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 ترةملّف الكتاب والع

 الناطق   الكتاب  :  لثاالجزء الث

 م22/1/2016  لقة األولىالح  
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ص ِاِمٌت وه م  الِكت اب  ه و   
 الّناِطق  

 
 ( . اِرٌك ِفيك م الثّ ق ل ينِإّني ت  حتيه حنيم قال : ) بنيم ُمسب   )ص(املصطفى بي َجممع الن  وكان قد 

يت البُد  من حلقتُنا األوىل مبثمابِة ُمقدِّمٍة تمشتممُل على َُجلٍة ِمن املالحظاِت املهم ة ال   ..الِكتاُب الن اِطق
 بيماِِنا قمبلم الشروِع يف تفاصيِل موضوعاِت وأحباِث هذا الربناممج :

 املالحظة األوىل:

هو حلقٌة يف سلسلٍة طويلٍة من الرباِمج ، ال أريُد أْن أذهبم  "اطقالكتاب الن  "هذا الربنامُج أعين برنامجم 
ًا لكن   مت  تقدميُها على قناِة الـمود ِة الفضائية أو  ين سأستعرُض العناوينم املهم ة لسلسلِة برامجٍ ِبُكم بعيدًا جد 
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شري إىل ريد أْن أُ األلكرتوين وال زالت هذِه السلسلُة تتواصل ، لذا يف هذه املالحظة أُ  "ونزهرائيِّ "على مموِقع 
قد  ضم تسلسِل هذه الربامج لعل  أحدًا لـم يمُكن قد شاهدها أو انتفعم منها ويُريد أْن يعودم إليها أو أن  البع

سأذكرها موجودٌة على موقِع  يتوالربامج ُكل ها هذِه ال  , ُأخرى  ريُد أْن يُراجعها مر ةُه يُ هدها وتابعها ولكن  اش
  العنكبوتية وكذلك على اليوتيوب . األلكرتوين وعلى مواقع أخرى على الشبكةِ  "ونزهرائيِّ "

ًا فيما جاء ًة جد  هذا الربنامُج ُيشكُِّل قاعدًة ُمهم   ."الزيارُة اجلامعُة الكبرية"رنامج سأبدُأ كالمي من ب
هم ، حاولُت أْن أحشدم فيِه م ومعارفِ ظهوراِتِ و مدارِجِهم و مقامماِِتم و عليهم يف بياِن منازهلم  اللِ  عنهم صلواتُ 

وسالُمُه عليِهم ُت الِل هم صلوام وأدعيتِ يف زياراِتِ و  ،همم وأحاديثِ يت وردت عنهم يف رواياِتِ أهم  النصوص ال  
اجلامعُة الكبرية" ويُرافُقها :  يارةُ الزِّ ُكن البدايُة من هذا الربنامج "فلتم  ، فمن أرادم أْن يبتدئ معي املسريةم أَجعني

ىل وبعد هذا ننتقُل إ ."ملفي الشعائر احُلسيني ة".،  "امللفي العاشورائي  "،  "امللفي العلوي  "،  "امللفي الفاطمي"
  ".امللفي املهدوي  "، "فرملفي الظهوِر واجلم "،  "ملفي العصمةرى من العناوين : "جمموعٍة أخ

 سن صلواتُ دوُر عناوينها وموضوعاِتا حولم إمام زماننا احُلج ِة ابِن احلم ٌة تم ُخالصٌة مهم   امللفي املهدوي  و 
  األهم  بنيم ُكلِّ هذه امللفات،، وهوم امللفي  والتأويل"ه ، ُُث  يأتينا عنواٌن آخر : "ملفي التنزيِل الِل وسالُمه علي

 "ملفي التنزيِل والتأويل"واحلديُث يف  امللفات. الربامج وهذهِ  هذهِ  ذي ترتاُبُط بهِ قد ال  ملاذا ؟ ألن ُه مُيثُِّل عنيم العم 
ويف  يعي.ين والشِّ فة يف الوسط السُ رآن املعرو ذي يشيُع استعمالُه يف جمموعِة علوم القُ ليسم عن التنزيل العنوان ال  

 غالُبها مأخوٌذ عن خمالفي أهل بيت العصمة ، فال التنزيلُ  "رآنجمموعة علوم القُ ى بـ "سم  يعي ما توسطنا الشِّ 
ا  ،خالفنيامليعُة عن يت أخذها الشِّ رآن ال  ما بـُنيِّ يف علوم القُ هو  وال التأويلُ  هو التأويل عن التنزيِل و  حديثناوإّن 

التأويل  وأم ا مرحلةُ  ،إىل بيعة الغدير منُذ بدايِة البعثةِ  سالةِ فالتنزيُل عنواٌن ملرحلِة الر   عن مرحلتني.. حديثٌ 
يت يتكامل فيها التأويل وبعد ذلك األكمل ال   قطعاً البوابةُ و  بيعة الغديِر إىل يوِم القيامة. يت تبدأُ منفتلك هي ال  

  الشريف. هدويِّ يف العصِر املهي يتصاعد ويتعاىل 

 ب  ما كانم ِقتاٌل الن  ، ُه سُيقاتُل على التأويلاألوصياء أن   دم حنيم قماتملم على التنزيل وأخرب سيِّ  )ص(بي الن  ف
ا  وإّن   ، والذي يقتصر على تبليغ احكام العبادات،رآنذي يذكرونُه يف جمموعِة علوم القُ املعىن ال  ب يلعلى التنز 
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م وجهادُه على الديِن بكلِّ تفاصيلِه ، فالتنزيُل هو اإلسالُم يف مرحلة عليِه وآله وسل   ى اللُ ب  صل  كانم قتاُل الن  
عم فيها يت وقم املشكلُة ال  و  يوِم القيامة. بيعة الغدير والتأويل هو اإلسالُم ِبُكلِّه من يوم الغديِر وإىل البعثِة وحّت  

والتأويل ، ألن  حقائقم الديِن يف مرحلة التأويل حبسِب ما جاء عنهم  التنزيلِ يعِة حريِتم بنيم مرحلة لماُء الشِّ عُ 
ومن حيُث املراتِب واملدارِج من حيث الُعمق  عاً هم أَجعني ختتلُف اختالفًا شاسِ صلواُت الِل وسالمُه علي

 الزال متواصاًل متصاعدًا حّت  ا تنا وإّن  والتأويُل مل يتوقف يف زمٍن من أزماِن أئم   .عن مرحلة التنزيل واألتساع
لنا  نهحبسِب ما بي   حقيقُة الدين بكلِّ أبعاده الـُمراُد من التأويلِ و  ه عليه.وسالمُ  اللِ  ظهوِر إماِم زماننا صلواتُ 

 ملف"قفم أكثر من ذلك عندم بياِن مضموِن ْن أريُد أم ال أُ و   الِل وسالُمُه عليِهم أَجعني.املعصومون صلواتُ 
 .من أو لِِه إىل آخرهِ  لكم الـممطالب فليُتاِبع هذا امللفولكن من أرادم أْن يط ِلعم على ُكلِّ ت "والتأويلالتنزيل 

يعي ( ) العقُل الشِّ : دم اجلزُء األو ل حتت عنوان وتق   "ملفي الكتاِب والعرتة"وبعدم هذا الـملف  جاءنا 
نت هذا العقل ثقافٌة يت كو  ال   يعيةم ملاذا ؟ ألن  الثقافةم الشِّ , يعي فالـُمشكلُة الكبريُة هي يف العقل اجلمعي الشِّ 

نا علماؤُ  اوإّن   ،خرتقم ساحةم هذه الثقافةأن  أحداً من الـمخالفني قد اِ مبعىن ال  ،الفكِر املخالفِقبمل خمرتقٌة من 
، الذينم جاؤوا بالفكِر الـُمخالفِ بُنا وُمثـمق ُفونما ُهم انا وُكت  وُخطباؤُ نا ومفكِّرونا وُمفسِّرونا راجعُ نا ومم قهاؤُ وفُ 
ا ثقافة يعيُة ثقافًة ال مُيكن أْن نصفها بأِن  فصارت الثقافُة الشِّ  )ع(،مازجوُه مع شيٍء من فكِر أهل البيتو 

  اهبا إىل منهِج الكتاِب والعرتة.يف ُعمقها ويف مدلوهلا من جهِة انتمائها وانتس أصيلة

ها عقُل الُنخبِة ضخي يت يوالعقُل الديين ُتكوِّنُه النتائُج ال   ،عقٌل ديينهو يعية اجلمعي لألُم ة الشِّ  إن  العقلم 
ا ،ليست يف عقل األُم ة الـُمشكلةُ ف ،يف عقِل األُم ة يت ارتكست إىل أُذنيها الُنخبة ال   يف عقل النخبة،هي  وإّن 

ُث عن ين أحتد  إن  ف ُث عن الُنخبةِ وحنيم أحتد   .)ع(هِل بيت العصمةفكِر املخاِلِف ألبل إىل أُمِّ رأسها يف ال
لقد اخرتق  جهٍة أخرى.ُث عن ين أحتد  أن  ب ر األمور واضحة وال يُتصو    تكونُ حّت   وذلك ،املؤسسة الدينية

نقلوا الفكر املخالف الذين ف، حنن أيديناا ببأيٍد خُمالِفة وإّن   كن ذلكي ومل ،نيةاملؤسسة الديالفكُر املخالف 
نا وُمفكرينا ابِ ُكت  الكثرُي من علمائنا وفقهائنا ومراجعنا و وهم  )ع( هم من بيننا،مع فكِر أهل البيت ومازجوهُ 

  أْن يبحثم حبرٍص وإخالص.مِس يراها من أرادم أْن يعرفم احلقيقة و حقيقٌة كالش  وهذه  .فيناومثق  
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 )ع(فأمري املؤمنني ،ولطاملا تُرفُض احلقيقة ها احلقيقة،ولكن   ن  هذا الكالم سريفضُه الكثريونصحيٌح أ
كلمٌة   ..(ر  اْلح قِّ ِفْيم ا ت  ْنِكر ونف إنَّ أ ْكث   ): والكلمُة يف ِنِج البالغة الشريف لشيعتهِ  واخلطاُب موج هٌ  يقول،

اً  يسيطُر  وغالبًا ماتُرفمض ،  لبًا ماغااإلماُم ُيشري إىل أن  احلقائقم  ، لو وقفنا عليها وتبص رنا فيهاُمهم ٌة جد 
 ننا صلواُت الِل وسالُمُه عليه .لو مل يمُكن احلاُل هكذا لممما طالمت غيبُة إمام زماو  ،الز يف

 -" يأيت اجلزُء الثاين " ملف  الكتاب والعرتةيعيالعقُل الشِّ -الكتاِب والعرتة "ملف   بعدم اجلزِء األو ل
   ،نالُن عندنا ثمقحن .بلغت ساعاتُه إىل العشرين ساعة بعدم املئةومفص ل برنامٌج طويل  وهوالكتاُب الص اِمت ( 

وِء ما امت يف ضم كانم احلديُث عن الكتاب الص    "امتملفِّ الكتاب الص  "كتاٌب صمامت وكتاٌب ناطق ، يف 
ألن  املشكلة الكبرية يف واقع  رة،اهِ رتة الط  ويف حديِث العِ تاب جاءم من مفاهيم عميقة ودقيقة يف آياِت الكِ 

ودونمك  ،)ع(هي يف غايِة الُبعِد عن أهِل بيت العصمةفقُرآنية  هي أن  ما عندنا من ثقافةيعية الثقافة الشِّ 
ًا بني فإن كم سمتمجِ  ،)ع(قمارِن ِفيما بينمها وبنيم مما جاءم عن أهِل البيت، تفاسري ِكبار علمائنا ُد بمونمًا شماِسعمًا ِجد 

بـمرمُه ُعلماؤنا وممراجِ وما )ع(،جاءم عن أهِل بيت العصمة ما  ذكرهُ ما ي وكذلك، ُعنا وُمفمسُِّرونا يف ُكتِب التفسريحم
 امت يتناول هذا املوضوع بكلِّ تاب الص  ملفي الكِ و برامُج الفضائيات ،  تذيعهما ِكبار خطبائنا على املنابر و 

  تفاصيلِه .

، "ملف  الكتاِب والعرتة"هو اجلزُء الثالث من  "الكتاُب الن اطق": كم ذي بنيم أيديوهذا الربنامج ال  
 ُ هناكم الكثري من فأشهر ، بضعة  احلقائق وقد يستغرق هذا الكثريم والكثريم منيف هذا الربنامج وسأبني 

 يف الربامج السابقة . ماملوضوعات ومنم الـممباحث سأتناوهلا استمراراً لنفِس ما تقد  

أعتقد أين  يف املالحظة األوىل أعطيُت بيانًا موجزًا عن موقِع هذا الربنامج يف سلسلِة الربامج الس ابقة ، 
كِمل يف الوقِت املناسب بعدم أْن أُ  سيأتينا "ملفِّ الكتاب والعرتة"هناك جزٌء رابع وهو اجلزء األخري من و 

واألخري من أجزاِء ملفِّ الكتاب والعرتة عنوانُه ، اجلزء الرابع "الكتاُب الناطق"احلديث يف هذا الربنامج
م من بياناٍت ومن مباحث وتفاصيل إْن كانم يف ملفِّ الكتاِب وهوم تطبيٌق عملٌي لكلِّ ما تقد   "،اخلامتة"

  .اليت سبقتهربامج وامللفات والعرتة أو يف سائر ال
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ا سيكونان ُمصاحبني هلذا الربنامج أو و  هناك برناجمان يف األي اِم القادمة حبسِب ما يسنُح بِه الوقت رمب 
الِحق مللفِّ والربناجماِن معًا ُُها مبثابِة مم  و"قرآِنم". اجلامعِة الكبرية"، يارةِ لُباُب الزِّ ": بعد ِناية هذا الربنامج 

 لُباُب الزيارةِ "وأم ا , إن ُه حديُث اآلِل عن كتاهبم  ،وبيانٌ  وشرحٌ  وتأويلٌ  ريٌ هو تفس "رآِنمقُ "فـ ".اطقالكتاب الن  "
هر هر عن الطي وحديُث الطي  ،حديُث العصمِة عن العصمةو ، حديُث اآلِل عن اآللِ  " فهواجلامعِة الكبرية

  ُت الِل وسالُمُه عليهم أَجعني.صلوا

يت ينتمي إليها ِم ا تقد م وِم ا ال   وضعت هذا الربنامج يف السلسلةِ يت األوىل ال   ق باملالحظةِ هذا ما يتعل  
ف  و ر ِحم  اهلل اْمرِءًا ع ر ، )  هلا ممعمادسيأيت من برامج تتخُذ الكتاُب والعرتة األساسم واملنهج واملوِئل واملبدأ والـ

م ْن ل زِم ن ا  : )-هم يقولون و فمنحُن ِمنُهم وإليِهم صلواُت الِل وسالُمه عليهم أَجعني ، : -(  ينْ ى أ  ل  إِ ِمن أ ين و  
 ال (.م ع ك ْم َّل م ع  غ يرِك ْم  م ع ك م )ذي يُريدونم من ا أْن نلتزمم به..هم ونلتزُم هبم ونلتزُم بال  زمٌ حنُن نل, ( ل زِْمن اه 
ا يف هذه دة وأحاول أْن ُأكِمُل احلديثم حوهلاملالحظات عديف ،تهذه البياناذكر أذهُب بعيدًا يف  أريد أن
 احللقة .

 املالحظُة الثانية :    

 ما تمقد م ذكرُه من عناوين واملالحظُة الثانية هي مبثابِة بياٍن أو توضيٍح يرتبُط باملالحظِة األوىل ، فكلي 
واجُب وهو  (،)التمهيداألهم  يف تكليفنا الشرعي وهونواُن  العُ مدارهُ  ،بنيم أيديناهو ما كذلك أحباث و وبرامج و 

والتمهيُد ال مُيكن أْن  نا صلواُت الِل وسالُمُه عليه.إمامُ  يظهرم  إىل أنماِن ويف كلِّ زمان يعي يف هذا الز  الشِّ 
 يعيةِ الشِّ  افةِ الثق واقعِ  ،ذي نعيشهُ الواقِع ال  هذا من دوِن معرفٍة ومن دوِن ثقافٍة واضحٍة سليمٍة ومعم  قيتحق  
 )ع(بيت العصمة ُِمتِلٌئ بثقافٍة ال متمتي إىل أهلِ ون ِمُمهِّدًا وُهو ُمشب ٌع و يعي أْن يكال مُيكُن للشِّ إذ  .قةاملخرتم 

 ثقافٌة خمرتقة ، يعيةم الشِّ  كي أُقرِّبم الُصورة عن مقصودي من أن  الثقافةم دائمًا  أضربُه  هناك مثالٌ  بصلٍة وثيقة..
وإىل  وإىل حليبٍ  وإىل ُسك رٍ  فهو حيتاُج إىل طحنيٍ  مثاًل أْن يصنعم كيكةً حينما يُريُد صانُِع الكيك وهو أن ه 

يت إىل قمالٍب ُتوضُع فيِه هذه املواد ال  و وحيتاُج إىل وعاٍء  ،يت ُيصنُع منها قالُب الكيكاملواد ال  وهي  بيٍض..إخل،
هو حباجٍة إىل دليٍل يف فوإذا مل يمُكن عارِفًا بطريقة جتهيزيها  .وحيتاج وحيتاج ،خُتلط وخُتفق وحيتاُج إىل ُفرنٍ 
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لكن   ،كملضرورِة أْن تكونم صحيحًة يف نظِر ليست باو قناعيت هي هذه  .هذه الطريقة كتاٍب يُعلِّمهُ إىل  و الطبخ 
يت بنيم يعية ال  ثقافتنا الشِّ  سانيٍة ووجدانيٍة طويلة..هذه القناعة نتجت من جتربٍة علميٍة وعمليٍة ومن معايشٍة إن

ا وطمبِخها  طحيُنها وحليُبها وُسك رها وبيُضها وقالُبها وفُرُِنا ودليُل ِتيئِته، ولكْن أيدينا هي مبثابِة هذه الكيكة
، يأيت م ويأيت هبذه املواد من خمالفيهمالط باُخ يقول بأن ُه من شيعته )ع(..هو من أهل البيت كلي ذلك ليس

، ولكن يضُع القالب يف فُرِنمو يضعها يف قالبهم  ،لكتاِب طبخِهمو  لدليل املخالفنيُئها وفقًا د يُهي  هبذه املوا
و..  ا املواد والتكوين، أم  شيعي  ظاهر الكيكة  ! ، فقطيكتُب عليها يا ُحسنيإن ه طبُخ الكيكة فم   بعد أْن يمتِ 

، قد ترون أين  قد قد ترون أين  خُمطئ، قد ترون أين  على ضالل .قناعيت هي تلكو ، هو الواقعهذا  !فال
ين ما ين أقوُل لكم أن  ، لكن  يف قناعتكم وأنا ُحرٌّ يف قناعيتأنُتم أحراٌر  ،هي قناعاُتكمبالمغُت كثريًا ، تِلكم 

ًا يف البحِث والتمتبي  اقتنعُت بذلك هكذا ُجزافاً  ا ِعربم ِسننيم طمويلة وطويلة جد   وصلُت إىل ِع والتحقيق حّت  ومإّن 
  .هذه النتيجة.

حباجٍة إىل معرفٍة ترتبُط ارتباطًا وثيقًا حبقائق الكتاِب والعرتة   اجٍة إىل ثقافٍة صحيحٍة وأصيلٍة،التمهيُد حب
أعداِء أهل  تبِ من كُ  سري ومضامينمهال كما نقلم علماؤنا ومفسِّرونا منهجم التف صلوات الل عليهم، موناكما عل  

مع منهِج متاماً يتنافُر  مطلقاً، بل هوتفسرُي أهل البيت وما هو بذلك هو ووصفوُه للشيعِة بأن  هذا  )ع(البيت
ام ثُت عنه يف األي  ذي حتد  من ُهنا جاِء املشروع ال   اُت الِل وسالُمُه عليهم أَجعني.أهل بيت العصمة صلو 

 وهو مشروع )ع(قادق الـُمصد  وميالِد إمامنا الص   )ص(صطفى األعظميالد نبيِّنا الـمُ السابقة يف ليلة مِ 
 ،ِم ا أحُِلقم هبا من حديِث املخالفني )ع(كتِب حديِث أهل البيت  حماولٌة لتنقيةِ هو الذي و  ،"كالمكم نور"

 تعاىل . ُث عن هذا املوضوع فيما يأيت بتوضيٍح وتفصيٍل أكثر إْن شاءم اللُ وسأحتد  

 ثالثة:املالحظة ال

يت الذينم سينتفعونم من هذا الربنامج انتفاعًا أكثر هم الذين تابعوين وتابعوا الربامج السابقة ال  وهي أن  
األوىل ، قطعًا هؤالء الذينم تابعوا تلكم الربامج وانتفعوا منها ستكون  أشرُت إليها قبلم قليل يف املالحظةِ 

مبثابِة ِسلسلٍة متواصلة وحلقات هي أن  هذه الربامج  منفعتهم مضاعفة حنيم يتابعونين يف هذا الربنامج باعتبارِ 
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وضوعات هذا وعناوين وم ين سأحاوُل يف عرضي ملضامني وأحباثِ يرتبُط بعُضها بالبعِض اآلخر ، ولكن  
ن الذينم ُيشاهدونين أو  يتمك  حّت  ولو بشكٍل موجٍز وخمتصٍر، م أْن أربط فيما بينها وبنيم ما تقد  الربنامج 

  .حول املوضوع ن لديهم صورة واضحةتكو  تأن ة ل مر  و  أليتابعونم معي هذا الربنامج 

 املالحظة الرابعة:

أقول للجميع وأقوهلا  ، كبارًا صغاراً،يُتابعين رجااًل نساءً ملن فيها أقول  هي مالحظة قصرية جد اً،و 
الل عليهم هو  منهُج حُممم ٍد وآِل حُممم د صلواتُ ف، حرتموا ُعقولمُكم: إلنفسي قبلم أْن أقوهلما أليِّ واحٍد منكم

كونوا إم عًة وتابعنيم من ال ت اً،كونوا أحرارًا يف املستوى العقلي وال تكونوا عبيد  ،منهُج ِاحرتاِم عقوِل املؤمنني
 ُسبحانُه وتعاىل يف ذي وضعُه اللُ يت هي الـِمشعُل ال  وال   ،يت هي ُحج ٌة عليكمكم ال  دوِن أْن حُتكِّموا عقولم 

 خطوٍة هيحرتموا عقولمُكم وإذا ُكنُتم تُريدونم التمهيدم إلماِم زمانكم فأو ُل أيديكم كي تُبصروا طريقمُكم ، إ
كما -وسالُمُه عليه إمام زماننا صلواُت اللِ إن  أو ُل شيٍء يقوُم بِه  .هاوتشغيلُ  هاواحرتامُ  احلِفاُظ على العقول

ُه على رؤوس الن  هو أن ه -األحاديِث والرواياتبذلك خُتربنا  وذلك ، ميجمعم بذلك عقوهلم فاس إذا ظهر يمضمُع يمدم
حني أقول و  العقول البد  أْن يكونم عاقالً. ريد أْن مُيهِّدم لعصرِ ذي يُ ال  ف ،حباجٍة إىل عقول ألن  العصرم املهدوي  

 يكونم  والذي يُفكُِّر حبري ٍة وبُعمق العماِقل ال   بل ،ذي يُقابلُه اجملنونليسم ُمرادي العاِقل ال  فالبُد  أْن يكونم عاقاًل 
ُل حينئٍذ اجلهُل إىل يتحو  ، فاملظلم اخلطري ةِ قفِص الصنمي  ، فيمضمُع نفسمُه يف وتابعًا على اجلهِل واجلهالة إم عةً 
 جيوزوما ال  ،سناتئاُت إىل حم والسي   ،والعمجُز إىل ُمعجزات ،كمةوالسفاهُة إىل حِ  ،والعيي إىل فصاحة ،علم

لذا  ة،الصنمي  ني واألصناِم و وهذا هو ديدُن الصنمي   ،ماكنُة الرتقيعحينئٍذ فتشتغُل  ،ِه ونقيضهِ حتويلُه إىل ُمضاد  
 شغِّلوا عقولكم . حرتموا عقولكم..: إأقول

 املالحظة اخلامسة:

اً..أنا  ُأخاِطُب هؤالء  عجمبونم بطرحي ويقتنعون ببيانايت،ذين يُ ال ذات ال  وبُأخماِطُب هنا وهي ُمِهم ٌة ِجد 
وهذه  -يصُل إىل مسماِمعي قُلُت هذا الكالم. "ُفالن"ين أنا ال تقبلوا كالمي ألن   ،فأقول هلم دقِّقوا يف كالمي

قد  منالشباِب  أن  هناك من -بنحٍو ذريع ةِ فالثقافُة يف الوسِط الديين تنتشُر فيها ظاهرُة الصنمي   ،قضيٌة طبيعية
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ا أطرحُه فيجعلون مينِّ صنماً  ين أقول هلم ال خترجوا من ُحفرٍة إن   ، وتلك مشكلتهم.يُعجبونم يب شخصيًا أو مبم
احلاجُز األسوُد الـُمظلم فيما بينكم وبني هي  ةُ الصنمي  فة ، ِفريوا من الصنمي   ترموا أنفسمكم يف ُحفرٍة أخرى..و 

ال ُتصنِّموا أي  شخص مهما كان ومهما  و ة ، ِفر وا من الصنمي  صلوات الل عليهسن إمام زمانكم احُلج ِة ابِن احلم 
عم ا  أنُتم مسئولونم  :عليكم نا أقول لكم وهذه ُحج ةٌ و بطرحِه ، ِفر وا من الصنمية ، وهأ بهإعجابكم كانم 

هذا الذي أطرحه  .ين أمتمِلُك احلقيقةعي أن  د  أطرُح املطالبم بني أيديكم وال أ أنااملسئول، تعتقدون ولسُت أنا 
ٍث ِعلمي و  قيٍق هو عبارة عن قناعاٌت نتجمت عمن حبم ِِبُهٍد بمشريٍّ عمادي ، واجلهُد البشريي و بمشريٍّ عمادي ، حتم

رتقُه الغمفلمة وَيرتِقُه النِّسيمان رتقُه اخلطأ وختم ا َيرتقُه ما هو أسوأ من ذلك  ،العادي َيم وَيرتقُه وَيرتقُه وَيرتقُه ، ورمب 
ِم على األشخاِص التعامِل ويف احُلك ختيار يف االباُع الرذيلِة وسوءُ لت الطتدخ  يئة ، و إذا ما دخلت النوايا الس  

ا هو ما أعرضُه بنيم أيديكم إذن  أو على األفكار. ين أحاول أن ال أخرُج عادي ، صحيٌح إن   جهٌد بشريٌّ إّن 
وسائُل الفهم ليست و  ا الباِحُث فمليسم معصوماً،رتُة معصومان أم  الكتاُب والعِ نعم، ، رتةعن إطاِر الكتاِب والعِ 

أنا أعطيكم  حنُن مشكلتنا كبرية..صومة، لذا دقِّقوا فيما أقوله. يت نستخلصها ليست معنتائُج ال  الو معصومة ، 
أن   عطيكم ضماناً ين ال أُ لكن   ،رتةأن ال أخرج عن حدوِد الكتاِب والعِ  اإلمكانضماناً أين  أبذُل ُجهدي غاية 

يف أو إْن كانم ذلكم يف وسائِل الفهم ، )ع(ألهل البيتبفكٍر خمالٍف  خُمرتقةً  يت أمِصُل إليها لن تكونالنتائج ال  
ا والفكرية  ةوالبحثي   ةوشخصييت العلمي   وذلك ألن  ثقافيت، أو يف طريقة البحثطريقِة الفهم  يف نشأت إّن 

 جو  يف الدرسي والبحثي أو  املؤسسة الدينية إْن كانم ذلكم يف اجلوِّ احلوزوييف ، الدينيةم  احلوزة العلميةِ أجواء 
 ،ؤثـ ٌر آخرومسيين، الـمنرُب احلُ وهو  ،آخر وهناك مؤثـ رٌ  والـُمفك رين. ءالفقهاو املراجع  نِتاِج ُزعماِء هذه املؤسسة،

سها وكان وراءمها يت أس  األحزاب والـُمنظمات ال  وهي  خرجم من منظومِة العمل اإلسالمي.. ذيالِفكُر ال   وهو
املؤسسة الدينية يف درسها احلوزوي أو يف من ، ثقافيت وثقافة غرييمن ُهنا نشأت  الدين الكبار. مراجعُ 

يت التنظيمات واألحزاب ال  أي  يين أو من نِتاِج العمل اإلسالمي،سمنتوج مراجعها ومفكريها أو من املنرب احلُ 
 هذه وكلي  يعية، من ُهنا تشك لت ثقافيت.ونشأت يف بيوتات املرجعيات الشِّ  ،أسسها مراجع ومفكرون وعلماء

اِلِف ألهلِ بل ال أقول إىل أذنيها  ،اجلهات غاِطسةٌ  السياسية التنظيمات . البيت إىل أُمِّ رأسها يف الِفكِر الـُمخم
اإلخوان الـُمسلمون هلم يف البُلدان املختلفة فروع لتنظيمهم ولكن هم َُيفون  ..، الحظوا هذه الـُمفارقة!الشِّيعية
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محاس يف فلسطني وهكذا سمائر اجملموعات األخرى ، يف العراق مثاًل احلزُب أنفسهم حتت أمساء أخرى مثل 
اإلسالمي، عناوين خمتلفة ولكن اجلميع منضوون حتتم راية العنوان الكبري "اإلخوان املسلمون"، يف كل  بلد 

يون يطغى حل  ويف كل  جهة هناك تنظيم لإلخوان املسلمني وهناك ُمنظِّرون وُمفك رون، هؤالء الـمفك رون الـم
ِفكرهم بشكل واضح على التنظيم اإلخواين يف ذلك البلد وتظهر ملساِتم وبصماِتم يف ذلك القسم من 

اإلخوان املسلمني، فالطام ة ُنسمٌخ من  ية الشِّيعية واليت هيتنظيم اإلخوان. ولكن بالنسبة للتنظيمات السياس
وهذا واضٌح  ،وكل ما عندمُهم أخذوه من الفكر القطبة هبم خاص  ـُمنظ رين الشيعة ليست هلم بصمة هي أن  ال

 ملن أرادم أْن يُدقِّق. 

ًا والطام ُة الكربى أن  الذين تبن وا  ال أريد اآلن اخلوض يف هذه القضية، ولكْن هذه القضية واضحة جد 
كن ا ن عتقد حنيم ُكن ا ِصغاراً وشباباً هذا الفكر القطب هم مراجُع تقليد. أم ا املنرب احُلسيين فِكبار اخلُطباء عندنا ُ

م ال يقولون شيئًا إال  عن أهل البيت عنا األمور تبني  لنا أن  كل ما كانم يذكرُه هؤالء ، ولكن حنيم تتب  )ع(أِن 
اخلطباء الِكبار ال عالقة لُه بأهِل البيت، وتبني  لنا جهلهم الـُمطبق ، وأن  ما عندهم هو فكٌر خُمالٌف ألهِل 

. وكذاكم األمر يف دروسنا احلوزوية يف الرِّجاِل واألصول والدرايِة وعلوم الُقرآِن والتفسري. )ع(عصمةبيت ال
يف هذه . نعم، ثقافيت نشأت متأث رين باملخالفني والطام ة الكربى هي كتب التفسري ال يت كتبها علماؤنا

ذي وردين من هذه املصادر لكن ين ال أمتلُك ، وإين  ُأحاول جاهدًا أْن أبتعدم عن الِفكر املخالف ال  األجواء
ضماناً، إذ تبقى املعلومات ال يت وردت من املناشئ األوىل موجودة وخمتفية، إْن مل يكن يف طبقة الشعور 

تتسر ُب من طبقِة الالوعي إىل طبقة الوعي عند اإلنسان من هذه والوعي عند اإلنسان، ففي طبقة الالوعي، و 
ط ل ب  اْلم ع اِرِف ِمْن : )وتِلك طام ُة ُكربى. إذن مشكلتنا كبرية، ألن  إمام زماننا)ع( يقول دوِن أن يشعر هبا

 .(غ يِر ط رِيِقن ا أ ْهِل الب يت م س اِوٌق ِِلْنك ارِن ا

دوا منه ، قطعًا أقول هذا الكالم ملن كانم قادرًا على أْن يُدقق لذا أقول دمقِّقوا فيما تسمعونُه مينِّ وتأك  
 واضحًة عنده حينما آيت مبصدٍر من إذا تأكد  بنفسِه ستكون الصورةُ  يت أُورِدها ألن هُ ويتأكد من املصادر ال  

ولكن لو ذهبتم بأنفسكم وفتحتم نفسم املصادر  ،بتموين فوثقتم بنقليا جر  رمب   املصادر وأقرأ من ذلك املصدر.
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ستكون : وثانياً  وف ال تنسون املضامني،س: أوالً فإن ه  سكم،لى الشاشة وقرأمت الكالم بأنفيت أفتُحها ُهنا عال  
ذي يسمع ِعربم كال    ستكون مألى باحلقائق الثون فإن  أيديكم وحني تتكلمون وتتحد   أكثر، واضحة الصورةُ 
ال تقبلوا كالمي  اخلالصةُ و  ذه الكتب ملن كان قادرًا على ذلك.على األقل راجعوا البعض من ه .الشاشة

فإن  احلقائقم حتمُل قيمتها  ،قبلوا كالمي إذا كان حيمُل احلقيقة يف نفسهِ أقولُه فمن أنا ، ولكن إالذي ين أنا ألن  
يت ُتكِسُبين إن  احلقيقة هي ال  فذي أُعطي للحقيقة قيمًة بل حنيم أذكُر احلقيقة لسُت أنا ال  نعم،  .يف نفسها

احلقائُق حتمُل القيمة يف ف، فإين  أزداُد قيمًة لعلمي بتلك احلقيقة ِ حني أكوُن عاِلًما حبقيقةٍ هبا.  قيمة العلمِ 
هذا هو منهُج أهل  من البشر، مهما كمرُب أو صمُغر.واحد  وال أي   ذي ُأْكِسُب احلقيقة قيمةً نفسها ال أنا ال  

. نعم،هذا هو منهُج الفكر احلُر و  )ع(البيت يت ستقودكم إىل  هي ال  هذه احلُري ةُ و كونوا أحرارًا ،   والعقِل احلُر 
وإذا ِصرمُت  تبقون عبيداً لُفالن وفالن وفالن، سوإال   )ع( واليت هي العبودي ة احلق ة لل،سنعبودية احُلج ِة ابِن احلم 

ا لكم من املنزلِة عندم إماِم زمانكم ما هو وهم أمثالكم أُناٌس عاديون َُيطئون ويشتبهون ولرمب   هلؤالءعبيدًا 
ذي يعلم ؟ لكن حنيم ُتصبحون عبيداً ألُناٍس من أمثالكم فإن  ذلك سيحوُل فيما منازهلم ، من ال  أفضل من 

 حنيم ُُناطُب احُلسنيم  ،صلوات الل عليهم ةم حنُي ُُناطُب األئم  حنن  )ع(..بينمُكم وبنيم العبوديِة إلمام زمانكم
 إال   ، هلمُمهذا املعىن ال يمليُق إال  , (  ع ْبِدك وابن  أ م ِتك ِإنِّي ع ْبد ك  وابن   : )-، حنيم ُُناطُب سي ُد األوصياء 

 ِة.العبودية احلق  هذه تقودنا إىل هي اليت يُة العقوِل هذه ُحر  ف ،حنيم تكوُن عقولنا ُحر ةً  .سن)ع(للُحج ِة ابِن احلم 
نا لْن نستطيعم األصنام البشرية ونصبُح عبيدًا لتلك األصنام فإن   مُ وُنصمنِّ  ةِ ا حنيم نفقُد عقولنا مبرِض الصنمي  أم  

ُهم أطومُع لمُه من "، أنصارُه هكذا يُوصفون )ع(سن من بعيد أْن نشمي رائحةم العبودية للُحج ِة ابِن احلم وال حّت  
بشٌر مثُلك ألن ه  ،نمِم أو ِلذماكم الص نممق وأنتم أطوعم من األمممِة هِلذا الص  ، هذا املعىن لْن يتحق   "األمممِة ِلسميِِّدها

كثريٌة   كثريٌة ذنوبُه،   يعود إىل املعصية ثانيًة ويتوب،َُيطُئ وينسى ويغفل ويشتبه ويقُع يف املعصية ويتوب ُُث  
ُل و  ذي بواليتِه تتح، الطاهُر الـُمطه ر ال  نسان أنا وأنت يف أحسِن أحوالناذاكم هو اإل قليلٌة حسناتُه، سي ئاتُه،

 سن ال غري صلواتُ هو احُلج ُة ابُن احلم و بنيم يديِه ترتفُع الدرجات هو واحٌد  السيئاُت إىل حسنات وبالعبوديةِ 
ومجمدم  : ) بمِقي ة الل مماذما فـمقمدم ممْن ومجمدمك وممما ال ِذيْ -أخاطبُه وأنا ُه عليه ، كما قُلُت يف أو ِل حديثي وسالمُ  اللِ 

 ممْن فـمقمدمك ( .
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  :السادسة املالحظةُ 

هذا  وا عملمي  واصربوا على الربنامج.ِاصرب  ..الربنامج طويل واملطالب تأيت تِباعاً فأقول اصربوا عملمي  هنا 
لِه عطيكم ضمانًا أْن لو تابعتم معي الربنامج من أو  ين أُ ًا لكن  كثريٌة جد     إىل شهور والـمطالبُ الربنامُج يستمري 
دات يومية وهناك ، هناك ِاعان نا سُنعيد حلقات هذا الربنامجإل-عاداتستماع إىل االاالرمُت إىل آخرِه وكر  

 فأنا ،دتكم سابقاً إذا ما تابعُتم معي الربنامج وصربمُت عملمي  سُأجيب على أسئلِتكم كما عو   -ِاعادات أسبوعية
ال  .طوايا حديثي تِباعاً ستأيت اإلجاباُت يف و  ،أجيُب على األسئلة ولكن حبسِب تسلسِل املوضوعات

ستجدونم يف فإن كم  ،عاداتتابعوا احللقات وأيضًا تابعوا االو  ،ِاصربوا عملمي  وِاصربوا على الربنامج ،تستعجلوا
، ِاصربوا عملمي  وأنا ةمر   مطالبم كثرية قد غابت عن أذهانكم وأنُتم تستمعون إىل احللقات ألو لِ اإلعادِة 

قيموا عليها عقيدتمُكم ٍة من احلقائق تستطيعون أْن تُ أجعلكم على أرٍض ُصلبٍة مبني  سأعطيكم ضمانًا أين  
ا أعرضُ  ،أقول ذلكأنا الذي ال ألين   وِفكرمُكم، بني أيديكم احلقائق وأنُتم حمكِّموا عقولكم وم وجدانمكم  إّن 

، فال قويل بالقوِل ، ارفضوهمذي ال جتدونم لُه قمبواًل يف عقولكم أو يف وجدانكم أو يف ذوقكوارفضوا ال  
 ا هي قناعاٌت فكريٌة وعقائديٌة من نِتاج حبٍث وحتقيقٍ إّن   ،يت سأطرحها مُتثُِّل احلقيقةاملعصوم وال البيانات ال  

الصوابم  أجُد  أين   ين حبسب ظين  واطمئناينلكن   ُمصيباً فيها وقد أكوُن خمِطئاً، قد أكونر وتدبي  وُمتابعٍة وتفكيرٍ 
ا صواب  فغرُي املعصوِم ال مُيكن أن تكونم حتمًا يف ذلك وكوين أجُد الصوابم يف ذلك ليس دلياًل على أِن 

غرُي املعصوِم لْن يُعطيكم نِتاجاً ففاقُد الشيء ال يُعطيه ، و ال ميكن ذلك  ،نتائجُه وأْن يكوُن عطاؤه معصوماً 
طريقٍة يف الفهم أقرب وإىل هذه اخلربُة تستنُد إىل وسائل و  ،خربةٍ إىل يف عطائه لكن إذا كانم يستنُد  ، معصوماً 

ب أو أقرب ما يكون من الصواب ، تلك هي اقد يكوُن قريبًا من الصو ف ،ما تكون إىل الدائرة املعصومة
نلمسها  يتهذه احلقيقة فذلك ِعناٌد وذلك رفٌض للواقِع وللحقائِق امللموسِة ال   ريد أْن جُيانبذي يُ احلقيقة وال  

 وبعقولنا تارًة ثالثة .أخرى حبواسنا تارًة وبوجداننا تارًة 

 املطلب األخري يف هذه احللقة:
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، أبدأ من سورِة يت سأت بُعها يف حلقاِت هذا الربنامج  ما هي الطريقة ال  بشكل خُمتصر وموجز سأبني  

 اْلق ْول   ي ْست ِمع ون   الَِّذين   *ِعب اِد  ف  ب شِّرْ  }: -يت قبلها اآلية ال  عمُجز ر ، اآلية الثامنة بعدم العاشرة بضم  الُزمم 

اه م   الَِّذين   أ ْول ِئك   أ ْحس ن ه   ف  ي تَِّبع ون   وعلى ، هذا هو أساُس الربنامجو  ..{اأْل ْلب اِب  أ ْول وا ه مْ  و أ ْول ِئك   اللَّه   ه د 

إذا رجعنا إىل كلماِت أهل  .سأعِرُض منهجني وأنُتم حمكِّموا عقولكم ووجدانكم ضوء هذا الكالم القرآين  
إن ين وعلى هذا ف .القوُل الثابتوهو  )ع(،واليُة عليٍّ هو أحسُن القول يف هذه اآلية الشريفة فبيت العصمة 

تاروا أحسُن اخ أنُتم اختاروا أحسنم املنهجني، ،طوِل الربنامج واالختياُر إليكم سأعرُض منهجني على
أنا أنقُل لكم احلقائق وأنُتم  نُتم مسئولون عن دينكم ولسُت أنا، أنا ناقٌل فقط،أو  فذلك هو دينكم األقوال،

 ،)ع(بياناِت أهل البيت واليُة عليٍّ  وأحسُن القوِل كما قُلُت يف سنم األقوال حبسِب ما تمعتمِقدون،ختتارونم أح
سأعرُض منهجني  صلوات الل عليهم. يُقرِِّبكم إىل عليٍّ وآِل علي   ذيل  وأحسُن القوِل فيما سأقول هو القوُل ا

  وآِل علي  فذلك هو أحسن القول.كم إىل عليٍّ ذي يشد  زوا القولم ال  على طول الربنامج وأنُتم ميِّ  وبأمانةٍ 

م أحكُ ، سوف لن وهناك منطٌق شيطاين   منطٌق رمحاين  القضيُة واضحٌة يف ثقافِة أهل البيت ، هناكم 
شيطاين ،  منطقٌ  هماحكموا أيي الـمنطقني ممنطٌق رمحاين وأيي وأنُتم أُ منطقني   لكمين سأبنيِّ لكن   ،على أيِّ شيءٍ 

غ ى م ْن أ صْ  :د صلواُت الِل وسالُمه عليه يقولإمامنا اجلوا أنُتم حمدِّدوا وأنُتم ِاختاروا.م ذلكم األمر راجٌع إليك
أنُتم  يف حالة تلق ي وتقب ل..القلب والعقل ومن ُث  مع عل حاس ة الس  اإلصغاء جي .ه.إ ل ى ن اِطٍق ف  ق د ع ب د  

؟ قد يكوُن منطقي منطقاً رمحانياً وقد هو منطٌق رمحاين أم منطٌق شيطاينأنظروا وأنُتم ُتصغونم إىل منطقي هل 
، ال شأنم ِمُل الوجهنيمنطقي حيتم ما زِلُت لسُت معصوماً فإن  و ، لسُت معصوماً فيكوُن منطقي منطقاً شيطانياً 

مشكلتكم شيء  .أن حتكموا أنتم بأنفسكممشكلتكم و ، وتلك مشكليتأنا أحكُم على منطقي  لكم يب،
منطقاً قد يكوُن منطقًا رمحانيًا وقد يكوُن  ،ما زِلُت لسُت معصوماً  ،فما أنطُق بهِ  ،ومشكليت شيٌء آخر

ىل متحيٍص وإىل فهٍم احلديُث عن املعصومني حباجٍة إ عصومني)ع(.نُت أنقُل احلديثم عن املشيطانيًا وإْن كُ 
ا يأيت املنطُق الشيطاين من هذه اجلهة وإىل درايٍة، ا من جهِة  ،ال من جهِة نقِل احلديِث مبا هو هو فلرمب  وإّن 

  ..من جهِة فهِم احلديثو  ،من جهة دراية احلديثِ و  ،متحيِص احلديثِ 
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م ن أ ْصغ ى إ ل ى ن اِطٍق ف  ق د : )- )ع(مامنا أبو جعفٍر اجلواديقول إ قد يدخُل املنطُق الشيطاين. من هنا 
( ِإْبِليس ف  ق د ع ب د  ِإْبِليس ع ب د ه ف إْن ك ان  النَّاِطق  ع ِن اهلل ف  ق د ع ب د  اهلل و إْن ك ان  النَّاِطق  ي  ْنِطق  ع ن ِلس انِ 

 املنطُق اإلبليسي ، منطٌق رمحاين ومنطٌق شيطاين ، يف هذا الربنامج سأعرُض هناك املنطُق اإلهلي وهناكم 
على  ةج  وما زعمي حبأن ه رمحاين، وآخر أزعم أن ه شيطاين، وفقًا ملنهجني ملنهٍج أزُعم  لِّ موضوعٍ الكالمم يف كُ 

فإن   ،عقائديةو  فيِه من قيمٍة علميةٍ إذا صد قُتم بِه ِلمما وجدمُت , ليس ُحج ًة عليكم و زعمي ُحج ٌة عملمي   أحد،
القيمةم يف نفسِه أم ا أنا فملسُت حِبُج ٍة  ألن ُه حيملُ بل ، هُ تُ وتبن يقُلُتُه الذي أنا  ال ألين   ،عليكمتتأكدي احُلج ُة 
يت تكوُن ُحج ًة إْن وجدمُت فيه القيمة فإن  القيمةم تلك هي ال   ،دمقِّقوا فيما أنقُل إليكم م.أنا ناقٌل لك ،عليكم

لِعب اد ع ل ى ِإنَّم ا ي د اقِّ اهلل ا): -ُأحماسمُب عملمى أساِس ِعلمي أنا كما أن  معلوميت هي ُحج ٌة عملمي  و ,  عليكم 
 هي الـُمحاسبُة الدقيقة على قمدِر الُعقول .والـُمداق ُة  ( ق ْدِر ع ق وِلِهم

م ا أنَّه  ل يس  ِعْند  أ ح ٍد ِمن النَّاس ح قٌّ وَّل : أ   ال  ، ق   الب اِقر ، ع ن أبِي ج عف رٍ  ع ن م ح مَّد ابِن م سلم)
أم ا أنَّه  ل يس  ِعْند  أ ح ٍد ِمن  -: احلق  والصواب عندهم فقط :- الب  ْيت َّلَّ ش يٌء أ خ ذ وه ِمنَّا أْهلص و اب إ

إذا أدخلوا عمليِه الِفكرم  ولكن-الب  ْيت ِمنَّا أْهلَّلَّ ش يٌء أ خ ذ وه إ ح قٌّ وَّل ص و اب -ُمطلق الن اس -النَّاسِ 
و َّل  أ حد  ِمن النَّاس ي  ْقِضي ِبح قٍّ وع ْدٍل و ص واب إَّلَّ ِمْفت اح  ذ ِلك  -الـُمخاِلف فال صمواب وال حق  حينئذٍ 

فماذا يت بعون ؟ يتبعون قول الالذينم يستمعون  ،كما مر    -الق ض اء وب ابه  و أ ّول ه  وس ب به  ع ِليُّ ابن  أ ِبي ط اِلب
و َّل  أ حد  ِمن النَّاس ي  ْقِضي ِبح قٍّ وع ْدٍل و ص واب إَّلَّ ِمْفت اح  -)ع(وأحسُن األقواِل واليُة عليٍّ  ،أحسن األقوال
إَّلَّ ِمْفت اح  -القضاء يف باب اخلصومات والنزاعفقط ليس املقصود و القضاء يف كلِّ شيء  -ذ ِلك  الق ض اء

األ م ور ك ان  الخ ط أ  ِمْن ِقب ِلِهم  ض اء وب ابه  و أ ّول ه  وس ب به  ع ِليُّ ابن  أ ِبي ط اِلب ف ِإذ ا ِاْشت ب  ه ت ع ل يِهم  ذ ِلك  الق  
لذلك أقول ال يُوجد أحد مُيكن أن يُوصفم بالصواب  (ب ِل ع ِليِّ ابِن أ ِبي ط اِلبِإذ ا أ ْخط ئوا و الصَّواب  ِمن قِ 

ا وغريهم  )ع(، ُهماحلقيقةم الـُمطلقة إال  وأن ُه ميلُك  ون يف ذلك وقد قوف  ، وقد يُ حُياولونم أن يقرتبوا من صواهبمإّن 
ثنا عنها سيِّ ال  الصافية تِلك العيون  )ع(م، إِن   ونقوف  ال يُ   ُد األوصياء .يت حد 
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واٌء ح ْيث  ذ ه ب  و َّل  س  : )يقولحيث  )ع(ِد األوصياءالرواية اجلميلة عن سيِّ هذه  لنا الكليين ينقلُ فهذا 
ى و اٌء ح ْيث  ذ ه ب  النَّاس  إلو َّل  س   -واملياه الثقيلةعيون اجملاري  ،عيون فيها األوساخ-ى ع ي وٍن ك ِدر ةالنَّاس  إل

ن ا إل ى ع   -أوسماخ على أوسماخ -ع ي وٍن ك ِدر ة ي  ْفر غ  ب  ْعض ه ا ِفي ب  ْعض ي وٍن ص اِفية و ذ ه ب  م ْن ذ ه ب  ِإل ي ْ
وال أعطيكم الضمان، أن أحاول  ،إن ين أحاوُل يف هذا الربنامجو  (ل ه ا وَّل  ِاْنِقط اع  ي بِأ ْمِر ر ب ِّه ا َّل  ن  ف اد  ت ْجرِ 

رة وقد فُهناك عيوٌن كمدِ  درم اإلمكان عن العيون الكمِدرة.، أحاول أْن أُبِعدمكم قم أنقل لكم من العيون الصافية
، إين  أحاوُل يف العيون الصافيةرة وسد ت الطريق على يعية تلك العيون الكمدِ ة الثقافة الشِّ بت إىل ساحتسر  

عملمي  وبصربكم على الربنامج، أعينوين بصربكم ف العيون الصافية ، عنِيِ هذا الربنامج أْن أنقل لكم شيئًا من مم 
ثنا إمامنا العسكريو  ثنا عن طائفٍة كبريةٍ  )ع(ادقعن إمامنا الص   )ع(ال غرابةم أْن حُيدِّ من فقهاء  وهو حُيدِّ

م يتعل   ومراجع التقليدِ  يعةِ الشِّ  وهذا هو  ما يضيفون، ، ويضيفون إليهمون بعض علومنا الصحيحةفيقول بأِن 
اف  ع  ضْ أ  اف ه  و  ع  ضْ يِه أ  ل  ون  إِ يف  ي ضِ ة و  يح  حِ نا الصَّ ومِ ل  عض  ع  ب   ون  ّلم  ع  ت   ي   : )تفسري إمامنا الزاكي العسكري

وكبرية من فقهاء اإلمام ُهنا يتحد ث عن شرحيٍة واسعٍة  -نهااٌء مِ حن  ب  ر  ي ن  تِ ا الَّ ين  ل  يِب ع  اذِ ك  ن األ  ِه مِ افِ ع  ضْ أ  
ِمن الف ق ه اِء ف أمَّا م ن ك ان   :-قال اإلمام الص ادق  الشيعة ومراجع تقليدهم، ألن  الـممدوحني منهم قل ٌة حيث

ه ف ِلْلع و امِّ أ ْن ي  ق لِّد وه و ذ ِلك  َّل  ي ك ون  إَّلَّ  ص ائِن ًا لِن فِسهِ  ع ًا أِل ْمِر م وَّل  اِلف ًا ِله و اه م ِطي ْ  ب  ْعض ح اِفظ ًا ِلِدينِه م خ 
ع ة َّل ج ِميع ه مف    ي  ت  ع ّلم ون  ب عض  ع ل وِمنا -ال تنطبق عليهم تلك األوصافالغالبية الُعظمى ف-ق ه اء الشِّي ْ

ف  ي ت  ق بّ ل ه   ي ِضيف ون  ِإل يِه أ ْضع اف ه  و أ ْضع اف  أ ْضع اِفِه ِمن األ ك اِذيِب ع ل ين ا الَِّتي ن حن  ب  ر اٌء ِمنهاالصَِّحيح ة و  
و ه م أ ض ّر -هؤالء كما يقول صادُق العرتة -ال م س لِّم ون ِمن ِشيع ِتنا ع ل ى أنَّه  ِمن ع ل وِمنا ف ض لُّوا وأ ض لُّوه م

ف اء ِشيع ِتنا ِمن ج يِش ي زِيد ع ل ى الح س يِن ابِن ع ليٍّ و أ ْصح اِبه ف إن َّه م ي ْسِلب ون  ه م األ ْرو اح  ع ل ى ض ع  
 -وه ؤ َّلء ع ل م اء الس وء النَّاِصب ون اْلم ش ب ِّه ون  بِأن َّه م ل ن ا م وال ون -ا فُقهاء السوء ماذا يسلبون ؟أم  -واأل ْمو ال  

ه ة ع ل ى ض ع ف اِء ِشيع ِتنا ف  ي ِضلُّون  ه م و ي ْمن  ع ون  ه م و أِل   -هكذا يتظاهرون ائِن ا م ع اد ون ي ْدِخل ون  الشَّكَّ والشُّب ْ ْعد 
 ( .ع ْن ق ْصِد الح قِّ اْلم ِصيب
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، أليس هذه  جد اً الحظون أن  مساحةم املنطق الشيطاين ستكون واسعًة يف مثِل هذه املعطيات أال تُ 
يت ة ال  الصنمي   ،القاتلة ةُ ُق هذه املشكلة هو الصنمي  ذي يُعمِّ ه عليهم أَجعني ، وال  وسالمُ  اللِ  كلماِتم صلواتُ 

والرواية يرويها لنا  ،يخ الصدوقوهذا معاين األخبار للش   .ه عليهم أَجعنيوسالمُ  تنا صلواُت اللِ حذر  منها أئم  
،) عليه السالم:فماذا يقول  ادق،نا الص  إمام أبو محزة الثُمايل رضوان الل تعاىل عليه، عن ْنص ب  إيَّاك  أْن ت   ِإيَّاك 

ً د ون  الح جَّة ق ه  ِفي ك لِّ م ا ق ال  -دونم املعصوم-ر ج ال   .( ف  ت ص دِّ

: القاتل ُث عن داِء الصنميةِ ه عليه وهو يتحد  وسالمُ  اللِ  ادق صلواتُ نا الص  ويف نمصٍّ آخر يقول إمامُ 
ق ه  ِفي ك لِّ م ا ق ال وت ْدع و النَّ ِإنَّم ا ) ً د ون  الح جَّة ف  ت ص دِّ  .اس إلى ق وِله(ذ ِلك  أْن ت  ْنص ب  ر ج ال 

إذا كان كالمي  ،أقولهالذي ين أنا أْن ال تقبلوا كالمي ألن  وهو  ،رُتكم وحذ رُتكم وأُِعيُد حتذيريولذا حذ  
ذي ُأسِبُغ يف نفسِه فلسُت أنا ال   حيمُل القيمة يف نفسِه فتلكم هي احلقيقة وإْن مل يكن كالمي حيمُل القيمةم 

اذي ُأْكِسُب كالالقيمة على كالمي ، لسُت أنا ال   لى  يت ُتضفي عاحلقيقِة هي ال   مي مرتبة احلقيقة ، وإّن 
 احلقائق حتمُل قيمتها يف نفسها ، وهذا هو منهُج أهل بيت العصمة صلواتُ ألن   ،كالمي قيمًة ودرجًة ورُتبةً 

الكتاُب "لِّ احللقات القادمة من حلقاِت برناجمنا هذا هذه طريقيت يف العرِض يف كُ  أَجعني.ه عليهم وسالمُ  اللِ 
منهٌج  همارمحاين وأيي ين أعرُض املطالبم يف ضوِء منهجني وأنُتم شخِّصوا أيي املنهجني منهٌج إن   "،الناطق

: ، هم قالواولكن  الكالم ما هو بكالمي -يةقاس  ال تكون العبارةُ حّت  -شيطاين، أو على األقل ليس رمحانياً 
يس ِإْبلِ  م ن أ ْصغ ى إل ى ن اِطٍق ف  ق د ع ب د ه ف إْن ك ان  النَّاِطق  ع ن اهلل ف  ق د ع ب د  اهلل و إْن ك ان  النَّاِطق  ي  ْنِطق  ع ن)

وكالمهم نور  ،كالمهم واحد  ،هم نوٌر واحد )ع(،هذه كلماُت إمامنا أيب جعفٍر اجلواد (..ف  ق د ع ب د  ِإْبِليس
  ه عليهم أَجعني .وسالمُ  صلواُت اللِ 

تعاىل لقاؤنا يتجدِّد  مقد مة هلذا الربنامج وإْن شاءم اللُ  يت هي مبثابةِ هذه احللقة ال   إىل هنا وصلنا إىل ِنايةِ 
 . بٌث مباشرٌ  "القمر الفضائية"يف يوم غد نفُس املوعد ونفس الشاشة 

 ..ر م  ا ق  اً ي  الم  س   ..ر م  ة الق  اي  ع  ي رِ م فِ ك  ترك  أ  
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 ..ماِن اهلل ي أ  فِ .. اء ع  م الدُّ ك  ل  سأ  أ  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، متوفّر بالفيديو واألوديو على موقع زهرائيّون كتاُب الناطق: ال ثالثالجزء ال –* ملّف الكتاب والعترة 

www.zahraun.com 

 


