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َرة  َمَلّف الِكَتاب َوالِعت ْ

 النَّاِطقْ  الِكَتاب  -الثَّاِلث زء  الج  

 م7/3/2016 ون شر  الع  ة وَ سَ امِ الخَ  ة  قَ لَ الحَ 

 (يَّةعِ يْ ة الثَ َقاِفة الشِ َساحَ  يْ َجوَلة ِاستكَشاِفيَّة فِ )
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 َوَجَد َمنْ  يْ الَّذِ َما َوَجَدك وَ  ا فَ َقَد َمنْ اذَ مَ . .اهلل بَِقيَّة ..َياءيِه يَ َتوجَّه  اأَلْولِ ِإل يْ الَّذِ  يَا َوْجه اهلل كَسََلم  َعَليْ 
 فَ َقَدك!

 . .يْ اتِ نَ ب َ  يْ ائِ نَ ب ْ أَ  يْ اتِ خوَ أَ  يْ تِ وَ خْ م إِ ك  ليْ م  عَ ََل سَ 

 

  .جذا الربناملِ  هيد  ت  و  ة  ُمقدِّم ابةِ تا مبث  ن كان  قتال  ح  -لقاِت املاضيةتقدَّم الكالُم يف احل-

  .الشِّيعيَّة ق اف ةالث َّ  ةِ احيف س   يئةِ وآثارِه السَّ الرِّج ال لم لقاٌت حول عِ بعد ذلك جاءتنا ح  -

يف  هُ رب أطناب  قد ض   ب  ركَّ عن جهل  مُ  ئُ نبِ فيها وحولا يُ  احلديثِ  ةُ الص  ناوين خُ ع   موعةِ رعُت يف م  ش   ُثَّ -
ينيَِّة   -عن احلديثُ  فكان   ،من أعالها إىل أسفلهااملؤسَّس ِة الدِّ
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 .لوات املفروضةيف الص ألخريوا طي  د الوسشه  واإلقامة والت   يف األذانِ الثَّالِثة  الشَّهادةِ  -
بع فري الراالسَّ  إىل صل  و  تاب  ك  وآخرِ  توقيع   ها يف آخرِ ذكرُ ورد الَّيت شاهدة مُ  عن ال احلديثُ و  -

  .ريم  السَّ  دِ مَّ مُ  ابنِ  علي  
  .(كهيعص)-عنوان ُثَّ  -
 .(أسٌد يف كربالء)-عنوان ُثَّ  -
 .(يائِ ر  ه  ى ز  و  ال  ُن و  ون ن  ي  ائِ هر  ز  )-يوم أمس وكان العنوان اخلامس يف حلقةِ  -

ة  ول  م يف ج  كُ ع  م   بُ أذه  س  لقات ن احليها مِ لِ ت  الَّيت هذه احللقة و  ،جديديف هذه احللقة سأشرُع يف عنوان  
 -إذا   عنوان احللقةِ  ،الث َّق اف ة الشِّيعيَّةاحة ة  يف س  يَّ افِ ستكش  اِ 

 (ةيَّ عِ لشِّيْ ا ةِ افَ الث َّقَ  ةِ احَ سَ  يْ فِ  ة  يَّ افِ كشَ تِ سْ اِ  ة  ولَ جَ )
الَّيت  لةِ ي يف هذه اجلو ياحلسِّ ام كُ ليل  أكون د   فهل تقبلون أن   ،هذا العنوان لذه احللقة وحللقات  ستأيت

دها نقف عن أن   حق  ستت  يت الَّ ع اطن واملواقو قطعا  ستكون هذه الوقفات عند امل ،فات  عديدةق  على و   ستشتملُ 
 .ل فيهانتأمَّ  وأن  

دُ أُ  ،أشرع يف مقصودي من هذه احللقة لكنَّين قبل أن   اإلخوة واألخوات واألبناء  اعتذاري جلميع جدِّ
عليها  ويف نفِس الوقِت ال أجُد وقتا  لإلجابةِ  ،ملهم وتليفوناتُ ن يتابعون هذا الربنامج وتأتينا رسائُ والبنات ِمَّ 

عتبار خذُت يف نظر االِ يسألوا ألنَّين أ   قبل أن  حَّتَّ سأجيُب عليها يف حلقاِت هذا الربنامج و  ،بنحو  خاص
على حلقات وعلى عناوين  بٌ رتَّ فالربنامج مُ  ،ح ولكن احلديث يأيت تباعا  ُتطر   كن أن  يُ الَّيت األسئلة 

ا  ولوضعي دَّ الوقت وألنَّين مشغوٌل جِ  يقِ ذر لضتين أعلكنَّ  ،باعا  وبالتسلسلويأيت احلديُث تِ  ،وموضوعات
أرسلتموها الَّيت رسائلكم  ،لذا أعتذر من مجيع اإلخوة ،متواصل عينين على املتابعة بشكل  ال يُ الَّذي حي الصِّ 

ة مجيع اإلخوة واألخوات يف الواليات املتحدَّ  ،نرتنترب اإلرب األشخاص أو عِ رب التليفون أو عِ عِ وصلت 
ل بقية الدول ومن الدو  ،موريتانيا ،املغرب ،اجلزائر ،يايتابعوننا يف مشال أفريقالَّذين األمريكية يف كندا واإلخوة 
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يف الدول  ،ويف العراق ،يف دول اخلليج ،يف تونس ،يف لبنان ،األخوات يف مصرو  خوةاإل ،ريقية األخرىاألف
م اعتذاري ين أقدِّ وسأحاول ولكنَّ  ،ردا  فردا  أتواصل معكم مجيعا  ف    أن  أتن  أقول لم راسلونا الَّذين  ل  كُ   ،األوربية

هناك  ،رامعلى ما يُ  ليس   حي يف هذه الفرتةِ وضعي الصِّ  إىل أنَّ  ضافة  إِ  ،ولكثرة مشاغلي ،أوال  لضيِق الوقت
شاء  إن   ،الِة حبسِب ما يريدها أهل البيتم تفاصيل الصَّ واألخوات أن  أعرض لُ  إحلاٌح من العديد من األخوةِ 

ال  ،مستمر  احللقات طويلة والربنامج  ،ا ستكون قبل شهر رمضاناهلل تعاىل يف احللقاِت القادمة وأتوقع أّنَّ 
موعدي معكم  ،إن  شاء اهلل تعاىليف شهر شعبان لكن قبل شهر رمضان أو رجب  أدري ستكون يف شهرِ 

ة يف رحلة  مجيلة  ويف أجواء رمضاني   موعدي معُكم ،إن  ب قينا أحياء واألمور جتري بأسباهبا يف شهر رمضان
شاء اهلل  م إن  رافقكُ سأُ  (ة اهلليَّ قِ  ب  ييِن ع   راك   ت  َّت  م  )ه نواناحُلجَّة ابن احلسن يف برنامج ع إمام زماننا على مائدةِ 

نستأنُس حيث  ،هر رمضانمر الفضائية طيلة أيَّام ش  تعاىل وترافقوين يف هذا الربنامج يوميا  على شاشة الق  
 .ه عليهوسالمُ  اهللِ  باحلديِث عن إمام زماننا صلواتُ 

هي  واملعاين ،يهاانِ مبع  و  ها ألفاظِ مَّد بِ آل ُم   صالةِ كم عن ثُ حدِّ كما قلت يف احللقات القادمة سأُ 
 لن   ،ستطيعقدر ما أب لعرتةِ وا تابِ عن حدود الكين ال أخرج نَّ إفوكما عهدتوين  ،ليست مهمَّة   فاظُ لألا ،األهم

 ،مبعانيهاو د بألفاظها مَّ ل ُم  الة آم ص لكُ بّيِّ سأُ  ،رتةعن حدود الكتاِب والعِ  مايكرو مليمأخرج وال مليم وال 
بل ة ائبامل 99جة بدر  نها ليسامييف مضُف ختتلا يهصل  نُ  ا أن  نَّ ريدون مِ يُ الَّيت  د  مَّ ُم   الة آلِ وسرتون حينها أنَّ ص  

ن قُرآِّنِم ومن ل  ذ ِلك  مِ كُ   ،يَّةالشِّيع ةفاق  ح يف ساحة الث َّ ُتطر  الَّيت ة عن املعاين ائامليف ة  بدرجة مائختتلفُ 
 يف سأكون ،قتإىل ذلك الو  ا أحياءبقينو قنا فِّ اء اهلل إذا وُ ش   إن   ،ه عليهم أمجعّيوسالمُ  اهللِ  لواتُ ص   حديثُهم

 .قةوع احلل موضوأعود إىل ،أسألكم الد عاء ،ن تقصريي يف حقِّكمعاعتذاري  دُ جدِّ خدمتكم وأُ 

 (الشِّيعيَّة الث ََّقاَفةِ ة احَ ة  في سَ يَّ افِ كشَ ستِ ة  اِ ولَ جَ )

ينيَِّة  احةِ وبطبيعِة حال السَّ  ،ةساحٌة دينيَّ الشِّيعيَّة  الث َّق اف ةِ احُة س   الَّذي  معي  اجل   قلتها وأنَّ الع  قاف  أنَّ ث  الدِّ
ُث هنا عن ساحة نُن نتحدَّ و  ،هة  من اجلهاتجِ  يف ساحِة أيِّ  الث َّق اف ةِ  ابعُ لُه منكِّ ش  تُ  ،احةيف هذه السَّ  لُ كَّ شتي

 ،احةيف هذه السَّ  ةِ ف  االث َّق  رب منابِع عِ  لُ سيتشكَّ الشِّيعيَّة يف األمة  لُ تشكَّ يالَّذي  فالعقُل اجلمعي   ،الشِّيعيَّة الث َّق اف ةِ 
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ات على يان  ألنَّ الدِّ  ،للغيِب ماٌل واضٌح فيها يكونُ  ،الشِّيعيَّةأو غري الشِّيعيَّة  ،عام بشكل   الدينيَّة احةُ والسَّ 
باطال   لو كان هذا الدين دينا  حَّتَّ  ،ا من دون الغيبهعدُ قوا  تُبن  نشأ أو أن  ت   كن أن  يُ  ا الأشكالِ  اختالفِ 

ينفالبُدَّ أن  يفرت ِ  ،حقيقة   بالغيبِ  ال عالقة لهُ و  اسالنَّ  أهُ أنش    ط  ومن جهة  غيبية  من راب ض الَّذين  أنشأوا هذا الدِّ
يانات الدِّ  فكل   ،ويأيت ما يأيت ،ؤاتتنب  لتأيت او  ،تأيت األوامرو  ،تأيت املعلوماتو  ،افةُ ق  الث َّ  ا تأيتمن خاللِ 

 ومن ةٌ ديني   ساحةٌ  يعيَّةُ الش ةُ قافيَّ الث احةُ فالسَّ  ،شكالاُت إليها جبميع أر أشالَّيت على هذه املفردات  لُ تشتم
 .احةعا  يف هذه السَّ اسِ اال  و  للغيب م  يكون   الطبيعي أن

  ق اف ة الث َّ بع الل مناخمن  لُ كَّ شتيالَّذي يكون وسيطا  بّي العقِل اجلمعي الَّذي من
 ؟يبوبّي الغ  

 الدينيَّةات سملؤسَّ ون اوعادة  ما تك ،تكون وسيطا  يف ذلك أن   ضُ فرت  يُ  هناك جهةٌ  يف كل ساحة  
 ،ةمَّ لُ أو ل للمجتمعِ  ي  عملعقل اجلاوبّي  بِ فيما بّي الغي سيطا  و جابا  أو اجزا  أو حِ ح   لُ شكِّ تُ الَّيت ة هي الرمسي  

 واليت هي ،ةاحلقَّ  الغيبِ  وبّي جهةِ  عةِ يالشِّ  يما بّيالوسيط ف لُ شكِّ تُ الَّيت ة هي الرمسي   ةُ شيعيَّ ال ينيَّةُ املؤسَّس ُة الدف
يعيَّة الش ةِ مَّ األُ  هو عقلُ و  عي  مج قلٌ عناك وه ،ةديني   إذا  هناك ساحةٌ  ،ه عليهوسالمُ  اهللِ  نا صلواتُ مانِ ز  إمامُ 

فرتض مُ  الو  ،الوسيط عرب   ة الغيبِ ه من جِ تأيتالَّيت و  ،احةيف هذه السَّ  الث َّق اف ةِ  من خالِل منابعِ  لُ يتشكَّ الذي 
ينيَّةُ أن يكون هو يف هذا الوسيط   طة للواقعِ هذه هي اخلار و  ،رمسي  ل اليشكهذا هو الت .مسيةالرَّ  املؤسَّس ُة الدِّ

ينيَّة املؤسَّس ةُ لُه شكِّ يعي تُ قُل اجلمعي الشِّ والع   ،يعيالشِّ   ،من قواعد وقوانّيو  ،اتن بديهي  مفيه  ضخ  ا ت  مب الدِّ
لعقُل ن اكوَّ وعها يتمبجمالَّيت و  ،داب وشؤون خمتلفةومن أعراف وآ ،لحاتمن مصطو  ،فروعل و صو من أو 

 .اجلمعي  

 ،خرىاألُ  ينيَّةالداحات الثقافية طلق السَّ على مُ حَّتَّ و  يعيَّةالثق اف ة الشاحة قينا نظرة  على س  لأإذا ما 
 ،يعيَّةالشافية عن الساحة الثق  هو فحديثي  ،ال شأن يل هبا ،تلك األخريةأن  أحتدَّث  عن هنا  أريد ال ولكن

باعتبار احلديث عن  ،قل اجلمعي الشيعي  يف تكوين الع   لا التأثريُ الَّيت هذه العوامل هي و  ،هناك عوامل
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ال الَّيت و  ،ىاألخر ينيَِّة الد قاِفيَّةالث ا  يف الساحاترة أيضهذه العوامل هي متوفِّ  وإالَّ  ،ةيَّ الشِّيع قافيةِ الثَّ  احةِ السَّ 
 :هذا الربنامج عنها يف مثل يل باحلديث شأن  

ق اف ة الثيف ساحة  ةُ لنَّمطياو  ،اك هبالتمس  و  يعين عبادة التقاليدهذا ال ُمصطلح املعاصر -(النَّمطية)
ثنا عن  سورة سبأ يُ لكرمي يفرآن القُ او  ،فقط ةظاهرة شيعيَّ وليست ة بشري   وهي ظاهرة ،لا تأثرٌي كبرييعيَّة الش دِّ

 وإالَّ  ،اللى سبيل املثعسبأ  ةِ يت بسور آين هنا رآن كثريا  لكنَّ ث القُ قد حتدَّ و  ،اهرةعن هذه الظَّ و النَّمطية هذه 
ى َوَجْدنَا آبَاءنَا َعلَ  ِإنَّا اَبْل قَال و }-لعشرونوا الثانيةُ  يف سورة سبأ اآليةُ  ،رآنكثريا  يف القُ د  تردَّ قد هذا املعن ف

 .هاألنبيائِ   األممل  ه كُ م قالتا الكالهذو هذه هي النَّمطية  {أ مٍَّة َوِإنَّا َعَلى آثَارِِهم مُّْهَتد ونَ 

ِإَّلَّ  ي قَ ْريٍَة مِّن نَِّذيرٍ ن قَ ْبِلَك فِ َنا مِ ْرَسلْ وََكَذِلَك َما أَ }-خرفوالعشرين من سورة الز  الثَّالِثة  يف اآليةِ و 
َرف وَها ثُنا عن قانون  فهي انتبهوا لآلية -قَاَل م ت ْ ٍة َوِإنَّا نَا آبَاءنَا َعَلى أ مَّ ِإنَّا َوَجدْ -ةالبشري حلياةعام يف ا هنا حُتدِّ

ما مضى عليه  عبادةُ  ،افر عألا بادةُ ع ،تقاليدال بادةُ عِ وهي  ،النَّمطيةظاهرُة هذه هي  {َعَلى آثَارِِهم مُّْقَتد ونَ 
م كانوا على احلق   ،ابقونالسَّ  ريد أن  أنا ال أُ  .ةيعيَّ اف ة الشالثق  حة  يف ساٌز كبريي ِّ لا ح   النَّمطيةُ هذه و  ،بزعم أّن 

 فاظِ احلِ  ويف افواألعر  اليدقتلافاِظ على احلِ ويف  النَّمطيةِ ناك يف هُ  ،ا  يح  حِ ص   ليس  النَّمطية طلق أقول بأنَّ مُ 
ث حتدَّ ين ألكنَّ  ،قةه احلقيرفض هذال أعتقد أنَّ أحدا  يو  ،شرقةهناك جوانب مُ  ،ابقونالسَّ  على ما كان عليهِ 

 بّي ييزِ لتمن اع   رِ ظ  نَّ ال غضِّ ب ،مطيةالنَّ أي عن  ،معي  اجل العقلِ  ي إىل تشكيلِ تؤد  الَّيت ن العوامل جمل عمُ  بال
 .وابوالصَّ  طأِ اخل   بّي  و  بيحِ والق   نِ س  احل  

ينيَّ ات احالسَّ  يف رٌ ؤث ِّ معامٌل واضٌح وصريٌح و الصَّنمية عامل هي عامٌل آخر و و -(الصَّنمية) ِة الدِّ
ينيَِّة اداخل  ةٌ هناك صنميَّ  ،ا  دَّ جاسعة و  ساحةة مِ نميَّ ناك للصَّ هُ ف يعيَّةِ الش ق اف ةِ الثاحة وخصوصا  يف س   ملؤسَّس ِة الدِّ

م صنِّ وتُ ينيَِّة الدها ست  ؤسَّ م مُ صنِّ يث تُ حُ ة مَّ ية ومنتشرة يف األُ ٌة متفش  وهناك صنميَّ  ،خبةبّي النُ أي بّي العلماء 
 ها!رموز  
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ذه وه ،272صفحة  ،ادقصَّ ام النا عن اإلمثُ دِّ مايل يُ أبو محزة الث   ،(معاين األخبار)هذا هو كتاُب 
ءِ ) ،قم املقدسة ،شر اإلسالميسة النَّ طبعة مؤسَّ هي   ،اليمَ ثُّ ال مزةَ ي حَ بِ ن أَ عَ -(ج اللر ا أعقابِ  باب معن و ط 

 ة  اسَ ئَ ا الرِّ مَّ اك أَ دَ فِ  لت  عِ ج  -لت  قَ ف َ  ،الرَِّجال ابَ قَ عْ أ أَ طَ تَ  أنْ  اكَ يَّ إِ وَ  ةَ اسَ الرئَ وَ  يَّاكَ اهلل إِ  بدِ ال أبو عَ قَ  ،القَ 
ا مَّ  مَّلَّ ي إِ دِ ي يَ ا فِ ا مَ ثَ ل  ا ث   مَ فَ لرَِّجال ا ابَ قَ عْ أَ  أطَ أَ  نْ ا أَ مَّ أَ وَ -اإلنسان يطلُب الزَّعامةأنَّ وهي -اهَ فت   رَ د عَ قَ ف َ 
أن   إنَّين ال أّناك  أي -بْ هَ ذْ تَ  يث  حَ  يسَ لَ -القَ ف َ -وأقتفي آثار هم العلماء أت بعُ  يِن إنَّ ف-الرَِّجال ابَ قَ عْ أَ  أت  طَ وَ 

 ونَ ًَل د  ج  رَ  بَ ص  نْ ت َ  نْ أ اكَ يَّ إِ  ِإيَّاكَ  ،بْ َحيث  َتْذهَ  يسَ لَ -القَ ف َ -رتمهمحت  م و نهُ ذ مِ أخُ ت   وأن   الُعلماء تت بع  
 الرِّجوع إىل يفالصَّنمية  تيسلو  ،ميةلصَّناهذه هي -الا قَ مَ  لِّ ي ك  فِ  ه  قَ دِّ صَ ت  ف َ -املعصوماإلمام دون -ةجَّ الح  

م احرتاو  ،خلربةاىل ذوي إالرجوع و  عن العلماء األخذُ ف ،أبدا   هم،تبجيلو  همامرت احو  همالُعلماء ويف األخِذ عن
هذه و  ،نيديهيات الدِّ بكون من ي ن  بل أشِر ق  اِت الب  يهذا من بديه ،هملفقهِ  ءِ هم وتبجيل الفقهاالعلماء لعلمِ 

َن ًَل د و ْنص َب رَج  ت َ َك أْن ِإيَّا-يةالصَّنمهذه هي و  ،الصَّنميةيف هي املشكلة  لكنَّ  ،فيها قاش  ة ال نِ القضيَّ 
َقه  في ك لِّ م الح جَّة وحَّتَّ  ، آخرأحدٌ  هُ ينتقد أن   ه أويناقش   أن   قبل  ت ولن ،هُ ناقش  تُ  فلنوحينئذ  -ا قَالفَ ت َصدِّ

 األخطاءُ  رقَّعُ تُ   من األحيانيف كثري  و  ،رتقيعال ةُ عملي  حينئذ  وتبدأ  ت قبُل ذ ِلك فإنَّك  لنلو كان االنتقاُد حقَّا  
 مألّن  اس ى النَّ ر  عليوهذا  ،وابإىل ص اخلطألتحويل أو  ،كالم  خاطئقيع   لرت  بكالم  خاطئى ؤت  يُ ف ،باألخطاء

الواهية و ئة ج اخلاطلون احُلجسيقبو  ،اخلطأ فإن َُّهم سيقبلون ذلكوبالتايل  ،الصَّنميةأصيبوا بفايروس قد 
 ًَل د وَن الح جَّةْنص َب رَج  ت َ َك أْن يَّاإِ -مونهصنِّ ن يُ عوا أخطاء واشتباهات م  يرقِّ  ألجل أن   ال ُمفتعلةو الكاذبة و 

َقه  في ك لِّ َما قَال  .فَ ت َصدِّ

 الَ قَ  ،الَ قَ  ،دالِ ان ابن خَ فيَ ن س  عَ --283يف صفحة  أخرى  (معاين األخبار)ويف نفس الكتاب يف 
احلديث عن الرئاسة و -كلَ  هَ َّلَّ د  إِ حَ ا أَ هَ ب َ لَ ا طَ مَ ة فَ اسَ ئَ الرِّ وَ  اكَ يَّ ان إِ يَ فْ ا س  يَ -إمامنا الصَّادق-اهلل بدِ و عَ أب  

ينيَّة ئاسةِ أهوُن بكثري وأقُل خطرا  من الر  ةُ الد نيوي   ئاسةُ فالرِ  ،األوىل بالدرجةِ ينيَِّة الد ذا إينيَِّة الدالرئاسة  ألنَّ  ،الدِّ
 فزلَُّة العالِ م كخرِق السَّفينة كما أنَّ السَّفينة هي تغرق ،أغرق األُمَّةو وأغرق غريه أغرق نفسه  زلَّ فيها العالُِ 

 لت  ج عِ -ه  لَ  ت  لْ ق  ف َ  ،يَا س ْفَيان ِإيَّاَك َوالرِّئَاَسة َفَما طََلبَ َها َأَحد  ِإَّلَّ َهَلك-ما فيها ويغرقُ  ،يهافالَّذين ويغرُق 
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 ب  هَ ذْ يث  تَ حَ  يسَ لَ -الَ قَ ف َ  ،نهعَ  ذ  ؤخَ ي  د وَ صَ وي  قْ   ي ْذَكرإْذ لَيَس َأَحد  ِمنَّا إَّلَّ وه و ي ِحّب أنْ  اكنَ لَ د هَ اك قَ دَ فِ 
-كَ لِ ما ذَ نَّ إِ  ،يه ِإليَس َحيث  َتْذَهب  ل-وأن تكون  مطاعا  رتم  ّناك  عن أن تكون يف مكان  مُ  أ   ال  نَّيِن إِ أي -ليهإِ 

ال لِّ ما قَ ي ك  فِ  ه  قَ دِّ صَ ت  ة ف َ جَّ ون الح  ًَل د  ج  رَ  بَ ص  نْ ت َ  نْ أَ  كَ لِ ما ذَ نَّ إِ -الصَّنمية ةقضيَّ عن  ثُ أنا أحتدَّ أي 
رجاال   تنصبُ  الشيعة   أنَّ  ،الشَّيعيَّة الث َّق اف ةجيري يف ساحة الَّذي أليس هو هذا -هولِ لى قَ إِ  اسَ و النَّ دع  تَ وَ 
 ،إىل كماالتوالعيوب  ،ناتس   ح  ىلات إِ يئ  ل السَّ وِّ م حبيث حتُ ع لُ رقِّ تُ و  ،شيء لِّ يف كُ الرِّج ال ق هؤالء صدِّ وتُ 

ِلَك ِإنَّما ذَ -ا  جدَّ  واضحةٌ  كلمةُ وال ،إىل أصنامها اس  الن وتدعو الشيعةُ  ؟ماذا ُثَّ  ،خطاء إىل صواب وهكذاواأل
َقه  ِفي ك لِّ  َأْن تَ ْنص َب رَج َلً د ون  .ى َقوِلهَما قَال َوَتدع و النَّاَس ِإل الح جَّة فَ ت َصدِّ

ا كميعيَّة  الثق اف ة الشيف ساحة  ،ةُ نمي  الصو  ةُ مطي  وهذه ُتضاُف إىل الن-(البديهيات  ال م فتَعلة  الجاهزة)
ات تكون هذه البديهي   ا أن  مَّ لة إِ ت  ع  فمُ  مرادي من البديهيات ال ،فتعلةمُ  اتٌ يف الساحات األخرى هناك بديهي  

ا تتحوَّل إىل بديهيات بسبِب التكرار ،صحيحةبما هي  ا ،وإَّنَّ  ما هي بصحيحة ألنَّ البديهيات املفروض أّنَّ
مموعة كبرية من  ناكهُ  ،هاعِ ع يف غرِي موضِ حيحة لكنَّها ُتوض  تكون أشياء ص   ا أن  وإمَّ  ،حقائق صحيحة

من دون و  ،تناقش فيها ف وكامل من دون أن  تأخذها بشكل جاهز مغلَّ  يعةُ الشِّ  ،لة اجلاهزةعتمف البديهيات ال
يكن  ،لٌة جاهزةتعفمُ  ةٌ هذه بديهي   (،ال  نها س  واطلع مِ  اِل  ع   ألِقها يف رق  ب ةِ )مثل هذه القضي ة  ،هاجزاء  أ ل  لِّ حتُ  أن  
ال الَّذي نسان ملراد أنَّ اإلِ إذا كان ا ،هاتاجل كون باطال  يف أكثر تويكن أن  ا  يف بعض اجلهات تكون حقَّ  أن  
ق ُه يف كلِّ ما ق الأن  يُ  الفهذا أمٌر ح س ٌن،  ،لكن حبدودو  ب اخلربةاحِ إىل ص   عُ رجِ ي   ك اخلربة  يتل إيَّاك أن   ..صدِّ

ية  يف ارت بديهوص   قُ مة ُتطل  لِ الك  هذه  .اس إليهالنَّ  ما قال وتدعو ُه يف كلِّ ق  فتصد  تنصب رجال  دون احُلجَّة 
ة ليست القضي   ؟كيف تطلع منها ساملا  )ألِقها يف رق  ب ِة ع اِل  واطلع ِمنها س ال (،  -ينيَّةِ الديعيَّة الثق اف ة الشساحة 
وهذا هو أحد  ،كالقالدةيف رقبته   أي وضعه قل ده الشيئ ؟ه دينكدت  قل  الَّذي من هذا  دت  هل تأك   ،مزاحا  

أنا ال  ،هاهِ جو و بعض  ق يفصدُ قد ت  نعم  ،ناسب مع احلقيقةتال ت لةتعفهناك بديهياٌت مف ،قليدتمعاين ال
هذه التفاريع وهذه  ويف تعدادِ  سأبقى يف هذه اجلهة إالَّ و  ،يف هذه احللقة ريةبصغرية وك ناقش كلَّ أُ  أستطيع أن  

 أنا أجعل احللقات طويلة وأجد ذلك أفضل من أن   ،الربنامج حلقاتُ   الكالم وستكثُ رُ ة  ط وأترك بقيَّ اقالن
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الَّذي أفعله حبسب الظرف  أستطيع أن  الَّذي وأعتذر عن إطالة احللقات ألنَّ هذا  ،لقاُت الربنامجح   تكثُ ر  
 ال يريد أن  الَّذي و  ،عن طولا رُ ذِ وأعت   ،إطالِة احللقاتإىل  فإنَّين ُمضطرٌ  عطيات الربنامجمُ  حبسبِ ه و أعيشُ 

ون يتابعونين ال يعبأُ الَّذين كثريا  من   ين أعلم أنَّ لكنَّ  ،ُمتعبة  طويلة وهياحللقاتُ  حقيقة   ،فهو معذورٌ  معي تابعي
أنَّ   لكنَّين أعلم ،شيء  آخر لفك رُت يف الطويلةُ  تؤذيهم احللقاتُ  أنَّ اجلميع   نت أعلمُ  لو كُ الَّ بطول احللقات وإ

إىل  أعوُد  .قيقةيبحثون عن احلالَّذين عن هنا ث أحتدَّ وأنا  ،اتون بطوِل احللقين ال يعبأُ نن يتابعو ِمَّ كثريا  
  ..كالمي

قُل ُن الع  تكوَّ يا ومن خاللِ  ،ُع معا  جُتم   هذه األشياء ،اجلاهزة فتعلةُ مُ  اُت الوالبديهي   ةُ نمي  الصو  ةُ مطي  الن
 -هذه األسبابو  ،ملنافذارب هذه عِ و  ،امن خاللِ  ،الشِّيعيَّةاحة عن السَّ هنا هو احلديث  بارتباع ،يعيالشِّ 

  .هاوما يأتي من خَللِ النَّمطية  -
  .هاوما يأتي من خَللِ الصَّنمية  -
  .فتعلة الجاهزةم   ات الوالبديهيّ  -

 .ماتذه املقد  ه رِ وف  تعد ب يف العقِل اجلمعيِّ  قلي  الع   والنشاطُ  الفكري   وُهنا يبدأُ النشاطُ 

 .نذهب إىل فاصل وبعد الفاصل أعود إلكماِل احلديث

قل غ الع  و صُ ستالَّيت هي  ،جلاهزةالة فتعمُ  ات الوالبديهي   ةنمي  الصو  ةمطي  الن-كما قُلُت فإنَّ هذه العوامل
 ،كريويض الفِ رب الرت لك عِ ذ   يتم  و  ،ي  اجلمع العقلِ  أو لصياغةِ  ،يعاجلم العقلِ  ٌة لتكوينِ ناك عملي  هُ ف    ،اجلمعي  

 اطاتِ شرب النوس وعِ رب الطقأيت عِ ا تإَّنَّ  ،وقد ال تكون مقصودة   قد تكون مقصودة   فكري   يض  ة ترو هناك عملي  
 يكن أن   ،ةة والنفسي  الفكري   نشاطاتتقوم مبجموعة  من ال الفكريِّ  ة الرتويضِ عملي  و  ،ينيَّةِ الدة و جتماعي  اال
 :كالتايل  صهاأخل  

  .التكرار -
  .التجهيل -
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  .والتخويف -

فتعلة ات مُ ي  وبديها  ثابتة َّناطأ   ألجدادمن اآلباء وا بناءُ األ فيأخذُ  ،ةمطي  الن يٌء طبيعي يالزمُ والتكرار ش  
ب كَّ ر مُ ل ال شكلِة اجلهمُ  م مندَّ ا تقومب ،فهناك تكرار ،تب وهكذارب الكُ سينيات وعِ واحلُ  دِ اجِ رب املس  جاهزة وعِ 

ل هذا نتقِ وي ،بركَّ مُ  لهل اجل  من ا عايناملرجُع الكبري يُ و  ،بريفالعاِل الك   ،صدق   سيكون هناك جتهيل من دونِ 
غري هيٌل فهذا جت ،عيَّةيالشحة اء السابنة أومنهم إىل بقيَّ  ،والوكالء ءِ اواخلطب التالمذةِ ب إىل ركَّ مُ  اجلهل ال
  .ه جيهلأنَّ  هو جيهلف ،با  هال  مركَّ هو يمل ج   أساسا  الرأسُ  ،مقصود

يف و به خت  أعينالهذا التخويف و  ،وهناك ختويف ،هناك جتهيلو  ،ةمطي  النهناك تكرار حبكم ف
ا ،لطةِ السُ  ينيَّة لدا املؤسَّسة فقط يف مه ،حلقائقا فُ ال تعر أي ها الشيعي  ك هو أنَّ و  ،التخويف من العاقبة وإَّن 

وإال  فناُر  ن تسمع  منهمعليك  أ، فمالعليه السَّ  ينوبون عن اإلمام ُهم ،ُهم لم ِصلٌة بالغيب ،يعرفون احلقائق
  جهن م يف انتظارِك!!

ون مقصودا  د ال يك وقكون البعض من هذه العناوين مقصودا  قد ي ،هيٌل وختويففهناك تكرارٌا وجت
 يل بقصد  التجه عمل علىتغلب ال عمِّ األيف األيعيَّة الشينيَِّة املؤسَّس ِة الدفإنَّ  ،ة التجهيلكما هو يف قضيَّ 

 ،رهذا شيٌء آخ ولكن ،قحلقائايعرفوا  اس أن  ن ال يريدون للنَّ قد يكون هناك بعض األشخاص ِمَّ  ،ط  يوبتخط
ات والبديهي   ةنمي  الصة و ي  طمما بّي النف ،يعيَّةالشق اف ة الثاحة يف س   معي  قل اجل  ث عن أصِل تكوين الع  أنا أحتدَّ 

 ،الشيعي   قُل اجلمعي  ع  ال صاغُ يف يُ من خالل التكرار والتجهيل والتخو  رب الرتويض الفكري  لة اجلاهزة وعِ تعاملف
مة ُتشري إن  كانت الرب و  ،ياغة الصِّ تعينو برمة العقل تعين التكوين و  ،قلبرمة الع   ،ة برمةهي عمليف ،جربم  يُ و 

ة مطي  لنامَّا تشتغل ل   ؟نتيجةتكون السفماذا  ،أشرُت إليهاالَّيت ت ااهقل هبذه االجتع الإىل تفعيلِ  ،إىل التفعيل
 خبةلن  ما بّي ا ،ةعامَّ ال لفكري  اة الرتويض عملي  رب ات املفتعلة اجلاهزة عِ ويضاف إليهما البديهي   ةنمي  والص

من خالل  ،ودقص املوغري ل املقصوديهمن خالل التج ،قصود وغري املقصودمن خالل التكرار امل ،األتباعو 
 ؟ماذا ستكون النتائج ،املقصود وغريالتخويف املقصود 
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سيعرف و  ،ملقلوبةااحلقائق و  ،ةاحلقائق املعكوسهي  يصل إليها العقل اجلمعي  الَّيت ستكون النتائج 
حَّتَّ و  ،عموما   عةُ ياها الشِّ قَّ بيت يتلهل الخالفة ألمُ  قافة الثَّ ال ،يعيفي الواقع الشِّ ف ،ومن هنا ،األشياء باملقلوب

املخالف كر الفِ  نون يتقب لو يني  احُلسة ينيَّ سيف األجواء احلُ  ،ةيف أقرِب األجواِء ألهِل البيت وهي األجواء احُلسينيَّ 
  احلقيقةيل لم بأنَّ قِ لو  قي  حلقيأهل البيت ا ويرفضون ِفكر   ألهل البيت من خالل اخلطباء والشعراء والرواديد

 ؟اذامل ،البيت هلِ أ فكرِ  حقائق   يرفضونالديين  طلبُة العلم ف ،ةونفس األمر يف احلوزة العلمي   ،هي كذا وكذا
بعد  ماو  قبل الطوسي   وما سي  ت الطو قنوا ،ةجاءهم عرب القنوات القديالَّذي  مخالف   ال ر  قبلون الفكم ي  ألّنَّ 

 على احلوزةِ  فيضُ وت  ي جتر ل ب ،وليس فقط جتري ،ري وجتري وجترينا هذا جت  بقيت إىل يومِ الَّيت و  ،الطوسي  
 ه،حُ فرِ ويُ  اجلمعيَّ  لعقل  ا نعُ قِ يُ لَّذي ا أنَّ ىل إنتائج ل الفتتحوَّ  ،ةسينيَّ احلُ  على األجواءِ وحَّت   ،الشِّيعيَّة ةِ مَّ على األُ و 

لكالم على ا زتُ ين ركَّ لكنَّ  ،قطيعِة فة ليست خاصَّة  بالشِّ وهذه حالٌة بشري   ،املعكوسةُ و  ةُ املقلوب   احلقائقُ هي 
 احاتنطبُق على السَّ ذكرته ي الَّذي  فكل  وإالَّ  !أين باآلخرينما ش  ف ،ينيهم  الَّذي هذا هو  يعِة ألنَّ الشِّ 

 ،يعي  ي الواقع الش هيتلشكم ،ناأشكليت مصوٌر يف مُ  يالبحث وحديث تلك وقتا  لتوسعةِ مين ال أ  لكنَّ  ،األخرى
ال و  ،يضا  مشكلتنايت هي أال يتل  شكِ ث عن مُ إنَّين أحتدَّ  ،ما شأين مبشكلة اآلخرينف !مجيعا ! ناتُ لشكم هيو 

 :ا  سأضرب لكم مثاال  عملي  و  ، اآلخرينلةِ كشعن مُ  ثُ أحتدَّ 

سٌة مقدَّ  ةٌ ٌة ديني  شخصي  هو  نهانوماو  (،هانومان)ُتدع ى سةٌة مقدَّ هناك شخصي   ،ةالندوسي   يف العقيدةِ 
هو يف بدنِه  ،رونهُ هكذا ُيصوِّ  ،سالقرُد املقدَّ يقولون له  ،خملوٌق ما بّي البشِر والقردوهو  ،ةالندوسي   يف العقيدةِ 

ٌة يف غاية شخصي  وهو  ،والقرد انِ سنائل اإلُع مش  م  ويف وجهِه جي   ، طويال  يال   ذ  كُ لاإلنسان ولكنَُّه يتإىل  أقرب
 ،سالقرد املقد  وهو  ،اإلله القردفهو  ،إىل آخرهِ والطقوس و  التماثيل والرموز واملعابد لهُ  ،القداسِة عند الندوس

 يف الديانةِ  ةٌ لة مفصَّ صَّ والقِ  ،ه سيتازوجتُ وهي  وجاءُه باآللة ،اماصر اإلله ر  ن  الَّذي وهو  ،قائد القردةوهو 
ح يوضِّ  ،كرةذه الفِ ح ه  ُنشاهد فيديو خمتصر يوضِّ  ،ريد احلديث عن هذا املطلب بالتفصيلوال أُ  ،الندوسية

 ،املسلسالت ،األفالم السينمائية ،أفالم الكارتون لهُ فهم قد وضعوا  ،الندوسية يانةِ انومان يف الدِّ كرة ه  فِ 
يف  سُ قدَّ تُ الَّيت  من اآللةِ  ا  وهوسة جد  ة مقد  شخصي  فهو  ،األشعار ،التواشيح ،األغاين ،املؤلفات ،تبالكُ 

 .نشاهد هذا الفيديو معا  أنا وأنتم ..همديانتِ 
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قيدة ع   با  منانِ ج   ناها لكم من أفالم للطفال ومن أفالم سينمائية تعكسُ مقاطع قصرية اخرت 
وجد على هل ي ،عكممهو  لكن حديثيو ومبا يعتقدون  لنا بالندوسِ  ال شأن   ،خصيةالندوس يف هذه الشَّ 

يديو  بدايات الفيف ،حظونالتُ  نتمإذا كُ  ؟ام خملوق هبذه املواصفاتاألرض يف سابق األيام أو يف هذه األيَّ 
 هُ نَّ ة أصَّ  القِ يفهو  ،ارألشج ورةويمُل بيدِه صُ  ،نفس فكرة سوبرمان ،ماءوهو يطرُي يف السَّ  نجاء هانوما

ىل إهانومان ذهب ف ،فمهِ  واء يفع ص روا الد  و هذا الَّذي جلس  ،، اإلله األزرقهب ليجلب دواء  لإلله راماذ  
يف  ،واصفاتقرد هبذه املسان والنّي اإلهل يوجد خملوٌق بف ،باألشجاِر ُكلِّهاالبعيدة فاقتطع الغابة وجاء  الغابة
 ،ناث عن ُمشكلتِ  نتحدَّ ننُ  ،وسالند نناقش   ن ال نريد أن  ن   ؟يف املستقبلحَّتَّ ي أو يف احلاضر أو املاض

-ةملوارد السابقرب اعِ  ؟حلقيقةاكيف اعتقدوا هبذه   ،ذه احلقيقةهب فهم يعتقدون ،ولكنَّين أخذُت هذا مثاال  
هذه  ،خويفجهيل والتار والت التكر ربعِ  الرتويض الفكري   ،لة اجلاهزةفتعمُ  ات الالبديهي   ،ةي  منالص   ،ةمطي  الن

كر لائل من الفِ ا مِّ لك  ا ،ابقةرب احللقات السعِ  ،وأنتم شاهدمت ،ةالساحات الديني   كل    ة موجودة يفالقضي  
 والكثري ري والكثريسيأتينا الكثقائق و ل واحلالحظتم التفاصي ،ةيعي  الش ةُ يني  تبنَّاه املؤسَّسُة الدذي تف الال ُمخالِ 

 .الربنامجحللقات القادمة من هذا يف ا

يف  ،ساملقدَّ  لقردِ ا ثال لانومانناك تِ د هُ هذا املعب   احةِ د ويف س  ابِ عبد من املع  م  يوجد جنوب الند يف 
والِقردة   ،خل إىل املعبدد  ث   ،ل يف املنطقةوُ جي  وأخذ   ،ندمن غابات الِ  قرٌد تائهٌ الشهر الثامن جاء  2001سنة 

 األسيجة ،البنايات ،شجاراأل ،ن العاليةكعجبها األما ذاك املكان وتُ ن إىل اكما تعلمون تقفز من هذا املك
ء فماذا قال ُعلما ،ليهد عع  ص  فقفز  و  ،منتصبا  يف السَّاحةالعايل هذا القرد رأى هذا التمثال  ،إىل غري ذلك

! ؟املقد س من  على الص   كيف يأيت وجيلس وإالَّ  ،د يف هذا القردسَّ بأنَّ اإلله هانومان قد جت  -قالوا ؟جالهرِ و  املعبد
أفكان  ،فبدأ النَّاُس يتوافدون ،رى احمليطة باملعبدنتشر اخلرب يف القُ او  ،ة  نزلوه وعاملوه بقدسيَّ صعدوا إليه وأ  ف  

م أو  ،يعتقدون ذلك املعبد فعال  هم رجالُ  وخصوصا  القروي ون فإنَّ النَّاس  ،سب األموالك  ل با  أرادوه سبأّن 
مم عبد إىل ال  يأتون  حّي  وضعوا هذا القرد وكان   وهكذا ،سيجلبون معهم أعزَّ ما يلكون إىل هذا اإلله فإّن 

وكان  ،حدود سنة مات هذا القرد يف ا أقل من سنة أوبعد ذلك بفرتة زمنية ليست طويلة رمبَّ و  ،كبري السن  
 ؟هاسيعلسُ الَّذي من  ؟هل يعرف معن اجملوهرات ؟باجملوهراتالقرُد يصنع فماذا  ،شيء له لَّ اس جيلبون كُ النَّ 
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ى ما أغل  و ماش الفاخر واألطعمة واألشربة طع القِ اس حتمل اجملوهرات وقِ النَّ  ،سيستولون  عليها املعبد هم رجالُ 
ا لرمب  و  ،وُخبث  ومكريطان يشتغل بدهاء  الشَّ  ،ليشتغيعرف كيف  يشتغل  يطان حينما يريد أن  الشَّ  ..عندها

قد حدثت مشكلة كبرية بّي كانت   ميف تلك األيا ،دبعوجاء به إىل هذا املالتائِه   سائب  ال ِقرد  ال دفع  ي ذالهو 
عاين املعبد يُ فأصبح ينيَِّة الد الطقوسِ  أداءُ  ف  توقَّ  وبسبب تلك املشاكل والصِّراعات ،من تِلك الُقرىّي تمموع
أنَّ رِجال املعبد وجدوا هكذا هي ة صَّ لكن  القِ  ،ردذا القِ وا هبِ جاءُ الَّذين  م  املعبد هُ  جالُ ا رِ مبَّ رُ ف ،ةمالي   ة  من أزم  

وعليِه البُدَّ  القرد د يف هذافأصدروا فتوى  وصرَّحوا بأنَّ اإلله هانومان قد جتسَّ  ،ِقردا  وقف على تثال هانومان
م وضعوه يف مكانث  أن   !!هِه وإكرامِ من تقديسِه وتبجيل  ،من الصَّباح إىل الليليزورونه والنَّاس  القرد تعب ألّنَّ

 ،املتاعب ةالقرد سيموت من كثر  هذا أنَّ  مذ رة  ا بدأت ترفع صوت  يف الند  حَّتَّ أنَّ ُمنظَّمات حقوِق احليوان
د من رد أيضا  انتفع رجال املعبالقِ  ات  ا م  مَّ ول   ،الِقرد وِفعال  مات ،جينون األموالعلى برناِمهم عبد ورِجاُل ال م

م أقاموا أل ،ذلك شيئا  كثريا   ا  ،بقيت لفرتِة طويلةواحتفاالت ا  دَّ جِ  ضخمة  مقد سة  طقوسا  له ّنَّ أحرقوا خالل 
 نرتنتتدخلوا على اإل يكنكم أن  و رجال املعبد وهذا اخلرب موجود  قام بهِ الَّذي هذا العمل ذلك القرد. 

يف  2002أحبثوا عن األخبار يف سنة  ،لص حف ويف األخباريف ايف وقِته انتشر  الذيوتبحثوا عن هذا اخلرب 
ة أنَّ هانومان جتسَّد عملي   ،ةهذه العملي  و  ،2002ألنَّ هذا القرد قد مات يف سنة  ،ستجدون هذا اخلربو الند 

، وختويف  من جهةعملي  هي يف الواقع يف الِقرد   ةوللصنمي   ةِ للنمطي   وهي ترسيخٌ  ،ةغيبي   ُة تكرار  وجتهيل 
 .للبحِث الذي بّي  يدينا ا  جدَّ  واضحٌ  مصداقٌ وهذا  ،زةفتعلة اجلاهمُ  ات الوللبديهي  

ة ومنها صحيفة لكرتوني  حف اإلِ على الص  ة و ر على القنوات الفضائي  هذا اخلرب ُنشِ  ،َّنشي قليال  
ة على عربي   ةإلكرتوني  وسع صحيفة وأل ا هي أو  رمب  و ة ف العربي  حصمن الوهي صحيفة إيالف معروفة و  ،يالفإ

بعيٍب -ُمسلموهو -خانبي الهندي عليو ِلد الصَّ -2014/ يونيو/   19 يف  هذا ُنشررباخل ،نرتنتشبكة اإل
 له  يب حوَّ هذا العَ  سفل ظهرِه إَّلَّ أنَّ سنتمتر في أ 18ٍب طوله نَ متمثٍِّل بذَ -نقص يف اخللقة عنده-لقيّ خَ 

طفل هندي  ،معو ق ال يستطيع أن  يقوموهو طفل ُوِلد -ميقصده  اآلَّلف لشفائهس مقدَّ  إلى إلٍه هندوسي  
ذيل أو قا  عنده ذنب د معوَّ لِ وُ قد تِه و ِه وجدَّ جت رجال  آخر فنشأ يف بيت جدَّ أبوه مات وأمه تزو   لعائلة فقرية

 لهُ ولكن  كما يقول بعض األطباء يف ّناية العمود الفقري صال  ت  قد يكون مُ  ،سنتمرت يف ّناية ظهرهِ  18بطول 
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لذا  ،بصورة طبيعي ةشي  يال يستطيع أن   وهذا الطفل بسبب هذا التعويق ،سنعرض لكم الُصورة ،ذيل ظاهر
ال الَّذي و  ،ذيل لهُ الَّذي ق ملعوَّ ااملسلم هذا الطفل ولكن   ،دولبمُ  ئ  دِ ص   قدمي   رسي  ك على كُ فهو يتحرَّ 

صار  ،دولب عتيقمُ  ئدِ ص   األطفال على كرسي  ويلعب مع  ،قريةيعيش يف عائلة ف  هو و  ،شيي   يستطيع أن  
ُيصُِّل أمواال  بسبِب  ألن ه ،هُ د  ناعة هذا اإلله هو ج  سامهوا يف صِ الَّذين وأحد  إلا  للهندوس وهو ُمسِلم!!

لم يكن يعرف أرشد -أقرأ لكم اخلرب ،ثِه وهو يتحد  نعرض لكم الفيديو وتستمعون إىل جدِّ وس ،ذلك
نتيجة عيب خلقي أّدى  سةإلى شخصية هندوسية مقدَّ  سيتحوَّل-هذا هو الطفل-له سيتحوَّ ان أنَّ عليخَ 

-عاما 13يبلغ من العمر الَّذي الصبي الهندي  ،سمهي خارج جِ رِ قَ الفَ  لعمودهِ  ِامتداد َعظمي إلى ظهور
جعله  في أسفِل ظهرِه األمر الَّذي متر يسنت 18يل بطول د بما يشبه الذَّ لِ و  -2014هذا الكالم سنة 

وجود هذا  وفقاً لمعتنقي الهندوسية في الهند فإنَّ و  ،الشفاء غيةَ يقصده  المرضى ب   يتحوَّل إلى إله م قدَّس
ما عالقة هذا بساللة -لهة الِقردة من س َللة هانومانآ أحد  ه  ى أنَّ لة علدَّلهو  أرشد يل في أسفل ظهرالذَّ 

فتأيت املعاين  ،حقيقة  م ال يتلكون ألّنَّ ولكن   ؟خيتلف تام  االختالف كله ووصفهوهانومان ش   ،انومانه
ات والبديهي  ة نمي  الصة و مطي   النأنَّ ب قبل قليل لتهُ ما قُ وهذا  !!لتنقلب إىل حقائق صحيحة النَّاقصة ةاملشو ه

يف صياغة  نتائُجهان من خالل التجهيل والتخويف والتكرار تكو كري لة اجلاهزة مع عملية الرتويض الفِ تعفمُ  ال
احلقائق بشكل  تؤخذ  وذلك بأن  ،يف برمة العقِل اجلمعيو  ،يف تكوين العقِل اجلمعيو  ،العقل اجلمعي  

وفقًا لمعتنقي الهندوسية -لةردة اآلمن ساللة القِ  هُ ذيل صار يف معتقدهم أنَّ  مسلم لهُ ق طفل معوَّ  ..مقلوب
 لهة الِقردة من س َللة هانومانآفي الهند فإنَّ وجود هذا الذَّيل في أسفل ظهر أرشد دَّللة على أنَّه  أحد  

من ِقبل السُّكان -أعطوه هذا االسم-َّلجي سماويعرف أرشد ب ،مقدسة هندوسية   و شخصية  هو 
يه بعد وفاة والدِه ل إلى معبد حيث يعيش مع جدّ تحوَّ ي الَّذ المحليين الَّذين يقصدونه  بانتظام في منزلهِ 

ق  طَ اكتشف قدسية حفيدِه حين نَ  نَّه  إ-ويقول إقبال ق ريشي وهو جّد أرشد ،آخرمن وزواج والدتِه 
معون إىل حديث تستس ،املراوغاتهنا اشتغلت -واحداً مر عامًا ان يبلغ من الع  ندما كَ كلماتِه األولى عِ 

القضي ة فيها لكن  !؟هذه دسيةقُ  ةأي   ،قعوَّ املدسية حفيدِه كتشف قُ اِ بأن ه يقول  ،سلمهو مُ و  ،إقبال قريشي
اكتشف قدسية حفيدِه حين َنَطق كلماتِه  نَّه  يقول إقبال ق ريشي وهو جّد أرشد إو -حصول على األموال
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في الكثير من  لهةأنَّ أولى كلماتِه كانت أسماء اآلإذ األولى ِعندما َكان يبلغ من الع مر عامًا واحدًا 
يانات ر ربِّ يُ  كيف  هُ لكنَّ  !ياناتالدِّ  لة يف كلِّ أمساء اآلبق ما عالقة الطفل املعوَّ ف ،ل اجلد  ب  من قِ  تلفيقهذا -الدِّ

إذ أنَّ أولى كلماتِه كانت أسماء اآللهة في الكثير من -!!هندوسيا   ال   يدِه إِ فِ ن ح  عل مِ جي   حَّت   سلمٌ و مُ وهُ 
يانات بعد زِيارِتهم ألرشد واستطاع بعض األزواج إنجاب منيات الكثيرين ت أ  وأضاف الجد تحققَّ  الدِّ

أيضًا السََّبب في م عاناتِه من ص عوباٍت سًا كان قدَّ لهًا م  أرشد إِ  يل جعلَ هذا الذَّ  لكنَّ  ،األوَّلد بمساعدتهِ 
دراسته ين كما أن أرشد يواجه صعوبة بالتوفيق ب  ،باستخدام الكرسي المدولب في المشي إْذ أنَّه  يتنقَّل

كما أن أرشد -!!فهذا اإلله يشي إىل املدرسة على الكرسي املدولب الصدئ-ل الوافدين إلى منزلهاواستقب
-هِ يل ولمسِ ك من الذَّ يريدون التبرُّ الَّذين  يواجه صعوبة بالتوفيق بين دراسته واستقبال الوافدين إلى منزله

 -َّلستئصال الذَّيل ء عملية جراحيةلكنَّ الصَّبي المقدَّس ي فكِّر في إجرا-يف الفيديو وستشاهدون ذلك
هبذه  جعله الذيه جدَّ  تلفيقاتهذه ولكن   ؟عيقُه عن املشييُ  فكيف   ،أفليس هذا الذَّيل ذيل إلي ؟ملاذا

ي فكِّر في إجراء عملية جراحية لكنَّ الصَّبي المقدَّس -وجودة يف أوساط الندوسوحالة التجهيل م ،احلالة
 ص بعدشخَّ ة لم ت  يَّ لفقري على الرَّغم من أنَّ حالته الّصحيخرج من عموده االَّذي  َّلستئصال الذَّيل

اكم هذا الفيديو اهد نُن وإيَّ شن-وأنَّ بعض األطباء يعتبرون هذا الذَّيل امتدادًا عظميًا للعمود الفقري
 .ماملرتج  

 مقطع مرئي.. 

 ...ينب  لكل يا ؟هو شكله ما ،الكل يقول يل أرنا ذيلك ،ال أحد يضايقين-النديالولد ] 

الجي يب ب الندال غر هو رمبا يبدو كمراهق عادي لكن هنا يف هذه القرية النائية بشم-املعلق 
الجي يبأن  ن يعتقدو  ب ادالعُ  ،ذيل بطول سبع بوصات يشبه احلبل يف ظهره ،عاما  يُعترب إلا   13صاحب 

 ..ةإلي   ة  أعطاه قو  الذي ن امو أصبح مقدسا  بواسطة اإلله القرد للهندوس هان
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ل ما بوسعي كأفعل   ،برَّ ب وأوصل أمنياتم للالناس تأيت وتعبدين ألين أصلي للرَّ -الولد الندي
 .قوأمنياتم تتحق  

لعائلة وهو ا هتماماوضع الجي أصبحت مية بصحَّ   أنَّ على الرغم من مكانته مبجتمعه إالَّ -املعلق
 .غرالص س منذحفيده مقدَّ  ذي اعترب أنَّ مع جده الَّ  شالجي يعييب ،يفكر بإزالة ذيله

ة تلفن ديانات خمآلة م ربعةأعندما تكلم للمرة األوىل كان عمره عاما  واحدا  فقط نطق بأمساء -اجلد
 .هفيد جتس   يف ذلك اليوم عرفت أن اإلله

دين ملتعب  د حيث امعب ل إىلبيته حتو   ،القريةا كرب بيالجي أخباره كانت تنتشر يف عندم-املعلق
 .هذيل   وامسلجيتمعون ليحصلوا على بركاته وي

  .قتاس حتق  حاجات الكثري من النَّ -اجلد

ى ما يرام لست عل وه بأينأخرب  ،عائليت وزوجي وأطفايل أتوا هنا ملقابلته ،كنت يف غيبوبة-1زائرة 
  .لقد صل ى من أجلي وأفقت من غيبوبيت ،ن حتل عليَّ بركاتهوسألوه أ

ذت هرين أخشفى ملدة لقد أتيت هنا ألن ابنيت كانت تعاين من احلمى وكانت يف املستش-2زائرة 
  .بعض املاء من منزل بيالجي فشربت منه وأصبحت أفضل

بيب القرية ط ،دهورتد تق د وحالتهقع  أتباعه يعتربونه إلا  لكن مع األسف بيالجي شخص مُ -املعلق
  .له ة  اء عملي  إجر  يفعائلته اآلن أصبحت تفكر  ،ر على صحتهد إن كان ذيله يؤث  ال يستطيع أن يؤك  

ها ئِ ح بإجراوف أمسسبكل تأكيد  ،زالة الذيل آمنةإعملية أن تكون  إذا الطبيب يضمن يل -جلدا
  .[ها يضمن يل فلن أمسح بإجرائِ  ل لكن إذا

هم كتبوا  ،انيةحيفة إيالف كان هناك خطأ يف التسمية الثَّ تُه ص  ل  نق  الَّذي ما قرأتُه عليكم يف اخلرب 
الحظتم الفيديو والحظُتم  ،وليس الجي ،النَّاس يسمونه بيالجي الحظتم على الفيديو لكن ،اسم الجي
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ه ينتفع من ألنَّ  ،جراحية له عملية   إجراءِ  إنَّه ال يرغب يف ،ِه يف آخر الفيديونتبهتم إىل كالم جدِّ او هذا اإلله 
أنَّ العملية  طعي  بشكل ق   دتُ  سأجري له العملية إذا تأك  ينِّ إن-قال بطريقة  ماكرة ؟لذلك ماذا قال ،ذلك

  .ستكون ناجحة

هبذا  كونيترب  أتون و ياس كيف النَّ  وأنتم تالحظونوأعتقد أنَُّه لسُت حباجة  إىل التعليق حظتم الفيديو ال
 ،الطفل يف خلقة هذا ا  عيبرى إن ه يف ،نسان يرى هذه الظَّاهرةأي  إ ،واضح خلقي   تشو هٌ إن ه  ،ه اخللقي  و  شلتا

والطفل  ،ا  دَّ اع القدية جمن األنو و  ئٌ دِ مدولب ص   هرسي  كُ ف! ؟جديدا   ا  ال يتلك كرسيا  مدولبالَّذي وأي  إله  هذا 
وهم  دوسي  وق النب والذتتناس ه مالبسسون  لبِ وتالحظون كيف يُ ! ؟أي  إله  هذا ،يشي ال يستطيع أن  

 سة  مؤسَّ  ولكن يف كلِّ  ،ينيَّةِ دالسات املؤسَّ  يف كل  و  ،ينيَّةِ الدل األجواء يف كُ  تتكرَّر هذه اللعبةُ و  !!مسلمون
  .وحسِب أجوائِها هابِ حبس  

يعيَّة الثق اف ة الش ساحةِ  ،ناتِ يف ساح نحن َّنتلكف ،متفشيَّة   ةُ نمي  حاكمة  والص ةُ مطي  حينما تكون الن
ز القرد وال برم ،لذيلاال برمز و  ،مانال برمز هانو  ،قطعا  ال هبذه الرموز ،مثل هذه احلكاية  منوالكثري   الكثري  
عون من املنتفو  ،ناتياالدِّ  كلِّ   ر يفكر  ة تتيَّ وهذه القض ،الشِّيعيَّةقافية احة الثَّ تتناسب والسَّ  ولكن برموزٌ  ،ساملقد  

ئُت أنا جِ  ،ائما  د رُ لم يتكرَّ يذا الفِ ه ،ساة هم عامة النَّ واخلاسرون يف هذه القضيَّ  ،جال املعبدم رِ ة هُ هذه القضيَّ 
ات البديهي   وعن ،صَّنميةِ الو  ةِ يمطلنَّ اثُت عن حّي حتدَّ  ،هبا حديثي بدأتُ الَّيت الفكرة  ح  هبذا املثال لكي أوضِّ 

روا فيها فكِّ  ،روا فيهاتفك   أن  و لقضية روا يف هذه اتتدبَّ  أنتم أن   كمكنأكتفي هبذا القدر وي ،ة اجلاهزةلتعاملف
هذه  ،ةاني  هرة إنسظا هذق ه يبحث عن احلقائمن يريد أن   ،ليست قضية عابرةو  متفش ية هذه ظاهرة ،طويال  

ث الظَّاهرة حينما يتكوَّن العقُل اجلمعي   ستكون  ؟ائجذا ستكون النتفمانها عُتكم ِعرب  ال ُمقدِّمات الَّيت حدَّ
اس ما هو ريى النَّ سعيَّة الشِّي احةيف السَّ  ،أ  خط والصواب   ا  اس ترى اخلطأ صوابالنَّ  ،مقلوبةو  احلقائق معكوسة

 أهلِ  كرِ ف مقِ عُ  نمسريونه بل !! ..ا  ي  بيتهو خمالٌف ألهل البيت سريونه أهلوما  .!!.الفا  ألهل البيتخمُ  بييت  أهل
 .!!.البيت
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 لُ وَّ يتجالَّذي و  (ةيعيَّ لشااف ة الثق  ة اح  س  ية يف افِ ستكش  اِ  ولةٌ ج  )عنوان هذا احللقة  كما قُلت فإنَّ 
 :ذا يل وقفات يف هذه اجلولةلِ ف   ،ُمستكشفا  يقُف هنا ويقُف هناك

واجلهل  هيلّي التجوب ،غري املقصودو  ،بّي التدليس املقصود معُ اذج جت  عند َّن  -األولى الوقفة  
ذا َّنوذج  وه .!!.بركَّ مُ  ال لُ و اجلههساس  واحد إىل أو  ،يجة تعود إىل جذر  إىل واحدبالنت واملسألةُ  ،بركَّ مُ  ال

 -تعبريهذا ال نّيوسط املتدي  ويف يعيَّة الشيف الساحة دائما  ُد يرتدَّ وهو أن ه من النماذج، 

 (ومْ م  سْ لماء مَ حم  الع  لَ )

من املراجع ملرجع  أو لماء ه أحدهم انتقادا  لعالِ  من العُ د خصوصا  حينما يوجِّ هذه الكلمة دائما  ترتد  
هل مس مُه  !؟ما املراد من أنَّ حلم الُعلماء مسموم أتساءلأنا هنا  ،أسكت حلم العلماء مسموم-اس يقولونالنَّ 

طعمة لماء يأكلون أفضل األ  أعرفه أنَّ العُ الَّذي  ،ال أدري ؟تناولوا أشياء مسمومة ؟هم مس موه بأنفسهم ؟أحد
لندن صارت قبلة  ملراجع و  ،يف الواليات املتحدةو  ،يف أملانياو  ،هم يف لندنالجُ عِ  ،ون عند أفضل األطباءعاجل ُ ويُ 

ماء إىل حلوم  حلوم العلل فكيف تتحوَّ  ،إىل لندن للعالج عنا ل يأتِ وال أعتقد أنَّ مرجعا  من مراج.!! .عةالشي
ريد يعين ماذا نُ  ؟وم العلماء طعاما  يصنع من حلُ  ل يريد أن  ه ؟العلماء ماذا يريد ينتقدُ الَّذي أن  ث  !؟مسمومة

نة د على األلسِ ماذا نريد أن نصنع! هذه الكلمة ترتدَّ  ؟ستيك مثال   ؟كباب  ؟ةمثال  كب   ؟نصنع من حلومهم أن  
سول ها إىل ر  سب  وأحد اخلطباء ن   ،رارا  من خطباء على املنربها مِ وقد مسعتُ  ،يعي وبشكل واضحيف الوسط الشِّ 

مع اعتذاري  ،ارٌب مِح  يطه خل بأنَّ ق سوى أنَّ أقو  أعل  ريد أن  ال أُ  !؟ماذا أقوُل عنهفى اهلل عليه وآله اهلل صلَّ 
ى اهلل عليه وآله رسول اهلل صل  بأنَّ  وهو على املنرب ذكر   ،ا يزعل احلمار من كالمي هذارمبَّ فللحمار الشديد 
رسول اهلل قال حلم  بأنَّ  أيضا  يقولونجندهم عام ة السنة  وبّي يف الوسط السين  و  !!سموم العلماء م  قال حلمُ 

أنتم الَّذين   ،يل هبم أنا ال شأن   ،كم مثلهمم ألنَّ هب أنتم لكم شأنٌ  ،يل هبم لكن ال شأن   ،لماء مسمومالعُ 
 ،لأمي   إىل الشيءِ  وشبيُه الشيءِ  ،مرسول اهلل قال حلم العلماء مسموم فأنتم تشاهبوّن  ردِّدون هذا الكالم وأنَّ تُ 

 ةُ القضي  و  ،هكذا يقولون فيما ُتضرُب به األمثال ،الفيال   أن الفيل يشبهُ  أال ترىوشبيُه الشيء منجذٌب إليه، 
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اسة وأنتم سألة حسَّ الفتوى م  !! مع أن  ماهُ ن هذا يف فتاو  املراجُع أيضا  يكتبو ف ،تذهُب إىل أبعِد من ذلك
 .تعرفون ذلك

آية اهلل وهو  ،دنا اخلوئيعلى سبيِل املثال هذه فتوى ألحِد املراجع املعاصرين األحياء من تالمذة سيِّ 
أعتقد  ،مموعة فتاوى يف وقتها ،6153 برقم ،الفتوى موجودة على موقعهو  ،وحاينالسي د صادق الر  العظمى 

ة ووصف احلوزة النَّجفية ة الكالسيكي  عن املرجعي  د كمال احليدري السيِّ  ثيف وقتها حتدَّ  ،قبل سنتّي
 ،إىل هذا املرجع هوا أسئلة  وج  وقد  ،وحدث ضجيٌج وعجيٌج يف وقتها ،ة وأمثال ذلك من الكالمبالكالسيكي  

عت حتت عنوان الفتوى ضِ وُ يت هي الاألسئلة و من مجلة هذه  ،وحايند صادق الرَّ السيِّ  العظمىية اهلل إىل آ
م كم على من يتهجَّ سمع ردَّ نَ  أنْ  ف األشرف نودّ جملة من طلبة الحوزة العلمية في النَّ ج   نحن  -التاسعة

ام هذا و-ة القديمةفية بالحوزة الكَلسيكيّ ججف والحوزة النَّ هم كبار علماء النَّ ويتّ  د  سيِّ ال من ِقب لهو اإلت 
بسمِه -الجواب-هذا السؤال  أقف عند اجلواب علىريد أن  أُ  ولكين   ،أسئلة أخرىهناك و  ،كمال احليدري

ماذا قال هذا املرجع الكبري املعاصر آية اهلل العظمى السي د صادق :-الجواب األول ،ت أسماؤهجلَّ 
يقول بأنَّه هو فالسيُِّد اخلوئي  رُ حينما يُذك  يُردَّد دائما  الَّذي د اخلوئي و من أبرز تالمذة السيِّ هو و  ،الر وحاين

د صادق ماذا قال السيِّ  ،لسيِّد اخلوئياهي عقيدتُه يف هذه  ،يعة يف عصر الغيبةأعلم مراجع وفقهاء الشِّ 
النصف الثاين -أقول-ينقلبون بٍ منقلَ  ظلموا أيَّ الَّذين لحم  العلماء مسموم وسيعلم -؟ يف اجلوابالروحاين  

لكن  ،{َوَسيَ ْعَلم  الَِّذيَن ظََلم وا َأيَّ م نَقَلٍب يَنَقِلب ونَ }-رآنية من سورة الشعراءقُ  آيةهذه ف هنعرفمن اجلواب 
يف  ؟يب من طريقناهذا حديٌث عن النَّ هل  ؟سورة يف أي   ؟ةرآني  هذه آية قُ هل دنا لماء مسموم يا سيِّ حلم العُ 

ال عند الشِّيعة  ، يوجد مثُل هذا احلديثاليف كتب السنة حَّتَّ  ؟أين يوج د ؟ةسن  من طريق ال أو ؟كتاب  أيِّ 
من  ما هو مثلٌ  ؟املعروفة من األمثالِ  لٌ هل هو مث   ،شعر ما هو ببيتِ  ؟هل هو بيُت شعر ،ةوال عند الُسن  

ف الفتوى من هذا املقطع الكالمي وتتأل   !!فتوى هبذه الطريقة وتصدرُ  الٌ سؤ  هُ وجَّ يُ  هكذا  .األمثال املعروفة
وليس فقط  ،د صادق الروحاين ال يعلم من أين مصدر هذه الكلمةسيِّ الأنَّ  دٌ متأك   !! ث  إن  رآنيةقُ  ومن آية  

هذه الكلمة  لو كان يعلمُ و  ،ال ُمركَّب اجلهلِ  قضي ةُ هذه هي  ،أيضا   ة املراجعوبقي  بل سيِّد صادق الر وحاين ال
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نا  .شيئا  آخر لذكر  و  ،هامن أين جاءت ل م ا ذكر   د كمال سيِّ ال ،مرجع  آخرث عن ت مرجع وتتحدَّ أنيا سي د 
مبستوى  يُناسب ال ُمتحدِّث وال ُمتحدَّث  د  فالبُدَّ أن  يكون الر  ،من ال مراجع ال ُمعاصرينهو أيضا   احليدري  

ة يرضى بإستعمال هذه جَّ فهل اإلمام احلُ  ،كما هو املفرتض يف املرجعو ة كما تقول جَّ ل اإلمام احلُ ثِّ أنت تُ  ،عنه
ال  وأنا هنا ؟تنوب أنت عنهالَّذي هل يقبل اإلمام  ،ةرت وال حبديث العِ  رآنِ ال عالقة لا ال بالقُ الَّيت التعابري 

 صادق دسيِّ ال فليس ،ةظومة املرجعي  نث عن م أحتدَّ إينِّ بل  ،مبا هو شخص سيِّد صادقالأحتدَّث عن شخصية 
يف نصائحهم للذين و يردِّدوّنا يف مالسهم يد من املراجع العدهناك  ،لمةالكد هذه دِّ ير الَّذي  دالوحيهو 

ها من املراجع ومن العلماء وهذا هو مسعو قد ون هذه الكلمة و دُ ردِّ والكثري من طلبة العلم يُ  ،يضرون عند ُهم
ة من دون قلت احلقائق احلقَّ و ن   ليِن ألنَّ  ،قهذا املثال موثَّ أن  ين جئت هبذا املثال باعتبار لكنَّ  ،بركَّ مُ  اجلهل ال

برقم هي كما قُلت هذه الفتوى   .كذَّبأُ مع ذلك الدقائق و ق و ائِ بالوث   ق  ائِ ق  ل احل  نقُ أ   أناف   ،بذَّ ك  سأُ فقها أوثِّ  أن  
وم سم  لماء مَ الع   لحم  -آية اهلل الُعظمى السيِّد صادق الرَّوحاين يينمسي للمرجع الدِّ على املوقع الرَّ  6153

كما يقال يف مالس اللطم   ؟من أين جاءت هذه الكلمةأقول -ونب  لِ نقَ ٍب يَ لَ قَ ن ْ م   موا أيَّ لَ ظَ الَّذين  م  يعلَ سَ وَ 
أقول هنا أنا و  ؟ملن ملنفُيقال  ،ثري اإلعجابحينما يأيت الرادود مبقطع  شعري يُ  احلسيني ة،أو مالس القصائد 

 ؟هذه الكلمةملن ملن 

أبو احلسن  (،ب إىل اإلمام أيب احلسن األشعري  كذب املفرتي فيما ُنسِ   تبيّيُ )اب إذا ما رجعنا إىل كت
 ،مطبعة التوفيق-الطبعة الَّيت بّي  يديَّ و  ،اعرةشِ عقيدة األومبتدع ة س الطريقة األشعري  األشعري هذا هو مؤسِّ 

  ،دة أيضا  وهذه الطبعة موجو  ،ليس كتابا  نادرا  و  ،الكتاب موجودهذا  ،هجري 1347  ،طبعة قدية ،دمشق
كون عنده كتاب  َّل يَ  نيٍ س   كلُّ -:بكي يقولعن ابن السُ يف املقدِّمة ل كالما  ينقُ  م لهُ تاب وقدَّ ق الكِ حقَّ الَّذي 

 ،لاب مؤصَّ تكأن ه  يعين -نفسِه على بصيرة فليس من أمرِ -هذا الكتاب البن عساكر-اكرسَ بيين َّلبن عَ التَّ 
 ةِ نَّ مِ  عساكر من ال نبالو لم يكن للحافظ  ،اج األندلسيوكلمة  ابن أبي الحجَّ -!!صلاأل أصلُ أي هو 

 ،لمةهذا هو املصدر لذه الك   ،ذب املفرتيتاب تبيّي كِ هذا هو كِ -ألشعري إَّّل هذا الكتاب لكفى بهعلى ا
ين املخالف  الس  هذا العالِ  ،يه ابن عساكرقالف ،خ ابن عساكراملؤرِّ  ،كر املعروف باحلافظ ابن عساكرسا ابن ع
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-:من الكتاب 29يف صفحة  ،كالمهِ   س ط ر هذا املضمون يفالَّذي ألهل البيت صاحب هذا الكتاب هو 
 لحوم العلماء رحمة اهلل إنَّ  وجعلنا ِممَّن يخشاه ويَ تَّقيه حقَّ ت قاتهِ اك لمرضاته وإيَّ اهلل  قنا م يا أخي وفَّ علَ واَ 

ة كتبها ابن عساكر يف كتابِه لمهذه الك-يهم معلومةصِ قِ نتَ م   وعاَدة  اهلل في َهِتك أستارِ مسمومة  عليِهم
 ،للهجرة 571 ؟مَّت تويف ابن عساكر ،هذه الكلمة موجودةل تكن قبل هذا التأريخ  ،تبيّي كذب املفرتي

بيت شعر هو وال  ،حديث نبوي  هو وال  ،رآنيةهذا الكالم ال هو آية قُ و  ،فهو شامي  دمشقي   ،تويف يف دمشق
 قالا ابنُ عابرة  هو مر د كلمة ،ِقصَّة وواقعة لهُ  ل عريب  ث  م  هو وال  ،اءمكفة من حكم احلمعرو حكمة هو وال 

كان فيما بّي ابن الَّذي  راع وهذه الكلمة قالا بسبب الصِّ  ،انتشرت بعد ذلكيف أثناء حديثِه ولكن ها عساكر 
يفرتون عليه وعلى  فكان هناك صراع وكانوا ،عساكر ومن معه وأبناء املذاهب األخرى من احلنابلة وغريهم

وَاعَلم يا أخي -وعلى مذهبهِ  مون عليهيتهجَّ الَّذين كتب هذا الكتاب وهو يشري إىل أولئك ف ،أتباع مذهبهِ 
اهلل عليِهم  لماء رحمة  وإيَّاك لمرضاته وجعلنا ِممَّن يخشاه ويَ تَّقيه حقَّ ت قاتِه إنَّ لحوم الع  اهلل  وفَّقنا 

د صادق السيِّ  وآية اهلل العظمى ،ابن عساكر املصدر هو هذا إذا   ،الكالمهذا من هنا جاء -مسمومة
النَّاس غاطسون يف اجلهِل ف ،هذا الكتاب مصدر هذا الكالم هو ة اآليات واهلل ال يعرفون إنَّ وبقيَّ  حاينالرو 

الشَّافعي وسي من الطُ  ل ثقافةأل تتشكَّ  ؟ق اف ةالثلت هذه كَّ شمن أين تف ،هي ثقافتُ ُهم قافةُ وهذه الث ،ال ُمركَّب
هذه  ،املنرب من الفخر الر ازي الشَّافعي وخطباءُ شيخنا الوائلي  قافةُ رين وث  املفسِّ  ل ثقافةُ أل تتشكَّ  ؟ورأيتم ذلك

  ؟ن هو ابن عساكرم  ف ،ثقافة العلماءهي 

ما أين  (!!لشَّافعياقي مي الدمشاهبة اهلل الشَّ  أبو القاسم علي  ابن احلسن ابن) كر هوسا ابن ع
افعي الشَّ اجلهات  لِّ كُ   نم ،لكم هنيئا   ،هنيئا  لكم ،ياصركم الشَّافعي  فيعة أي ها الشِّ  كموجوه   طونعتُ 

! يا ؟ماذا أقول ،ميئا  لكُ هن ،مهنيئا  لكُ  ،يف فتاواكم ،يف منابركم ،يف ُمصطلحاتكم ،يف ثقافتكم ،ياصركم
  !.!.ليهعفافرحوا مبا أنُتم  ين أقول هنيئا  لكمولكنَّ  ،ال واهلل ؟مليتين كنُت منك

 .نذهب إىل فاصل وأعود ألكمل حديثي

  صوصا  داخل الوسط احلوزوي  لسنة خُ ُد كثريا  على األكلمٌة ترتدَّ و- 
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 (افريه كَ قِ ى الفَ لَ عَ  ادالرَّ )

تم اسمالسهم وجل وّنا يفدردِّ الوكالء يُ و  ،اتدوّنا يف الفضائي  يردِّ  ،دوّنا على املنابرهذه الكلمة يردِّ 
م  ،لا ال وجود  و لا  هم ال يعلمون أنَّ هذه الكلمة ال أصل   ،اسمع النَّ  ين لكنَّ  ،بركَّ مُ  عانون من اجلهل اليُ إّن 

هبذا  ال توجد عندنا روايةو  ،لا أصل  يعرفون بأنَّ هذه الكلمة ال هم  ،ذلكال أعتقد أنَّ املراجع ال يعلمون 
بأنَّ هذه  تذة يف احلوزة ال يعلمونااألسولكن   ،تُردَّد يف الوسط احلوزوي  و  ،هم يُردِّدوّنا  ومع ذلك ،املعن

ِة الدمن قبل  افرتاءٌ هو هذا  ،لا الكلمة ال وجود   د ردِّ ويُ  ،صريح افرتاءٌ  ،صمةبيت العِ  على أهلِ ينيَِّة املؤسَّس 
يكون هذا الكالم إذا قالُه صائٌم فإنَّه  .!!.افرتاءهو واهلل و  ،هذا ادق قالم الصَّ ة بأنَّ اإلمااحلوزة العلمي   طلبةُ 

 مر ابنُ ينقلها عُ الَّيت الرِّواية ناك هُ  ،هبذا التعبري رواية   ةُ أيَّ  دال توجف ،نا الصَّادقافرتاء على إمامِ إن ه  ،قد أفطر
 نٍ يْ دَ  يْ فِ ة عَ ازَ نَ ا م  مَ ه  ين َ ا بَ نَ ابِ حَ صْ أ نْ ين مِ لَ ج  رَ  نْ اهلل عَ  بدِ ا عَ بَ أَ  لت  أَ سَ -بّي يدي  الَّيت  الكايف وهي يف حنظلة
يف زمن خلفاء بين أو  ، أميةفاء بينيف زمن خل يعين-ةاضَ لى الق  إِ ان وَ طَ لْ لى السُّ ا إِ مَ اكَ حَ تَ اث ف َ يرَ أو مِ 

وَما َيْحك م  َله وت اغ  لى الطَّ م إِ اكَ حَ ما تَ نَّ إِ ل فَ اطِ أو بَ  ق  حَ  يْ م فِ ليهِ إِ  مَ كَ ا حَ ن تَ مَ -قَالَ  ؟كلِ ذَ  لُّ حِ يَ أَ -العباس
أن  يُكف ر -َوَقد َأَمَر اهلل  أْن ي ْكَفَر ِبه ،وتاغ  م الطَّ كِ ح  بِ  ه  ذَ خَ أَ  ه  نَّ أِلَ  َحقًَّا ثَابَِتًا َله َما يأخ ذ  س ْحَتًا وإْن َكانفإنَّ 

هناك  إذا  -{الطَّاغ وِت َوَقْد أ ِمر وْا َأن َيْكف ر وْا ِبهِ  ي رِيد وَن َأن يَ َتَحاَكم وْا ِإَلى}-ىالَ عَ ت َ  ال اهلل  قَ -بالطَّاغوت
إىل يتحاكموا  لم أن   جيوزُ هل ادق اإلمام الصَّ  عمر ابن حنظلة يسأل ، أو مرياثيف دين   ّييعيِّ نازعة بّي شِ مُ 

ا  هوأعطوه حقَّ  لو حكموا حبق  حَّتَّ و  ،ل ال جيوزاإلمام يقو  ؟ّييف دولة األموي  أو ّي ولة العباسي  الُقضاة يف د فإَّنَّ
 ؟إذا   ماذا يصنعانف-؟انعَ ن َ صْ يَ  يفَ كَ فَ -ت  لْ ق   -املال الشَّديد احلُرمةهو الس حت و  ،قد أخذ ُسحتا  يكون 

م ك  نْ ان مِ كَ   نْ لى مَ ان إِ رَ ظ  نْ ي َ -الَ قَ  ؟َفَكيَف َيْصنَ َعان-ق  ْلت  -ويُريدان أن  حُتلَّ هذه املنازعة ،بينهما ُمنازعة
 ه  ت  لْ عَ جَ َقد ي نِّ إِ ًا فَ مَ كَ حَ  هِ وا بِ ضَ رْ ي َ لْ ا ف َ نَ امَ كَ حْ أَ  فَ رَ عَ ا وَ نَ امِ رَ حَ ا وَ نَ لِ ََل ي حَ فِ  رَ ظَ نَ ا وَ نَ يث َ دِ ى حَ وَ د رَ قَ  نْ مَّ مِ 
فَإَذا َحَكم -من عنده ال حبكم   ،أهل البيت حبكمِ  ،ناح ك م حبكمِ -فَإَذا َحَكم ِبح كِمنا ،اً مَ اكِ م حَ يك  لَ عَ 

ا  على الفقيه ليس ردَّ -وَعَليَنا َردّ  فَإنََّما ِاْسَتَخفَّ ِبح ْكِم اهلل-هذا الشِّيعي-يَ ْقَبله  ِمنه ملَ ف َ ِبح كِمنا  علينا وإَّن 
 قيه راد  اد على الف  الرَّ -فقالوا ،حو ُروهاو  ،فوهاحرَّ -بِاهلل ركِ الشِّ  دِّ ى حَ لَ و عَ ه  ى اهلل وَ لَ اد  عَ ا الرَّ ينَ لَ اد  عَ والرَّ -ر د  
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 ،على رسول اهلل افرتاءٌ هو أنَّ هذا إين  أحذر طلبة العلم بو  ،هبذا املعنو ال توجد رواية هبذا اللفظ و  ،على اهلل
ل  ،رسول اهلل ب على رسول اهلل وعلى آلِ هذا كذ ،يامُه باطلصِ  الا أحٌد منكم يف شهر رمضان فإنَّ ذا قوإ

على  الراد  ليس و  ،على اهلل عليهم راد   أنَّ الرادَّ  الصَّادق اإلمامُ  هذا هو كالمُ  ،ي  ُقل اإلمام الصَّادق هذا الكالم
نعم  ؟على اهلل ا  اد عليه راد  يكون الرَّ حَّتَّ  ما شأنهُ  ؟من هو الفقيه ؟هُ ما قدر  ؟ما قيمتهُ ؟من هو الفقيه ،الفقيه

الِل هذا الفقيه فقد من خأهل البيت  قول   ردَّ  ،ردَّ الَّذي وهذا  ،ينقُل حكمهمو  ،همإذا كان الفقيه ينقل حديث  
 رد  ! ال؟اهللعلى  دَّ عليه رُ  دَّ إذا رُ الَّذي من هو هذا الفقيه  ،لى أهل البيت ال بردِِّه على الفقيهردَّ على اهلل بردِّه ع

 فَإنََّما ِاْسَتَخفَّ ِبح ْكِم اهلل نهمِ  له  بَ قْ م ي َ لَ ف َ -حبكم أهل البيت-انَ مِ كْ ح  بِ  مَ كَ ا حَ ذَ إِ فَ -هل البيتعلى أهو 
 لةٌ فتع  مُ  ةٌ هذه بديهي  إذا  -وه و َعَلى َحدِّ الشِّْرِك باهلل ى اهلللَ عَ  ادّ رَّ الا ينَ لَ عَ  اد  والرَّ -على ُحكمنا-وَعَليَنا َردّ 

وال  ،ال توجد رواية هبذا اللفظإذ  ،ب  ّيِّ  واضح وتدليسٌ  حتريفٌ هذا  ،على اهلل على الفقيه راد   الرادَّ أن   جاهزة
وإال   ،لكن ليس املراد هو هذا ،هو هذامن الرواية نعم املراد  يقولونو نعم سريقِّعون  ،املعنرواية هبذا توجد 

ُئ يف طِ لو كان خيحَّتَّ د على الفقيه مبا هو فقيه أنَّ الرَّ  علىاخلاطئة ة ي  البديه  من خالل هذهترتب  ساس النَّ فإن  
نُن نقرتب من وقِت األذاِن  .كذلك  تليس احلقيقةولكن  !!ردَّا  على اهلل يكون الرَّد عليه احلكم ويف الفتوى

 ،عد ّناية الفاصل أكون يف خدمتكمب ، من اإلطالةطويل يف هذه احللقة وأعتذر ابتداء  احلديث و  ،والصَّالة
 .ا  م جدَّ سِ احلديث د  فنتظروين اِ 

يل  بِ السَّ  نَ يْ ق أَ ادِ د صَ عَ  ب َ ق  ادِ صَ ح وَ الِ صَ  عدَ بَ  ح  الِ ين صَ اء  الح سَ نَ ب ْ أَ  ينَ ين أَ الح سَ  ينَ ن  أَ سَ الحَ  ينَ أَ )
 ..(يَّة اهللقِ ا بَ يل يَ بِ السَّ  عدَ بَ 

يف   فيم ا يرتدَُّد على األ لسنةِ المُ لُه قبل فاصل األذاِن والصَّالة وكان الك  كمِ ل أُ الَّذي أعوُد إىل حديثي 
ال يوجد يف ح ديِث أ هل البيت هذه ف ،اءوه  لعاء ش  ذبٌة ص  ا كِ إّنَّ  لتُ وقُ  (قيِه كافراد  على الف  الرَّ ) يينالدِّ  طسالو 

 عن إمامنا الصَّادق ها عمر ابن حنظلةيرويالَّيت  الرِّوايةِ بل املوجود ما جاء يف  ،فاظ وال توجد هذه املعاينلألا
صفحة  ،إيران ،دار اأُلسوة للطباعِة والنَّشر ،هذا هو اجلزء األول من الكايف الشريف ،يف الكايف الشريف

-نِزاٌع يف د ين  أو مرياث االَّلذاِن مها من شيعِة أهل البيت ووقع فيما بينهم-؟َفَكيَف َيْصنَ َعان-ق  ْلت  : 88
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ِمْنك م ِممَّْن َقد َرَوى َحِديثَ َنا َوَنَظَر ِفي َحََللَِنا َوَحَراِمَنا َوَعَرَف َأْحَكاَمَنا فَ ْليَ ْرَضوا  َكان  ى َمنْ يَ ْنظ َران ِإل قَالَ 
 ،همإىل حكمِ هو  ظرُ النف ،ناكمِ حِبُ ح ك م  -فَإَذا َحَكم ِبح كِمنا ،ِبِه َحَكَمًا فَِإنِّي َقد َجَعْلت ه  َعَليك م َحاِكَماً 

فَإَذا َحَكم ِبح كِمنا فَ َلم يَ ْقَبله  ِمنه فَإنََّما ِاْسَتَخفَّ -لهُ  ال قيمة  بذاتِه الفقيه ف ،فقيهإىل ُحكِم ال ظرُ وليس الن
والرَّاد  َعَلينا الرَّاد  َعَلى اهلل  وَعَليَنا رَدّ  فَإنََّما ِاْسَتَخفَّ ِبح ْكِم اهلل-أهل البيت كمِ حبُ ألنَُّه ل يقبل -ِبح ْكِم اهلل

هذا الكالم  ،ال ليس نفس الكالمأقول  ،هو نفس الكالمهذا ل ائقد يقول ق-الشِّرِك بِاهللَوه و َعَلى َحدِّ 
واحلال أنَّ  ،عن اهلل هو ينطقُ  حال   قيه على كلِّ الف   بأنَّ  عطي إياء  تُ الَّيت لة اجلاهزة تعات املفمن البديهي  هو 

يكون يف  يكن أن  و  ،ليس معصوما   الفقيه   فإنَّ  ،يطانينطق عن الشَّ  ينطق عن اهلل ويكن أن   الفقيه يكن أن  
 الفقيه ينقل حديث   إذا كان ، على الفقيهادُ الرَّ أم ا  ،على اهلل على اإلمام املعصوم راد   ادُ الرَّ  .!!.يطانخدمة الش

على  الراد  و  ،الَّذي ردَّ على الفقيه ردَّ على حديِث أهل البيت ،ردَّا  على نفِس الفقيهذلك فليس  البيتِ  أهلِ 
ات من فعالي   زءٌ جُ الكالُم الذي يقولونه هو هذا و  ،باهلل ركِ الشِّ  دِّ على اهلل وهو على ح   اد  البيت هو ر   أهلِ 

 .التصنيم برامجِ 

ماذا قالت  ،خصوصا   ين من الشبابِ عُ ابِ ت  ن ي ُ ِمَّ  ةِ العلمي   احلوزةِ  طلبةِ  نظر   ألفت   هناك مالحظة أريد أن  
َوَنَظَر ِفي َحََللَِنا  ِممَّْن َقد َرَوى َحِديثَ َنا ى َمن َكاَن ِمْنك ميَ ْنظ َران ِإل-قَالَ  ؟َفَكيَف َيْصنَ َعان-ق  ْلت  -؟:الرِّواية

 ُه هذا املنهج  نهجُ م  يكوُن ذي الا  هو ما  مرضي  ك  يكون ح  الَّذي -َوَحَراِمَنا َوَعَرَف َأْحَكاَمَنا فَ ْليَ ْرَضوا ِبِه َحَكَماً 
تدرسون  ؟فإنَّكم حّي تأتون إىل احلوزة ماذا تدرسون ،ذي تدرسونُه يف احلوزةال املنهجِ  بط عكسُ وهو بالضَّ 

 ،البيت أهلِ  حديث   وال تدرسون   إىل األحكامِ  الوصولِ  ة  تدرسون كيفي   تدرسون األحكام ُثَّ و  ،الُفقهاء أقوال  
يكون يف البداية -(ِممَّْن َقد َرَوى َحِديثَ َنا ِمْنك ميَ ْنظ َران ِإَلى َمن َكاَن ): اإلمام هنااملنهج الذي وضعه نما يب

َوَعَرَف )-ناديثِ ح   لِ ال  من خِ  نانا وحرامِ نظ ر  يف حاللِ -(َوَنَظَر ِفي َحََللَِنا َوَحَراِمَنا)-:هدرس  و  وى احلديث  ر  قد
عندكم هو أن ل شيء أو  ف ،ةاحلوزوي  أنتم عليه يف الدراسة الَّذي عكس املنهج هو بالضبط  وهذا -(َأْحَكاَمَنا

: لوب هو هذابينما املنهج املط ،الشريف احلديث وال تدرسون   هافي نتنظرو  ثَّ الفقهاء وفتاويهم  أحكام  وا فتعر 
ل ما أوَّ  طالب احلوزةِ  كم سيكون مجيال  لو أنَّ -َوَعَرَف َأْحَكاَمَنا ،َوَنَظَر ِفي َحََللَِنا َوَحَراِمَنا ،َرَوى َحِديثَ َنا
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 أهلِ  حديث   وال يفظون   العلماءِ  طلبُة احلوزة يفظون أقوال   .أهل البيت فيتعلَّم حديث   الكايف سُ رُ يد ،يدرسُ 
 شحونةِ امل ءِ االعلم أقوال   ويفظون   ،لعون عليهه وال يط  ال يفظون   املعصومُ  احلديثُ  ،البيتِ  أهلِ  حديثُ  ،البيت

 .عليهم أمجعّي هالمُ سو  اهللِ  صلواتُ  العصمةِ  بيتِ  ألهلِ  فاتِ هات واملخالبالرت  

هلل اآية ع املعاصر ل املرجِب قو حبس ،فقد مررنا على حلوم العلماء املسمومة ،الوقفة األولىال زلنا يف 
 ُثَّ  ،عليه هو ذيالنوال ى نفس املعلذين لا والبقيةُ  ،مبا قال با  ركَّ جهال  مُ اجلاهل ِ  صادق الروحاين  مم د د السيِّ 

  !!ى اهللعل اد  ر   على الفقيهِ  الراد   :ادقنا الصَّ ذبة على إمامِ رية والكِ رجعنا إىل هذه الفِ 

هذا  ،يلوسِط الشِّيعايف  رةِ ملنتشا من الثَّقافةِ  أيضا  جزءا  ُيشكِّل  يف حديث  مهم  هناك تدليٌس واضح و 
اً ظَ فِ اه حَ سِ فْ ن َ اً لِ نَ ائِ صَ  ءِ اهَ قَ الف   نْ مِ  انَ كَ   نْ مَ  اأمَّ فَ )، وفيه: ه عليهوسالمُ  اهللِ  صلواتُ  نا العسكري  إمامِ  هو تفسريُ 

َعًا أِلَْمِر َمْوََّله َفِلْلعَ   ملراجُع والفقهاءايتعامل معها هذه الرواية -(ه ي  َقلِّد و مِّ أنْ َواِلِديِنه م َخاِلَفًا ِلَهَواه م ِطي ْ
انون من اجلهل عال ويُ ُجهَّ  ء هؤالءطباغون واخلُ الوكالء واملبلِّ و  الطلبة ،ةالعلمي   احةِ بنحوين من التدليس يف الس  

ِمن  فَأمَّا َمن َكانَ -:طرلس  ط هذا اق  ع ف   راجِ م   ن المِ  مواعلَّ م ت  ألّنَّ  ،ا  دَّ جِ  ويلةٌ ط  الرِّواية  ون أنَّ فب وال يعر كَّ  ُمر ال
َعًا أِلَمْ ه م طِ َواًا ِلهَ الف َقَهاِء َصائَِنًا لِنَ ْفِسه َحاِفظًَا ِلِديِنه م َخاِلفَ  ل التدليس األوَّ - أْن ي  َقلِّد وهَمْوََّله َفِلْلَعَوامِّ ِر ي ْ

ا يف تعندهم  ضعيفةٌ الرِّواية هذه هو أن  لماء العُ  يقوم بهِ الَّذي  إلمام اوتفسرُي  ،كريام العسفسرِي اإلمألّنَّ
 سبِ وحب الق ِذرم ذا العلواعِد هقحبسِب جس املشئوم املسموم القذر النَّ الرِّج ال قواعد علم  حبسبِ  العسكري  

تفسرُي إمامنا  يكونُ ارات ذ  لك الق  تِ  لِّ كُ   حبسبِ  ،أهل البيت حديثِ  ون علىجالي  ها علماؤنا الرِ يلقيالَّيت قذاراتِه 
ثله فضال  عن مِ  ب  يكتُ  أن   ق  قِّ مُ لِ  عا ل  مقامُ بأنَّه جي   دنا اخلوئيكما قال سيِّ   ،ا  موضوع تفسريا   العسكري  

م حّي هُ نظرهم ولكن َّ ب عيفةُ ض ايةُ الرِّو وهذه  لقون بقذارِتم على تفسرِي إمامنا العسكري  فُهم يُ  .؟!.اإلمام
م قليد على الت يعة هل من دليل  الشِّ  تسألُ  حّي ،لونسأ  يُ  لُك روايٌة ألنَّنا اللك  ذ !!وايةالرِّ ذه ون هدُ يُورِ فإّن   َّن 

هذه  إالَّ  الفقهاءِ  قليدِ بت ريحٌ يها تصف لك رواية  ال َّن   ،وايةرِّ هذه ال إالَّ  ءها الفققليدِ ث عن ت  تتحدَّ واحدة 
  .(فَِلْلَعَوامِّ أْن ي  َقلِّد وه):الرِّواية



  1ة جافة الشيعيّ ة في ساحة الثقافيّ استكش جولة  ( 52الحلقة )-لكتاب الناطق / للشيخ الِغّزيا-3 الجزء –ملّف الكتاب والعترة 
 

- 25 - 

 

ة والتخيري إىل ن حالة اإلباحمقلوّنا فين-(هْلَعَوامِّ أْن ي  َقلِّد و َعَلى اف َ ): يقولونحّي وهناك حتريٌف آخر 
د من العلماء  كن هناك العديل-وهَقلِّد  ي   َفِلْلَعَوامِّ أْن -املصدرالنَّص األصلي املوجود يف بينما  ،حالة الوجوب

 أن   امِّ و  ى الع  ل  ع  ف   )املنابر  ون علىدُ ردِّ طباء يفة والكثري من اخلُ مرَّ  خ  س  نُ  ا اعتمدوا علىكتبوا يف كتبهم ورمبَّ 
 ا  ليس مقصود يسُ كون هذا التدليقد -وهلِّد  ي  قَ َفِلْلَعَوامِّ أْن -، بل هي هكذاليست كذلك الرِّوايةُ  !!(وهدُ لِّ ق  ي ُ 

روّنا بّي هم ينشولكنَّ  لماءلعُ عند ا ةٌ ضعيف وايةُ الر  ،مقصودفهو لكن التدليس األو ل  ،حبسِب احلال ولكنَُّه واقعٌ 
ا!! اسالنَّ   ملصلحة  يريدوّن 

 اَن ِمنكَ فَأمَّا َمن  -اسلنَّ هم يذكرون لف ،وب رتُه طُع احلديثهو ق   األكثر خطورة  و  اآلخرالتدليس و 
َعًا أِلَمْ ه م طِ َواالف َقَهاِء َصائَِنًا لِنَ ْفِسه َحاِفظًَا ِلِديِنه م َخاِلَفًا ِلهَ  هذا ويذكرون - أْن ي  َقلِّد وهِر َمْوََّله فَِلْلَعَوامِّ ي ْ

ها سُ يقد   الَّيتألمساء االن من ن وفوفال العلماءِ  وعن كراماتِ  ةِ املرجعي   ةِ يَّ احلديث عن أمه الكالم يف سياقِ 
فحينما -(مه  يعَ مِ جَ  ة ََّل عَ ي ْ شِّ لااء هَ قَ ض ف   عْ  ب َ َّلَّ ون إِ ك   يَ ََّل  كَ لِ ذَ وَ )-وهو ة احلديثبقيَّ  سون  ويعلِ  ،اسالنَّ 

 ءِ المللع ح  يدياق م سِ يف لكالممن ا األو لِ  سمِ القِ بفقط  يكتفونا ُمتعمِّدين و ال يذكروّن  و  يعلسون هذه الفقرة
فون هبذه متَّصِ  قهاءِ فُ لا يع  مجأنَّ و  املراجعِ  أنَّ مجيع  ب سيقتنعُ  ؟يتلق  مُ  إىل ذهن ال ينتقلُ ماذا ف ،واملراجع

ذه هبيتَِّصفون ذين هم ال لشيعةِ لبأن  الِقلَّة من مراجِع التقليِد  الصَّادق يقول بينما اإلمامُ  ،األوصاف
ثنا دِّ يُ  ذلك بعد ُثَّ -مه  يعَ مِ  جَ ََّل  ةعَ ي ْ شِّ اء الهَ قَ ف    ضعْ  ب َ َّلَّ ون إِ ك   يَ ََّل  كَ لِ ذَ وَ وه د  لِّ قَ ي    أنْ  امِّ وَ عَ لْ لِ فَ -األوصاف

ون  الحظت ،لتفصيلواية باذه الرِّ سنأيت على هو  ،ِشمر وحرملةالمن  أسوأُ هم  كبري من مراجع التقليد دد  ن ع  ع  
  !؟كم نوع من أنواع التدليس

 إذا   لم فنقولُ  ، الناسبّينشروّنا ضعيفة ويالرِّواية أن  هم يعتقدون -لاألوَّ  سالتدلي
ابدون تقكنتم تع  !؟لماذا تنشروّنا بّي الشيعةفضعيفة  أّنَّ

  َّا ضعيفة يف نظرِهم ، حينما يُورُِدون الرِّوايةُث يسا  لدم تواالع   ّي  ا ب  ّن  و ر نشوي ،مع أّنَّ
م    !؟الرِّوايةون عملاذا تقط  ونسأُل  !!عوّنايقط  فإّن 
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 ف  حُترَّ لك  حّي  وذ ،هكذا يبدو ،مقصودا   ال يكون وقد الثالث دليس تفضال  عن ال
ال يف هَّ خطباء جُ هم و قلها اخلطباء ين ،(وهلِّدفعلى الع وام أن  يُقفتصري )-َفِلْلَعَوامِّ أْن ي  َقلِّد وه-عبارة

ث  على تُ ب  ان ألحيأو يف بعض ا ،فهاتتلق   ساا هكذا على املنابر والنوّنان ينقلأغلب األحي
ا  ون شيئ يعرفال ،غلباأل ُجهَّال يف األعم  هم ن على الفضائيات أيضا  ال ُمشرفو و  ،اتالفضائي  

 !!ةيغ  يف بعض األحيان هبذه الصِ  ون احلديث  فينشر 

 ناهبا علماؤ  جاء   الَّيت ريةِ الفِ  لماء املسموم وبّيحلِم العُ بّي لنا فيها تنقَّ  ،الوقفة األوىلهي هذه 
 انتقلنا ُثَّ  ،خطباِئكمو لماِئكم لعنيئا  وهأي ها الشيعُة  افعي  الشوهنيئا  لكم ب ،افعي  الش  خطباؤنا من ابن عساكر و 

س دلَّ الَّذي  ديثإىل هذا احل انُثَّ انتقل ،(اُد على الفقيه كافرالرَّ وهي ) ادقِ  الص  الكذبة والفرية على اإلمامِ  إىل
 ما دل سوا!! ثوناملتحدِّ و  واخلطباءُ  عُ املراجِ و  لماءُ العُ  فيه

أيضا   الوقفةُ ه وهذ ،يعيَّةلشِ  ااف ةِ ق  لث   استكشافية يف ساحة نُن ال زلنا يف هذه اجلولة االِ : الوقفة  الثانية
 :صور ةُ دَّ عِ و  ُة لقطات  دَّ فيها عِ 

   (الِعمامة): األولى الصورة. 

 رسولِ  امةُ م  ا عِ قالوا إّنَّ ما ذكروها  إذاالَّيت ون املعممَّ  ،خطباؤناو ؤنا اعلمو نا يلبسها مراجعُ الَّيت الِعمامُة 
 ،رآن الكرميلنرجع إىل القُ  ،لكم ذلك تُ ثبِ وسأُ  اهللِ  رسولِ  ما هي بعمامةِ  فواهللِ  ،ريٌة أخرىذبٌة وفِ وهي كِ اهلل 

 م.كُ ج  خرِ ولن أُ  من هذا الوادي أخرج   لن   ،أبدا   كم من هذا الواديخرج  أُ  رتة ولن  والعِ  الكتابُ إىل نا نن مرد  
ك ل  اسْ فَ -الء الناسلك هبؤ  ال شأن  -ي كلِّ وادٍ ت فِ كَ لَ سَ  سا رَأيَت النَّ نْ ار إِ مَّ عَ  ايَ : ارلعم   يقولنبي نا )ص( 

لن أخرج بتوفيق إمام زماين من  ،وادي علي  هو وادي الكتاب والعرتة-ليّ عَ  يهِ ك فِ ل  سْ يَ ي الَّذِ ي ادِ ي الوَ فِ 
ا أمَّ  ،آل علي  ومن هذا الوادي من وادي علي  و  يف هذا الواديهو احلديث  كل    ،هذا الوادي ولن  ُأخرج ُكم

آل   حّي نذهب إىل سورةِ يف الكتاب الكرمي ،يل بهِ  ال شأن  و  ،ُه منُذ زمن  بعيد قد هجرتُ وادي األصنام فإينِّ 
وك م مِّن فَ ْورِِهْم َه َذا ي ْمِددْك ْم بَ َلى ِإن َتْصِبر وْا َوتَ ت َّق وْا َويَْأت  }: ةائوالعشرين بعد املاخلامسة  اآليةِ  عمران وإىل
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 يومُ و الفرقان  يومُ هو بدر  ويومُ  ،بدر يف أجواءِ هو احلديث -{رَبُّك م ِبَخْمَسِة آَّلٍف مَِّن اْلَمآلِئَكِة م َسوِِّمينَ 
مون من املسوِّ  املالئكةُ و  ؟مّيما معن مسوِّ -ي ْمِددْك ْم رَبُّك م ِبَخْمَسِة آَّلٍف مَِّن اْلَمآلِئَكِة م َسوِِّمينَ -:احلق  
)ي ا م نُصوُر املؤمنّي يف بدر  عارُ ولذا كان شِ  ،هم منصورنصرة رسول اهلل يقودُ لُ نزلوا ِ الَّذين  م املالئكةُ إّنَّ  ؟هم

اإلمام  رون ظهور  ينتظ ،سّيضريح احلُ ب يف ونالَّذين وهم  ،مّيمنصور هو قائد املالئكة املسوَّ ف (،أ ِمت
 منصوُر هذا كيف نزل   (،ي ا م نُصوُر أ ِمت) الظهورعند  أيضا   عاراتِ من الشِ فلذا  ،ه عليهوسالمُ  اهللِ  صلواتُ 

اِئم البيضاءة معه يلرأى املسلمون منصور واملالئك ؟وكيف رآه املسلمون اِئم بيضا ،بسون الع م   لكل  منهاء ع م 
 ،ائيل ينظرها لعلي  يف بدر وجرب شد  لقد و  ،اهللرسول هو  هبذه الكيفي ةل من شدَّها أوَّ  امةُ م  وهذه العِ  ،ذؤابتان

اِئمبتلك ال فنزلت املالئكةُ  ،نطلق إىل املالئكةِ ِعمامة  ك عمامة رسول اهلل، وا جربائيل شدَّ و   فاملالئكةُ  ،ع م 
الع م اِئم هبذه يب املسلمّي أن  يعتم وا بُثَّ أمر  النَّ  ،مامة رسول اهللبعِ  وامتعمَّ الَّذين ة هم املالئكن مو املسوِّ 

ما   ،هاتعرفُ  تكن العربُ  ل ذلك الوقت هكذا بذؤابتّي وهي عمامةٌ نذ رسول اهلل مُ  وبدأت ِعمامةُ  ،الطريقة
اِئم ذوهي  ،ع م اِئموع من الهذا النَّ  العرب تعرفُ  كانت جان من طرفان خيرُ  ،يعين لا طرفان ،ات ذؤابتّيو ع م 
ويف  ،لُه على صدرهسدِ وطرٌف يُ  ،تيه على ظهرهيب بّي دفَّ النَّ  سدلهُ يُ  طرفٌ  ،أسالرَّ  من خلف ،امةالِعم   خلفِ 

 .عمامتهب قهُ علِّ فيُ  بعض األحيان يرفعهُ 

 فلعمامة الرسول صورتان- 
ه تيبّي دفَّ  بة  ذؤا لُ ُيسدِ ف ،تارة  يلبسها هبذه الطريقة ،ِعمامٌة على الرأس لا ذؤابتان -

  .على صدره وذؤابة  
 كها يفبُ فعها فيشير انية لثَّ بة اوالذؤا ،سدلة  تيه مُ بّي دفَّ  ذؤابة  ويف بعض األحيان جيعل  -

 اه الثاين من طرفِ جتِّ ك باالِ ن  لوي احل  ه ي  نَّ تِه أي أام  م  عُه بِ فس  ن   كُ نِّ ُي   ،ى بالتحنيكسمَّ ما يُ وهو العمامة 
  .امةم  العِ 

عال  من  على رأسِ  ةِ يَّ نالدياملؤسَّس ِة امة يف م  العِ  كهذهِ   امة  م  م عِ رأيتُ فهل  ،رسول اهلل ةُ ام  م  عِ هي هذه 
نقول سيقول كونُنا عن هذا األمر،  الوسط احلوزوي   من داخل هاس سألت! سيقول قائل لو مسعين والنَّ ؟ناعلمائِ 
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عن هذا الِقماش الَّذي نشرتيه من ذلك   قطعا  نن ال نقولوإالَّ  ،ةرمزيَّ فهذه قضي ة مامة رسول اهلل ا عِ إّنَّ 
أنا  .ال يشيع ل يَّ فا أمَّ  ،كتشي وراء  يت ال احلمريِ  فوفِ يشي على صُ  هذا الكالم يكن أن  واقول له  .السوق

وغري  ،الوايل وهو مصنوع يف الند ه من نوع لون من ال ُمعمَّمّي يشرتوناملتمو   ،ماش الِعمامةأعرف أنَّ قِ 
من امللمل  لعمائم إمَّا من الوايل الندي أوفا ،لصّيامللمل وهو مصنوع يف ا ه من نوع لّي يشرتوناملتموِّ 

ا  ،ث عنهاتتحدَّ الَّيت ة الرمزيَّ  ولكن هذه ،أعرفه انهذا أ ،الصيين فلماذا  ،ي  ماد   متشكِّلة بشيء  فيزيائي  فإّن 
ا رمزا  جتعلوّن   ُثَّ  ،اهلل امة رسولِ م  عِ لِ  الطبيعي   التشكيل الفيزيائي   بطريقة  خُتالفُ  ُتشكِّلون هذا الشيء الفيزيائي  

 .شيئا  فشيئا   ذلك ستتضح يف ّناية احلديث وسآيت على بيانِ إهانٌة  ! وقولكم هذا فيه؟لرسول اهلل

 ،بريوت ،وعاتللمطبف تعار ار الد   ،ايفادس من الك  زء السَّ هذا هو اجلُ  ،إىل الكايف الشريف بُ هذأ
يف وصف -{َسوِِّمينَ م  }-لَّ جَ وَ  زَّ اهلل عَ  ولِ قَ  يْ ر فِ عفَ جَ  ى ابنِ وسَ نا م  امِ مَ ن إِ عَ )--474صفحة  ،لبنان

على أي -يِن َيَديهِمن بَ  هالَ دَ سَ  فَ اهلل ول  س  رَ  مَّ تَ عْ اِ َعَماِئم قال ال-مّي يعين لم عالمات خاصةمسو  ، ةاملالئك
ن مِ ه وَ يِ دَ يَ  ينِ ن بَ ها مِ لَ دَ سَ فَ -اذ  ك  ه   ول اهللسُ ى ر  أ  ا ر  مَّ ل  -يلرائِ بَ جَ  مَّ تَ عْ اَ وَ  ف ََّتينوِمن َخلِفِه بَيَن الدَ -:ص درهِ 

 .(هفِ لْ خَ 

وم ة يَ لَ رسَ م  يض الْ م البِ ائِ مَ العَ  ةِ كَ ئِ ََل مَ ى الْ لَ ت عَ انَ كَ -:إمامنا الباقر--فرعَ ن أبي جَ عَ  ،رابِ ن جَ عَ  
 .رهم وعلى صدورهمو لة يعين على ظهرس  مُ -ردَ بَ 

ع ربَ أَ  رَ دْ قَ  هفِ لْ ن خَ ا مِ هَ رَ صَّ قَ وَ  هيِ دَ يَ  نِ يْ ن ب َ ا مِ هلَ دَ سَ ه فَ دِ يَ بِ  اً يَّ لِ اهلل عَ  ول  س  رَ  مَ مَّ عَ : قادِ عن إمامنا الص  
رُه كرَّ   لملعاهذا -ةكَ َلئِ مَ ان  الْ يجَ ا تِ ذَ كَ هَ -الَ مَّ قَ ث   ،لَأْقِبل فَأقْ بَ -ث مَّ قَالَ  ،َأْدِبر فَأْدَبر-ث مَّ قَالَ ع ابِ صَ أَ 

بن عبد ود العامري ؤمنّي إىل اامل مريُ أبرز  امَّ ل   ،ويف األحزاِب أيضا   ،قام بهِ  يف بدر   ،رسول اهلل مع أمري املؤمنّي
وعلى  صدرهِ ا على لأسد  و  هتِ ام  م  عِ بِ  هُ م  مَّ ع   دق  ف    (هك لِّ   ركِ شّ للى اه إِ لُّ ك    مان  يَ الِ  رزَ بَ )-امته حّي قالم  عِ بِ  هُ م  عمَّ 

اِئمُ تلك هي  ،ظهره اِئم و  ،دمَّ وآل ُم   د  مَّ ُم   ع م   .وآل علي   علي  ع م 
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ه مامة هبذس العِ بهو ل   اهلل سول  ر أن  الحظون تُ  ،األمر نفس   علي  مع ول اهلل سُ ر  كرَّر يف يوم الغدير  و 
 ،ةلقضية مهمَّ ذا  اإ ،اهلل رسول ل  نعوا مثنزلوا يف بدر صذين الالئكة وامل ،ها رآه صنع مثل  مَّ وجربائيل ل   ،الطريقة

ا ّنَّ ويقال إ رخرى بشكل  آخمامة أعِ  ع  صن  تُ  وز أن  وال جي ،هاها وال جتوز خمالفتُ تركُ ة ال جيوز ذه األمهيَّ هبقضية و 
 اليئة بنفسِ  ئيل اعتمَّ اجرب و  ،نةة معيَّ رسول اهلل عمامتُه لا هيئ ،هذا افرتاء على رسول اهلل ،رسول اهلل ِعمامةُ 

اِئملافس هذه بسون نيل اآلن سّياحلُ قرِب رون عند ظِ نت  مُ  وال در  لون يف ب  ازِ النَّ  ملالئكةُ وا سول اهلل عمَّم عليَّا  ور  ،ع م 
وم يويف  ،لطريقةبنفس ا هُ م  عمَّ  ويف يوم األحزاب ،يوم الفرقانهو يوم بدر و  ،هذه الطريقة يف يوم بدر بنفسِ 
 لتُ نق ذيال أنت   ما تقولكال   ،ة رسول اهللرمزيَّ هي هذه  !ة وداللةامة من رمزي  م  إذا  كم لذه العِ  ،الغدير

  .وحتد ثت  عن رمزي ة  هي من ُصنِع الناس قليل ك قبل  قول  

وم اهلل يَ  ل  و س  رَ  ثَ عَ ب َ  :لوسائلا ابِ تث من كالِ د الث  اجمللَّ هذا هو  ،يف الوسائل الرِّوايةُ يف يوم الغدير و 
يوم -ةكَ ئِ ََل مَ الْ ن بِ يح نَ  ومَ ي يَ بِّ ي رَ نِ دَ يَّ ذا أَ كَ ال هَ قَ ه وَ يفَ تِ كَ   ينَ ة بَ امَ مَ العِ  لَ دَ سْ أَ وَ  ه  مَ مَّ عَ ف َ  ليّ ى عَ لإِ  مّ ير خ  دِ غَ 

 َكةَيوَم ح َنين بِاْلَمََلئِ  َدِني رَبِّيأَيَّ  َكذاَوقَال هَ -:نزلوا ُمعمَّمّي هبذه الطريقة ،ُحنّي أيضا  املالئكة حّي نزلوا
يعين -ينكِ ِر شْ م  الْ  ينَ بَ وَ  ينَ مِ لِ سْ م  الْ  ينَ بَ ْجز  َك حَ َوَذلِ -النَّيب يقول-ز  جْ حَ  كَ لِ ذَ وَ َعَماِئم وا الل  دَ سْ د أقَ مين وَ مَّ عَ م  

 .املسلم من غريِ  لم  ييِّز املس و فاصلٌ م هُ ائِ م  هذا النوع من الع  

يََّدِني َكِتَفيه وقَاَل َهَكَذا أَ   َدَلها بَينَ ًة سَ َمامَ  عِ مّ ير خ  دِ وم غَ اً يَ يَّ لِ اهلل عَ  ول  س  رَ  مَ مَّ عَ : ويف حديث آخر
ى ادَ عَ ه وَ اََّل وَ  نمَ  هلل  ا الىَ ه وَ وََّل ا مَ ذَ هَ ه ف َ وََّل مَ  ت  نْ ك    نْ س مَ انَّ ا الهَ ي ُّ ا أَ يَ  ث مَّ َأَخَذ بَ َيَدِه فَ َقالَ  ،رَبِّي بِالَمََلِئكة

لا يسدُ  ذؤابةٌ  ،بتانمامة لا ذؤاعِ  ،اهلل ا رسولهب م  عمَّ تالَّيت عن نفس الطريقة  ثُ تتحدَّ  الرِّوايةُ -اهادَ ن عَ مَ  اهلل  
 .ه وسل مليه وآل عصلَّى اهلل اهللِ  رسولِ  تلك هي عمامةُ  ،هلا على صدرِ يسدُ  على ظهرِه وذؤابةٌ 

ي يصلِّ  ا أن  ض  الرِ  اإلمامِ  من ها حّي طلب املأمونُ س  يلب   ضا أن  نا الرِّ مُ امشرتط إمامة اِ العِ هذه نفس و 
طويلة الرِّواية -ونم  أْ مَ الْ  رَّ صَ ِحيَن أَ : اض  باب مولد اإلمام الرِ  ،لزء األو  اجلُ  ،تاُب الكايفوهذا هو كِ  ،يدالعِ  الة  ص  
 ني مِ نِ تَ يفَ عْ أَ  نْ إِ  يننِ ؤمِ م  الْ  يرَ مِ ا أَ يَ  الَ قَ  ،اضَ على إمامنا الرِّ  ِحيَن َأَصرَّ اْلَمْأم ون-احلاجة موطن    منهاخذُ آ

الة كما إىل الصَّ  جُ أخرُ -َذِلك فَ ه و َأَحبُّ ِإّليَّ وإْن َلْم ت  ْعِفني َخَرجت  َكَما َخَرج َرس ول  اهلل وَأمير  المؤمنين
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 س  فلمَّا طََلَعت الَشم-ةواي  إىل أن  تقول الرِ -تئْ شِ  يفَ ج كَ ر  خْ ون أ  أم  مَ الْ  الَ قَ ف َ -خرج رسول اهلل وأمري املؤمنّي
َها ًا فَ رَ ى طَ لقَ أَ  طنٍ ق   نْ اء مِ يضَ بَ  ةٍ امَ مَ عِ بِ  مَ مَّ عَ ت َ وَ  قَام فَاْغَتَسل مَّ ث   ،رمَّ شَ تَ وَ  يهِ فَ ت ْ كَ   ينَ ًا بَ فَ رَ طَ رِه وَ دْ ى صَ لَ عَ ِمن ْ

هي هذه و  ،نامُ عمائهي فهذه إذا   .ذه الطريقةهب موا العمائِ شد  -لتعَ ا ف َ مَ ثلَ وا مِ ل  عَ ف ْ يه اِ الِ وَ مَ  يعِ مِ جَ لِ  الَ قَ 
مثل هذه يف زماننا ال توجد  ،ةيف هذه القضيَّ  ة  ال تقيَّ ف ،أن  يتحجَّج بالتقيَّة أحدٌ أراد  إذا و  ،رسول اهلل مامةُ عِ 
 اليت هي ،ع م اِئممن هذه ال سخرُ أحدا  ي   ال أعتقد أنَّ فخرين اآل ج بسخريةِ يتحجَّ  أن   أحدٌ أراد  إذا و  ،ةتقيَّ ال

 .سل مو ى اهلل عليه وآله ة رسول اهلل صلَّ امِعم  على غراِر 

ل يفعل جربائي ،هبا در يعتم  ب يف رسول اهلل ،ةاملهمَّ  املواقفِ كيف  أن  هذِه العمامة  تظهُر يف ظون  تالح
 اإلمامِ  ار  عين أنَّ أنصهذا ي ،يءالش   لإلمام احُلجَّة يعملون نفسن وال ُمنتظرو ن يف بدر املالئكة الناصرو  ،مثله

مت تعمَّ  يتة الَّ بنفس الطريق يف بدر ملسلمونام مَّ ا تع  مثلم   ،يتعمَُّمونالع م اِئم حّي هذه  ون نفس  سُ يلب  احُلجَّة س  
م أيضا  ا اإلمفأنصارُ  ،ل اهللة رسو وجربائيل تعمَّم على طريق ،وهم تعمَّموا على طريقة جربائيل ،هبا املالئكة

ا ينيةدِ ال سةُ ملؤسَّ قول أال تقول اأال ت ،ع م اِئمموا هبذه الون إىل املالئكة وقد تعمَّ ر ظسين تنوب عن اإلمام  بأّنَّ
سنقرأ  ؟هاسِ على البِ  ريٌ كب  أثريٌ لا تز ! أليس هذه الرمو ؟ِعمامة اإلمام احُلجَّة لماذا ال تلبسُ ف إذا   احُلجَّة؟

 ؟ماذا تقول الرواياتف ،الروايات

ا نَ امِ مَ ن إِ عَ  :لعشرونادس والسَّ اب االب   ،ثالِ الثَّ  دهذا هو كتاب الوسائل اجملل   ،ادقعن إمامنا الصَّ 
 .هسَ فْ  ن َ َّلَّ إِ  نَّ ومَ ل   ي َ ََل فَ  ه  لَ  ءَ اوَ  دَ ََّل  اء  دَ  ه  ابَ صَ أَ ك فَ نِّ حَ م ي  لَ وَ  مَ مَّ عَ ن ت َ مَ : قادِ الصَّ 

 َفََل  م  َّل َدَواَء َله   لَ أَصابَه  أَ ِكه فَ  َحنَ فَ َلم ي ِدر الِعَمامة َتحتَ -ادقالصَّ  اإلمامأيضا  عن -َمن ِاعَتمَّ 
 .يَ ل وَمنَّ إَّلَّ نَ ْفَسه

أنَّ النَّيب  بكما قُلت -هكِ نَ حَ  ة َتَحتامَ مَ ر العِ دِ م ي  لَ ف َ  رٍ فَ ي سَ فِ  جَ رَ خَ  نْ مَ : أيضا  عن إمامنا الصَّادق
ُيسدل الذؤابة  ومرَّة   ،على صدره ةابة الثانيمرَّة  بأن  ُيسِدل الذؤابة األوىل على ظهره والذؤ  كان يلبس الِعمامة  

َمْن َخَرَج ِفي َسَفٍر -اإلمام يشري إىل هذا ،امةم  ها بالعِ قُ يرفعها ويعلِّ أي  ،على ظهرِه والذؤابة الثَّانية ُينِّك هبا
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 لضرورة أن  يس بااء ل  هذا الدَّ -ََّل َدَواَء َله  َفََل يَ ل وَمنَّ ِإَّلَّ نَ ْفَسه فََأَصابَه  َداء   فَ َلم ي ِدر الِعَماَمة َتَحت َحَنِكه
داءا  ُيصيُب أو  ،داءا  عقليا  أو  ،ا  داءا  نفسي  أو  ،داءا  معنويا  أو  ،ا  داء  روحي   قد يكون ،ا  جسدي   يكون داء  

قله ال يعود إليه زٌء من ع  جُ  ذهب  أنَّ اإلنسان إذ أذنب ذنبا   ،اياتو  مثل ما عندنا يف الرِ  ،اإلنسان يف بصريتهِ 
أي  داء  هذا الَّذي ال  ،ه ُيصاب بداء  ال دواء لهُ  بعم ة رسول اهلل فإنَّ فإذا ل يعتم   ،هو ال يشعر بذلكو  ،أبدا  

 ين أحييتُ بأنَّ  يف حلقة يوم أمس حّي قال عيسى ابن مرمياحل م ق الَّذي مرَّ الكالُم عنه هو هذا  ؟دواء لهُ 
هذا هو  ،األمحق ال دواء لهُ ف ،األمحقدواِء ين عجزت عن لكنَّ و برص ذوم واألواجمل األعمى املوتى وأشفيتُ 

ب اجلهل سبِّ اهلل تُ  ة رسولِ مَّ عِ ك  هي   تليسالَّيت  الِعمَّةُ فهذه  ،اجلهُل ال ُمركَّبوهو  ،الدَّاء الَّذي ال دواء لهُ 
كال  بل !  ؟يكذبون ةُ هل األئمَّ ف ،ةهذا كالم األئمَّ  ،أنا أحاديثيبما هي و هذه أحاديث أهل البيت  ،بركَّ مُ  ال

 دَ بَ د عَ قَ ان ف َ طَ يْ ن الشَّ عَ  ق  طِ نْ ي َ  ق  اطِ النَّ  انَ كَ   إنْ فَ َمن ِاْسَتَمَع ِإَلى نَاِطٍق فقد َعَبَده ): محاين  املنطُق الر  هذا هو 
عبدا   وصرت   ق  ادِ أطعت الص   قد فإنَّك قِ ادِ الص   قولُ هو هذا -قادِ ن الصَّ ق  عَ طِ نْ ي َ  ق  اطِ النَّ  انَ كَ   نْ ان وإِ يطَ الشَّ 

 .له

م ين ِفي الَعَمائِ كِ ِر شْ م   لا ينَ بَ ا وَ نَ ين َ بَ  رق  لفَ ا: الاهلل قَ  ولَ س  نَّ رَ يه أَ بِ ن أَ عَ  ،مَّدً م حَ  ابنِ ر عفَ ن جَ عَ 
 العمائمُ هبا س ب  يت تُلطريقة النفس الببسها تل هاولكنَّ  ،ألنَّ العرب كانت تلبُس العمائم- بِالَعَماِئماء  حَ تِ لْ ال

اِئم ا أمَّ  ،يف املؤسَّسة الدينيةاآلن  رِِكين ِفي الَعَماِئم يَن ال م شْ ا َوبَ بَينَ نَ  الَفرق  -بيت فلها ذؤابتانلأهل اع م 
أن يفعلوا   يف بدر املسلمّي يأمرُ مامة و  العيلبسُ رسول اهلل  ،كثرة  ب دُ وهذا الكالم يرتدَّ -الْلِتَحاء  بِالَعَماِئم

يف عيِد و  ،ابوم األحز يف يكذا وه ،الشكل ذلكم بتعمَّ تة املالئكو  ،هكذا املؤمنّي مري  م أ  عمِّ يُ و  ،كفعِله
 خرج رسول اهلل امكالصَّالة   رج إىل خيأن   على املأمون ضا يشرتطُ إمامنا الرِّ و  ،هبا ة يعتم  جَّ اإلمام احلُ و  ،الغدير
 ..ن ذلكمأبعد  ذهُب إىلتالقضية وهذه  ،يفعلوا كما فعلأن  املؤمنّي ويأمر النَّاس من حولِه  وأمريُ 

من ف ،ابذاهٌب إىل قربِه إىل الرت   تُ ملي  او  ت  ن املي  كفِّ اآلن نُن نُ  ،املوت حّيِ إىل ة تذهب القضي  هذه 
ى قَ لْ ي    مَّ ير ث  دوِ التَ ِه بِ أسِ ى رَ لَ ى عَ نَ ة في ث ْ امَ الِعمَ  ط  سَ ذ  وَ ؤخَ ي   مَّم  ي  عَ  مَّ ث  -يف التكفّيِ واملستحباِت  اآلدابِ  مجلةِ 

 ،هذا عند املوت ،ؤابة اليسرى والذؤابة اليمنذال-األَْيَمن َعَلى األَْيَسر واألْيَسر َعَلى األَْيَمن قالشِّ  ل  ضْ فَ 
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هذه  ،إىل املوت وهم يلبسون هذه الِعمامةأن يذهبوا هم يعتِ يعين أنَّ األِئمَّة يريدون من الَّذين يتعمَّمون من شِ 
د الثاين هذا هو اجمللَّ  بعد موته.حَّتَّ م هبا يتعم   ان أن  سنمن اإل بُ يُطل  يت هي الهذه  ،رسول اهلل امةُ م  عِ هي 

موجودة عندي يف هذا  ،هذه الرِّوايات موجودة يف الكايف ،والرِّواية منقولة عن الكايف ،من وسائل الشيعة
دِوير ث مَّ ي  ْلَقى َعَلى رَأِسِه بِالتَ  ث مَّ ي  َعمَّم ي ؤَخذ  َوَسط  الِعَماَمة في ثْ َنى: الوسائل ها من كتابِ ين أقرألكنَّ  ،داجمللَّ 

ث مَّ ي َمدُّ َعَلى  َعَلى األَْيَمن-الذؤابة اليسرى-َعَلى األَْيَسر واألْيَسر-يعين الذؤابة الُيمن-ق األَْيَمنَفْضل  الشِّ 
 .َصدره

ن ه وَاْطِرح َطَرفَيَها مِ رَأسِ ًة َعَلى ثِنيَّ ها مَ فَانشر و  ةً امَ مَ عِ -قادِ عن إمامنا الص  -واذ  خ   مَّ ث  : يف رواية ثانية
ُيستحب  يف  ،ن  يوتإنسا من أيِّ حَّتَّ مطلوبة يعين هذه العمامة  ،يهاتيعين ذؤاب ،اطرح طرفيها--َخلِفه

ن عن اإلمام الك مبن ينوبو بوما ! ؟ةمَّ بزعماء األُ  أن  يُعمَّم هبذه الطريقة فما بالك باألحياء! وما بالك تكفينهِ 
 !؟األمر مطلوٌب منهم ويُراد منهم أليس املفروض أنَّ هذا !؟ةاحلجَّ 

 ،لفقيها هذا هو كتابُ -نه م عَ وَسِمعت  َمَشاِيَخنا َرضَي اهلل: ماذا يقول ،هذا من ال يضرُه الفقيه
ل من  اجلزء األو   ،املقدسة مق ،شر اإلسالمي  سة الن  مؤسَّ  ،265صفحة  ،من ال يضرُه الفقيه ،اجلزء األو ل

يف  ةُ الال جتوز الصَّ -ةيَّ قِ ابِ ي الطَ فِ  ة  ََل الصَّ  وزج   تَ ون ََّل ل  و ق  ي َ َعنه م  وَسِمعت  َمَشاِيَخنا َرضَي اهلل  -الفقيهكتاِب 
كان ذي  الهو هذا أن  عين ي ،381 سنة تويف الصدوق وقد ،ة يف عصرهيع  ينقل عن فقهاء الشِ هو  ،ةيالطابق

ي فِ  ة  ََل الصَّ  وزَّل َتج ،وزج   تَ ََّل  ونل  و ق  ي َ وَسِمعت  َمَشاِيَخنا َرضَي اهلل َعنه م -يعي  ط الشِ سو شائعا  يف ال
  ؟ةبقي  ما هي الطاف-كَحنِّ و م تَ ي َصلِّي ِإَّلَّ َوه   َوََّل َيج وز لِْلم ْعَتّم أنْ  ،ةيَّ قِ ابِ الطَّ 

م ُع البحرين) س شيعي  قامو هو هذا  ،ة يف كتب اللغةلنبحث عن معن الطابقي   دعونا نذهب  (م 
 وق ََّل د  الصَّ  ول  قَ وَ : 205صفحة  ،املكتبة املرتضوية ،هذا هو ال ُمجلَّد اخلامسو  ،فخر الدين الطريية م  للعال

 ،ةالطابقي  هي هذه  ،ذؤابة ليست لاأي -لها َحَنكَ  ََّل الَّتي ة امَ مَ ها العِ بِ  د  يرِ ة ي  يَّ قِ ابِ ي الطَ ة فِ ََل وز الصَّ ج  يَ 
وهذا ما يفعلُه اآلن  ،واحدةٌ  ابةٌ لا ذؤ  قد تعين بأن يكون   (ال ح ن ك لاعبارة ) ألنَّ دقيقا   سالتعبري ليهذا قطعا  

 .طريقة رسول اهللبما هي و  افعي  الش   طريقةُ هي هذه و  ،مهِ مائِ م  لع   واحدة   ابة  جيعلون ذؤ  ،البعض
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: التاسع والعاشر دل  هذا هو اجمل ،91دار صادر صفحة  ،يء يف لسان العرب البن منظورنفس الشَّ 
-اً ابقيَّ طَ  اً مَ اء متعمِّ جذا إ قتعطاً موجاء فَلن  -ا ذؤابةأن  عمامته ليس ليعين ُمقت عطا  -وجاء فَلن  مقتعطاً 

اِئم هذه الهي ة طابقي  ال الع ماِئم ائِم مِّيها أهل اكذا ُيسه ،ينيَّةِ املؤسَّس ِة الدِ املوجودة اآلن يف ع م  لبيت ع م 
ذا جاء إ َلن  مقتعطاً وجاء ف-ذؤابتّي هو أن  يلبس الِعمامة من دونِ  ،االقتعاط-وجاء فَلن  مقتعطاً -:طابقيَّة
 .افعي  الش  ا ما قاله هذ ،دا   واحي عنها فهم جيعلون لا حنكا  ّنُِ -وقد ن ِهي عنها َماً طَابقيَّاً متعمِّ 

زء اجل! العلمي ة! احلوزة زيزُ ع ،افعيللشَّ  األم   هذا هو كتابُ  ،افعيللشَّ  (األم  )إذا نذهب إىل كتاب 
 ة يف صفح إىل أن يقول (،الةباب كيف لبس الثياب يف الصَّ ) ،323صفحة  ،القاهرة ،دار احلديث ،األول
أنا  ،أي شيء-ه  يضعلو حبًَل يرها و غَ و ة أماميء  عِ شَ  هِ قِ تالى عَ عَ وَ  إَّلَّ ي صلِّ َّل ي   بُّ إليَّ أنْ وأحَ : 323

 ط وسيفيب املوجودة املالع ن هذهم !!عوالتور   سون بالتقد  فرأيت بعض العلماء وحَّتَّ من أولئك الذِّين يُوص
ا مبالضبط مثل  ،ها بعمامتهِ قُ لحِ يُ  ة قماشالة خيرج من جيبِه قطعحينما يقوم إىل الصَّ  رأيتهُ  ،ةي  نالدياملؤسَّس ِة 

هل أ لكنَّ  ،عنهذا امل قريبة من ه عندنا رواياتألنَّ  ،ال يعلم بذلكنعم هو  !!كاملٌ تطبيق ٌ  ،يقول الش افعي
وهذا  ،ص هبمكالمهم اخلا  ذهب إىلُن نن ،هذا نرتكُه ننُ  ،املخالفّي ككالمِ   م بكالم  نا نتكلَّ أنَّ ب قالوا البيت

تَّى حَ َهًا لَِبيَبًا َعاَقًَل ابَِنا َفقِ ن َأْصحَ َل مَ إنَّا َّل نَعدُّ الرَّج  )-يعرف حلن القولالَّذي يعرفه الفقيه  ؟يعرفُه من
 وعلى ن َّل يصلي إَّلَّ أ وأحبُّ إليَّ -:؟افعيالشَّ  قال فماذا (،اللَّْحَن ِفي الَقولف رِ عْ ي َ ول ف َ ي القَ فِ  ه  لَ  نَ حَ لْ ي   

لعلماء ابعض من ذلك الل--ولو حبًَل يضعه  أو غيرها -:خرقة أي شيء ،أي شيء--عاتقه شيء  عمامة
على طريقة  ،شَّافعيالى طريقة يفتحُه بعض العلماء فهو علالَّذي ك احلن  حَّتَّ  ،لُه يف جيبهِ بحقلت يكون 

ما قال كحبل   ،رفيعا   دقيقا   ك يكونأنتم الحظوا حّي يفتحون احل ن   ،الذؤابتان عريضتان دمَّ وآل ُم   د  مَّ مُ 
ك احلنَّ  ،ةالناء الصَّ ثأ كن  ح ح  م يفتون العلماء املراجع الوكالء بعضهصل  اآلن حينما يُ  ،مثل احلبل ،الشَّافعي

ا هيفها قد طُبِّقت عل أطراأي أنَّ  ؟طابقيةامة الما املراد من الِعم ،طابقية وثانيا  الِعمامةُ  ،الَّذي يفتحُه أوال  واحد
 .ابتانفليس لا ذؤ 

 ؟ةة الطابقي  مات املعصومّي عن العمامماذا تقول كل  
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-ه  اهللنَ عَ يس لَ بلِ إِ  ة  مَّ ة عِ يَّ قابِ لطَ ا أنَّ -عن ُم مَّد  وآِل ُم مَّد-َور وي؟: )الكايف الشريف ماذا يروي لنا
 لَ اقَ -475صفحة  ،بنانل ،بريوت ،دار التعارف للمطبوعات ،الكايف الشريف ،ادسالسَّ  دهذا هو اجملل  

ل قليل ذكرته قبالَّذي هذا -ه  اهللبِليس َلَعنَ إِ  ة  ة ِعمَّ َور وَي أنَّ الطَاِبقيَّ  برَ العَ  ان  يجَ تِ  َعَماِئم  اهلل ال ول  س  رَ 
ة لرسول هذه إهان ،هللرسول ا ه ِعمَّةُ ُثَّ تقولون هذمن إبليس  للِعمَّةِ لشكل الفيزيائي أخذون اإنَّكم ت ،فقلت

ا ِعمامة رسو إ ،يا مجاعة إهانة ،اهلل ال  ةجَّ مام احلُ اإل ،سول اهللهانة لر ذه إه ،ل اهلللبسوها ولكن ال تقولوا إّنَّ
ا عِ عن عِ  او ل تقو بل أن  يق  ،مام احُلجَّةاحرتموا اإل ،ُل بذلك يقبالصاحُب األمر  ،رسول اهلل مامةُ مامة إبليس أّنَّ
اِئمإ ائِ تلبسوا  ريدون أن  تُ  ،اس أحرار فيما يلبسونالنَّ  ،لبسوا الع م  قولوا هذه لكن ال ت ،وهاليس ألبسإبم ع م 
 ،طبن سيِّد قُ ع وال نقلتُ  ةِ لوهابي  ا تبِ عن ك أنا ما نقلتُ  ،رأيتم هذه أحاديثهم ،وآل ُم مَّد اهلل رسولِ  ماِئمُ عِ 

 تب احلديث كُ  يفإالَّ أخرى و  ب  تُ عن كُ  ما نقلتو  ،عن الوسائلو  ،عن الفقيهو  ،تالحظون أنا أنقل عن الكايف
هذا هو  ،طالستنبايف ا كن هذه الكتب هي الكتب الَّيت أنتم تعتمدوّنال ،أيضا   األخرى توجد روايات

 .الوسائلهو  وهذا ،هذا هو الفقيهو  ،هذا هو الكايف ،حديث أهل البيت

في  َلة  الصَ  نا يقولون َّل تجوز  وسمعت  مشايخَ : )الروايةهي هذه و  ،هذا هو كتاب الفقيه
 ،فيها الةُ الص   و زُ ال جت يعةُ كانت الشِ ولذا   ،ا  واضحوصار   ببُ الس   تبّيَّ  إذا   ،يطانة الش  مَّ ملاذا ألّنا عِ -(ةالطابقيّ 

هذه -(وزادوا في األذان اهلل قد وضعوا أخباراً  ملعنه ضة  والمفوّ يقول: ) 290صفحة  ،الكتاب نفس ويف
 تجوز   وسمعت  مشايخنا يقولون َّل-يقول 265 صفحة يف نفس الكتاب  وتقبلوّنا، مع أن  العبارة ت ُسر كم 

 الرواة   وصف  حيُث  دا  منهوهو ليس متأكِّ  الصدوق يخذكرُه الش  ذي الفلماذا الكالم -ةَلة في الطابقيّ الصَّ 
ُحرمة  العمامِة  يرويوهو ال تقبلون كالم ه لكن هنا  ،ة فيها نظرهذه القضي  تقبلونه، مع أن  ضة م مفوِّ بأّنَّ 

دوق ا الكالم الَّذي يتأك د منه الش يُخ الص  يعين هذ ؟! رضي اهلل عنُهم الطائفةِ  مشايخِ ، ناعن مشاخيِ الطابقي ة 
 ألنَّ  ،تقبلونهك فيه ُيشكَّ  يكن أن  ذي ال والكالمُ  ،265الكتاب صفحة  من نفسِ وهو  .؟!.وُيرتك يُعل س

ُه ن أن  يكون كالمُ مكِ يُ ف ،بهِ  قطعُ ال ُيكن ال ج الالرِ على  واحلكمُ  ،باملفو ضة واةِ على الرُ  دوق حكم  الشيخ الص  
ووا هذه ر ذين الدوق يف وصف اعتمده الص  الَّذي ول نعرف ما هو األساس  ،صحيحا  وُيكن أن  ال يكون
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من األذان الثَّالِثة هادة ٌف للشَّ ذ  يه ح  فِ  ألنَّ  هُ م هذا الكالم تقبلون  كُ لكنَّ  ،ضةو  الة ومفم غُ وايات بأّنَّ الرِّ 
 هذا ال تقفون عليه وال يف مثِل هذه الع م اِئم الة  األوائل الص   يعةِ الشِ  ُم فيه فقهاءُ ُيرِّ .؟! أمَّا هذا الَّذي .واإلقامة

ولبيَّنُت  هبا ئتُ ولو كان عندي وقت جل ِ  ،قيعاتعا  هناك ترقيعات وأنا أعرف الرت طب !!تأخذونه بنظر االعتبار
فستكثر حلقات الربنامج وسيكون احلديث  ريد أن  أُطيل الوقوف كثريا  لكنَّين ال أُ  ،لكم فشل  هذه الرتقيعات

 .حديثا  طويال  

 قو ديخ الص  الش  -ملقنعةا ةملي  الته العرسهي هذه و  ،فيدمُ  يخ الهذا الكالم بقي موجودا  إىل زمان الش  
ى  لها ولو صلَّ  كَ نَ حَ  َّل امةٍ مَ عِ بِ  ي النسان  صلِّ ي   أنْ  ه  وي كرَ يقول فيها: -413 سنة فيد تويفمُ  الو  ،381 تويف

وهو  ،عيافالش  ذا قول واحد فهنك الإذا كان يقصد باحل-َلةالصَّ  عادة  ليه إِ سيئاً ولم يجب عَ م   ناكذلك لك
سَّسة النشر مؤ  ،ألولااجلزء  (طبسو امل)هذا هو كتاب  ،(عاملتشفِّ )وسي نا الطُ ذكرُه شيخُ الَّذي نفس الكالم 

ان إالَّ إذا ك ،دن ك واحيعين ح  -اله نكَ َّل حَ  ي في عمامةٍ يصلِّ  جل أنْ للرَّ  كرهي  وَ : 126صفحة  ،اإلسالمي
 هُ نَّ بأ افعي  لش  اقاله ي ذالالم الك هو نفسُ ف ،ولكن ال يظهر هذا من الكالم ،على الظهر الذؤابةِ وجود  يقصد 

 .على عاتقهِ  شيء   أيَّ أو و يضع حبال  هي و صلِّ مُ  ي الصلِّ يُ  أن   ب  يُِ 

 سُ ُم مَّد  وآل ُم مَّد وتُلب   مامةُ ُك عِ رت  ساءل ملاذا تُ ين أتولكنَّ  ،كثرية  وردت هبذا اخلصوصيت الالروايات و 
اِئم هذه ال ائِمُ هي الَّيت ة الطابقي  ع م   الثياببتأريخ  صّيسلوا املتخصِّ و  ،أتركوا حديثي اآلن !؟إبليس ع م 

واصم العال يف أكثر علكن و  ، ،الدري أبقي أم ال أ ،لللبسة قديا  متحف يف بغدادهناك كان   ،واأللبسة
سلوهم عن تأريخ هذه  ،يعملون يف احلقل السينمائي   رباء يف األزياءوهناك خُ  ،متاحف لللبسة توجد

فقد م ائِ م  ا هذه الع  أمَّ  ،وايات واضحةوالر  ،نل رسول اهلل لا ذؤابتارسول اهلل وآع م اِئم سيقولون  لكم  ،العمائم
اِئم وال ،ين العباسة وب  بين أميَّ فت عن ُعرِ  رت يف عصِر واشُتهِ  ،ّيُعرفت عن العباسي   الكبرية من دون ذؤابتّيع م 

اِئم م أشبه بائِ هذه العم   ،هارون العباسي وا على نفس الطريقة  و بعد ذلك العثمانيون و  ،واغيتالطَّ ع م  كربَّ
 موجودةهي امهم و ي  ُرمِست يف أالَّيت  ،اللوحات املرسومةّي يف تالحظون ع مائِم السالطّي العثماني   ،الع ماِئم

ائِم   ،اآلن ة يعين أطرافها طابقي   ،ذؤابتانلا ة ليس ها طابقي  ّي ولكنَّ العباسي  ع م اِئم كبرية أصبحت أكرب من ع م 
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اِئمُ وهي  ةتسمَّى بالعماِئم الطابقي  هذه  ،فليس لا ذؤابتان ،مطبَّقة على بعضها البعض اِئمُ و  ،سإبلي ع م   ع م 
لى طوِل على طوِل الد هِر وع .طواغيت بين عثمانو  ،طواغيت بين العباسو  ،ةطواغيت بين أمي   ،تالطواغي
  ؟أيها الِشيع ة أنتم امروّن  لماذا تعتف ،ع م اِئمهذه ال ون  يعتمر  اطّيُ الطواغيُت والش يو التأريخ 

ال  نصحكم أن  أأنا  ،ةمامعِ خيلع هذه ال أن  ر فك  ا بعض الطلبة الصغار سيرمب  و الكالم  أنا أقول هذا
م حتما   ختلعوها حرَّض أ ريد أن   أُ الكالمي   نا يفأنا ه ،مين   هذه نصيحة ،سيثريون لكم املشاكل الكثرية ألّن 

 ،بركَّ  مُ اجلهل ال عن ثُ  أحتدَّ إينَّ  ،ققائ احلأبّيَّ  ريد أن  ا أُ إَّنَّ  ،من أحد   أنتقص   ريد أن  وال أُ  ،أحدا  على أحد
م جيهلون أنَّ هذه ه ،ناوعلمائِ  ناراجعِ مب نَّ  الظ  ريد أن  ُأسيء  أنا ال أُ  ،ةهناك جهٌل ُمركَّب يف املؤسَّسة الديني  

اِئم ال اِئمُ هي ع م  الكتب  وجودة عندهم يفاملايات رو وال ،يتإىل حديِث أهل الب م ال يرجعون  ألّن   ،يطانالشَّ  ع م 
 ث عن األعمِّ ين أحتدَّ لكنَّ  ر،حقيقة  األمقد يكون البعض منهم يعرف  ،عةمقطَّ و ة ر و روايات مبتة هي ي  هالفق

 د  مَّ ُم  اِئم ع م  ب وليستن يطالشَّ ا اِئمُ ع م  مائم هي ة ال يعرفون أنَّ هذه العِط املؤسَّسة الديني  اوسأفي ف ،األغلب
وايات والرِ  ،مرا األهُل هذجتكذلك   يعةُ والشِ  ،بركَّ مُ  اجلهل الوهو  ،م جيهلونوهم جيهلون أّنَّ  ،دمَّ ُم   وآلِ 

ا  ،واضحة بّي أيديكم  ةلعلمي  لبة احلوزة امي من طعوا كالن مسفلذا أنا أقول للذي ،بركَّ مُ  اجلهل ال مشكلةُ إّن 
لوا عمائ مهم ا فكَّروا أن  يُبدِّ  ةاملؤسَّس   األمر ألنَّ  دروا إىل هذاال يبا م أن  أنا أنصحه ،مثال  يف هذه اللحظة ،وُرمبَّ

على  جُ ن خير فيها م   سةُ رتأِّ امل هاتُ واجل الدينية املؤسَّس ةُ وأنتم تعرفون كيف تؤذي  ،كثريا    ستؤذيهم ةالديني  
 .دا  تعرفون ذلك جي   ،هاطريقتِ 

 أحكي لكم حكاية: 

لقي فيها ة  أُ ُه حسينيَّ لع أجففكرت أن   ،راز القدميسكن يف بيت  من الطِّ أنُت كُ مانينات  يف بداية الث  
 82 ،81 عامي ذلك بّيكان ، ،أحٌد عليَّ  رُ ال يؤث ِّ أطرُح أرائي حبريَّة  و  روسي وماضرايت كي أكون مستقالَّ  د

ا  س  ر  م د  جعلُته  ،ومكانا  للدراسة ة  ُحسينيَّ  خرى وجعلُت هذا البيت الكبريدار  أُ  ها يفكنتُ أسو عائليت  فأخرجتُ 
هو باألصل  ، ولكنَّهُ ةُحسيني  أن ه أصبح صحيح  وهذا البيت ،لس واالحتفاالتاكانا  للمجدروسي ومفيه ي لقِ أُ 

ألبس هناك فكنت  ،فهو بييت ،هُ أملك منفعت  ين رته ولكنَّ أج  قد أنا فه ملكا  كلال أم ،أملكُه أنا ،مكاينو بييت 
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ارع الشوما كنُت أخرج إىل  ،البيت عن أهلِ  الرواياتفيها وردت يت البنفس الطريقة  ،ؤابتّيذمامة ذات الالعِ 
  ،رون ذلكيتذك  الَّذين كانوا معي وال زالوا  تالمذيتو يف مالسي و يف دروسي  ةاحلسينيَّ داخل كان ذلك   ،هبا

يتذكرون أنَّين  فهم ،باحلاضرين وأكثرهم من طلبة العلم ة  كانوا يضرون وكانت اجملالس مكتظَّ كثري من النَّاس  
لسنة على أ   خرية  جعلوين سُ  ،ال تعلمون واهللِ  ،ّيتات الذؤابذ ِعم امةهبذه ال عتم  أكنُت   يف دروسي ومالسي

جعلوين ُسخرية وأنا ألبُس ِعمامة رسول  ،يف الشارع هالبستُ وأنا ما  ،مامةتركت هذه العِ  ُثَّ  ،واألطفال النساءِ 
هبا أسدُل ذؤابة  على ومرَّة  أحتنَُّك  ،وعلى ص دري ذؤابة  على ظهري أسدلُ  مرَّة   ،وايات بذؤابتّيِب الر حبس ،اهلل

 نعتمَّ  ِث أن  يد للحجنلسُ أنَّنا حّي  من املستحبَّاتِ كما هو يف الروايات   ،ك بالذؤابة األماميةوأحتنَّ  ظهري
نكون  أن  و  امة رسول اهللم  عِ بِ  نعتمَّ  وأن   ،قبلةلجنلس يف مواجهة ا ات أن  حبَّ تمن املسنعم  ،رسول اهلل بعمامةِ 

ثّي املتحدِّ  ينيع ،بال القبلةقِ  يف أهل البيت فأجلسُ  ث حبديثِ نا كنت أحتدَّ وأ ،هارةعلى طو  على وضوء  
يواجه  ذيالي باجتاه القبلة هوجيكون يعين  ،ُمراديهو هذا  ،لقبلةنون يف مواجهة القبلة وأنا ظهري إىل ايكو 
جعلوين سخرية ولكن هم  ،ة رسول اهللبعمَّ  عتم  أكنُت ضوء  و و على كنُت و  ،ةحبَّ تساجللسة املهي هذه و الس اجلُ 
نادرا  ما وكنُت  ،ةوبعد ذلك أخذُت ألبُس الطاقي   ،هاواألطفال فرتكتُ  ساءعلى ألسنة النِ  مضحكة جعلوينو 

ا ِعمامةُ  أعرف أألنَّينة ألبس الِعمامة الطابقي   نت أضع شيئا  من تراب واهلِل كُ  ،أخاُف منهاوكنُت  ،الشَّيطان ّنَّ
راب احُلسّي من تُراب قربِه أضعُه يف أضُع شيئا  من تُ حينما ألبُسها  ،هاشرِّ ة لدفِع سّي يف العمامة الطابقي  احلُ 

كان و  ،ةيت ُتسمَّى بالعرقجّي باللهجة العراقي  هذه ال ،نت ألبس الطاقيةأكثر األحيان كُ و  ،دفعا  لشرِّها الِعمامةِ 
ريد أن  أُ أكن  ل ،كنُت أجيبهم بأيِّ جوابو  ،ةتلبس الطاقي   أنت أكثر األوقاتيف  طلبيت يسألونين دائما  ملاذا

وا مثل ما يفعل أن  و دوين قلِّ يُ  ين كنت أخاُف عليهم أن  ألنَّ  ،عنها اآلن أحتدَّث عن هذه احلقيقة الَّيت حتدَّثتُ 
ين كانوا ذ  اُجيب طلبيت ال ،اآلن أنا أجيبهمو  ،نت أحتدَّث عن هذا األمرفما كُ  ،عليهم الكارثة تحلَّ أفعل ف

ك وأحترَّ  وأخرج سدرِّ ر وأُ نت أسافكُ   !؟وتلبس الطاقيةيسألونين دائما  ملاذا أكثر األوقات أنت ال تلبس الِعمامة 
هي الَّيت  ةألبس الِعمامة الطابقي  كنُت يف االحتفاالت العا مة نعم  و  ة يف املواطن الرمسي  ة إالَّ ألبس الطاقي  أنا و 
 تُ قرأو  ،ال دواء لاالَّذي اء لذا الدَّ دفعا   ،هاسّي دفعا  لضررِ شيئا  من تراب احلُ  يطان وأضُع فيهاالشَّ  مامةُ عِ 

نعم  ،أنا ال أطلُب منكم ذلك ،فال يلومنَّ إالَّ نفسه لهُ  أنَُّه إذا ُأصيب بداء  ال دواء   ،الرِّواية على مسامعكم
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ت رغبة كبرية دث  ح  إذا    إالَّ  مَّ هُ اللَّ  ،الويالت عليكمون فتجر   ارعلكن ال خترجوا هبا إىل الشَّ  ،لبسوها يف بيوتكمإ
العمائم ة أن  تُبدَّل هذه يني  ة وعلى املؤسَّسة الدِ يضغطون على املرجعي  راحوا و  لبةعند أعداد كبرية من الطَّ 

التفاهم ويأيت عن طريق و  يأيت عن طريق النقاشكان هذا األمر إذا  و  ،ذلك أمٌر آخرف ،رسول اهلل بعمائم
ه عليهم وسالمُ  اهللِ  نعم هذا شيٌء ُمبٌَّب وشيٌء يريدُه أهل البيت صلواتُ  ،أسلوب احلكمةلبحث وبا

  .أمجعّي

ب أقوى من هذا اجلهل! تالحظون ركَّ هل هناك جهل مُ  ،بركَّ مُ  أليس هذا مثال صارخ على اجلهل ال
 احل ن ك الواحد هذه طريقةُ  ،طريقة الشافعيةهذه فا  واحدا  ك  ن  ضعون ح  يالَّذين ا هؤالء أمَّ  ؟أين أنتم ذاهبون

  اهللِ  د صلواتُ مَّ مامة القائم من آل ُم  عِ  مامة علي  وآل علي  عِ  .؟!.ما هي طريقة علي  وآل علي   الشَّافعية
 إذا أردمت أن   ،ب األمراحص   مامةُ عِ هي هذه  ،ذؤابٌة بّي كتفيه وذؤابٌة على صدرِه الشريف لا ذؤابتان عليه
لبيت إىل أين أنتم تالحظون يا شيعة أهل ا ،ه عليهوسالمُ  اهللِ  صلواتُ  ِعمامُته هذه هيعمامتِه فوا بِ تعتم  

ميزان   هذه احلقائق يف أيِّ ولكن   ،ينيَّةِ املؤسَّس ِة الدإىل  سيءُ ين أُ بأنَّ و  ،املؤسَّس ةهاجم أُ  سيقولون بأنَّين !؟ذاهبون
هذه  ،لسُت أنا الَّذي أقول هذه الِعمَّةُ  ؟محاينأو يف ميزان املنطق الرَّ يطاين يف ميزان املنطق الشَّ  ؟عوّناتض

وضع يف املنطق يمي فهل كال ،محنالرَّ  ةُ مَّ عِ بِه أطالب الَّذي  وأنا ،يطانالشَّ  ةُ ا عمَّ إّنِّ  كايفالالرِّوايات يف 
 يكن أن   جانب  من كالميإذا كان عندكم شيٌء من إنصاف! أي   أنصفوين ،يف املنطق الرمحاين الشيطاين أو

ت وثني  ! ؟ٌق شيطاينطرآن منفهل القُ  رآنِ من القُ  بدأتُ  ،رآنِ كالمي من القُ   ل  تضعوه يف املنطق الشيطاين وكُ 
ا ض  وحبديث اإلمام الرِ  حبديِث رسول اهلل وحبديِث علي  وحبديث منصور واملالئكة كايف وبالفقيه وبالوسائللبا

أما أنتم ماذا  .!!.قال املرتضىو صطفى ملقال او ادق قال الصَّ و  أقول قال الباقر إينِّ  ،ادقوالصَّ  وحبديث الباقرِ 
 ،ستجيبونين هكذا ،ومةحلوم العلماء مسمفستقولون م نطقت وإن   ، ال تنطقون باللسانصحيحٌ  !؟تنطقون

 ،علي   والبسوا عمامة  فعي اتركوا ِعمامة الشأنا أقول لكم أُ  ،افعي ألنَّين أرفُض قول الشافعي  جُتيبونين بقوِل الش
 واهلِل ما هي ِعمامةُ  ،على ِعمامة رسول اهلل ،ع م اِئمم على الة يتهجَّ ماسوني  لل ون بأنَّ هذا الرجل العميللسيقو 

وهذه  ،إبليس ةُ مَّ عِ الطابقي ة هي هذه و  ،لكتبيف االيت هذه هي  امة رسول اهللم  عِ  ،رسول اهلل كذبُتم وف ج رمتُ 
 ،ةريَّ واحلُ ة نُن يف عصر الديقراطي ،أهل البيت وأنتم باخليار يا شيعة   ،افعيالش ةُ مَّ ٌك واحد هذه عِ ن  لا ح  الَّيت 
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وا ِبعمَّة أن  تعتم   ون تُريد ،كل نا أحرارأحرار   ،املوجودةالِعمَّة هذه فهي يطان ة الشَّ بعمَّ  واتعتمَّ  أن   ونريدتُ 
ال الَّيت مان فتلك ة صاحب األمر والزَّ بعمَّ  واتعتمَّ  أن   ون ريدتُ  ،حنٌك رفيع ،افعية فهذه الَّيت لا ح ن ٌك واحدالش

ُن يف عصر كم نل   يارُ اخل   ،ضحكة  يف وسطكمم   ها أصحبتُ وحّي لبستُ  ،ينيَّةِ املؤسَّس ِة الدأرى لا وجودا  يف 
 .يف عصِر العوملةو  والديقراطية احلريةِ 

  .معكم ب إىل فاصل وأعود كي أكمل احلديثهذن

صفحة  ،لبنان ،ريوتب ،دار التعارف للمطبوعات ،ادساجلزء السَّ  ،هذا هو كتاب الكايف الشريف
 -عنوانه ،360باب  ،478

 (الالِنعَ  ألوان  )

ون  يب  الالَّيت أللوان وا ،بيتل البة إىل أهد لنا األلوان احملبَّ دِّ صمة حتُ أهل بيت العِ  روايات عنهناك 
 ،ألبيضان األصفر أو ات اللو ذألحذية ايلبسوا  ا لشيعتهم أن  وّنبُ بِّ يالَّيت من األلوان و  ،ها يلبسو م أن  هلشيعت

أوردُت  أقول ؟ا الكالمذه ردت  ذا أو ك قد تقول ملالكنَّ  ،ريد أن  أُطيل الوقوف عند هذه القضي ةوأنا هنا ال أُ 
أو ا نعاال  لبسو ي ستحب لم أن  ي هُ نَّ أ ،ملؤمنّيلَّ اكُ   خُتاِطبُ  ،نَّ هذه الرِّوايات خُتاِطُب اجلميعهذا الكالم أل

حّي نذهب و  ،لبيتايث أهل ُمفضَّل يف روايات وأحاد األبيضو فهذا اللون األصفر  ،ا  أصفر أو أبيضحذاء
ينيَّةإىل  ألصفر ال يلبسُه احلذاء اأو  ،األصفر ل ِمداس  فجعلت أنَّ ا ،قد حرَّفت هذا احُلكم جند أّنا املؤسَّس ِة الدِّ

ن طلبة موإذا أحٌد  ،ة احلوز يف ضالءى طبقة الفطبقة تسمَّ  واألبيض ال يلبسه إالَّ  ،ال مرجع أوإالَّ ال ُمجتهد 
  .!!.رّنا يل  على األلسنة ل ُيالكُ  وسيبقى فالويل لهُ أو أبيض  ،داسا  أصفرالعلم لبس مِ 

 ! ؟من أين جاء هذا التحريف

ما قالوا بأنَّ  أهل البيتو  ،ا تنوب عن أهل البيتتد عي أّناملؤسَّس ِة وهذه  ،يةأنتم يف مؤسسة دين
ا  تقل يل وهذه القضية ال ،نةصفر خمصوص جبماعة معيَّ اللون األ هذه  ،وحسب بّي صغار القومموجودة إّن 

م يعرفون بأنَّ  ،مكن ؟واياتفهل هم ال يعرفون هذه الرِّ  ،الكبار املراجعُ  يعرفها ضيةالق ة وايات عامَّ الرِّ  أو أّنَّ
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فون يرِّ ة و تون فيعاندون األئمَّ صفر أو اللون األبيض ولكنَّهم يأيلبسوا اللون األ ستحب لم أن  اس يُ النَّ  لِّ لكُ 
م جيهلونوهي أو احلالة األوىل  ،فإمَّا هذه احلالة ،األحكام م سن وهو أّنَّ ل احل  حم  م   فنحملهم على ال ،أّنَّ

ون بأنَّ أهل لهجيإذ  ،بركَّ رفا  مبنيا  على جهل  مُ وا عُ فهم قد أنشأ ،بركَّ مُ  رجعنا إىل اجلهل الإذا   ،هلونجي
 ،ب من اجلميع أن  يلبسوا هذا اللون بنحِو االستحبابويُطل   ،جعلوا هذا اللون مباحا  للجميع قد البيت
عددهم قليل يف و بأن  جتعلوا اللون األصفر لطبقة معيَّنة وذلك  !؟بث يف أحكاِم أهل البيتهذا الع   فلماذا
م وا فصعدوا إىل الطبقة األوىل فوإذا ما ترق   ،واللون األبيض لطبقة ثانية ،احلوزة ينزعون األحذية البيضاء إّن 

 ه ِبد عهذنعم ! ؟هذه ِبد ع ت! أليس؟من أين جئتم هبذه املراسيم وهبذه الطقوس ،ويلبسون األحذية الصفراء
كرت ففي أحاديثنا ذ   ،حتتكروا منافع اللون األصفر دون أن  تري ،هنا للمزحةِ وأقولا  ،أم تُراكم ،ال أصل لا

احتكار منافع اللون األصفر فقط يف طبقة ريدون تُ ا فهل رمبَّ  ،الروايات أنَّ للون األصفر يف األحذية منافع
ها عليكم من أحاديث أهل أقرأُ أنا  ؟ا هي هذه املنافعم قد يسأل سائلٌ  !؟واجملتهدين وطبقة الفقهاءِ  راجعِ امل

 :البيت

ا يهَ فِ  إنَّ فَ : فراءالصَّ  علِ لنَّ ا عن اإلمام الصَّادق يتحدَّث عن والرِّوايةُ  ،479صفحة هذا هو الكايف 
  حتتكروا هذهدون أن  رياكم تُ رتُ فأ-مّ هَ لْ ا أ  رَ دَ تَ ر وَ كَ الذَّ  شدُّ تَ ر وَ صَ و البَ ل  جْ تَ -بسبب لوّنا األصفر-الصَ ث خِ ََل ثَ 

 ؟!ليهم أمجعّيه عوسالمُ  اهللِ  واتُ مة صلبيت العص ِعناٌد ألهلِ  هُ أم أنَّ  ؟بركَّ م أنُه جهٌل مُ ! أ؟املنافع فقط لكم

نَّ أتالحظون و  ،هاىل تغيري سعوا إتوأن   األوضاع تتغريَّ  وأن   حادثة، ذه األمورال تكون ه   أن  اهلل أسأل 
ين نَّ كثر وأكثر فأأل صِّ فُت أن أُ ولو أرداألنعلة(  )من العمائم إىلم إىل أقدامكمسكو رؤ من  ال ُمشكلة ترافقكم

 .سآتيكم بالكثري

ن يديرون خواتهم فحينما يقنتو  ،الةحّي يقفون يف الصَّ  ،عند علماء معروفّي كبارحَّتَّ ظاهرٌة رأيتها 
اجلميع ف ،يعة يف صلوات اجلماعةة الشِّ وعامَّ طباء ا الوكالء واخلُ أمَّ  ،رأيُت هذا يفعلُه علماء كبار ،إىل الداخل
ال توجد  ،وجود ملثل هذا الفعل أصال  يف حديث أهل البيت ال إذ  ،يضا  أ بركَّ وهذا جهٌل مُ  ،يفعلون هذا

تقول يستحبَّ النَّظر إىل فصِّ اخلامت   نعم هناك روايات ،من قريب وال من بعيد الهبذا املعن عندنا وال رواية 
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ا ! ؟قة هذا بالقنوتلكن ما عال فهموا هذه األحاديث فقد  ،ُعلماءو فهِم البعض ِمَّن يُقال لم فقهاء  ِقلَّةُ إّن 
 أيَّ و  رواية أيَّ  كلال َّن ،وايات بالقنوتال عالقة لذه الرِّ ولكن  ،الةنوت الصَّ شري إىل قلِب اخلامت يف قُ ا تُ بأّنَّ 

 .وهي بدعٌة من البدع ،القنوت ثناءشري إىل قلِب اخلامت إىل داخل اليد أحديث يُ 

 ظله الشريف يف اماين ديستد السِّ غريٌب أن  أجد يف موقع مكتب مساحة املرجع الديين األعلى السيِّ 
أثناء  الخاتم لين بتدويريقوم بعض المص: السؤال: 16الفتوى  ،الةالقنوت يف الصَّ  ،اءاتتستفقسم اال
لم : الجواب ؟شريفةة الوهل هو من السن هذا جائز ليكون حجر الخاتم إلى باطن الكّف فهل القنوت
وَّل -لى ذلكعية تدل د رواال توجإذ  ،ل يثُبت ِاستحبابهُ  ،هذا الكالم إىل هنا صحيح-ستحبابهيثبت اِ 

من  راد املو  ،(بِه رجاء   وال بأس)معن  فما ول ت رِد فيه رواية،ُبت استحبابُه إذا كان ل يثوأسأل -بأس به رجاءً 
 ع بّي علماجلمف ،ج الالرِّ لم عمن قذارات  هو واحد ورجاء املطلوبية هذا ،برجاء املطلوبية ( أيرجاء  كلمة )

ان اإلنس هو أنَّ و  ،(وبيةاملطل رجاء)من مجلة هذه القذارات قذارة و  ،األصول وعلم الرِّجال أنتج لنا قذارات
علِم  حبسب قذارات ةضعيفها دة فيالوار وايات ألنَّ الرِّ  ؟ملاذا ،يأيت ببعض األعمال برجاء أنَّ اهلل يطلبها

 ستنباطاال ةسب طريقلفقيه حبايقول  حّي ألنَُّه عادة  املعروف ،ال توجد روايةأن ه ولكن الغريب هنا  ،الرِّجال
ينية املعروفة إذا  فذلك  ،املطلوبية ءارجبأي  ء  ر رجايؤتى هبذا األم ّي يقولح ،بّي األصوليّي يف مؤسَّستنا الدِّ

 رِّحصيُ  أن  لة هذه واحلاع ستطيفال ي ،القذر لالرِّجا مِ لند حبسب عكان أمام الفقيه روايات هي ضعيفة السَّ 
ن هذا ولك ،ةملطلوبيا ءارج هبا على أساسيز العمل جيُ  فهنا ،أو بالوجوب أو بأيِّ شيء  آخر باالستحباب

نسك أو هذا ذا ال م  هأو طقس وجود هذا ال ل علىرواية تد  أي ة ال توجد  ،أصال   املورد ال توجد فيه رواية
  .؟!.( رجاءً وَّل بأَس بهِ )أن يقول:  علىاملرجع األ لذلك فكيف جاز ،العمل أثناء الصَّالة

 ،االستفتاءات ،السيِّد السِّيستاين دام ِظل ه الشَّريف يف نفس املوقع موقع مساحة ،األغرب من هذاو 
-وجوبًا تركه ألحوطا: الجواب ؟في التشهُّد الثَّالثةالشَّهادة  ما حكم  : السؤال: باب األذاِن واإلقامة

فيكون العمل  ،ضعيفة يف نظر مساحة املرجعهذه الروايات فلتكن فيه روايات! األمر هذا إذ أن   ،غريٌب هذاو 
فيه روايات  هُ د ألنَّ لتشه  ا يتناسب معاالفتاء وفقا  لرجاء املطلوبية ف ،على طريقتهم برجاء املطلوبيةحينئذ  هبا 
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الشَّهادة كانت تدور حول الَّيت  ت علينا يف احللقات روايات كثرية مرَّ وهي  ،واياتعلى مسامعكم الرِّ  وقرأتُ 
واألمر الَّذي وردت فيه .؟! .برجاء املطلوبيةأي  رِد فيِه روايات يُؤتى به رجاء  الَّذي ل ت  لماذا األمر ف ،الثَّالِثة

ا ضعيف ،روايات   .؟!.األحوط وجوبا  تركهيف شأنه: يقال  ،لقذرا ة حبسب علم الرِّجالعلى فرض أّنَّ

 ،يطاينمنطٌق شين و منطٌق رمحا-هناك منطقان ،ضعوّناتهذه القضية راجعٌة إليكم يف أي خانة  
 م مرتوك للضمريواحلك ،لَّ أحدويُطاردان ك ،ويُطاردانكم ،يطارداين أنا ،انيطاردان هذان املنطقان وسيبقى

 . كثريقي كالمٌ ب ،ديثأحاديث وأحا أرى أنَّ الوقت قد تعدَّى كثريا  وبقيت يف الصَّدرِ  والوجدان.

ر م  الق   ،ةاشونفس الشَّ  ،نامجالرب  نفس ،نفُس املوعدالقادم، إن  شاء اهلل تعاىل ألقاكم يوم اجُلمعة 
 .زوت الشيعي املميَّ قناة احلقائق والصَّ  ،ةالفضائي

 ..رمَ ة القَ ايَ عَ م في رِ ك  ترك  أَ 

ى لَ ا عَ نَ يعِ ابِ م تِ ا وَ ينَ دِ اهِ شَ م   وهِ ج  و  ا وَ نَ وهِ جَ و   نْ عَ  ربَ ف الكَ شِ كْ ين إالح سَ  يكَ خِ ِه أَ جْ ن وَ عَ  بِ رْ الكَ  فَ اشِ كَ يَا  
 ..ينيَك الح سَ خِ ت ِبحقِّ أَ رنِ تَ ن ْ ال

 ... ل ْطفاً يا َقَمر.َسََلماً يَا َقَمر

 ..الربنامجر من طول م  وعذرا  أنتم يا شيعة الق  

 ..ي أماِن اهلل. فِ .عاء جميعاً م الدُّ أسألك  
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