيَيتأتَ االعتصامَاحلقيقيَمنَأينَيتأتى

َكلَ  ضع َوالَأقولَنَ،ههَعليمَ وسلَاهللَمََاإلمامَصلواتَ دَشيءَإالََّالَيوجَ ََالعبارات،وأفضلَوأعظمَولتسقط
ماَيضَ،اإلمام َفَس لَّمَالولويات َاإلمامَفَس لَّمَالشيعة َأصلَ  ناَنضع َاإلمام َفَاَالَأقولَأنَّ،َأنياتلولَواعون 

أن ناَن ض ع َاإلمامَفَقائمةَلوحدهمَونَ س لَّمَ َك لَُّهذاَائمةقتَالخرىَفَلولوياض عَاالولوياتَوالَأقولَأيضاَ  ،
َالَت وجَ خيانةَوغدر هذاََ،انتهيناهوَاإلمامََوَيءَواحدشَدَفيهاَإالَََّقائمةَواحدةَلألولوياتَوالَيوجَ دَإالََّ،َأن 

؟َهلَادٌرَعلىَذلككل مَق م تَ قادرون َعلىَذلك؟َهلَالَيعةَ ؟َهلَالشهذاَموجودَفَحياتناَ،َهلهوَاالعتصام
َوفالذيَيستمع َإيلََّقادٌرَعلىَذلك؟َهذاَاملعىنَواضٌحَفَآي َالكتابم َكانَاحلديثَوَيثهم،أحادَاتم عنََلو

ََو َالقول َلبسطت  َهبم َوالحاديث،َجلئتكماالعتصام َاآليات َوعشرات َاَبعشرات َالكن َعآلن نَحلديث
َيكونَيلَبرنامجفَنيََّ،ثَعنَهذاَاملوضوعاَأحتدََّ،َلرّبَ موضوعَآخر َفيأحتدَََّيتَأن  حقائقَهَعنَلطائفََوث 

َفَنيََّ،الكبْيةَاجلامعةَمَالزيارةَم َسنحتَالفرصة َأَ إذا َايتَأن  َهذا َاحلَأيديكمامجَبيَ لربنقد م  َصانة َهيَهذهَم،

ََ.مزماّنَك ل َشيعة َفعليهَلهَوسلمَ َاهللَمَاالعتصامَباإلمامَصلواتَ 

َالوثقى،َاإلفبعدَالكمتمانَتأيتَاحلصانةَوهوَاالعتصام ،َنفسَالتعابْي،َاإلستمساكَبالعروةَستمساكَبالعروة
،َ،َسم َماَشئتَالنتيجةَواحدةهَإليهمالتوجَ َ،نقطاعَإليهماالعتصام،َاللجوءَإليهم،َاللحوقَهبم،َاإلَ،الوثقى
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َهذه َاحلقيقةَك لُّ َهذه َإىل َت شْي َالعبارات َق ل: َأنَّ َواحدة َصفحة  َّبثابة َيكون َاإلنسان َصفحة َب  هي
َحياتهَمالولوياتَ َتوجَ َ،ف َال َالصفحة َإالََّفَهذه َد َهيََأولوية َوهيَالخْيةواحدة َالولويةَالوىل َهذه ،

يَن َوَأْصَل اْلدِّين  رَُجل)ََوهذاَهوَالدين،عنواّناَاإلمامَ َالكثْيين،هذاَاَ(،َإ نَّ اْلدِّ اَالَي عجب  أناََحلديثَر ّب 
َمعَاجلميع،الَأحتدََّ َأحتدَََّث  َمعَالأنا َأحتدََّذينَينتظرونَإمامهمث  َأنا َباللغةَم، َباللغةَمَالعربية،َث  َال م ت ك ل م ون 

َقل َاللغات،العربية َبقي ة َإىل َقميسوا َلو َأ قليٌَّة،والشَيلون َبينهمم َمن َلبقيَ أقليَ َالشيعةَ َيعة  َبالنسبة ٌَة َال م تك ل مي  ة
َلبقيَّوالشَبالعربية، يُّنَأقليٌَّةَبالنسبةم َالت د  َبايعة َالذينَيد عون  َالذينَماَهمَعلىَعلقة  والشيعة ََلتديُّن،ةَالشيعةم

َواحلزبيةَوعبادة َالصنمي ةم َجنوَمنَأمراضم َالتديُّنَالذين  َيد عون  َأيضاَ َالذين  ،َوهؤالءَالصنامَالبشريةَهمَقل ٌة
حيملونَه َّالقمل ة َفيهمَقلَّ إلمامهم،ٌةَأيضاَ  إلمامهمَماَجعلواَاإلمامَهبذهَموحىتَََّاَ  َحيملونَه اَ  ََهؤالءَالقلَّةَالذين 

َهذهَم اَصنعواَقائمة َلألولوياتَوضعواَاإلمامَفَأو لم َالعبارةَمَ،القائمةَالولويةَوإَّن  َ،وهذاَغدٌرَوخيانٌةَبصريحم
َعنها َاحلديث َأريد َجد ا َوال َمعق دة َأحتدَََّ،قضي ة َأنا َبيافقط َف َاملكرث َقانونم َمعىن َاملكرََ،ن َمواجهة ف

َ.احلصانةالشيطاينََنن َحباجة َإىلَالكتمانَوحباجة َإىلَ

َذكره َفَاحللقةَاملاضيةفَالدعاءَالذيَي قرأَفَّناراتَشهرمَرمضا اللَُّهمَّ َصلَّي َعَلى ُمَحمَّد  وآل  :َ)نَومرَّ
ي ه  َوَوْسَوَست ه  ُمَحمَّد وَأع ْذن ي ف يه  م َن الشَّْيطَان  الرَّج  اءَذكره َفَإىلَآخرمَماَجَ(،ْم َوَهْمز ه  وَلْمز ه  ونَ ْفث ه  ونَ ْفخ 

َالدعاءَالشريف َهوَالهذا َاحلصانة،َهذا ط م  َاحل ص انةَهذهَمذيَحي  ط م  ََاللمز،َاهلمز،:َاملعاينَ،َالذيَحي  اهلمز 
َالشيطاينَالشيطاين، َالنَ اللمز  َالن فث، َوبالذات َهو، َالشيطاين َالن  ف ثالَفث  َاحل ص انة، ط م  َحي  ََذي َأن  مي كن

َك لََُّاملعىن،أ قر بَلكمَ حينماَتضغطَعلىََي،االزجاجاتَأوَاحلاوياتَاليتَهيَبطريقةَالسرَبَزجاجة َالعطرَأو

فَاجلوزجاجةَالعطرَوخيرج َالعطرَمَ  َليسَبشكلَ َ،ةَمر اتَفيماَحولنافإذاَماَضغطناَعلىَالزجاجةَعدَََّ،نتشراَ 
َالعطرَسَ،جسامنامباشرَل َبهَمهذا يستعملَهذاََ،،َهذيَعمليةَنفثَالشيطانينتقلَشيئا َفشيئا ،َسنتعط ر 

َهناَنتحدَََّي،املهمَ َالسلوبَخصوصا َمعَالشخاص َمهمَ وَنن  عنَأ ناسَيوالونَأهلََي،ثَعنَأشخاص 
َأهلَالبيتَ،البيت َ،هَعليهمَأجعيوسلمَ َاهللَمَأهلَالبيتَصلواتَ َنَ ذونَبرامجَومأمورياتَمَمينفَ َ،خيدمون 

َهذا َالشاملفرتض ،َ َمعهم َيستعمل َأيطان َالنفث، َأ ناسأسلوب َعمرب  َيأيت َالشيطاين َالنفث َعرب َسلوب ،
َ،َي وصلونَهذاَالمر،مباشرَوأولئكَاآلخرونَهمَينفثونَينفخَفَآخرينَبشكلَ َ،،َالشيطانَيوسوسوسائط
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َبط َللعلماء َالعلماء، َبطانة  َالزعماء، َبطانة  َبمطانةمثل  َوالسلطي َللرؤساء َبَمانة، َوالفقهاء َللمراجعم ،َطانة،

َهلاَ،ينفخ َفيهاَ،كَعلىَهذهَالبمطانةالشيطانَيتحرَّ َهذاَالزعيمَ،يوسوس  َحول  حولَهذاََ،وهيَبدورهاَتنفث 
َهذاَاملتصدَ َ،حولَهذاَالسياسيَ،حولَهذاَالقائدَ،املرجع َنتحدََََّأمر َمنَالمور،يَليَ حول  ثَعنَوَنن 

َيكونَالنفثَعنَطريقَالصدقاء،َمي كنَقيدتناع َالسرةأن  َيكونَالنفثَعنَطريقم ،َوبالذاتَعنَ،َمي كنَأن 
َالزوجة َكانَهلاَتأثْيَعلىَزوجها،،َللزوجةمَقدرٌةَعلىَالنفثَخصَوطريقم إذا اََومنَه ناَع رب ََصاَ  عنَالنساءمَبأّن 

َإبليس، َإبليس،َالرجاوحىتَََّ،عامَالَبشكلَ َ،هلذهَاجلهةَمصائد  َالحاديثَاليتَوَّصَ تَ الَي َ َلَهمَمصائد  رَبأنَّ
َمصاحتدََّ ا َبأّن  َالنساء َعن َأفضلثت َالرجال َأنَّ َيعين َإبليس َئد  َبي  َمفاضلة َقضي ة َفيه َليس َالكلم َهذا ،

َالنساءَخيََاَاحلديثَعنَجهةَمنَاجلهات،وإَّنَََّ،الرجالَوالنساء علىَكماَأنََّالشيطانَخيرتق  َالرجالَأيضاَ  رتق 
َسواءح َسواء،َوالدليد  َوالرجالَعلىََيطانخرتاقَالشملَي ك نَإ،َلوَلَعلىَذلكَالتكليفَعلىَحد  للنساءم

َسواءَلَ  َسواء،حد  َالتكليفَعلىَحد  َكان  َكانَاحلسابََوَم ا َسواءول م ا َالعقوبةَفَاآلخرةَعلىَحد  ،َفليس 

َتكونَالنساءَخمَ  َأوَهكذاَه نَََّ،ربَمنَالرجالرتقةَمنَقمب لَإبليسَبنحو َأكمنَاملنطقيَأن  هكذاََ،هكذاَخ لمقن 
َواحد َواحلساب َوالعقوبة َواحد َوالتكليف َذلكطبيعته نَّ َمي كن  َ َال َبي، َواحد َالتكليف  َوالنساءََ، الرجالم

َواحد،َفإذا َعمليةَاإلخرتاقَواحدةَأيضاَ  َالنساءَوالعقوبةَواحدة،َاحلساب  ،َفماَي قالَفَالحاديثَمنَأنَّ
َاحللقةَاملاضيةَ،َأناَق لتَفأحاديثَأخرىنهاَت بيَ َنةَ عيَّمَ َإىلَحيثياتَ َ،نةَ عيَّمَ َسَناظرةَإىلَجهاتَ مصائدَإبلي

َملف ا َأ عنونهَ  َاإلبليسيَ(،:َسأفتح  مَ َ،َواسعموضوٌعَواسعَهذاَموضوعَاحلقيقةَ َ)َامللفُّ اَ  الَأستطيعََ،ردطَّجد 
بأطرافهمَ َأ ملمََّ َ.السويعاتَفَهذهَمأن 

َوأنتمَتلحظونَدائما َأعودَإىلَهذاَإىلَأذهبَ  َومراجعنا َالعسكريَالذيَي ضع فه َعلماؤنا َتفسْيَإمامنا
َأالتفسْيَل َيشتملَعلى َهاتَاحلقائقمََّنَّه  : تَ َعوَُّذوا ب اهلل  م َن هثُمَّ قَاَل َرُسوُل اهلل َصلَّى اهلُل َعَليه  وآل   ):

يم فَ  نُه أَعاَذُه اهلل وتَ ّعوَُّذوا م ْن َهَمزَ إنَّ َمْن َتعوََّذ ب  الشَّْيطَان  الرَّج  ؟ ات ه  َونَ َفَخات ه  ونَ َفثَات ه، أَتْدُروَن َما ه ياهلل  م 
َنا َأْهل  البَ ْيت َدَما : يَا َرُسوَل اهلل وَكيَف نُ ْبغ ُضُكم بَ عْ ، قَاُلواأمَّا َهَمَزاتُُه َفَما يُ ْلق يه ف ي قُ ُلوب ُكْم م ن بُ ْغض 

َنا َمَحلَّكُ  ب وا َأْعَداَءنَاهلُل َعَليه  وآل ه! قَاَل َصلَّى ااهلل  وَمْنز لََتُكمْ  ْم م نَعَرف ْ هذاََ-َ: ب أْن تُ ْبغ ُضوا أْول َياَءنَا َوُتح 
َأهلَالبيت،،َمنَه ناَهوَب غض نا َاملسْية َلب غضم َأهلَالبيتَي بغضُّهمَبأهلََتبدأ َالَيأيتَلشيعةم َالشيطان  فإنَّ
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َي بغ ضَ وإَّنَ َالبيت، َستودعَ مَ َإىلَإميانَ َستقرَ مَ َسيتحو لَاإلميانَمنَإميانَ َوشيئا َفشيئاَ َهمَبأولياءَأهلَالبيت،ا
َفَالدعية َورد  َما َاملوت، َعمند  َي سل ب  َاملرادَمنََ-اللَُّهمَّ إّنِّي َأُعوُذ ب َك م َن الَعد يَلة  ع ْنَد اْلَموْت  ): ما

ََ(اللَُّهمَّ إّنِّي َأُعوُذ ب َك م َن الَعد يَلة  ع ْنَد اْلَموْت  -َهَميعدلَعنَدينَ،؟َأنَّهَيعدلَعنَعقيدتهَمالعديلة أنَتعدل 
َلعديلةَه ناَالعدولَعنَأهلَالبيت،َالبدايةَمنَأين،َاعنَأهلَالبيت َي بغمض   ؟أَتْدرُوَن َما ه ي -أولياء ه مَ؟َأن 

َنا َأْهل  البَ ْيتأمَّا َهَمَزاتُُه َفَما يُ ْلق يه ف ي  -اهلمزاتَوالنفثاتَوالنفخاتََ- : يَا ، قَاُلواقُ ُلوب ُكْم م ن بُ ْغض 
: ب أْن اَل َصلَّى اهلُل َعَليه  وآل ه! قَ ُكْم م َن اهلل  وَمْنز لََتُكمْ َرُسوَل اهلل وَكيَف نُ ْبغ ُضُكم بَ ْعَدَما َعَرفْ َنا َمَحلَّ 

ب وا َأْعَداَءنَا َه نا،َ-َتُ ْبغ ُضوا أْول َياَءنَا َوُتح  َمن َوأمَالبوابة َاملختار َت بغمض وا َبأن  َاملختار ب أْن تُ ْبغ ُضوا  -ثال
ب وا َأْعَداَءنَا َنا وَعَداَوت َناة  َأْول َيائَنا فَ تُ َعاُذوا م  فَاْسَتع يُذوا باهلل م ن َمَحبَّة  َأْعَدائ َنا وَعَداوَ َأْول َياَءنَا َوُتح  َْن بُ ْغض 

نُه بُ َراءفَإنَّ َمْن َأَحبَّ َأْعَداَءنَا فَ َقد َعاَدانَ  نُه َبريء ا وَنْحُن م  َ.إىلَآخرمَالكلمَ(َواهللُ َعزَّ وَجلَّ م 

َحديثهمم َإىل َتقودنا َتقودنا؟ َأين َإىل َالقضي ة َأولهذه َن بغمض  َحي  ََنن  َف إنَ ياءَ ، َحهم َسن بغمض ََديث  ه م،نا
َمثاال َواضحاَ كيف َأ عطيكم َأنا َالرجا؟ َمثل َعلماء  َالرجاليون َيأيت َحي  ،َ َمن َلماعل َوي ض عَ ائنا نَفَولكبار

م،َعينَأّنَّ مَيَ هذاَيَ،اَشئتمأولياءَأهلَالبيتَويصفوّنمَباإلَنرافَوبالكذبَوباإلفرتاءَوبالغلوَوس م َ بغضوّن 
مَّدَبنَسنان َكَم،َفلنفلنَ،،َفلنال م فضَّلَبنَع مر،َجابرَبنَيزيد،َم  ةَأسرارَةَومح  لئمََّصحابَالأبارَ،

وهَلناَمنَنرفضَماَنقلَ،َحيَ تالبيَماَنقلوهَلناَمنَحديثَأهلَ؟َنرفضهذاَىلَأينَيقودناإَ،فونةَي ض عَّالئمََّ
والقضيَّ فشيئاَ  َومكان،َكل ََزََرَفتتكرََّةَ حديثَأهلَالبيتَإن ناَنبتعد َعنَأهلَالبيتَشيئاَ  اَهذاَمثالإمان  ََ.َّن 

َأهلَالبيت،ال َالتشكيكَبأولياء َالن فث، َهوَهذا َاحلصانة ط م  َكثْية،َوالتشكيكَلهَ َذيَحي  وسائل ََطرق
َكثْية ُث ََّبعدَذلكَالتشكيكََ،ُث ََّب غضَأولياءَأهلَالبيتَالتشكيكَبأولياءَأهلَالبيت،،َالتشكيكَهلاَطرق

َتكَو َوشيئا َفشيئا َال َالبيت َأهل َحديث َوبغض َالبيت َأهل َالبيتحبديث َأهل َمع َمتينة َعلقة َهناك ،َن

،َفيكونَأهلَنَالقادةَاجل ر كَاملوجودين،َهؤالءَأيضا َقاد ةهبَواشلأل مَّةَيَ ةَقادَة،بيتَإىلَقادلَأهلَالسيتحوََّ
ءالبيتَقاد ةَلأل مَّةَولكنَب علماءَينقلونََ،،َويصبحَأهلَالبيتَرواةَحديثدرجة َماَأفضلَمنَقادتناَالجل 

َكماَهوَاحلاصلََ،ه مَأخيارَف ضلءلكن َََّيباحلديثَعنَالن ،َهذاَالواقعاَهوَكم،وتتحو لَالمورَإىلَتفاهات
َالسوداء َإىلَالعديلة،المرَسيقودَاإلنسانَإىلَتلكَالنهاية َعنَأهلَالبيت،َ، َيعدل  َماذاََأن  َاحلصانة لنَّ
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َهذهَ،َحينماَيتحوََّواحدةَفَحياةَاملؤمنَهوَاإلمامَ؟َاحلصانةَهناكَأولويةتقتضي لَالكلمَوالدينَإىلَمثلم
َكماَقالَصلَّنئذَ للحصانةمَحيَوالتفاهةَالَوجودَ َالسطحيةَم َمنَالنفثات،:َهوآلَمَعليهَمَىَاهللَ ،َزوالَهذهَاحلصانة

خيرتقَاإلنسانَوشيئاَ َيطاين،حينماَتبدأَعمليةَالنفثَالش وكماَقلتَالنفثَالشيطاينَيكونَحولَاإلنسانَُث ََّ
َاحلق ة،اَتتآكلفشيئا َ ََلعقيدة َتآكلتوإذا َتسقطَالَما َاحلق ة َأولويَولوية،العقيدة اتَأخرىَفَتدخلَهنا
ذينَيلَباآلخرينَالَالَشأنَ َ،ثَمعَمموعةَقليلةوكماَق لتَأناَأحتدَََّإلنسانَهلاَألفَم رب رَوم رب ر،جيدَاَاحلياة،

َالكلم، َهذا َالناسَالَالَيعبأونَّبثلم َالكلمَقيمةَأوَأهي ةَأكثر  َثَعنَأكثرَم،َأكثرَالناسَوأحتدََّجتدَهلذا
َاملتدينيالن َالشيعة َمن ََ،اس َال َيل َاملتدينيَالشيعةَمبشأن َأحتدََّغْي َالشيعةَم، َعن َعنَأحتدَََّاملتديني،َث ث

َالدينيةاملؤسَ  َاحلديثَفَسوقَاملؤسَ َ،سة َمثل َهذا َهوَحبديثم َاحلديثَما َضلل،َهذا َالدينيةَحديث  سة
َكماَيقولونَإنَّه َيصبَفَخدمةَاملشروعهدى َضلل الذينَثَمعَهؤالءَأناَأحتدَََّالصهيوين!َ،َهذاَحديث 
َاملشروعَالصهيوين!يريد َخيدموا َأن  َأهلَالبيتثَمعَهؤالء،َهذاَهوَأحتدَََّون  فقطَاإلمام ََ،َالولويةَ حديث 

َ؟!ذلك،ََنن َقادرون َعلىَلولويةاَفقطَهذهَمَ،بنَاحلسنيعينَاحل جَّةََاملعصوم،

َالع ق ول:َالروايةَ  َلإلمامََهوَ؟َي ونسَهذاقالَملنَ-َوقاَل َلُه يُوُنسَ)َفََحت  فم ي ونسَبنَيعقوب،َقال 
نْ َيا ب َحَذاف يرَها   َحقُِّكْم َأَحب  إ َليَّ م ن: َلو ََلئ ي َلُكم وَما َعرَّفَن ي اهلُل م نْ وقاَل َلُه يُوُنس -الصادقَ َ-الد 

َالصسَيون َيعقوبَيقولَلإلمام نْ َيا  إ َليَّ م ن َحقُِّكْم َأَحب  َلو ََلئ ي َلُكم وَما َعرَّفَن ي اهلُل م نْ َ-ادقَبن  الد 
َهي؟َاحلذافْيََ-ب َحَذاف يرَها  َيعينَحىتََّمت قلََّ،صتعينَأطرافَالصابعَاليتَت  قَ احلذافْيَما َأطرافَأصابعَ،
َهذهَم َإىلَآخرهاَاليتَت  ق صَالدنيا َمنَأو هلا َهذهَمبمك ل ها َاملعىنَم تحق قَعندناهوَ ،هيَاحلذافْيَ، َليسَهذا ؟

َالئمََّوالءَالئمَََّ،َفعل َهلَأنََّقم تحقَ  َحقَّ َإليناَمنَالدنياَحبذافْيهاةَةَوأنَّ أناََ،؟َالَباللقلقةَاللسانيةأحبُّ
م عافَ حينماَيكونَاإلنسانَمَ َ،الَباللقلقةَاللسانيةَوالَبالعاطفةَالعابرةَ،ثَعنَاحلقائقأحتدََّ غنياَ  ساملاَ  ،َطمئناَ 

َواأاتكطمئنانَوالمانَلطاملاَانَفَضيق،َفَحالَاإلنسفَحالَيكونَاإلَ،ثَعنَاحلقائقَالقلبيةأناَأحتدََّ
َ َوالنوقالواََنن َشيعة َعلي  َم ريح  َكماَيقولَإمامناَالسجاد،َاآلنَأناَفَظرف  َكلَ اسَعلىَالرائك َتسمعينَف

َأقولَماَأقولمكان َالشدائد،َأستطيعَأن  َالذيَأقولهَاآلنَأقوله ََ،،َلكنَفَحالم فَحالَالضيقَهلَهذا
َالذيَيتلفَ ه ناك َبهَلساينَيعيشه َقليبَحقيقةَ ؟َوهلَهذا َاجلميع،َينَوختصَُّالقضي ةَختصََُّ؟َهذهَمظ  كم،َختصُّ
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نْ َيا ب َحَذاف يرَها  يَّ م نوَما َعرَّفَن ي اهللُ م ْن َحقُِّكْم َأَحب  إ لَ ََلو ََلئ ي َلُكمَ-يونسَيقولَلإلمامَ يونسَماذاََ-الد 
َاإلمامَ؟َيونسَتوق عيقول اإلمامَغ ضمبَمنََ-: فَ َتبَ ي َّْنُت الَغَضَب ف يه قَاَل يُوُنس -سيب اركه َعلىَذلكََأنَّ

َفاطمةَهذاَاَ،يغضبَاهللَلغضبهمَهذاَالكلم، ذيَأخطأَماَالَ-: فَ َتبَ ي َّْنُت الَغَضَب ف يه قَاَل يُوُنس -بن 
نْ َيا ب َحَذاف يرَها   َحقُِّكْم َأَحب  إ َليَّ م نوَما َعرَّفَن ي اهللُ م نْ ََلو ََلئ ي َلُكمَ-فيهمَيونس؟َيونسَماذاَقال؟!َ َ-الد 

َكذلك، َكذلك،َياَل يتََنن  َكذلك،َماََنن  لكنَفََفَاللسانَنعم،َفَالعاطفةَاآلنيةَنعم،َواهللمَماََنن 
َكذلكََالواقعَالعملي ماََ-ا يُونس : يَ ثُمَّ قَال -اإلمامَغ ضمبََ-: فَ َتبَ ي َّْنُت الَغَضَب ف يه قَاَل يُوُنس -ليس

َهذاَالََم قايسةَهذه؟أيََُّ-يَا يُونس ق ْستَ َنا ب َغير ق َياس  -ذيَدهاكَال َكلم  ق ْستَ َنا ب َغير  -ذيَتقول!!َأيُّ
نْ َيا وَما ف يهَ ق َياس َف ورةَ-ا َهْل ه َي إَلَّ َسد  َفورَة ، َما الد  َما  -َفورةَجنسَ َ،فورةَعطشَ َ،يعينَفورةَجوعَ َس دُّ
نْ يَ  َعورةَاإلنسانََ،َبالبيوت،يعينَباللباسَسرتَعورةَ-تُر َعورَة ا َهْل ه َي إَلَّ َسد  َفورَة أو س  ا وَما ف يهَ الد  ت سرت 

َشيءَ  َوبوسائطَالنقلبأي  َوّبالهم َوببيتهم َاإلنسانَبلباسهم َعورة  َاإلنسانَهبَ،؟َت سرت   َعورة  َت سرت  يَا يُونس  -ذا
ا َهْل ه َي إَلَّ َسد  َفورَة أو ستُر َعورَة وأَْنَت َلَك ب َمَحبَّت َنا الَحَياُة نْ َيا وَما ف يهَ َما الد   ق ْستَ َنا ب َغير ق َياس

ائ َمة  وَما َعرَّفَن ي ََلو ََلئ ي َلُكمَ-ثَعنَوالئمهَثَعنهمَحتدََّ،َيونسَملَيتحدََّكيفَتقيسَوالءناَليسَه مََ-الدَّ
َباَ-َاهلُل م ْن َحقُِّكمْ  َحىتََّلدنياهوَملَيقسَاملعصوم َنقيسه َبالدنياََاملعصومَال،ََنن  َيونسَفَ، الروايةَهنا

َإلنسانَميلكه َوهوَبشرَوالء،َثَعنَوالئهمَلهلَالبيتيتحدََّ ثَلهلَالبيتَيتحدَََّوالءَ ،َيونسَبشرَميلك 

َحدودهاَعنَهذهَمَ،عنَهذاَالوالءَالذيَميلكهَ  رهاَس ت سل بَهذهَ،َإذاَقص رناَفَش كالنعمة،َنعمٌةَالَنعرف 
َ.ذَهذهَالنعمةتؤخَ َ،النعمة

َ َحديثيوقت  َك لَُّاحلديثَمالربنامجَانتهىَوماَأكملت  َطويلَولكن َاجلذإىلََ،َاحلديث  َك لَََُّ،مالَيشْياك 

َمنَأحاديثهمَالتفسْييَ  َكان  َأو َمنَالق رآنم َكان  َإن  َكلأهممَةَأوَمنَخ ط بَمحديثنا ةَأوَمنَماهتمَالقصَْيوَمن
َاجلمالَي شْينَزياراهتمَالشَرأدعيتهمَأوَم َك ل َإىلَذاك  َ.يفة

َياَبقيَ  َاجلمال،اهللَوح سنَ َةَ عباراتناَشىت  َواحٌدَوكل َإىلَذاك  ك ل َإىلَذاكَوََجل َاجلمال،لكَياَأجاَإىلَك 
َ.اجلمالَي شْي
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َيتحص نَفليتحصََّمنََ،نتحص نَبزيارةَاحل سيَوزيارةَاحل سيَحصن املنيعَهوََصنسي،َاحلنَباحلأرادَأن 
َ..ح سيَاكمَياةَاحل سيَوأناَوإيَ َباسمَوخ د مَ ل َاملَ،،َنذهبَإىلَزيارةَاحل سياحلسي

 ...ينا ُحسَ يب يَ ض  لخَ َك ايب  شَ وَ  يبْ ر  التَّ  كَ دِّ خَ ي ب  س  نْ أُ  لَ هْ أَ ي وَ س  فْ ن َ اي وَ يَ ن ْ دُ ي وَ ين  ُت د  نْ صَّ حَ ..   

َاحللقةَم َف َالقادمةَألقاكم َه، َاجلمعة َيوم َغد َزهرائيَ يوم َبرنامنا َبرنامجَممَدمةَ القاَةَ حللقاَ،ونو َالثائرمَن
َالوف َاهللَ َاحلسيين َشاء َإن  َالسبت ََ،تعاىلَيوم َم هجة َمودَّةم َعلى َاَحلسياألقاكم َاحل جََّوقلب َحلسي َبنَمةم

َ.ههَعليوسلمَ َاهللَمَاحلسنَإمامَزمانناَصلواتَ 

 ...يْنا ُحَسَي ْيِك الدَّاِمِرْحى َنَلاٌم َعَلَس

َاهللفَأ َ..مانم
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