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 والعترة الكتاب ملفّ 

 الناطق   الكتاب  :  الثالث الجزء

 م23/1/2016  الثانية الَحلقة
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َه اهلِل الَِّذي إِ  َسََلٌم َعَليك   َوَجَد  الَِّذي   َماَدك وَ ا فَ َقَد َمن  َوجَ اذَ مَ ..  ِقيََّة اهللبَ اء .. لِيَ لَيِه يَ َتوجَّه  اأَلو  يَا َوج 
 ..َمن  فَ َقَدَك 

 .. ي  اتِ نَ ب َ  ي  ائِ نَ ب   ي أَ اتِ خوَ ي أَ تِ يكم إخوَ لَ َلٌم عَ سَ 

 

فاصيَل الـمطالِب والـمباحِث الهلا تَ ن خِ يت سأعرُض فيها ومِ يف حلقتنا املاضيِة وصَل احلديُث إىل الكيفيِة ال  
 هُ ملنهٍج أزُعُم بأن ين استللتُ  ملنهجني،ين سأعرُض الكالَم وفقًا ، وقُلُت بأن  تناوهُلا يف حلقاِت هذا الربنامجيت سأال  

منهُج حلِن "ابقة  يف براجمي وأحاديثي الس  ذي عنونتُه كما مر  ال   ذلَك املنهج واستخرجُتُه من الكتاِب والعرتة،
قد يلتقي هذان املنهجان يف  .ةيعيالـُمّتَبُع يف مؤسستنا الدينيِة الش   املنهُج التقليدي   آخر وهوَ  "، ومنهجالقول

َمن  : ))ع(جاَء عن إمامنا جواِد األِئم ة كما مر  علينا ماو ، ِن ويتباعداِن يف أكثِر الـمطالبهاٍت وقد خيتلفاجِ 
ِإب ِليس فَ َقد  ن  عَ يَ ن ِطق  ن  َكاَن النَّاِطق  إِ إن  َكاَن النَّاِطق  َعِن اهلل فَ َقد َعَبَد اهلل وَ َقد َعَبَده فى نَاِطٍق ف َ َأص َغى ِإل

طقان منطٌق هناك من -كما بّينُت يف احللقِة املاضية-، وهناك منطٌق إبليسيمنطٌق إهلي (، فهناكَعَبَد ِإب ِليس
ُز لكم أُميـ  ذي لسُت أنا ال  و ، ذي تـَت ِبعونهاحُلكُم إليكم فأنُتم الـُمكل فوَن أْن ُُتي زوا الـمنطَق ال  و ، رمحاين ومنطٌق شيطاين

وأقوهلا لكم مجيعاً إحرتموا  ،حرتِم عقلكأقوهُلا لنفسي إ..كما قُلُت يف احللقِة املاضيةو  .تُكم، هذِه مسؤوليّ وال غريي
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محاين واملنطِق ِه بنَي املنطِق الر  ذي َتسَتطيعوَن أْن ُتَشخ ُصوا فيالـميزاُن ال  هو ، عقوُلُكم َووجَدانُكم الس ِليم عقولكم

نَسان   َبلِ }: َذِلك وإن  اإلنسان قد وَهَبُه اللُ  ،يطاينالش   ِسهِ  َعَلى اإل ِ اإلنساُن و  ،{َمَعاِذيَره   أَل َقى َوَلو   * َبِصيَرةٌ  نَ ف 

 فإن  احُلج ةَ  ،يطاينمحاين واملنطق الش  بنَي املنطِق الر   ،على التمييِز بنَي املنطقني إذا لـم يُكن قد منحُه الل تِلك القدرةَ 
اإلنساُن يف داخلِه  هاميتلكُ  -(إن ا هديناُه النجدين)-لتمييِز بنَي املنطقنيهذِه الـمقدرة على ا ه.ستكوُن ساقطًة عن

يطاين. لن الش   واملنطقمحاين الر   ، بنَي املنهجني، بنَي املنطقني، املنطقخالهلا أْن مُييّـَز بنَي النجدينيستطيُع من و 
ذي سأعرُض له وُرّّبا يكوُن املنطُق اآلخر ال   ،منطقي منطقًا شيطانيًا ولرّّبا يكوُن رمحانياً فلرّّبا يكوُن  أُميّـَز لكم
 النتائجِ  بنَي أيديكم وأنُتم َشخ صوا أّي احلديِث وأيّ أعرُض احلقائَق أنا ، انيًا وقد يكوُن منطقًا شيطانياً منطقًا رمح

وفقاً  أيّهاو محاين تسرُي وفقًا للمنطِق الر   التفاصيلِ  حكام وأيّ وأّي األفكاِر وأّي الـُمعتقداِت وأّي الفتاوى واأل
 حنَي أتناولُ أنا اجلواب، ؟ نشّخص ، فكيفقد تقولوَن بأن نا لسنا من أهِل االختصاص يطاين.للمنطِق الش  

ما ُعِرضت وإذا  أّّنم  ميتلكوَن التفاصيل، هو أهُل االختصاِص غايُة ما عندهمف، املوضوعات سأعرُض التفاصيل
طريقٍة بو  اً،عليها بطريقٍة عاديٍة جد   واحيكمُ  هذه التفاصيل وصارت يف أيدي الناس فإّّنم يستطيعون حينئٍذ أن

منكم يف  ولكن ين كما طلبتُ  ،يت سأتناوهلال  الـمطالب ال  اً من خالِل كُ اً وواضحاً جد  وذلَك ما سيتضُح جلي   بشريٍة،
 فالـمطالُب كثريٌة وسلسلُة احلديِث طويلٌة طويلة . ،واصربوا على الربنامج وا َعَليّ لقِة املاضية أْن ِاصرب احل

  الحديِث وفي متابعته ؟!ه نا مسألٌة م ِهمٌَّة في مواصلِة هذا  

ي منطقاً طقِ كاَن من  ِة إذاليَس بالضرور و ، ، وآخر شيطاينمنطٍق رمحاين وأنا هو عن منهٍج ديثَ حوهي أّن 
  ؟! ياً  أكوَن رمحانانياً أنْ قاً رمحي منطليَس بالضرورِة إذا كاَن منطقِ كما أنّه ؟!  اً يأكوَن شيطانشيطانياً أْن 

 ذلك ؟! كيَف   ونقد تقول

أنا ُهنا لسُت بصدِد الدخول يف  و   اإلنساَن وسيلًة إليصاِل فكرِه..لرّّبا يستعمُل الشيطانُ بياُن ذلك هو أنّه 
من أنا حّّت  ،ال أحكم على األشخاص فأنا  ال ُيساُء فهمي،بياَن هذه املسألة حّت  كل  التفاصيل وإّّنا أردُت 

ولسُت  ،اسلعاً على نوايا الن  سُت مط  لَ  ؟اسفقاً لنوايا الن   ُأَشخ َص األمور وِ ومن أنا حّت   ؟اسعلى عواقِب الن   مَ أحكُ 
ذي ُأحد ُد موقَف ولسُت أنا ال   عارفًا بعواقِب اآلخرين، أكوَن حّت   لسُت عارفًا بعاقبيت ،هملعًا على عواقبِ ط  مُ 
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ُد ّناية شخٍص على أساِس الظنوِن واالحتماالت  ،)ع(فذلَك أمٌر موكوٌل إلماِم زماننا ،األشخاصِ  فلرّّبا ُُند 
 العكِس أيضاً.، والعكُس بتكون غرُي ذلك )ع(األمور عنَد إمام زماننا بينما ،ُحسىنّناية ر أن  ّنايتُه فنتصوّ 

شيطاين  فحنَي أحتد ُث عن منطقٍ  .نا هباال ِعلَم لو  )ع(إماُم زمانناالل و  ال يعلمها إال   ومصائِرُهم اسِ عواقُب الن  ف
ال عالقَة يل باألشخاص وال ُحكَم يل على الذين يّتِبعوَن املنهَج و  ُث عن نفِس املنهج،وعن منطٍق رمحاين إن ين أحتد  

وقانوُن -حبسِب قانوِن التوفيِق واخلُذالنولكن  ،، فقد يكوُن إنساٌن مؤمٌن صادق النّيةعوَن املنهَج الثاينول أو يتّبِ األ
 أو مينُع اإلنساَن عن عمٍل طاحل، فالعمُل الصاِلُح قد يقوُد إىل عمٍل صاِلح ،التوفيِق واخلذالن جيري علينا مجيعاً 

ل  وهذا القانوُن ُنُن حمكوموَن به يف كُ  نُع اإلنساَن عن عمٍل صاحل،أو مي والعمُل الطاِلح قد يقوُد إىل عمٍل طاحل
هذا  أصغر من أجزاِء الثانية،بل يف كل  ثانيٍة وما هو  ل  دقيقٍة،ل  ساعة ويف كُ يف كُ  يف ليلنا وّنارنا، أحوالنا الدنيوية،

ولكن بسبِب تفاصيِل هذا القانون صادق الّنية، قد يكوُن مؤمٌن نعم، -فاعٌل وُمفّعٌل وُنُن خاضعوَن لهالقانوُن 
يت ، صحيٌح أن  القلوَب ال  أبواباً  ذيَن ُنسل طُه على أنفسنا فنفتُح لهُ يطاُن ُنُن ال  ، وقطعًا الش  يطانُيسل ُط عليِه الش  

ْن يذهَب هبا ُه يستطيع أن  ولك ،يطان أْن خُيرِجها من هذه الدائرةال يستطيُع الش   )ع(اليِة علي  توثـَّقت عقيدهتا بوَ 
ولكن ألسباٍب ترتبُط بتفاصيِل قانوِن  ،تُه صاحلةني  و ، فقد يكوُن إنساُن مؤمٌن ليس شيطانًا بعيدًا يف املتاهات

يف حّت وهذا جيري  ،ه كالمًا حسناً يُلقي يف ُروعِ وفؤادِه و ينقُر يف قلبِه فيطان ُط عليِه الش  التوفيِق واخلُذالن يتسل  
يف ، ينها يف أغلِب األحيان، يف الفقهاءِ العلماء ويف طبقِة الرؤساِء الدينيني الذيَن ترجُع إليهم األُم ُة يف دِ طبقِة 

يف ماجيري غريهم، ولكن غالبًا  قد يتحق ُق أيضًا يف رباء. نعم،، يف الكُ مشايخ الطريقة، يف الـمراجِع، يف القادةِ 
يطاُن ، فيُلقي الش  ، مثلي وأمثايلثونس ويصعدوَن املنابر ويتحد  وِر الـمجالِ ، يف هؤالِء الذيَن جيلسوَن يف ُصدهؤالء

يستحكَم األمُر  إىل أن ،ويُلقي مرًّة ثانية وثالثة ورابعة وإىل األلف ياً ودقيقاً،كالماً صحيحًا وحقيق  يف ُروع أحدهم
هي معلومات  -ن خالِل اإللقاِء يف الّروعم-يت تأيت من خالِل هذا الطريقال   هذا اإلنسان فريى أن  املعلومات يف

اها فيتلقّ من املعلومات اخلاطئة،  يف ُروعِه ما يريد ويُلقييطان  الش  يأيت ،بعَد أن يطمئن ويسُكنو  صحيحة ودقيقة،
ه يف ُروعِ  وقطعًا حنَي يُوحي إليه ويُلقي  هبا املعلومات الصحيحة السابقة!!تلّقى وتقّبلَ يت ويتقبّـُلها بنفِس الطريقِة ال  

 ليسَ  )ع(بأن  حديَث أهل البيت مثاًل هلذا العالِـم أو للمفك ر، ،يعيّ لْن يقول للش   ،فإن ُه سيأتيه من طريٍق خفيّ 
ُه يُقِنعُه بعَد أْن ُيَشك َكُه يف جُممِل احلديِث على أساِس متبنيّاٍت تأرخييٍة لكن   ،ال يأيت هبذه الطريقة ،صحيحاً 

فيقتنع ومُيتلئ ِفكرُه قناعًة هبذه  ،، مثاًل مسألة ضعف السندفُيقنعُه بوسيلٍة لتمييز احلديثِ  ،ةٍ وسياسيٍة وُعقالئي
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من حيث ال ُيضمر نّية  )ع(الوسيلة لُيحط َم حديَث أهل البيت فيبدأ جُيري هذا امليزان ويعمل هبذهِ  ،الوسيلة
، وفارٌق  ا صاَر وسيلًة ملنطٍق شيطاينُن شيطانًا وإّن  فليَس هذا اإلنسا -به الصورةقّرُب ألُ مثاٌل ضربتُه  هذا-سّيئة

 يطان. من ِقَبل الش  غال ً وبنَي أْن يكون ُمستَ  ،أْن يكوَن حقيقًة شيطانية ،كبري بنَي أْن يكوَن اإلنساُن شيطاناً 
ا قد  ،شيطانية اِء أهل البيت فيجعل منهم حقائقَ يطاُن ال يأيت ألوليفالش   ًة ملنهٍج فيجَعُلهم طريقاً وبوابيستغل هم وإّن 

سأتناوهلا  ،ها وسأتناوهلا يف هذا الربنامجضُ يت سأعرِ أن  احلقائَق ال  ب ديثيُه يف حذي قصدتُ شيطاين وهذا هو ال  
ا عن األفكاِر وعن عن األشخاصهو وحديثي عن التمييز ليَس  ،والتمييُز إليكم ،وأعرُضها وفقًا لرؤيتني ، وإّن 

النفسية ُب إىل مداخلِه تتسر   تتسّرُب إىل ذهنِه أفكاٌر خاطئة، ا يكون اإلنسان مؤمنًا صاحلًا ولكنلرّبّ ف املنهج.
وقد تستحكُم يف عقلِه  ،يت وقَع فيهاإىل املتاهِة ال   ، قد تزول حنَي يلتفُت ذلك اإلنسانِ أفكاٌر وقناعاٌت شيطانية

ل الص راُع فيتحو   ،تُه من فالٍن أو من ُفالناحلقيقة جاءَ  أن  هذهِ ، جملّرد وقلبِه إذا صاَر ُمعاِندًا وال يقبُل احلقيقةَ 
لص راُع الفكري إىل ل احنَي يتحو   وهي طاّمُة التحز ب الفكري. ،شخصي وتلك طامٌة كبرية الفكري إىل ِصراعٍ 

 قط يف األجواء السياسية،ُب ليس فوُمرادي من الص راع احلزيب ليس باملصطلح السياسي فالتحز   ِصراٍع حزيب،
 .يف اجلو  الديين، يف اجلو  االجتماعي، يف اجلو  السياسي، يف اجلو  الفكري رادي من التحز ب هنا بشكٍل عام،مُ 
هذا و  ،بشكٍل عام، التحز ُب هو الَتَجم ُع وااللتفاُف حوَل أشخاٍص أو حوَل ِشعاراٍت معّينة أو حوَل منهٍج معنّي و 

االنتماِء إىل ذلك الِشعار أو  انطالقًا منواجهِة احُلجج الصحيحة مو رفِض احلقائِق  ىلإلعناِد و وُد إىل اذي يقال  هو 
يت يت مسّاها أئّمتُنا بالوالئج ، الوالئج ال  إىل تلك اجملموعة أو بسبب االلتفاِف حول شخٍص معنّي ، تلَك هي ال  

الوالئُج هي و ِخَذ ولِيَجًة ُدونـَُهم ، أْن ال نت  هو تكليفنا األّوُل واألخري اجتاه أِئّمتنا ف ،ممن دوّنُِ ُّنينا أْن نتخذها 
 محاين .كوُن على حساِب احلقيقِة وعلى حساِب املنطق الر  عاُت واالنتماءاُت والتحز بات اليت تالتجمّ 

  َّث نا آياته  عن أنَّ الش  وقد ينفث  خذ  الصالحينَ تّ د ي قطانَ يجولٌة في آياِت الكتاِب الكريم ت حدِّ
 : ما يريد  أن ينفثه  من خَلِلهم وحوَلهم وفي أجوائِهم

ه م   فََأع ِرض   آيَاتَِنا ِفي َيخ وض ونَ  الَِّذينَ  رَأَي تَ  َوِإَذا}: تونوالس، اآلية الثامنة نبدُأ من سورِة األنعام  َعن  

َرى بَ ع دَ  تَ ق ع د   َفََل  الشَّي طَان   ي  ن ِسيَ نَّكَ  َوِإمَّا َغي رِهِ  َحِديثٍ  ِفي َيخ وض وا َحتَّى مِ  َمعَ  الذِّك   ..{الظَّاِلِمينَ  ال َقو 
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ُكل ه موّجٌه  رآِن اخِلطاُب يف بُنيتِه اللفظية يف القُ ف، بِإي اِك أعين وامَسعي يا جارةنزَل  )ع(كما يقوُل أئم تُناالُقرآن  
إِي اِك أعين بأن  الُقرآن نَزَل بـ "  أئم تنا صلواُت الِل عليهم املعىن موّجٌه لألُم ة هذا هو معىن ما قالهُ  )ص(، ولكنيبللن  

ثُوَن عن   )ع(األَِئم ةو ، "وامْسَعي يا َجارة اللفظية  يف بُنيتهِ  رآنِ ، فاللفُظ يف القُ ُكل  الُقرآن ال عن بعِض آياتهِ يَتحد 
ِة وللصاحلنَي اخِلطاُب موّجٌه لألُم    ،لنا مجيعاً و ، يل ولَك لألُم ة يب)ص( وأّما املضمون فهو موّجٌه والصوتية موّجٌه للن  

 -الشَّي طَان   ي  ن ِسيَ نَّكَ  َوِإمَّا-للشيطان املقدرة على أْن يُنسيناُتشري إىل أن  فهي اآلية واضحة و ، بالدرجِة األوىل
لبشٍر قد يكونون صاحلنَي اخلطاُب  ،بشٍر صاروا شياطنيأو  ليَس لشياطنيو  ،عٍة صاحلةٍ اخِلطاُب جملمو  ،فواضح ُهنا
كرها بعَد أْن نتجّوَل يف آياِت نأيت على ذِ و يطان خمتلفة ؟ أساليُب الش  ، كيَف يُنِسيِهمهميطان يُنِسيولكن  الش  

 الكتاِب الكرمي .

َزَغنَّ  َوِإمَّا}: يت بعدهايف سورة األعراف يف اآليِة املئتني وال    هو ونزُغ الشيطاِن - نَ ز غٌ  ي طَانِ الشَّ  نَ مِ  كَ يَ ن  

َتِعذ  -أحُد أساليبهِ  نزَل  ، واملعىن يل وَلَك..يب األعظم)ص(ن  لل فظاً اخلطاُب ل ،كما قُلتُ -َعِليمٌ  َسِميعٌ  ِإنَّه   بِاهللِ  فَاس 
ما شرحاً وتفسرياً ما وبقوهلِ فى هبِ وك لسالمما اعليه كما يقوُل الباقُر والّصادقُ   "يا جارةـ "إي اِك أعين وامسعي الُقرآُن ب

ثوننا عن قُ هو فهذا  رآن،لقُ ل ربونين عن ، هم خيُ رآنـَُهمي أفهم قُ ريهم كهُب إىل غأفـَرُتاين أذ رآّنم،قُرآّنم وهم حُيد 
َزغَ ي َ  اَوِإمَّ  -ه عليهم أمجعنيوسالمُ  قُرآِّنم وهم أدرى ّبا يف قُرآِّنم صلواُت اللِ   نَ ز غٌ  الشَّي طَانِ  ِمنَ -نا وأنتَ أ-نَّكَ ن  

َتِعذ   ا لَِّذينَ ا ِإنَّ ) -بعدها يتة ال  اآليو ، اطاُب للمؤمنني، فالشيطاُن ينزُغناخل-َسِميعٌ  ِإنَّه   بِاهللِ  فَاس   تقوىوال -...(ات ََّقو 
َوان  ه  ) ...(،م ب ِصر ونَ  ه م   فَِإَذا كَّر واَتذَ  انِ الشَّي طَ  ِمنَ  طَاِئفٌ  َمسَّه م   ِإَذا )...-درجٌة ُمتقد مة بنَي املؤمنني -...(م  َوِإخ 

ا و ميان، اأُلُخّوة يف اإلاملراد من اأُلُخّوة ليست و ياطني اجلن  والش   إخواّنم منَ   اتقوا قد مّسُهم نَي يكون الذينَ حإّن 
ٌة ياطني سنخيلش  جِلن  واابأّن ل الروايات تقو و  ،ياطنيالش  قد حصلت فيما بينهم وبني كأن  رابطًة ف ،يطانالش  

َوان  ه م  -واحدة فقط أريد أن أشري إىل أن   ات تفسرِي اآليسُت بصددِ أنا لو -ِصر ونَ ي  ق   َل  ث مَّ  ال َغيِّ  ِفي َيم دُّونَ ه م   َوِإخ 
اات َّقَ  الَِّذينَ  ِإنَّ ) ...-ًا على املؤمنني وعلى الصاحلنييطاِن تأثري للش   ىل إ -...(الشَّي طَانِ  نَ مِ  طَاِئفٌ  ه م  َمسَّ  َذاإِ  و 

 ، هذا يف سورة األعراف .اآلياتآخِر 
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 - يُوسفالعائلة إىلوب و قعيحنَي جاء -..(.ال َعر شِ  َعَلى أَبَ َوي هِ  َورََفعَ ): يف سورة يوسف يف اآلية املائة 
وِ  ِمنَ  ِبك م   َوَجاءَ )... َوِتيإِ  بَ ي نَ وَ  بَ ي ِني الشَّي طَان   نَ َزغَ  َأن   بَ ع دِ  ِمن   ال َبد  وأوالد  ...(َيَشاء   ِلَما َلِطيفٌ  بِّيرَ  ِإنَّ  خ 

اِت نّقُل بنَي آين ين أتل فإلشرٍح طوي ال حاجةَ و الكالم واضح  .يعقوب من الّصاحلني ولكن مل يكونوا معصومني
ما له على   من التأثريِ يطاَن لهُ لش  اأن  احلقيقة ب رِه أتناوُل آياٍت تتحّدُث عن هذهِ ُسوَ  بنيَ و  ،الكتاِب الكرمي

م يصدُر منهُ  فلرّّبا ،انياً ئمًا رمحوَن دايكأن  البدّ املؤمنني و  من الصاحلنيَ  أن  ما يصدرُ  ، فليَس بالضرورةِ الصاحلني
عصوٍم وال ُث ّبي يتحد  ذهذا ال   ال ،ةٍ نحُن يف دائرٍة ليست معصومفومن ُهنا  يطاين.يطاين والفعُل الش  القوُل الش  

منطقاً  منطقهم  يكونَ مُيكن أنْ و نياً منطقي منطقاً شيطا فُيمكن أْن يكونَ  م ّبعصومني،ُث عنهسأحتد   أولئَك الذينَ 
 .شياطني ونَ أْن نك فال بدّ إذا نطقنا منطقاً شيطانياً أنّه ذلك ال يعين بالضرورة  لكنّ  شيطانياً،

 -املؤمنون ل هم الّصاحلونيعة احلاالُقرآن؟ بطب من الذي يقرأ-(...ال ق ر آنَ  قَ َرأ تَ  فَِإَذا): -يف سورة النحل 
َتِعذ  )... عن مؤمٍن هنا واحلديُث  ،أثريٌ الساحة له ت ذهِ هيف و ّو يف هذا اجل ملاذا ألن هُ -(الرَِّجيمِ  الشَّي طَانِ  ِمنَ  بِاهللِ  فَاس 

 صاحل وعن قرآٍن كرمي .

: ه يُوشعايات وصي  ب الرو حبسوهو فتاه والستني واحلديُث بنَي موسى و يف سورة الكهف يف اآلية الثالثة 
َنا ِإذ   َأرَأَي تَ  قَالَ ) َرةِ  ِإَلى َأَوي   يعين السمكة املشوية -...(ال ح وتَ  ِسيت  نَ  نِّيفَإِ )...-وشع يقول ملوسىي-...(الصَّخ 
 ِفي َسِبيَله   َواتََّخذَ  َره  َأذ ك   َأن   شَّي طَان  ال ِإلَّ  ن َسانِيه  أَ  َوَما)...-هذايت كان حيملها يوشع يف متاعِه يف سفرهم ال  

رِ  ٍن قريٍب ّوًا يف مكااُن قد يصنُع جيطالش  و صاحلني هنا يف أجواِء ال نحنُ ف يطان، الش  وما أنسانيُه إال  -(َعَجًبا ال َبح 
 .الّصاحلني ويف بيئتهممن 

َوسَ ف َ )-ة أبينا آدم وهو نيبي يف سورة طه يف قص   كالُم قبَل النزوِل إىل إْن كاَن هذا الو  -(...الشَّي طَان   ِإلَي هِ  َوس 
 َل  َوم ل كٍ  دِ ال خ ل   َجَرةِ شَ  َعَلى َأد لُّكَ  ل  هَ  آَدم   يَا قَالَ )...-وعهِ ألقى يف رُ و  ،أفكارِهيف يعين أدخَل وسوس  ،األرض
َلى  .(يَ ب  

ِنيَِّتهِ  ِفي الشَّي طَان   أَل َقى َتَمنَّى ِإَذا ِإلَّ  نَِبي   َوَل  َرس ولٍ  ِمن   قَ ب ِلكَ  ِمن   َأر َسل َنا َوَماويف سورة احلج: ) يف -...(أ م 
ولكّنُه  ،سلالر  و يطاُن ال يستطيع أْن ينفَذ إىل قُلوِب األنبياء الش  ألّن ، أي يف الواقِع اخلارجي الـُمحيطأُمني ِته 
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 اهلدفُ ف، وتفاصيلها ال أريد الوقوف عند ُكل  هذه اآلياتو  .يبسوِل وبالن  ك يف الوسط احمليط بالر  ر  حيستطيع أْن يت
 فَ يَ ن َسخ  )...-احمليطة بالّصاحلني يُؤثـ َر يف األجواءِ يطان مُيكن أن هة أن  الش  من ج فقطهو من إيراِد هذه اآليات 

ِكم   ث مَّ  الشَّي طَان   ي  ل ِقي َما اهلل    . { َحِكيمٌ  َعِليمٌ  َواهلل   آيَاتِهِ  اهلل   ي ح 

َلةٍ  ِحينِ  َعَلى يَنةَ ال َمدِ  َوَدَخلَ ذي من شيعته: )ويف سورة القصص يف ِقص ِة موسى وهذا ال   ِلَها ِمن   َغف   َأه 
َتِتََلنِ  رَج َلي نِ  ِفيَها فَ َوَجدَ  تَ َغاثَه  فَا وِّهِ َعد   ِمن   َوَهَذا ِشيَعِتهِ  ِمن   َهَذا يَ ق   َعد وِّهِ  ِمن   لَِّذيا َعَلى ِشيَعِتهِ  ِمن   ِذيالَّ  س 
ذي يطان هو ال  يعين أن  الش   -(م بِينٌ  ِضل  م   د و  عَ  ِإنَّه   نِ الشَّي طَا َعَملِ  ِمن   َهَذا قَالَ  َعَلي هِ  فَ َقَضى م وَسى فَ وََكَزه  

  .األحداِث هذا ذي صنَع مسرحَ هو ال  و  األمر،رّتَب هذا 

 بٍ بِن ص   الشَّي طَان   سَِّنيَ مَ  أَنِّي بَّه  رَ  اَدىنَ  ِإذ   أَيُّوبَ  َعب َدنَا َواذ ك ر  ة ص يف اآلية احلاديِة واألربعني: )ويف سور 
ّرَك ويسّبب أشد  ستطاَع أن يتحاُه لكنّ وب و أيّ  عقلِ  إىل داخلِ  مل يسَتِطع أْن ينفذَ أي ، يطانالش   َمس يِن  -(َوَعَذابٍ 

 يّب أيوب .فيما حوَل حياِة الن   أقسى ألواِن األملِ و 

َزَغنَّكَ  َوِإمَّا): ّصلت يف اآلية السادسة والثالثنيويف سورة فُ   ه وَ  ِإنَّه   بِاهللِ  َتِعذ  فَاس   نَ ز غٌ  ي طَانِ الشَّ  نَ مِ  يَ ن  
 . واملقصود هبذا اخلطاب هم املؤمنون..(ال َعِليم   السَِّميع  

َوى ِإنََّمالة وُهناك من يقرؤها الـُمجاِدلة: )ويف سورة اجملادَ  ز   انِ لشَّي طَ ا نَ مِ  النَّج   َولَي سَ  آَمن وا الَِّذينَ  نَ لَِيح 
ُيحزَِن ل بل يطان ليس للطاحلني،من الش   الن ْجوى-(ِمن ونَ ال م ؤ   لِ فَ ل َيتَ وَكَّ  اهللِ  َوَعَلى اهللِ  بِِإذ نِ  ِإلَّ  َشي ًئا ِبَضارِِّهم  

 .الصاحلون ، وهمآمنوا الذينَ 

 طاِن علىيتأثرِي الش   ة، حقيقةقيقاحل ُث عن هذهِ آياٌت وفريٌة وكثريٌة كما الحظُتم واستمعُتم ُكل ها تتحد  
  . الص احل اإلنسان املؤمن

  أّما أساليب  الشيطان: 

ك و ِإلَيَك َعد وًَّا ي ِضلُِّني َوَشي طَانَاً : )جاد صلواُت الِل وسالُمُه عليهالّشاكني عن إمامنا السّ مناجاُة  ِإَلِهي َأش 
ِري وَ  َواِس َصد  َيا َوَيح ول  اله َعاِضد  ِليَأَحاَطت َهواِجس ه  ِبَقل ِبي ي   ي  غ وِيِني َقد  َمََلَ بِالَوس  ن   َوى َوي  َزيِّن  ِلي ح بَّ الدُّ
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من  للصاحلنيَ  )ع(نسَجها أهُل بيُت العصمةِ  األدعيةُ  هذهِ و هذه ّناذج من أساليبِه -)َوبَيَن الطَّاَعِة والزُّل َفى بَ ي ِني
ك و ِإلَي  )...-همألوليائِ و م شيعتهِ  يف أصِل ُهنا قطعًا ليس احلديث عن الضاللِة -...(َك َعد وًَّا ي ِضلُِّنيِإَلِهي َأش 

ذهم يف املتاهِة مييناً ولكن ُه يستطيع أن يأخ ،يطاُن ليس ُمسل طَاً على أولياِء أهل البيِت يف ذلكفالش   ،ويةاليِة العلَ الوَ 
ِريَوَشي طَانًَا ي  غ وِيِني قَ )...–وِِشاالً  َواِس َصد  ثون عن األساليِب كالُم الّصاحِلني وُهم يتحد  هذا هو  -(د  َمََلَ بِالَوس 

 ومن خالهِلم . ضّدهم يطانُ ها الش  يت مُيارسُ ال  

ِني وآِل م حَ  مَّدٍ ى م حَ  َعلَ اللَّه مَّ َصلِّ : )عاءالنهارية نقرُأ يف هذا الدُ يف أدعيِة شهِر رمضان   مَّد َوَأِعذ 
الحظوا -لرَِّجي م...(اِن اَن الشَّي طَ مِ )...-يف هذا النهار من ّنارات شهر رمضان ..يف هذا اليوم..-ِفيه...(

َوَسِتِه )...-األساليب ِخِه َو َوس  ِثِه ونَ ف  زِِه ونَ ف  زِِه وَلم  رِِه وَحَبائِ و َوَبط ِشِه  ِبيِطهِ تَ ث  و وَهم  واحلباِئل  -...(ِلهِ َكي ِدِه وَمك 
-ة وهي أنواعثري كواألماين   -...(هِ وأَمانِيِّ )...-واخلُدَُع كثرية وهي أنواع-...(وخ َدِعهِ )...-كثرية وهي أنواع

َنِتِه َوَشرَِكهِ وغ ر و رِِه َوفِ )... َزاِبهِ ...)-َحرَج ث والَحد  فَ  يطانِ وأم ا أشراُك الش  -...(ت   -ةكثري أحزاب  عنده -...(وَأح 

لَِيائِِه َوش رََكائِهِ )... َياِعِه َوَأو  َباِعِه وَأش  -لكذبعَد يقوُل الدعاء ُُث  -ليبواألسا مكانّياتذِه اإلل  هكُ   -...(َوأَت  

 ي يقرُأ هذهِ ذال  و ، حلنيطّاكالِم الب الّصاحلني وما هو كالمُ يف الّدعاء هو  هذا الكالُم -(َمَكاِئِدهِ َوَجِمي ِع )...
كل  هذه بوَن اطُ دون وحمُ فهم ُمهدّ  ومع هذا، )ع(أولياُء أهل البيتوهم  ،املؤمنونهم الصاحلون و األدعية 
 إذا كانمثاًل  الضرورةِ ب سَ لي ،منطٍق شيطاين، لذا حنَي احلديُث عن منطٍق رمحاين وعن الشيطانّية األساليب

 منطقي كانَ   إذا بالضرورةِ  كذا ليسَ ، و يطاُن من خاليلفلرّّبا ينطُق الش   ،شيطاناً  منطقي منطقًا شيطانيًا أْن أكونَ 
 إلنسان حقائق تكوناَروِع لقي يف يُ طاَن قد يش  أن  الب كما بّينُت يف املثاِل السابق. و رمحانياً أْن أكوَن حقيقًة رمحانيةً 

يُلقي و  ،طاني هي من الش  يتات ال  إللقاءايُلقي تلك فإنّه  ،بعد أن يستحكَم يف أمرهِ ، ولكن ه محانية احلقيقيةمن الر  
ون على ويك ى احلقائقَ أن يتقصّ  عليهِ  إذ ،احلكيمِ وهنا مسؤوليُة العالِـم الفقيِه  الشيطانّية. ضامنياملما يريد من 

 ليه .ُه عالِل وسالم نا صلواتُ زمانِ  اللجوِء إىل إمامِ وال جناَة إال  ب حذٍر تام ،

  ياِت الكتاِب آ على نظرةً  لقي نظرًة على أحاديِث أهل البيت كما ألقيت  تعالوا معي أ  واآلن
 :الكريم 
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زء ها من اجلُ وها أيّن أقرأُ  عّياشي يف تفسريهِ والرواية يرويها ال-بيِه...(أَ  ن  ، عَ َجعفِر ابِن م َحمٍَّد الخ زاِعيَعن )
أنَّه  َلمَّا قَاَل النَِّبيُّ َصلَّى  خ مّ  َحديِث َغديرِ  ي  قَاَل : َسِمع ت  أَبَا َعب ِد اهلل َيذ ك ر  فِ )...-الستني من حباِر األنوار

َتَمَعت َله  الَعَفارِيتَصر َخةً ا قَال وأقَاَمه  ِللنَّاس َصَرَخ ِإب ِليس  آِله ِلَعِلي  َعَليِه السََّلم مَ اهلل  َعَليِه وَ  -...( فَاج 
 لذا حّت   بنَي أتباعِه،يف احلركة وُهم األكثر ُسرعًة الُنخبة من قـُّواتِه و  ّواِت إبليس،اجملموعُة اأَلهّم يف قُـ  العفاريُت هم

فَ َقال وا يَا َسيَِّدنا )...-ينرآيف التعبري القُ كما ِعفريٌت من اجلن  هو ذي أراَد أن يأيت بالعرش ال   ،بلقيس عرشِ  يف ِقّصةِ 
 أَل ِضلَّنَّ ِفيِه ال َخل ق، : َويَلك م َيوم ك م َكَيوِم ِعي َسى واهللِ )...فَ َقالَ -ملاذا َصَرخت؟ -؟!...( َما َهِذِه الصَّر َخة

ِمِنينَ  ِمنَ  اً َفرِيق ِإلَّ  فَات َّبَ ع وه   ظَنَّه   ِإب ِليس   َعَلي ِهم   َصدَّقَ  َوَلَقد  : فَ نَ َزَل الق رآن قَالَ  أنا لسُت بصدِد شرِح -...(ال م ؤ 
ة سريعة جولَ ي إّّنا ه منعقداً لشرِح هذه الروايات، الوقُت ال يكفي وليَس الربنامجُ و الرواية، الرواية حباجٍة إىل شرح 

يِه فَ َرَجَعت ِإل)...-صرخة ثانية بعَد أْن نزلت اآلية-َرَخ ِإب ِليس  َصر َخًة...(قَاَل : َفصَ )...-يف األحاديث
َرى ؟! فَ َقاَل : َوي َحك م َحَكى اهلل  واهلِل َكََل  ِمي ق  ر آنًَا وأَن  َزَل الَعَفارِيت فَ َقال وا يَا َسيَِّدنا َما َهِذِه الصَّر َخة  األ خ 

: مَّ قَالث)...-أي إْبليس-ى السََّماء...(ث مَّ رََفع رَأ َسه  إل)...-الُل عليه وآلهى صل  أنزَلُه على حُمَم ٍد  -َعَليه...(
ِمِنينَ  ِمنَ  َفرِيًقا ِإلَّ  فَات َّبَ ع وه  ماذا قالت اآلية؟)...-...(َوِعزَِّتَك وَجََلِلَك أَل ل ِحَقنَّ الَفرِيَق بِالَجِميع ماذا ف-...(ال م ؤ 

يت حّّت هذه اجملموعة ال  -بِالَجِميع...(ل ِحَقنَّ الَفرِيَق َوِعزَِّتَك وَجََلِلَك أَل  )...-قال ؟اللخُياِطُب إبليس قال 
عقول و  ، يف عقول العلماء فينفُث يف العقول إليها وحياول أن خيرتُقها ،ُتاَم ُجهدِه  اآلية، إبليس يوّجه استُثنيت يف

ِم اهلِل اليُّ َصلَّى اهلل  َعَليِه وآِلهقَاَل : فَ َقاَل النَّبِ )...-ويف عقولنا مجيعاً...(الفقهاء  ِيم: ِبس  َمِن الرَّح   ِعَباِدي ِإنَّ  رَّح 
مّرت اآليات ال يف التفاصيل، كما  الية،ليَس لَك عليهم ُسلطان يف أصِل الوَ  -...(س ل طَانٌ  َعَلي ِهم   َلكَ  لَي سَ 

الَعَفارِيت قَاَل : ث مَّ َصَرَخ ِإب ِليس  َصر َخًة فَ َرَجَعت ِإلَيه )...-ستأتينا الروايات واألدعية صرحيًة يف ذلكواضحة و 
َوَلِكن  وِعزَِّتَك وَجََلِلَك يَا َرّب  ،: واهلِل ِمن  َأص َحاِب َعِليّ لصَّر َخة  الثَّالَِثة ؟! قَالَ فَ َقال وا : يَا َسيَِّدنَا َما َهِذِه ا

هذا كالُم اإلماِم -...(:اهلل َعَليِه السَََّلم : فَ َقاَل أَب و َعب دك ، قَالَ أَل زَي َِّننَّ َله م  ال َمَعاِصي َحتَّى أ بَ غَِّضه م ِإلَي  
ثَ ر  ِمنَوالَِّذي بَ َعَث بِال َحقِّ م َحمََّدًا لَل َعَفارِيت  واألَبَاِلَسة  )...-النتيجة هيَ  هذهِ و ادق الص   ِمن َأك    َعَلى ال م ؤ 

م...( يت هو فيها يف جو  احلجاز احلار حينما يكوُن ث عن البيئة ال  اإلمام يتحد   ،وأنُتم تصّوروا-الزَّنَابِيِر َعَلى اللَّح 
ِمن  أَ )...-، ويستمر  اإلمام فيقولتتجّمع عليه ل  مكانتأيت الزنابري من كُ ، فمعروضاً يف اخلارج اللحمُ  َشدُّ ِمَن َوال م ؤ 
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ن و إِ الَجَبل وال َجَبل  تَ  كذلك مُيكن أْن يُؤثـ َر فيه،يعين مُيكن أْن يُؤثـ َر الفأس -لَيِه بِالَفأس فَ تَ ن َحت  ِمنه...(د 
َتِقلُّ َعن  ِديِنه)...-يف املؤمن يطانالش   ِمن  ل َيس    ،يف اجلبل ولكن يبقى اجلبُل جبالً يؤثّر الفأس أّن أي  -(َوال م ؤ 

ثنا عن أبينا اليت ات الُقرآنية مّرت علينا اآليو عليه. لشيطاِن اليتِه برغم تأثري ااملؤمن يبقى ثابتًا على وَ كذلك  حُتد 
-، وعّنا(الشَّي طَان   ِإلَّ  أَن َسانِيه   َوَما)-عن يوشع الوصيّ و ، (الشَّي طَان   َمسَِّنيَ  أَنِّي)-عن النيّب أيوبو  وإبليس، آدم

يف يؤثّر ولكن  ،األنبياء واألولياء قلوبَ  صحيٌح هو ال خيرتقُ  .فهناك تأثرٌي للشيطانِ  -(الشَّي طَان   ي  ن ِسيَ نَّكَ  َوِإمَّا)
 .ولكن حبدود ،ُنن خيرتُق قلوبنا ..الناس سائر منحيطة هبم األجواء الـمُ 

يه ى الل علصل   سول اللعن ر  وهو أساساً  )ع(جادحديث طويل عن إمامنا الس  يف يف كامل الزيارات  الروايةُ 
رأسِه الشريف   األمرُي علىبَ ْن ُضرِ  أ، بعدَ اللحظات احلّساسة ، يف هذهِ تِه العقيلةعن عم   )ع(جادينقلُه الس   ،وآله
 ، يقولُ ينبز نَي العقيلِة وب لحظاتلك التيف  )ع(وحديٌث بنَي األمريِ  يت ودَّع فيها عائلَتُه،الساعات األخرية ال  ويف 

بَ َرنَ : )ُد األوصياءهلا سي   -...(َذِلَك اليوم ب ِليَس َلَعَنه  اهلل ِفي  إِ نَّ لَخَبر أَ اَهَذا ا بِ َوَلَقد قَاَل لََنا َرس ول  اهلل ِحيَن َأخ 
أَلر ض   فَ َيج ول  اَرَحاً ف َ َيِطير  ...)-عاشوراء يومِ  وهو )ع(سنياخليول على جسِد احلُ فيه ذي ركضت اليوِم ال   أي

َنا مِ أَ َقد   ِطينك لََّها ِبَشَياِطيِنِه وَعَفارِيِته فَ يَ ق ول يَا َمَعاِشَر الشََّيا -ما ُكّنا نطلبُه أدركناه-َبة...( ذ رِّيَِّة آَدَم الطَّلِ ن  د رَك 
شري بالِعَصابة إىل آِل حُمَم د يُ -...(ِذِه الِعَصابَةَتَصَم ِبهَ ن  ِاع   مَ ي َهََلِكِهم الَغايَة وَأو رَث  َناه م النَّار ِإلَّ َوبَ َلغ َنا فِ )...

َعل وا)...-هِبِم فـََقد ِاعَتَصَم بِالّله َمن ِاْعَتَصمَ ف ِكيِك النَّاِس فِ ش غ َلك  )...-نيَياطِ ش  ب الخُياطِ -...(فَاج  يِهم  م بَِتش 
ِلِهم َعَلى َعَداوَ  تَ تَّ حَ َأولَِياِئِهم  تِِهم َوِإغ َراِئِهم ِبِهم وَ وَحم  ِكَم َضََل ى َتس  ه م نَ  ل يَ ن ج وو َلة  الَخل ِق وَك ف ر ه م ح  اج ِمن  

  )ع(،كالُم العقيلة  ،)ع(مري املؤمننيأكالُم ،)ص(يب  هذا كالُم الن  -َعَلي ِهم ِإب ِليس َوه و َكذ وب...(َوَلَقد َصَدَق 
َفع  َمَع َعَداَوِتك م  عَ أَ )...-)ع(جادكالُم اإلمام الس   ك م َذن ٌب َع َمَحبَِّتك م وم واَلتِ مَ ول َيضرُّ  َصاِلح َملٌ نَّه  ل يَ ن  

 اَل َعِليُّ ابن  الح َسينث مَّ قَ )...-جادا الس  نامِ ذي روى احلديث عن إمزائدة هو ال  -...(َغير  الَكَبائِر ، قَاَل زَاِئَدة
ثَِني ِبَهَذا الَحِدي ثَعَليِهما السَََّلم بعَد أ ه  ِإلَ ن  َحدَّ َن و َلً َلَكاحَ ي طََلِبِه إبَاَط اإِلِبل فِ و َضَرب َت أَما لَ  يك: خ ذ 

هذا يه فتسمَع ىل مكاٍن إتصَل ي املة كسنٍة ك يف املسري ملّدةِ  ُتسرعَ ل لو ركبَت اإلبل وضربت إباطها أي-(َقِليََل 
 يف مقابل ما تنتفع به منه.قليالً اجلهد لكاَن ذلك  ،احلديث
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لى حديِث أهل علـُمطِّلعوَن ايعرفُه  رسيوزيُد الن ،والروايُة هذِه رواها زيُد النرسي ،الروايُة عن إمامنا الّصادق
لت يت نُقوِل ال  من األص أيدينا يف ا بقيَ مّ أصُل زيد النرسي هو و ، ةائهو أحُد أصحاِب األصول األربعمف ،تالبي

نُقلت يف   قد فهي ال  وإ ،األصول بقيت وهي قليلٌة جداً  جمموعة من هذهِ  ضمن، )ع(تنابشكٍل مباشر عن أئم  
 أو ها من كتابِ قرأُ لرواية أا ن.، ويف كتب الـمحد ثني اآلخريويف كتب الطوسي ،تب الصدوقويف كُ  ،كتاِب الكايف

َماِعيل...إِ ب ِني َع بإإنَّ َشي طَانًَا َقد  َولَ : ))ع(ادقإمامنا الص  يقول ،  زيٍد النرسيمن أصلِ  من و هوإمساعيل -(س 
ِتَن ِبِه النَّاس وأَنَّ ورَتِه لِي َ ص   يفيَ َتَصوَّر  .)..-)ع(ادقمن أقرِب الّناِس إىل إمامنا الص  و  )ع(ةخواص  أوالِد األئم   ه  ف 

طيُع اخرتاق األنبياء يطاُن ال يستليل الش  قبَل قكما قُلت   -نَِبّي...( ي ص ورِة نَِبي  َوَل َوِصيِّ فِ  ل يَ َتَصوَّر  
َماِعيَل إب ِني َحّي لَ لنَّاس إنَّ إِ ِمن ا  َلكَ َفَمن  قَالَ )...-األجواِء القريبِة منهميف و وهلم ا جيوُل حوإّن   ،واألوصياء  م س 

مَ  َجَهَد  َوَلو)...-ذه ؟!  إىل أْن يقوله ُة ِفتنةٍ أي  -...(لاِعيَيم ت فَإنََّما َذِلَك الشَّي طَان  َتَمثََّل َله  في ص ورَِة ِإس 
فالشيطاُن ال -(َبَداأَلى َذِلَك عَ  َما َقَدرَ )...-)ع(يعين موسى الكاظم-...(بِإب ِني م وَسىالشَّي طَان  أن  يَ َتمثََّل 

عَد موِت بيعة بعِض الش  لقد جاَء و  الً،مث يتمث ُل بصورِة إمساعيلميكنه أن ولكّنُه  عليهم السالم، يتمث ُل بصورِهم
ضامني امل ُث عن هذهِ سأحتد  !!هذهنٍة فت ةُ أيّ حّقًا و  )ع(،ليقنعهم بأنّه هو اإلمام بعد أبيه الصادقبصورته إمساعيل 

 الربنامج طويل وحديثي معكم طويل أيضاً .ف ،يف احللقات القادمة

ر ابِن م حَ  َعن  روايٌة أيضًا أقرأُها من البحار من اجلزء الستني: ) مِِّه عبِد السََّلم، َعن  ِدي، َعن عَ  اأَلز  مَّدٍ َبك 
َذر  َعب دَ  افَ َقاَل : يَ )...-عبِد السالم أحِد أصحابهِ ّدث مَع إماُمنا الّصادق يتح-...(أَبي َعب ِد اهلل السََّلم ِإح 

َذرَه م وأ ر  َعَلى أن  َأق دَ  َقدالنَّاَس ونَ ف َسك ، فَ ق لت  : بَأَِبي أَن َت وأ مِّي أمَّا النَّاس ف َ  : َفَكي ف؟! فَ َقالَ  مَّا نَ ف ِسيَاح 
َع َيجِ -يطان الش  يعين-...(ِإنَّ الَخِبي ثَ  َتِرق  السَّم  تَ ي ئ َك ف َ )...َيس  ث مع نَفِسك  لو ُكنَت تَتحد  حّت  -ِرق...(َيس 
ر ج  ِفي ص ورَِة آَدِمي ف َ )...-بصوٍت عالٍ  ا َما ل َهذَ  َت وأ مِّيبِأَِبي أَن   :، فَ ق ل ت  مل سَََّل د  ايَ ق ول  قَاَل َعب  ث مَّ َيخ 

وهذا موضوع  ،عرتق الّسميسذن، الشيطان إ-()...قَاَل : ه و َذاك-ال ِعالج لههذا شيء أي -...(ِحيَلَة َله
 من مطالب البُد   قيت عنديوب ،الوقت جيري سريعاً  ، وأرىل  التفاصيلال أريد اخلوض يف كُ و  ،حِباجة إىل تفصيل

 . هلا الربنامج حبسِب ما ُرِسمَ  اإلشارة إليها كي أشرَع يف املقصود وتتواىل حلقاتُ 
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 هذا الـمطلبو  ، واسعيطاين  ث عن نشاٍط شوالحظتم الروايات تتحد   حظُتم اآليات واألدعية واملناجياتال
"الـَملف  : نهُ  كاماًل عنواملف اً  أفتحُ أن ين سب يف برامج سابقة وُرّّبا وعدُت املشاهدينَ  ،حباجة إىل بيان وإىل شرح

أيديكم  ضتُه بنيَ ر عذي وهذا ال   ،يديكمأسأفَتُح هذا الـملّف بنَي  ،ىلإذا سنحت الفرصة إْن شاَء اللُ تعا اإلبليسي"
 .هم الشريفةوأحاديث اياهتموِمّا جاء يف أدعيتهم ورو  ،آيات الكتاب الكرميمّا جاء يف  وصورةٌ  حملةٌ هو 

لِ أِلَ َماٌن وِإنِّي أَل ): عّجل الل فرجهاألمان عنده ف، ان األمان يا صاحب الزماناألم ج وَم ا أنَّ الن  اأَلر ض َكمَ  ه 
ِل السََّماء ثُنا يف سورة ا؟ القُ ظيفُة النجومو ما هي -(أَماٌن أِله   السََّماءَ  زَي َّنَّا َوَلَقد  ): آلية اخلامسةا لـُمْلكرآن حُيد 

ن  َيا نَا ينِ لِلشََّياطِ  ار ج ومً  اَوَجَعل َناهَ )...-املصابيُح هي النجوم والكواكبو -...(ِبَمَصابِيحَ  الدُّ  ابَ َعذَ  َله م   َوَأع َتد 
َناَلمَ  نَّاَوأَ ) :ولونويف سورة اجلن هم يق ،هم بعيدًا فال يقرتبونتطردُ أي ترمجهم  -(السَِّعيرِ  نَاَها اءَ السَّمَ  س   فَ َوَجد 
َها نَ ق ع د   ك نَّا  َوأَنَّا * اً َوش ه ب اً َشِديد اً َحَرس م ِلَئت   نَ  َتِمعِ َيس   َفَمن   عِ لِلسَّم   َمَقاِعدَ  ِمن   أي  -(اً َرَصد اً َهابشِ  َله   َيِجد   اآل 

ولكن هذِه  ،رميةذه اآليات الكيٍة من ه آال أريد الوقوف عنَد ُكل   يب  صّلى الل عليه وآلِه وسّلم.بعَد َموِلد الن  
 ...لسماِء من تِلكم الشياطنيهل اأماٌن ألهي الُنجوم 

َهد  ) :األمان وُنُن ُُناِطبُه يف زيارتِه الشريفة وأي  أماٍن أمجُل من هذا ،ا إليهِ إذا ما جلأنأماٌن لنا هو إمامنا و  َأش 
َعال أَ  َبل  اأَلع َمال وت  زَكَّى اأَلف   َحى السَّيَِّئات  َفَمن  َجاَء ِبوَل نَّ ِبوَليَِتَك ت  ق  يَِتك  وت َضاَعف  ال َحَسَنات  وت م 

َوال ه وَتَضاَعَفت َحَسَنات ه وم ِحَيت َسيَِّئات ه )...-يَا بَِقي َة الل-(....وَاع تَ َرَف بِِإَماَمِتك ق ِبَلت َأع َمال ه َوص دَِّقت  َأق  
َرك َكبَّه  اهلل  َعَلى ِمن َخرِِه ِفي النَّار َولَ  َتب َدَل ِبَك َغي   َبل اهلل  َله  َوَمن  َعَدَل َعن  ِوَليَِتك وَجِهَل َمع رِفَ َتك َوَاس   م  يَ ق 

َفَمن  َجاَء ِبوَليَِتك  )-وأَثَبت وأوضح من هذا األمان؟!أي  أماٍن أقوى  :-َله  َيوَم الِقَياَمِة َوز نَا  َعَمََل َولَ م  ي ِقم  
َوال ه  أبداً. شيطاين هو بقولٍ  قولُُه مامن جاء بوالية اإلمام احلّجة ف(  وَاع تَ َرَف بِِإَماَمِتك ق ِبَلت َأع َمال ه َوص دَِّقت  َأق  

َناه): حيثما لزماّنم لزمونا، هذا هو القانونا، األمان ُهنإذن  ِاذ ك ر وِني )و-يف احلديث الشريف–(َمن  َلزَِمنا َلزِم 
العقول به حقيقًة  وحيثما التزمتْ  -بإمام الزمان)ع(-القلُب بِه حقيقةً حيُثما َتعّلَق ف -يف القرآن الكرمي-(َأذ ك ر ك م  

 ُيساء فهُم  ، ومع ذلك اُعيد وُأَكر ر لئاّل يطاينمحاين من املنطق الش  َق الر  ُهنا مُيكننا أْن ُنشخ َص املنط فهو يلتزمها.
قد يكون ، إذ ُث عن األشخاصال أحتد   إناف ،وعن منطٍق شيطاين ُث عن منطٍق رمحاينفإين  حنَي أحتد   ،كالمي

رّّبا و ، اخلُذالن تطبيقات وتفريعات كثريةفلقانوِن التوفيق و  ،آخريطان يستغّلُه بسبٍب وبولكن  الش  خص رمحانيًا الش  
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لدخوِل  اآلن ال أمتلك وقتًا للحديِث واين، لكن  نامج كي أحتّدَث عن  هذا القانونهذا الرب  أجُد جمااًل بني حلقاتِ 
عن و ُث عن املنهج إن ين أحتد  فُث عن منطٍق شيطاين وعن منطٍق رمحاين أحتد   لذا حنيَ  ،يف تفاصيِل هذا العنوان

إذا أراَد أحد أْن و ، وال عالقة يل باألشخاص ،ُث عن اآلراء واألفكاِر والـُمعتقداتأحتد  املبىن،  ُث عن، أحتد  كرةلفِ ا
نُت احلقيقة  لكن ين بي  هبذا، ما هي ّبشكليت وال أعبأ و تلك مشكلتُه و  حيمَل كالمي على األشخاص فذلك شأنهُ 

من و ، تلَك هي نّييت وذلك هو مقصدي أبيّنهُ نُت الـمطلَب كما أنوي أْن أطرحُه وأْن وبي   ،يف نفسي كما تعتملُ 
ال أخشى  أنا ، و ك هي مشكلتهُ تلفأراَد أْن حُيَر ف كالمي فُيحو ل احلديَث عن املناهج إىل حديٍث عن األشخاص 

غائٌص يف أنا بل  ،اًل فحسبلسُت مبلّ  أنا ؟الـمبّلل ما خياف من الـمطر :، أال يقولون يف أمثالنامنيالـمتكلّ  كالمَ 
 .أبداً ذي ال أعبأُ به والكالم الكثري ال  املغرضة،  ياتِ اوالدع أنا غائٌص يف قعِر حبٍر من االفرتاءاتِ نعم،  املاء،

 ...نذهب إىل فاصل وبعد الفاصِل أعوُد إليكم كي ُأكمَل احلديث

مُج هذا الربنا ؟! اً  جد  دةٌ ق  الوقت مشكلٌة عويصٌة ومعيت أريُد احلديَث عنها فيما بقي من املشكلُة ال  
يعيُة الثقافُة الش   ّو، وهو:ا اجلكّل ذلك يدوُر يف هذ  ،والسلسلُة السابقة وما بقَي من هذه السلسلة من الربامج

ا علم ،أنفسِهمالفني ل املخبَ ن قِ االخرتاَق لـم يكن م وكما بيّنُت سلفًا بأنّ  .الـُمخالف قُة بالفكرِ رَ املختَـ   اءُ وإّن 
لثقافة ًا يف ساحة ااسٍع جد  و بنحٍو و جاءوا بالفكِر املخالف فحشروه قاموا هبذا األمر، حينما ذين يعة هم ال  الش  
  ..يعيةالش  

 الداُء الكبري أين ؟ هذا و  ،املشكلُة الكبرية أين

 .جال"ِعلُم الرّ ": يف هذا العنوان  هذا الداُء يكمن

يف  بُت بعض الشيءّّبا أسهور  ،جيعي يف الربامج السابقة ويف أكثِر من برنامالش   "علم الرجال"حتّدثُت عن 
، سأحتّدث يف الملون جير  الككما يقو   المالك املرّة ولكن   هذهِ  ، لْن أُطيلَ جالالعديِد من مطالب ما يسّمى بعلِم الرّ 

على هذا   احلديثَ ا أرك زُ وإّن   ،هناهي مشكلتنا ف، ، ال أدري حبسِب تضاعيِف احلديثأكثرأو أقل  ،حلقتني
 العنوان ألمرين :
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قة عن علم حاديثي السابستمعوا ألوا قد امل يكون اآلن الربنامجِم ن ُيشاهدوَن  أن  كثرياً : أظن  األمُر األّول
 كثرية وعديدةع  على مواقو  "وتيوبالي"على و  "زهرائيون"وهي موجودٌة بكل  تفاصيلها على موقع  يعي،جال الش  الرّ 

 هذا من جهة . على شبكة االنرتنت،

يت ربى ال  لكُ اة امّ طألن  الذلك  ،"جاللرّ علم ا" :حديثي منطلقًا من هذا العنوان جعلُ أ: -ومن جهٍة ثانية 
ساحِة  بِه من يءَ ي جِ ذكر ال  ذا الفهو هذا الداُء الُعضال وهذا املرُض اخلبيث وههبا يعية بتُليت الثقافة الش  ا

 . )ع(املخالفني وُحط َم به حديُث أهل البيت

 هلِ كَر أحّطَم فِ  جال قدرّ لم الأن  ع كيفَ هي   ،الصورة وستتضح لكمُ  ،أّوُل نقطٍة أقُف عندها وبشكٍل جُممل
 الل ا إْن شاءوبياّنِ  هارحِ شيت سآيت على من خالِل احللقات الطويلة واملوضوعات الكثرية ال  وذلك  )ع(البيت
 يِث أهلِ حبدو البيت  هلِ أ بفكرِ  جالالر   علمُ  يت أحلقهاال ةر الكبري اضر بالـُمجمل سأحتّدُث عن األو ، لكّنين تعاىل
 : ...وا معيعدّ  ؟ارضر األتلك  ما هيف، محاينباملنطِق الر  و  )ع(البيت

ت جانباً عَ رآن ُوضِ يف تفسرِي القُ  )ع(البيت أحاديُث أهلِ ف، رآنيةذي دّمَر الثقافة القُ جال هو ال  : علُم الرّ أوالً 
وا أحاديَث ومراجعهم وفقهائهم وضعُ  يعةِ الش   رآن من علماءِ القُ  الذيَن كتبوا تفاسريَ يعية. نعم، يف ساحة الثقافة الش  

رآن، خلَف املنهِج الُعمري يف تفسرِي القُ  وراحوا يركضونَ  ،اإلمهال وأمهلوها غايةَ  ،جانباً  رآنِ أهل البيت يف تفسري القُ 
وإّّنا جناب  ،جالوباألحرى ما هو جناب علم الرّ  هبذا األمر، ذي قامَ جال هو ال  علِم الرّ  ؟ ألن  جنابَ ملاذا

ُدّمرت  حنيَ ذي هو يف حقيقتِه جهٌل وجهالة، و ال   فطّبقوا هذا العلمَ  ذلك،من علمائنا هم الذيَن فعلوا جاليني الر  
يت وضعها لنا أهُل رآَن هو قاعدُة املعلومات ال  ألن  القُ  ؛ُدم ر كل  شيٍء عندنا بواسطة علم الرجال رآنيةلثقافة القُ ا

رقاء نا واستحساناهتم اخلَ تفسرِي املخالفني وال حبسِب آراء علمائِ  ال حبسبِ  ،محبسِب تفسريهِ وذلك  )ع(،البيت
إم ا  ،املخالفني وراءَ  ويركضوَن مهرولنيَ  )ع(البيت يرتكوَن حديَث أهلِ العلماء هؤالء ، وال معىن هلا يت ال قيمةَ ال  

قطعاً  هلا إىل آخرها.يعة من أوّ علماء الش   ودونَك تفاسريُ  وإّما يتّبعون منهجهم يف التفسري،م بالّنص تفسريَه ينقلون
ُث عن التفاسري أحتد  هنا إن ين  .علماءالسري ما هي بتفا فهذهِ  )ع(عت حديَث أهل البيتيت مجََ ال أقصد التفاسري ال  

 .يعيةالش   الثقافيةِ  يف الساحةِ  شيوعاً األكثر  وهي التفاسريُ  ،مفهمهِ ومن فكرِهم و هم يت كتبها العلماء بأقالمِ ال  
مناء يف أُ  يعتمدوَن على تفاسري املخالفني كي يكونوابل  بار على املنابر ال يرجعوَن إىل تلك التفاسري،نا الكِ وخطباؤ 
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يذهبوَن بشكٍل بل بالواسطة ،  ال يأخذونَ نعم، ِكباُر خطباء الش يعة  .املخالفة لشيعة أهل البيت نقل الثقافةِ 
عِة عرَب العشرات رآن على املنابر للشيتفسري القُ  فينقلونَ وأمثاهلم، مباشر إىل تفسري الفخر الرازي واآللوسي 

وحتّول األمر أْن إذا  )ع(،ألهل البيت رآنية خمالفةٍ يعية من ثقافٍة قُ الش   قافةُ بُنيت الثإىل أن ، والعشرات من السنني
وتُرفض على تُرفض على مستوى احلوزِة العلمية ،  ..فإّّنا تُرفضعلى الشيعة، رآنية أهل البيت القُ  ما طُرحت ثقافةُ 

قد أصغوا إىل ناطٍق ينطُق إّّنم ف ،مسعوهقد ما هو ل ذي يُقبَ ، وال  فنيتُرفض على مستوى املثقّ و ، مستوى احلسينيات
ا ها ومفرداهتِ عن الساحِة بكل  تفاصيلِ  ُث عن اجلميع،أحتد   ،ُث عن شخٍص واحدال أحتد  وأنا ، يطانعن الش  

 بدون حبثٍ هكذا ، ال ُتصد قوا كالمي أّوالً  اعليكم أْن تبحثو ف ،أْن ُتصد قوا تريدون ها وهذا هو الواقع.ورموزِ 
من "-اأو ترقيعاً ألصناٍم تعبدوّنَ  ،أو حلديثي ،أْن ُتَكذ بوا هكذا من دوِن دليل رفضاً يل شخصياً  تريدونأو  وحتقيق.

ين يف شيء كما أنّه ال ُيضريُ وهو فذلك أمٌر راجٌع إليكم  -)ع(ةاألئم   كما يقول جوادُ   "أصغى إىل ناطٍق فقد َعَبَده
 وما يسمى بتفسريِ  ،همألغى تفسريَ  أنْ هي  )ع(البيت نٍة طعَن فيها أهلَ ُل طعجاِل أوّ فعلُم الرّ  ال ينفعين يف شيء.

وضعوا منهجاً  )ع(أهُل البيتف، صلوات الل عليهم هلُم باألحاديِث التفسرييةِ  ال عالقة لهُ يف احلوزة أهل البيت 
من حديِث أهل ًا ويسريًا جد  رآن إال  نزرًا يسريًا للقُ  وما أخذ علماؤنا الـُمفس رونَ  ،للتفسرِي وفّسروا آياِت الُقرآن

، الروايات وهذه األحاديث باإلعدام على هذهِ  ألن  علم الرجال حكموذلك  ،وتركوا القدر األعظم )ع(البيت
 .عن طريق تضعيف أسنادهاوذلك 

أو  ،عت جانباً ُوضِ املعصومّية  ومن األدعيةِ  )ع(ة عن أهِل البيتيارات املرويّ : الكثرُي والكثري من الز  -ثانيًا 
 -ثابتة غريُ  يَ هقد طلبها ف يكونلعل  الل  معناه:و  عنوان اصطنعُه العلماءوهو -برجاء املطلوبّيةها اقرأو  للناسِ  قيل

لكن  املشكلة  ،يارات نسجها أهُل البيِت بأسلوٍب يصُعب التزوير فيهالز  وهي أّن األدعيُة و واضحة  القضيةمع أن  
فهم ، ية ركيكةهي أدعو ، ةوما عندهم من أدعيٍة هي من تعابري الصحاب ،زيارات وال أدعية ال ميلكون ملخالفنيأن  ا

، فبما أن  املخالفني ال ميتلكون الزيارات واألدعية  املعصومّية من التعبري يف الزيارات واألدعية ال ميتلكون هذا اللون
ساروا على نفِس هذا املنهج  -والذين يدينون بالتبعّية الفكريّة هلم-أيضاً علماؤنا  ،اً  وفكريّ كي تكون مصدراً علميا  

ال مُيكن أْن يرتكوا أثراً واضحاً يف  الذينو  ،منهم قلاألالقليل إال   ،ياراِت واألدعية جانباً وما اعتمدوا عليهافرتكوا الزّ 
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 ، على احلاشيةجانبًا أو يارات واألدعية الزّ ضعوا هم الذين و فالواضح  الذين تركوا األثرأّما  ،يعيةساحة الثقافة الش  
 من احلاشية أيضاً . ابل أخرجوه

م هتِ وشؤونام اماهتِ هم ومقفِ معار م و هم ومنازهلِ ن أحاديِث أسرارِ م )ع(مة: ما جاَء عن أهِل بيت العص-ثالثًا 
 من عنٍي وال فال رَح جانباً،ولذا طُ  دامجال باإلعالرّ  َحَكم عليه علمُ  ،أكثر من ذلك يف األعم  األغلب بلْ  ،ةالغيبيّ 

ها خطباء دُ يت يُردّ ال   الرواياتو ، نا، وال على منابر ال يف كتِب علمائنا حني يتحّدثون يف اجلانب العقائدي ،من أثر
لفظاً  ها تتطابقُ كن  ل ،تُبناكدت يف  ور أّّنا صحيح  ،نصوصٍ ويكّرروّنا على ُنو االجرتار، إّّنا هي من قبيل ِ املنرب 

 . لّيةالواضحُة اجل ةُ ي احلقيقهلك وت مُنجذٌب إليهِ  لذلك حُيّبوَّنا وشبيُه الشيءِ  ،ومضموناً مع نصوص املخالفني

رِه بل جال على أكثلرّ ا علمُ  كمضاً حهو اآلخُر أيمن كراماهتم ومعجزاهتم  ةِ : ما جاء يف مناقِب األئم  -رابعاً 
 على أكثِر من أكثرِه باإلعدام .

ما جرى و  ،)ع(أهل البيت األحاديث اليت تذكر مصائبَ  وخامسًا وسادسًا وسابعًا وثامناً..ُثكم وماذا ُأحد  
األحاديث  أكثُر هذهِ  ،)ع(وما جرى على باقي األئّمةِ  ، ما جرى يف كربالءوحّت   ،من ُظالمةٍ  )ع(هراءعلى الز  

من أحاديث يف الكايف  ما جاءَ  األمر إىل أن  مجيع يصل القضيُة طويلة حّت  و  جال باإلعدام.عليها علُم الرّ  َحَكم
إلعدام با ،جالحبسِب قواعِد علم الرّ  ،َحَكم عليها مراجعنا وعلماؤنا الرجاليون )ع(الدة إمام زمانناالشريف عن وِ 

ضح وستتّ  ؟! وأكثر من ذلكةلَ آثارُه القاتِ  هي إذا كانت هذهِ  فاألحاديُث ُكل ها ضعيفة! بالِل عليكم أي  علٍم هذا
به ُم كَ ه مدخليٌة أيضًا فيما حيُ ذي لَ جال هو ال  ، وِعلُم الرّ ذي دّمر ُكل  ذلكجال هو ال  ِعلُم الرّ نعم، لكم احلقائق.

 صول ومن خاللِه يتم  االستنباط،ُس عليها علُم األيت يؤس  ال  و  ،هاوعدِم صّحتِ أعلى األحاديِث من صّحتها 
ق ما يتعل  و  ،ى بعلِم الدرايةما يسم  و  ،رآنالقُ  ى بعلومِ ما ُيسم  و  ،وكذلك علُم الكالم ،استنباُط األحكام الشرعية

ُز األحاديث على أساسِه ُُتيـ  و العلوم  الرجال مدخليٌة مباشرٌة وكبريٌة يف التأسيِس لكل  هذهِ  علمِ فلِ  .بعلِم األخالق
البعض  هو هنا.الضرُر األكرب بل   من الضرر!لهُ  ، فَكمالعلوم هِ ُمؤس سٍة وُمبّوبًة وُمصنـ َفًة ِلُكل  هذ يت ستكونُ ال  

لكن يف الساحة الكلّية  الضرر األكرب يف ساحة االستنباط، ، نعم لهبأّن علم األصول له الضرر األكربُيشّخص 
 يعيةودّمرت الثقافة الش   ،باإلعداِم عليه وحكمت  )ع(أهل البيت ت ِفكرَ تلَ يت قَ الوسيلة القاتلة ال  هو جال علُم الرّ 

  .بالكامل
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 يدّمُر كل  و ، ر التفسري: يدمّ نتائجهُ  جال هذهِ علُم الرّ  بالِل عليكم إذا كانومصيبتنا..مشكلتنا هي ذه ه
أن بسببِه يع جال ال نستطلرّ اعة علُم مجا نقول يا وحني !فما نفعُه إذاً ؟ ،ّرت علينايت مالعناوين ال   كل  هذهِ و ، شيء
كن أن تَثُبَت ل ميُ جالُم الرّ ُفها عِ َضع  يت يُ ن  األحاديث ال  ال، إل :، يقولون)ع(س العقيدة الصحيحة ألهل البيتنؤس  

ا كاَن وإذ ؟!هل البيتحديِث أ طيمُ حتهي إذا كانت النتيجة املباشرة  جال،إذًا ما فائدُة علِم الرّ  ..من طريٍق آخر
قيعًا من جيدون هلا تر م إّنّ ال فجُم الرّ يت ضّعفها علال   األحاديثبعَض بلوا يف بعِض األحيان أْن يقيريدون  العلماءُ 

ئدُة علِم فاإذًا ما قيع ىل الرتّ جٍة إحباإذا كانوا . و جّدًا وسخيٌف جّدًا وتافٌه جّداً وهو كالٌم هزيٌل  ،جهٍة أخرى
يّتبع  من وخطأِ  ،لعلمِة هذا اضاللهذا العلم وخطِأ هذا العلم و  دلياًل واضحًا على سفاهةِ  ليس ذلكوَ ؟! أَ الرجال

من أحاديِث و )ع(، بيتهل الكل  ما هو صحيح من تفسري أ  إلغاءُ ؟ إذا كانت النتائج املباشرة هي هذا العلم
يف  جاء ، ِمّايهما جرى علهم ومبمن أحاديِث مصائِ و ، مم ومعجزاهتِ ماهتِ امن أحاديِث كر و مقاماهتم ومراتِبِهم ، 

جال  الرّ  فها علميت ُيضع  ال   ()عنامانِ ز  امِ م كأحاديِث والدِة إم ِمّا جاء يف تفاصيِل حياهتِ ، وحّت  مزياراهتم وأدعيته
 ً ي ههذه  واتيمها؟خباألمور  أوليسَ  النتائج ؟!هي  فما فائدُة هذا العلم إذا كانت هذهِ  ومن دوِن استثناء،ُكال 

، إذا ة القذرةلرائحة، النتنا لكريهةُ اورُة ، هذِه الععورة الفاضحةال البعض أن يُرق ع كي يسرت هذهِ إذا أراد و ، اخلواتيم
يِث أهل هي أكثُر أحاد، و جالرّ م الت من طريِق عليت ُضع فَ العورة فيقول بأن  األحاديث ال   أن يسرت هذهِ  أراد

قَبُل ا العلم ال تُ هذ ا كانجال إذالرّ  اذا يستعملون علمإذًا مل من طريٍق آخر،العلماء  يقبلها ميكن أن ،)ع(البيت
احنا قد اجت )ع(لبيتالف ألهل املخا ألن  املنهج عون باملنهِج املخالف،أن نا مولَ هي لكن  احلقيقَة  ؟!نتائجهُ 
يف  نرغبُ  الذينحن ، فنيهِ لإنجِذٌب مشبيُه الشيء نعم،  ألجِل ذلك!! دفعنا األموالالذين وُنُن  ،نا وبرغبتناوبأيدي

وا ِاصرب   ،لُت لكم كما قُ باعاً تِ التفاصيُل ستأتينا و  )ع( واضحٌة يف ذلك.وكلماُت أهل البيت ،تباعهمتقليدهم واّ 
احلديث يف  تَِتم ةُ و ، هىّّبا انتر ء بل على االنتها احللقِة قارب وقتُ  .حديثنا طويلف، َعَلي  واصربوا على الربنامج

 .ةيّ القمُر الفضائ ..نفُس الشاشة ..لتقانا غداً نفُس املوِعدمُ  ..حلقِة يوِم َغد

 .ا َقَمر.اً يَ َلمَ سَ  ..ر مَ ة القَ ايَ عَ ي رِ أترك كم فِ 

 ..اِن اهلل مَ ي أَ فِ .. اء عَ م الدُّ أسأل ك  
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