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َرة  َمَلّف الِكَتاب َوالِعت ْ

 النَّاِطق الِكَتاب   :زء الثَّاِلثالج   

 م12/3/2016 ة والعشرون عَ ة السَّابِ قَ لَ الحَ 

 (الثَّقافة الشِّيعيَّةَساحة  يْ َجوَلة ِاستكَشاِفيَّة فِ ) 

 (زء الثَّالثالج  )
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 َوَجَد َمنْ  يْ الَّذِ ا مَ َوَجَدك وَ  ا فَ َقَد َمنْ اذَ مَ . .اهلل ةِقيَّ بَ . .اءيِه يَ َتوجَّه  اأَلْولِيَ ِإل يْ الَّذِ  يَا َوْجه اهلل َسََلم  َعَليك
 فَ َقَدك !!

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

 

 :ضيتنياملا يف احللقتني ه  يتواصل  حتت العنوان الَّذي مرَّ ذكر  ال زاَل احَلديث  

 (ةالثَّقافة الشِّيعيَّ احة في سَ  ة  ستكشافيَّ اِ  ولة  جَ )
يف هذه  ،الثةانية والثَّ يف الوقفة األوىل والثَّ  تقدَّم احلديث   ،شتمل  على وقفاتوق لت  بأنَّ هذه اجلولة تَ 

 .ابعةاحللقة سيكون حديثي يف الوقفِة الرَّ 
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أو من  ،ةيَّ نيالد   ملؤسَّسةِ ان واقع  مم ص وراً سيكون احلديث  فيها منوَّعًا إذ سأنقل  لك :ابعةالرَّ  الوقفة  
ينيَّة  املؤسَّسةِ آثار   لتقي عند عنواٍن ميكن أن  ت ور هذه الص  كل    ،ةالعامَّ  الش يعيَّةِ  الثَّقافةِ احة فيما تنشره  يف سَ الد 

 :ث عن الواقع الفكري والعقائديوأحتدَّ  (الواقع ةِ الَ حَ ضَ بِ )عِّب  عنه أ  

 (قافيالواقع الثَّ  ضحالة   ،ضحالة  الواقع الفكري والعقائدي)

 سم  هو ا هذا ،البغدادي كِّبيلع  ا عمانالن   ّمد ابن ممَّد ابن  م   وهوفيد م  ـالالشَّيَخ  :األولىالصُّورة 
ن ب بابقَّ ليف البداية كان ي   ،معروف بلقبني ،للقباذا املعروف هب ،للهجرة 413توىف سنة املفيد املالشَّيِخ 

الفضائيات  ِّبَ ابر وعِ وعلى املنة لش يعيَّ اثَّقافة اليف ساحة و  (،املفيد)بــ ر كثريًا هِ قب واشت  شاع هذا اللَّ  ث َّ  ،املعلم
يد هذا املفالشَّيخ ى أعطذي الَّ بأنَّ  املفيد يقولونالشَّيخ ثون عن حني يتحدَّ لماء بار الع  كِ حَّتَّ  ثون و يتحدَّ 

  ؟اءتمن أين ج هذه الكلمة   ،ه عليهوسالم   اللِ  احب  األمر صلوات  قب هو صَ اللَّ 

هو بل  ،هو بكتاٍب رجايل جال وماونه من كتب الر  عدّ يَ جاءتنا من كتاٍب الر جاليون لمة هذه الكَ 
 أخذوا منه معلومةً ي ألجل أن فإّّنم يفعلون ذلكجال وه من كتب الرّ يعد   إذا طاب هلم أن   ولكن ،فهرست

ث ابن شهر آشوب حد  للم   (،يعةمل العلماء يف فهرست كتب الش  معا) :الكتاب هوو  ،من املعلومات
يف صفحة  ،قم ،الفقاهة سة نشربني يدي مؤسَّ الَّيت هذه الطبعة  ،588املتوىف سنة  ،الل عليه رمحة   يناملازندرا
فيد م   الالشَّيخ ب به  قَّ ولَ  :-؟يقول اذفما ،ث عن شيخنا املفيدوهو يتحدَّ  ،742رقم الرتمجة  ،باب امليم ،129

كتابه معروف :  -ذلك في مناقب آل أبي طالب ببَ سَ  كرت  د ذَ وقَ  ،اهلل عليه مان صلوات  صاحب  الزَّ 
واجلزء املرتبط بإمام زماننا ليس موجودًا فما يتحدَّث  عنه هنا  للتحريف ضمناقب آل أيب طالب لكنه تعرَّ 

-:هو هنا ينقل هذه املعلومة ،ال شأن يل بكتابه املناقب ،ر بني أيدينا حالياً ف  و ليس موجودًا يف الكتاب املت
 ،ئةمئة يف امل ملعلومة معلومة خاطئةوهذه ا :-(اهلل عليه فيد صاحب  الزَّمان صلوات  م   وَلقَّبه  بالشَّيِخ ال)

الشَّيخ خاطبه فيها بالَّيت الم و ة عليه السَّ جَّ بل اإلمام احل  قِ  املفيد منالشَّيخ وردت على الَّيت سائل الرَّ  ألنَّ  ؟ملاذا
منذ  أن كان صغرياً كان معروفاً  ،قبللَّ اف هبذا رِ باه ع  مفيد منذ صِ ـالالشَّيخ  ،عمره املفيد وردت يف آخر سنّ 
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فيد م  ـالالشَّيخ وردت إىل الَّيت أّما الرسائل  ،املفيدالشَّيخ عروفًا بن كان ميف الوسط الس  و يعي يف الوسط الش  
ا ع ِلست  الثةالثَّ  سالة  الر  و  ،رسائل وهي ثالثة    :ما بقي بأيدينا رسالتانو  ،هلا رَ ال أثفيبدو أّنَّ

يف للهجرة  413فيد تويف سنة م  ـالالشَّيخ و  ،410املفيد سنة الشَّيخ وصلت إىل  :األولى الرِّسالة  
يف  يعن ،410دت سنة رَ سالة األوىل وَ فالر   ،للهجرة 413كانت وفاته يف شهر رمضان سنة   ،شهر رمضان

 .فيدم  ـالالشَّيخ الثة األخرية من عمر  الثَّ السنني

ملفيد الشَّيخ اة على سالريخ ورود الر   حنسب ما بني تأإذا أردنا أن   ،412وردت سنة  :انيةسالة الثَّ والرِّ 
كان معروفاً   قب ألنَّهللَّ ايد هبذا فم  ـاليخ الشَّ ب اطَ ة خَ جَّ اإلمام احل  و  ،أقل من سنةفهو فيد م  ـالالشَّيخ وبني وفاة 

لفني ألهل علماء املخا الٌف منم  ٌم ِـ العبه هبذا اللقب هو لقَّ الَّذي  ،قببه هبذا اللَّ لقَّ الَّذي ومل يكن هو  به
 ،حةاحلقيقة واض دنا هذهلوج يخكتب التأر و تب الرتاجم لو رجعنا إىل ك   ،ينهو علي ابن عيسى الر ماو  ،البيت
لوحيد اليس أنّه عن ي ،لفنيلماء املخاعان معروفًا بني قب كللَّ اوهذا  ،ماينعلي ابن عيسى الر  هو به لقَّ الَّذي 
ا هناك من كان من علماء م  ـب باللقَّ ي  الذي   .قبللَّ اهبذا  بق  املخالفني من ل  فيد وإَّنَّ

 ،الصفهايند باقر املوسوي اخلوانساري اللمريزا ممّ  (اداتلماء والسَّ ات يف أحوال الع  روضات اجلنَّ )
يف  ،فيدم  ـالالشَّيخ ترمجة  ،576رقم الرتمجة  ،149صفحة  ،بريوت ،الدار اإلسالمية ،هذا هو اجلزء السَّادس

في  سَ رَ فيد دَ م   الالشَّيخ  :-فيدم  ـيخ الترمجت للشَّ الَّيت الكتب  ل   ك  يف جودةٌ مو  وهذه احلكاية   ،149صفحة 
اشتغل عند  مَّ ث  -:: وهو من املخالفني ألهل البيت-لج عَ أبي عبد اهلل المعروف بالشَّيخ بداية أمرِه عند 

علي ابن عيسى  وأبو ياسر أرسله إلى-:: وهو أيضاً من املخالفني-في بغداد ناأبي ياسر في درب خراس
الشَّيخ ماين سأل يف ّناية األمر الر   ،وهناك حكاية ال جمال لسردها ،وهو أيضًا من املخالفني :-مانيالرُّ 
فقال عند  ؟أنتسأله  عند من تدرس يف أوائل عمره يف أوائل دراستِه  ،باه يف بداية عمرهِ فيد وكان يف صِ م  ـال

فيد م  ـالالشَّيخ فجاء هبا  ،هذه الرسالة للج عل أوصل   :رسالة وقال فكتب له   ،اجل عل شيخي أيب عبد الل
الَّيت دارت فيما بني  اورةاحمل ماين قد ذكر له  فقرأها وأخذ يضحك فإنَّ الر   ،هذا عبد الل اجلعل أليب اوأعطاه
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بك أوصاني بك ولقَّ ه ب إليَّ  قد كتب وقال له  -:وبني الر ماين ،فيدم  ـالَّذي ل ق ب بعد ذلك بال ،فيدم  ـال
 .قبأيام صغرِه وصار معروفاً هبذا اللَّ  يفمفيد منذ ذلك اليوم ـالبب ق  ل  فَـ  :-فيدم   بال

فين ن المخالمهذا اللَّقب وأمَّا ال م لقَّب ب-:ات اجلناتيف نفس روض ،165إذا نذهب إىل صفحة 
: -مفيد للئك باند أو عابن سالم البغدادي المعروف  ابن أبي البركات عليّ  أبو الحسن عليّ  فهو

لشَّيخ اب قَّ ماين لَ ى الر  عيس وعلّي ابن ،بعض علمائهم فاللَّقب موجود ومعروف عند املخالفني ولقَّبوا بهِ 
إلمام ال عالقة سم واشتهر و هذا اال شاعف ،فيدم  ـبال عمانند ابن المَّ د ابن م  مَّ م   بقَّ لَ  ،قبللَّ افيد هبذا م  ـال

ا خَ للَّ اه عليه هبذا وسالم   اللِ  زماننا صلوات    .اسروف بني النَّ عقبِه املفيد بلم  ـالالشَّيخ اطب قب إَّنَّ

هر آشوب هبذه شابن  هوو جال  الر  فلجهل عاملِ  ،قطعًا من دون قصد ،ةجَّ افرتاٌء على اإلمام احل  هذا 
اإلمام  قال بأنَّ ف ،يد هبذا اللقبمفـالخ لشَّياإلمام احلجة خياطب سائل ووجد أنَّ الع على الرَّ طَّ اِ  ه  وألنَّ  ،ةصَّ القِ 

سائل وردت بأنَّ هذه الرَّ  رفعَ لَ سائل يِخ الرَّ  تأر يفلو دقَّق و  ،احل جَّة هو الَّذي َلقََّبه ومل ي دق ق يف تأريِخ الرَّسائل
 ،بابهِ ام شَ أيَّ  ورِه نذ  أيَّام ِصغمبه اً ان معروفكهذا اللَّقب  بينما  ،الل عليه فيد رمحة  م  ـالالشَّيخ  عمر ن  يف آخر سِ 

 ولكن هذه ،وبشهر آش من ابن هو غفلة واشتباهف ،قطعًا ليس مقصوداً و ة جَّ فرتاٌء واضح على اإلمام احل  اِ 
وسيعطي  يَّةقافة الش يعة الثَّ  ساحيفلغفلة وهذا االشتباه يرقى إىل درجة االفرتاء على اإلمام احل جَّة ويشيع ا
ومات هو كثري من املعلوال ،ةيعيَّ الثَّقافة الش  وهكذا تنتشر مفردات  ،ات وكالم وإىل غري ذلكعريسقاطات وتفاِ 

 .بيلمن هذا القَ 

ا أوردت هذه القضيَّ  اٌء على إمامنا زماننا إنَّه افرت  ،ةجَّ احل   مامهلا باإل شائعة جدَّاً وهي ال صلةَ  اة ألّنَّ إَّنَّ
ات مو علم البناء على ،لثَّقايفري واأال تكشف هذه القضيَّة عن ضحالة الواقع الِفك .عليه وسالمه   اللِ  صلوات  

لماء آخرين عله إىل ينق يندرااملازنعند ابن شهر آشوب م ركَّب جهل  ،الـم ركَّبه اجلهل إنَّ  ،ليست صحيحة
يحدث فإىل وكالئهم و  طباء اخل  نَه  إىلفينقلو  ،فيحدث  عندهم جهٌل م ركَّب ،جال ومن مراجعنامن علماء الر  

على جهٍل ركَّب م  بة من جهٍل ركَّ م  ـقافة الهبذه الثَّ هلم يعة وهنيئًا ة الش   عامَّ فينقلونه إىل ،م ركَّبعندهم جهٌل 
 !!م ركَّب
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 صورة أخرى ،حادثة  في أيامنا هذه:  

مسه ألنَّن ال أمتلك ألربعة ال أذكر اأحد املراجع ا ،قايفكشف عن ضحالة الواقع الفكري والثَّ أيضًا ت
عة ألنَّ الش ي ،وثائق حسيةالمل أمتلك  وكما عودتكم إنَّن ال أذكر األمساء إن   ،يةحسّ  وثيقةً  كلفيديو وال أمت

در اصوامل ة وبالكتبِ نَّن آيت بالوثائق احلسيَّ بل إِ  ،وصرحية حَّتَّ لو كانت احلقائق واضحة َعّود وين على َتكِذييب
أحد  ،الصرحيةو  بون احلقائق الواضحةذ  يك  الـم ركَّب واملضحوك عليهم يعة األجالء الغاطسون يف جهلهم لش  وا

الكالم  ،سة دينيةفٌد من مؤسَّ وَ  ،واألمساء معروفة لديكم ،جف األشرفيف النَّ  األحياء الكبار األربعة املراجع
ان خص كشَ  ،ينيةسة دِ ؤسَّ موفٌد من  ،املرجعمن داخل مكتب هذا  ،ينقله  يل أحدهم من داخل هذا اجلوّ 

سة دينية يزور هذا املرجع وفٌد من مؤسَّ  ،صيلها أنقلها لكماتفب  احلادثةموجودًا أثناء احلادثة ونقل يل
 ،ذلك ة وأمثالرآنيق بدراسات ق  املوضوع يتعلَّ  ،فسري الصَّايفيطلب رأيه  يف تَ  ،لميةة عِ ويستشريه  يف قضيَّ 

يبدو أنَّه مل و مل يعرف هذا التفسري  املرجع يف البداية ،ايفعتماد على تفسري الصَّ فيستشري املرجع يف مدى اال
 ملنو ما هو هذا التفسري  يتساءلفكان  ،التفسريمل يكن عارفاً هبذا  ،ع عليهمل يكن قد اطلّ و  ،ع بهيكن قد مسَ 

دًا ألنَّه هذا التفسري ليس جيّ  ،اتركوه :قال ؟أجاهبم فماذا ،لكاشاينا هذا التفسري للفيض :فقالوا له   ؟هو
اً  ،مشكلٌة كبريةهذه  .تفسري فلسفيّ  ع على تفسري ليس العيب أنَّ املرجع مل يكن قد اطلّ  ،مشكلٌة كبرية جدَّ

كتاب هو  كان هذا الكتاب   الكتب وإن   ل  ع على ك   يطلّ البد أن    املرجع الدينأنَّ  ليس بالضرورةِ  ،ايفالصَّ 
ليس موجوداً األمر وهذا  ،ري املشهورةعلى أكثر التفاسري أو على التفاس علِ يطّ  للمرجع أن   دَّ والب   ،مشهور

وهذه  ،من الَّذين كتبوا التفاسري ونونالَّذين يكإالَّ  ،ون على التفاسري وال يعلمون خبباياهاعلاملراجع ال يطف
رجع مل  امللكن ليس عيبًا أنَّ  ،روفعايف تفسري مشهور ومتفسري الصَّ  ،احلكاية أََدل  دليل على هذا القضيَّة

فسأهلم ملن هذا  !.ذلكإنَّن ال أعلم  : يقولاملفروض أن   ،هبذا التفسري ال ِعلم له   ،ع عليهيكن قد اطلّ 
عنده  معلومة عن الفيض الكاشاين  هو ،هذا تفسري فلسفي أتركوه :فقال ،للفيض الكاشاين :قالوا ؟التفسري

 ةذممن تالبداية حياته كان ٌح هذا الفيض الكاشاين يف وصحي ،السفةومن الفَ  فةِ لسكان من رواد الف  بأنَّه  
تزوج  ه  ومشهور أيضًا أنَّ  ،كان من تالمذتهِ   ،أو الـم الَّ صدرا ،صدر الدين الشريازي املعروف بصدر املتأهّلني

بعد ولكن   ،ف والعرفانوالتصو   ةِ لسفته يف الفوكانت كتبه يف البداية وتأليفا ،ابنة مال صدرا فكان صهرًا له  
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يف الن صِف الثَّاين من عمرِه كانت يف اجلو   ك ت به    ،اإلخباري  املسلكذلك الرجل عدل عن هذا املنهج وتبّن 
اين صف الثَّ يف الن   ،ي عدَّ من اجلوامع احلديثية املهمَّةالَّذي  (الوايف) همن أشهر كتبِه يف ذلك كتابو  ،اإلخباري

بالفلسفة ال من قريٍب وال من  ال عالقة له  و فهو تفسرٌي حبديث أهل البيت  مرِه كتب تفسري الصايفن ع  مِ 
 وهذا املصطلح أ خذ من املخالفني ،ءاكما هو مشهور فيما بني العلم  تفسري من تفاسري احلديث ه  نَّ إ ،بعيد

 ،وآله ى الل عليهصلَّ  باآلثار الَّيت وردت عن النَّيب أي ،ايف هو تفسرٌي باملأثورتفسري الصَّ و  (،التفسري باملأثور)
الَّذي هذا هو  ،ايففهو تفسرٌي باحلديث تفسري الصَّ  ،حابةيب والصَّ قصدون عن النَّ يَ فهم خالفني لم  ل بالنسبةو 

هم يعة شحنوا تفاسري فسري الش  م   نَّ بأ :مسَّى هذا التفسري بالصَّايف ألنَّه  قال ؟ومسَّاه بالصَّايف ملاذا بني يديّ 
بعيدًا عن  هل أجع أحاول يف هذا التفسري أن  ين  إف ،رآن وفقًا لطريقة أهل البيتبآراء املخالفني ومل يفسروا الق  

  .صافياً من آراء املخالفني ،آراء املخالفني

 ،صَّدركتبة النشورات مم ،لهذا هو تفسري الصَّايف وهذا اجلزء األوّ  ،أقرأ لكم ما جاء يف املقدمة
-:فسرييعن كتب الت: -اصحابنأ ارو فها متأخّ صنَّ الَّتي وكذلك  :-يقول ،10يف صفحة  ،طهران ،إيران

يه حديث  عن فما ن قل  شذَّ عامة و اء الإلى رؤس أصحابنا فإنَّها أيضا  مستندة   ارو فها متأخّ صنَّ الَّتي وكذلك 
 ما نسجوانَّ هم إِ نَّ ذلك ألو -:حقيقة واضحة مراجعنا وهذهو  تفاسري علمائنا يف كتبِ  يعن :-أهل العصمة
-:لك هنا يقوللذ ،بيتهل الأومل يرجعوا إىل حديث : -واقتصروا في األكثِر على أقواِلهم على منوالهم

رتهم مع كث-:يعةفسرين الش  يعن امل :-في جملة المفسرين-:11يف صفحة : -إلى اآلن لم نرَ  وبالجملةِ 
اء عن آر  ها  نزَّ يكون م  -:لقو ي إىل أن :-وافٍ  تفسيٍر مهذٍَّب صافٍ  اسيرهم من أتى بتصنيفِ وكثرة تف

ا التفسري و حياول يف هذ: فه-ملسََّلطا  من أحاديِث أهل البيت عليه م ام ستنبَ -:راء املخالفني: آ-العوام
 اسريِ من تف هو ريسفا التذهف ،خنتلف معهأو فق معه ظر نتَّ النَّ  بغض  و  ،أن  ال خيرج عن حديث أهل البيت

  .وال من بعيد بالفلسفة ال من قريبٍ  له   ال عالقةَ و  ،أهل البيت حديثِ 

  ينيَّة   !؟تسأل املرجعاملؤسَّسة الد 
  من تفاسري  ه  نَّ إِ  ،بأنَّ هذا التفسري ال تعودوا إليه :ل عليها برأيهِ املرجع يتفضَّ و
  .!!.الفالسفة
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قايف ثَّ واقع الحالة الضهذه  !؟ماذا تقول ،بكَّ ر يف داخل جهل م  م ركَّب فوق جهٍل م ركَّب جهٌل 
ينيَّة   سة  املؤسَّ و  ،ألشرفجِف ا النَّ هذا أحد املراجع األربعة الكبار األحياء املوجودين يف حوزتنا يف ،يعيالش    الد 

  .!!.يلاجلليم العظأخذهتا من هذا املرجع الَّيت على هذا األساس ستلتزم قطعاً بالتعليمات 

 ؟ليست خيانة هذه خيانة أم!  

يب عن أمور  أال يتوقع أنَّ  ،ذاجةسَّ ال ث هبذهويتحدَّ  !؟..له هبا ال علمَ  حني يتحدَّث الـمرجع وُي 
ِّب  املنابر وعِ ِّبات وعِ فضائيهكذا تصل املعلومات إليكم عِّب ال يعرف حقائق األمور !!أحداً سيسمع بذلك و 

كن هذه هي ل ،ليكمإ اجعٌ ر  هذا ،ترفضون حديثي ،نبونتكذ   ،عمليةة و هذه القضية قضيٌة حيَّ و  ،الفتاوى
 .احلقائق وهذه هي الوقائع وأمثال هذه كثرٌي كثرٌي كثري

 صورة  أخرى أيضا  من الواقع:  

داد ليست هناك أع ،درييار الصَّ لتَّ دريني من أتباع امن الصَّ  ،ليلنيتعرفون أنَّ هناك الكثريين وليس القَ 
كما ،غيبةً  غاب وأنَّه   ،ه عليهوسالم   اللِ  صلوات   هديّ در هو اإلمام املقتدى الصَّ م  السي د قليلة تعتقد بأنَّ 

  :نكون على حنويلغيبة تان أنَّ عدر يف موسوعة الغيبة فقد حتدَّث ّمد الصَّ م  السي د فصَّل الكالم والده 

  .خصغيبة  الشَّ  -
  .وغيبة العنوان -
  .نانعرفه  عن غيبة إمامالَّذي عتقاد هو هذا االِ  :خصغيبة الشَّ  -
  .ِه األصلنوانواناً غري عنع ذ  خِ ه يتَّ نَّ كلأنَّ اإلمام يكون  بني الش يعة و  :أمَّا غيبة العنوان -

در وأنَّه غائٌب قتدى الصَّ م  السي د ه عليه هو وسالم   اللِ  ة صلوات  جَّ هؤالء يعتقدون بأنَّ اإلمام احل  
ون حينما ي شكل  حَّتَّ و  ،فسه بتغييب عنوانهِ در ولكنَّه  غيَّب نَ قتدى الصَّ م   هو فاإلمام املهديّ  ،يبة العنوانغَ بِ 

فات وهي واضحة على يف التصر  و سقطات يف الكالم و هفوات و عثرات  قتدى له  م  السي د عليهم بأنَّ 
قطعاً  !!نفسهِ تضييع و  ،ألجل تضييع أمرهافتعااًل الم هو يفتعل  ذلك يقولون بأنَّ اإلمام عليه السَّ  ،نرتنتاإل
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كذَّب هؤالء وردَّ قد  ال يّدعي ذلك ويرفض و ل ج  الرَّ  ،أبداً  ،در يّدعي ذلكقتدى الصَّ م  السي د أنا ال أقول بأنَّ 
تحّدث ي ذلك ومل هو الرَّجل مل يدّعِ  قتدىأنا هنا ال شأن يل بسّيد م   ،موقفه  واضحو  ،عليهم أكثر من مرَّة

يار موعة من التَّ هناك جم ،والقضية يعرفها الكثريون ،يعي يف العراقهذا يف الوسط الش  نرى ولكن  ،بشيء
يف احملافظات الشَّيعيَّة  ومنتشرة ،وليست قليلة هذه اجملموعة ،تلتفتوا إىل ذلك البد أن   ،دري وليست قليلةالصَّ 

زماننا  در هو إمام  مقتدى الصَّ السي د تعتقد بأنَّ  ،يف الدولةحَّتَّ هلم مناصب  بعض األشخاص فيهمو  ،تعتقد
بب ما يعي والسَّ قايف الش  صورة أخرى من ضحالة الواقع الثَّ وهي  ،ه عليهوسالم   اللِ  ابن احلسن صلوات   ة  جَّ احل  
 مشحونةالش يعيَّة قافية احة الثَّ السَّ  ،رتةعن ثقافة الكتاب والعِ  بعيدةٍ  فت بثقافةٍ يعة ثـ ق  بب أنَّ الش  السَّ  ؟هو

الكثري من املفاهيم مستوردة  ،الكثري منها ليس حقيقياً و  ،رزوَّ منها م   مبطالب وأفكار وقصص وحكايات الكثري
 ض  رَ سي عالَّذي  وكل  هذا ،ومرَّت علينا الشَّواهد والعناوين والكالم الكثري وسيأتينا من املخالفني ألهل البيت

بالقياس إىل  ض ما هو بشيءٍ رِ ع  الَّذي ك وهو أكثر من سيعرض بعد ذلالَّذي و  ذي ع ِرضالَّ  ،يف الِّبنامج
  !!الش يعيَّةقافية احة الثَّ املوجود يف واقع السَّ 

عالقة  ال ،داميالصَّ  ظاملن  ئج افيأيت من يقول هذه من نتا ،ال تتصوروا أنَّ هذه املسألة وليدة اليومو 
ذه هبل األمريكي لالحتال القةال ع ،األمريكي أو هذه من نتائج االحتالل ،دامي هبذه القضيةظام الصَّ للن  

 لإلرهاب وال  عالقةال ،راقأو من نتائج األزمة الطائفية داخل الع ،أو هذه من نتائج اإلرهاب ،القضّية
ينية سةِ اقع املؤسَّ مرتبطة بو  ةيعيَّ لش  اقافة والثَّ  ،الثَّقافة الش يعيَّةة مرتبطة بواقع هذه قضيَّ  ،لألزمة الطائفيَّة ا هذو  ،الد 

 .رابقة وتكرَّ مرَّ يف العصور السَّ  رماأل

ليس الشَّاعر  ،جابر الكاظميويدعى على سبيل املثال هناك شاعٌر من شعراء العراق املعروفني 
هذا الكتاب  ،للهجرة 1313تويف سنة الَّذي و ه جابر  الكاظمي مس  هناك شاعٌر آخر ا ،سين املعروفاحل  

فقد  ،القصيدة املعروفة للشَّيخ كاظم األ زريهي  األزرية (،ختميس األزرية) ن كتبههو م بني يديّ الَّذي 
 ين  أَ بر صوَّ شتباه فيت  ال حيدث اِ حَّتَّ املتوىف فأقول ر أكر   ،1313اعر جابر الكاظمي املتوىف سنة الشَّ  مخَّسها

أحتدث عن جابر  ،راعر املعاصِ عن الشَّ ث ال أحتدَّ  ،جابر الكاظميّ  احلاج أبو عليّ  اعر احلسينم عن الشَّ أتكلَّ 
موسوعة  يفموجود ف كتابًا والكتاب مذكور رجل ألّ هذا ال ،للهجرة 1313الكاظمي الشاعر املتوىف سنة 
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فها ألَّ الَّيت ا املؤلفات موسوعة كبرية يذكر فيهوهي  ،ينرك الطهراز لألغا ب (يعةالذريعة إىل تصانيف الش  )ريعة الذَّ 
الَّيت ذكرها أغا ب زرك الطهراين و  ترتبط بإمام زمانناالَّيت من مجلة الكتب  ،والـم فك رون الش يعة ابتَّ الك  و  العلماء

ما هو مضمون هذه ف ،اعر جابر الكاظميشَّ اعر للكتابًا هلذا الشَّ أو   سالةً ر رِ كَ ذَ  ،الل عليه يف الذَّريعة رمحة  
  ؟سالةالر  

آل ياسني هو  حسن دمّ ميخ الشَّ  يثبت فيها أنَّ  ،ما هو يعتقداهني حبسب ر ة وبيها أدلّ إنَّه يسوق ف
ّمد مشيخ  اجلواهر يخ صاحبللشَّ  كان وكيالً   ،د حسن آل ياسني كان معاصراً له  ممّ الشَّيخ  ،ةجَّ اإلمام احل  

فة و معر  علمية رةسسني أ  ل ياآ ،سرة آل ياسني املعروفة يف الكاظميةأ   دّ هو جَ  ،حسن النَّجفي يف الكاظمية
وكان  فني يف عصرهِ املعرو  لماءكان من الع  ،جد هم هو هذا الشَّيخ مّمد حسن آل ياسني ،ر الكاظميةسَ من أ  

الشَّيخ  نّ أعتقد بكان يف ،وجابر الكاظمي أيضًا من أهل الكاظمية ،وكياًل لصاحب اجلواهر يف الكاظمية
فكرة غيبة  كرة نفسالفِ  سنف ،راً هكان ظاه وإن  ى أمرَ مر وأنَّه أخفَ هو صاحب  األ مّمد حسن آل ياسني

ت هذا حت أمره   نَّه  أخفىنفس الفكرة وأهي جة هذا املصطلح ولكن بالنتيمل يصطلح أنّه صحيح  ،العنوان
اسم  و سم  اإلمام ن وهو اِ ّمد حسأنَّ ِامسه م طبعاً من مجلة استدالالته ،(د حسن آل ياسنيشيخ ممّ ) االسم

مَّدوآل ياسني من آل  ،أبيه زيارة آل  منهازياراته  حَّتَّ  ،ةجَّ احل   لقاب اإلماممن أبأنّه ف قب ع رِ وهذا اللَّ  ،م 
 ذه املطالبهمن  ماً مع ركاُيأخذ  ،اسني غري املشهورةزيارة آل يو  ،املشهورة آل ياسني ارةيز هناك  ،ياسني

 بأنَّ د ِاعتقادًا شديدًا ويعتق ،عروفاً اعرًا مشكان   ألنَّه   ،اسغ بني النَّ عتقادًا شديدًا ويبل  اِ  ف كتابًا وكان يعتقد  ألَّ و 
لسَّبب هو ا ؟هو ام ببالسَّ  ،ه عليهوسالم   اللِ  ات  و لد حسن آل ياسني هو صاحب األمر صممّ الشَّيخ 

  ؟اذامل ،لفالفكر املخا هبذا بت ثقافتهاالسَّاحة الثَّقافية الش يعيَّة الَّيت ض رِ 

 ؟ينالمشكلة أ!  

ًا وجاءوا فلذلك حني رفضوا عليَّ  ،يةعامة العشائر رون اإلمام مبثابة الزَّ املخالفني يتصوّ  أنَّ  املشكلة
 ،يبقريش هي قبيلة النَّ  من قريش ألنَّ اإلمام يكون  أن   ،قواعد عشائرية ،وضعوا قواعد قبلية ،بآخرين

 فلمَّا جاء علماء   ،هلا باحلقيقة ة ال عالقةقواعد قبليّ وهي  ،يكون أن  و  ،يكون أن  و  ،نيكون كبري الس  أن   و 
ال عالقة و ان املخالفني وعلم  الكالم علٌم نشأ يف أحض ،لِم الكالميعة ملناقشتهم ناقشوهم وفقًا لذوق عالش  
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 لم كي يناقشوا املخالفني ال أن  موا هذا العِ يتعلَّ  ة أمروا بعض أصحاهبم أن  مَّ األئِ  صحيح أنَّ  ،ألهل البيت بهِ 
ن من الطرف و لُيادالَّذين فهنا  ،قاش واجلدل شيء مقابل شيءفصار الن   ،عرفتنا بأهل البيتمل يكون أساساً 

يضًا يف ولكنَّهم يبقون أ ،ة املخالفنيمَّ ئِ أفضل من أوصاف أَ هي  ما نحوٍ فًا بيعي يفرتضون يف اإلمام أوصاالش  
  .ةوالدنيويّ  يَّةِ نالدي عامةِ دائرة الزَّ 

 ؟يف كتبنا العقائدية كيف ت عرَّف ةلذا اإلمام  
  .لفنيملخامن كتب ا تعريف منقولوهذا ال ،ة ودنيويةرئاسة دينيَّ تعّرف بأّّنا 

 ،مك  بِ  أَ دَ  بَ اهلل ادَ رَ أَ  نْ مَ ) :كذاههو  اجلامعة الكبرية عند أهل البيت تعريفها يف الز يارةِ  ة  ينما اإلمامب
ضيٌة قاإلمامة   ،اإلمامةهي هذه  (م َشيٍء َلك   ك لُّ َذلَّ وَ  ،ميك  لَ ه إِ وجَّ تَ  ه  دَ صَ قَ  نْ مَ وَ  ،مك  نْ عَ  لَ بِ قَ  ه  دَ حَّ وَ ن مَ وَ 

يست لالقضية  ،لدينا ي أصل  ه ة  ماإلما ،األسرار سر   هي ة  اإلمام ،هي جممع  الغيوب اإلمامة   ،ترتبط بالغيب
 ثقافة تشرب من إىللش يعيَّة اثَّقافة اللت َلمَّا حتوَّ  ،عامة الدينية والدنيوية هي من شؤوناهتا العرضيةالزَّ  ،زعامة

افة قَ لت الثَـّ ا حتوَّ َلمَّ  ،لمائنابسبب عو تشرب  من ثقافة املخالفني وكل  ذلك بسبِب مراجعنا  ،العيون الكدرة
أضع هلا  ن أن  ميك ،ةيّ ثقافة شيعبما هي  الثَّقافة الش يعيَّةأقول حقيقًة  ،ةشيعيّ بة إىل ثقافة ما هي يَّ يعالش  

ال و  ،ةجودة ثقافة شيفعيّ قافة املو لثَّ اهذه  ،ةعيَّ يفَ افة الش  قَ الثَـّ  ،الش يعيَّةوليس  (ةعيَّ يفَ ة الش  افقَ الثَـّ )وهو مصطلحًا 
  .!!.اسة النَّ بقيَّ كيتصّورون اإلمام شخصاً   فصار الش يعة   ،نطق الكتاب والعرتةهلا مب عالقةَ 

ر ر جاباعشَّ لد حسن آل ياسني بنظر هذا اممّ شيخ هو اليكون  فيمكن أن   -
  .؟!.ظميالكا

  .؟!.ينيالصَّدر بنظر هؤالء الصَّدر  مقتدىالسي د هو يكون  وميكن أن   -
  !.؟.األعيانو لماء مجلة من الع بنظرِ  حبر العلوم السي د مهديهو وميكن أن  يكون  -

 ،هذه طبعة دار  البالغة ،ابعاجلزء الرَّ  (المالسَّ دار  )هذا الكالم ينقله  لنا احملد ث النوري يف كتابِه 
السي د يعن عن : -السيِّدر عن هِ شت  ومما أ :-439وري يف صفحة ث الن  ماذا يقول احملد   ،439صفحة 

: عن السي د -شت ِهر عن السيِّدومما أ-:أنا أذهب إىل موطن احلاجةفطويل هو فالكالم  ،مهدي حبر العلوم
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لكنَّن  ،صاروا مراجع نمَ ِمن هذه األمساء أنا أعرف  :-أنَّ جماعة  من األعياِن والع لماء-:مهدي حبر العلوم
بار العلماء يف عصرِه كِ هم  ال أ صر ح بأمسائِهم ألنَّ الـم حد ث الن وري ما صرَّح بأمساِئهم وإالَّ حبسِب معلومايت 

ه صاحب وا أنَّ نُّ ظماء لمن األعيان والع   جماعة   أنَّ السيِّد شتهر عن ومما أ-:صاروا من بعدِه مراجعالَّذين و 
بَ َرز -:العنوان غيبة نفس الفكرة نفس فكرة: -لبعِض الِحَكم بهذه الكيفية بَ َرزمان محّمد ابن الحسن الزَّ 

أنَّه  ليس إماما  َلة بين السجدة والسجدتين فعلموا رأوه شكَّ في الصَّ حتَّى  بهذه الكيفية لبعِض الِحَكم
ع ضيَّ ي   ألجل أن  عامداً هذا األمر  ويقول إنَّه فعلَ مي كن أن  يأيت آخر و ،: لعصمة اإلمام- من السَّهولعصمتهِ 

 !!وننفسه مثل ما يقول الصدريّ 

ا م جعلو ألّنَّ  ؟ملاذا ،الش يعي ثَّقايف والفكريضحالة الواقع ال ،أحتدث عنهاالَّيت حالة الضَّ هي هذه 
سوا دَّ ق ،مما يستحق جع أكثرس املر تقدي وهذا أّدى إىل ،يكون قريبًا من املرجع أو من العاملِ  اإلمام ميكن أن  

ل نزِ ت  ش يعيَّة الثَّقافة ال ساحة  ي ه! هذه أي  خيبٍة هذه !! ؟ي  سوء حظٍّ هذاأ ،أنزلوا مراتب األَِئمَّةاملراجع و 
ه سالم  و  اللِ  لوات  صجَّة دا احل  عاجلميع  ،خيطئون ويصيبونني أناٍس عاديّ  ة عن مقاماهتم وترفع شؤونَ مَّ األئِ 

ثر بكثري من صينا أكمعا ،احسناتن ري منئاتنا أكثر بكثنا وقضيضنا سيّ كل نا مجيعًا بقض    ،ك ل نا  ،اجلميع ،عليه
ثري من ري وككثري وكثبا أكثر بائحنق ،من كماالتنا بكثري عيوبنا أكثر ،أخطاؤنا أكثر بكثري من صوابنا ،طاعاتنا

م وضعوا أنفسهم  ،وأكِّب تكون معهم أشد ة  واملراجع القضيَّ  ،نانماس  ،اسلنَّ اس وإرشاد ايادة النَّ قام قم يفألّنَّ
خطؤكم و أي على نفسي خط ،رجعيه امليقع  فالَّذي من اخلطأ  ئةا أقع  فيه يكون بنسبة واحد باملاخلطأ الَّذي أن
طأ ي غرقه  هذا اخل ،المليه السَّ ة عجَّ ًا عن اإلمام احل  نفَسه  نائب فرضلَّذي ا هذا أّما خطأ املرجع ،على أنفسكم
 .وهذا هو الَّذي أّدى إىل ضحالة الواقع ،وي غرق  الش يعة

 ،جفوجاء بعد ذلك إىل النَّ هناك ة بقي سنوات مهدي حبر العلوم من مكّ السي د حينما جاء حَّتَّ 
وهذا هو اجلزء  ،منشورات مكتبة الصَّادق ،املعروف بالفوائد الر جالية (العلومحبر السي د رجال ) ههذا هو كتاب

يف  ،حسني حبر العلومالسي د و مّمد صادق حبر العلوم  ،مة الكتابمقد   ،السي دكتبها الَّيت  مة مقد  ـاليف  ،األول
جف أهالي النَّ  بلل من قِ قبِ ت  فاس 1195خريات سنة في أ  ف شر جف األورجع إلى النَّ  :-36صفحة 

عراء تسابقت الش  و ارهم لنَّظير وازدلفوا إليه بقلوبهم وأفكمنقطع ا قبال  على اختَلف طبقاتهم است
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يكون هناك  ةهذه عملية أدبيّ و يعن حينما أّرخوا : -خ قدومهير ف بمدحِه وقيل في تاللترحيِب به والتشرُّ 
 لو كانت قضية أدبية حَّتَّ وهذه  :-لمهدير اهَ قيل في تأريخ قدومِه ظَ و -:األجبدتأريخ حبسب حساب 

ا تتعلق بتلك العقيدة ف صاروا  َمنومنهم  الَّيت حتّدث عنها الـم حد ث الن وري عن مجاعٍة من العلماء واألعيانإّنَّ
 ،ه عليهوسالم   اللِ  مهدي حبر العلوم هو صاحب األمر صلوات  السي د  يعتقدون بأنَّ  كانوا  ،مراجع بعد ذلك

ث عن أحتدَّ  أنا ال أستطيع أن   ،دومل تنحصر املسألة هبذه الشواه ،ةستمرَّ ة م  حالة والقضيَّ يا هلا من ضَ حالٌة ضَ 
هذه القضّية حباجة إىل ملف  ف ،لو أردت أن  أحتدَّث عن هذه القضّية ،ع كل املسائلبا صغرية وكبرية وأتل  ك  

جولة  ،ا ومن هناك تتناسب مع هذه اجلولةهنلكنَّن آيت هنا بشواهد من  ،ل القول فيهافصّ أ  حَّتَّ  كامل
فهي جولٌة استكشافيٌة يف ساحة الثَّقافة  ،بتعبرٍي أدق ةيفعيَّ ة أو الشَّ يَّ يعقافة الش  يف ساحة الثَّ  استشكافية

قافة عالقة هبذه الثَّ  إذا مل تكن ألهل البيتو  ؟قافةما عالقة أهل البيت هبذه الثَّ ف ،الش يعيَّة توليس الش يَفعيَّة
ا ثقافٌة صنعها علماؤ  ،كيف ن سّميها ثقافة شيعيَّةف الثَّقافة الش يعية  منقليٍل مزجًا بني شيٍء نا ومراجعنا إّنَّ

السي د من تالمذتِه و ية شاعرة واملعتزلة وابن عريب والصوفافعي وأيب حنيفة واألثقافة الشَّ  ري كثري كثري منثكوبني  
مَّد فمزجناهوأخذنا شيئاً قل ،هؤالء أخذنا من كل   ،نياإلخوانيّ  قطب وسائر أخذناه من الَّذي و  ،ياًل من آل م 

الَّذي ال ي ريد آل م َمَّد منَّا الشيَء أخذنا من آل م َمَّد  ،د ما ي شابه أقوال هؤالءمَّ د أخذنا من آل م َ مَّ آل م َ 
 !!ةصيلة وما هي بثقافة شيعيّ ة األَ عيَّ يفَ قافة الش  فجاءتنا هذه الثَّ فمزجناه  مع أفكاِر هؤالء  ،أن  نأخ ذه  

 صورة أخرى: 

الل عليه  مي رمحة  زا الق  ري ثنا عن امليف بداية الِّبنامج حتدَّ  ،زء اخلامساجل   (اتات اجلنّ وضر )هذا هو 
رم أن ي طبَ الَّذي   عن  ريد أن  أحتدَّثَ ال أ   ،ومرَّت هذه احلادثة علينا يف الطبيخأو شمش يف املرق لكِ اخ كان حي 

 ،547رقم الرتمجة  ،بريوت ،الدار اإلسالمية ،زء اخلامسولكن هذا الكتاب روضات اجلنات اجل   هذه القضيَّة
كتاب  القوانني كتاٌب يف   ،حني ألَّف كتاب القوانني هو أنّه  ،يمات املريزا القم  اما ذكره يف سياق كر  من مجلةِ 

 ا اآلن قلَّ تدريسه ولكن ال زال هناك منمبَّ ر   ،وزة العلميةيف احل س  درَّ ت  الَّيت تب وهو من الك   أصول الفقه
هناك من  يف قم أو يف مشهد أو يف اصفهان إن  كان ،درسه وي در سه خصوصاً يف احلوزات العلمية يف إيراني

قبل أن  يشتهر كتاب أصول الفقه للشَّيخ الـم ظفَّر كان يف السَّابق هو ابق لكن يف السَّ  ،يدرس هذا الكتاب
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من  وأصول الفقه علٌم يشرب   ،كتاب القوانني يف أصول الفقه  ،كان يدرَّس يف احلوزاتالَّذي   هذا الكتاب
 ثِ فيه شيء من حدي ،بعض الر واياتو نعم فيِه هناك بعض املصطلحات  ،ِه وقضيضهبقض   يشرب   ،خالفنيامل

ه عليهم وسالم   اللِ  ت  ت من أعداء أهل بيت العصمة صلواذَ خِ حه أ  و ا روح هذا العلم فر أمَّ  ،أهل البيت
حني  قطعًا يكون قويًا يف األصول ،تكون أصوله قويةنا يقولون أنظر إىل الفقيه كم ومراجعنا وفقهاؤ  ،أمجعني

ًا للمنهج املخالف ألهل البيتيكون م شاهب اس النَّ و  ،قد يقبله  البعضو م قد يرفضه البعض هذا الكالو  ،ًا جدَّ
 .أحراٌر بقناعاتكمأيضاً بقناعيت وأنتم أنا حرٌّ و قناعيت هي هذه  ،أحرار

أمتَّ كتاب  ي بعد أنم  لق  املريزا  اأنَّ  ،ق بكتاب القواننيتتعلَّ  كر اخلوانساري هنا يف سياق كرامةٍ فماذا يذ 
 قدو  :-و يقوله ؟!رامةهذه ك فهل ،ممأنَّه أصيب بالصَّ  الَّذي حدث ؟من كرامتِه ما الَّذي حدث ،القوانني

ن مم دو فة الصَّ ثقيل آو عة مِ اتلي بثقل السَّ بريف واسمعِه الشَّ  يفأصيب بعد فراغه من هذا التأليف 
ذه هث عن وم يتحدَّ ر العلحب يّ د مهدمناقبه وكراماتِه ويسبقها بكالٍم للسي   لةِ هذه من مج   : يعن-الخفيف

ضح الفكرة ريعة حَّتَّ تتسشارات إشري أ   ريد أن  ط أ  فق هنا ،ق يف هذه املسائلريد أن أ غرِ أنا هنا ال أ   ،ةالقضيَّ 
ة يَّ عيفالش   ةِ قافيَّ الثَّ  احةِ لسَّ اي يف والعقائد يالواقع الفكر  ضحالة   :عن العنوان الَّذي جعلته  يف بداية احللقة

ا ثقافٌة  أذك أن  األوىَل ف ،الش يعيَّةوليست  انني و قكتاب الم  إمتامم بعد يب بالصَّ صجل أ  الرَّ  ،ةشيفعيّ رها هكذا إّنَّ
 من على أنَّ  ،نقبةيِل امله  على سبذكر حبر العلوم  مهديّ السي د ذا الكالم ذكره أيضًا وه !!كرامة  وكأنَّ هذه 

ره  نفس ذا الكالم ذكه ،واسهاب حبي ص أن   ،ي صاب مبا ي صاب به ه البد أن  ألَّف كتابًا من هذا النَّوع فإنَّ 
بل  ،مةذه ما هي كراهالعام  وقذَّ حبسب ال ؟يف هذه أين الكرامة  ف ،ة ويف نفس الواقعةصَّ يف نفس القِ  املؤل ف

أصيب  لٌ رج !؟نالكرامة هاأين وجه ف ،نقول عقوبةولكن ال  ،والفهم العام وق العامعقوبة حبسب الذَّ هي 
  .كرامة  ًة والال عقوبه صمم فال نعد  لاس باما ي صاب النَّ  مثل ،مم وانتهينابالصَّ 

 !؟سخيفس هذا تألي !؟من املناقب أليس هذا جتهيل وتعدّ فحني ت عّد مثل هذه الظواهر كرامات 
الثقايف ي و ع الفكر لواقة الا! هذه هي ضح؟ا تتفيه وتسفيه إىل أبعد احلدودأليس هذ !؟أليس هذا تسطيح

 .يعيالش  

 صورة أخرىخذ لكم وآ:  
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 أن   دَّ الب  و  ،علومحبر ال مهديّ السي د  من تالمذة ريبالكجعفر للشَّيخ  (كشف الغطاء) هذا هو كتاب
حَّتَّ و  ،لتقليدايخ جعفر يف شَ وا إىل ن  يرجعيف أيَّام حياتِه أَمَر النَّاس أ حبر العلوم مهديّ السي د تعرفوا بأنَّ 

ة قعهذه الواو  ،اءشف الغطعفر كاد شيخ جتقل   لعلوم أمر عائلته  أن  حبر ا مهديّ السي د  ،أوجب على عائلتهِ 
داية راجعوها يف بت كم أن  ميكن ،ما عندي وقت أقرأ عليكم ك لَّ شيء ،اجلزء األّولاية دة يف بلة ومفصّ بو مكت

 ،العائلة ضيَّة من نفسعن القي ،لعلومد حسني حبر اوسي   كتبها سّيد صادقالَّيت  مة املقد   ،الفوائد الر جالية
ام لعلوم يف أيَّ ار حب ديّ مهلسي د ابأنَّ  ،ذكروا هذه القضيةالَّذين وهم  ،رتمجون لهي هؤالء أحفاده هم الذين

و كتاب كشف هذا ه ،لتقليدائلته  بأن ترجع إليِه يف للتقليد وأمر عاحياته نصب شيخ جعفر كاشف الغطاء 
 ،ةاإليراني ميةسالاإلمهورية اجل ،قم ،حوزة علمية ،سة بوستان كتابمؤسَّ  بني يديّ  الَّيتالغطاء وهذه الطبعة 
 ملصادر وإالَّ ا مبتلك  آتِ صادر ولضيق الوقت ملهات امللة ونقلها عن أمخ جعفر مفصَّ ياملقدمة عن حياة ش

ب سحِب  ؟وريلن  اث د  ال احملماذا ق ،ة املستدرك نقل هذه التفاصيلث النوري يف خامتاحملد  و  ،هي موجودةف
خ : شي-هلل العجيبةاوهو من آيات  :-يقول ،يتحدَّث عن شيخ جعفر ،7صفحة  ،بني يديالَّيت الطبعة 

 :-نلس  األ وصفها نلعقول وعاتقص ر عن دركها الَّتي  وهو من آيات اهلل العجيبة-:جعفر كاشف الغطاء
ناس أ  هم ! ؟ع لماءؤالء الجيبة هآيٍة ع أي   ،اءليق بالعلمي الو  ، بأهل البيتهذا الوصف ال يليق إالَّ أقول 
 إىل أن يقول :-لسناألوصفها  دركها العقول وعنتقصر عن الَّتي وهو من آيات اهلل العجيبة -:ونعاديّ 

لعقول عن ا تعجز يبة الَّيت: يعن هل هي هذه اآلية العج-كلهر من كثرة أشتهِ ومع ما أ  -:8يف صفحة 
-:عند الناس رةفة مشهو معرو  ت: يعن القضية كان-شت ِهرومع ما أ  -:!؟عن وصفها لسنإدراكها وتقص ر األ

: -ِشنلبس إّل الخَ يب ول لَجشَ اأكله وإْن كان رحمه اهلل ما كان يأكل إلَّ ر من كثرة هِ شت  ومع ما أ  
ان نَّ الطعام كألكم لو ما بال الكثري والكثري من اجلشب فيعن إذا كان شيخ جعفر يأك   ،اجلشب من الطعام

ذا الوصف هوهل  !؟كراماتامة من الر كفهل هي هذه   ،هيةمن صنوف األطعمة الطيبة والشَّ و  ،طعامًا طيباً 
ه كان  أنَّ  ،القضية هو هذه صفهاسن عن و لوتقصر األ بة الَّيت تعجز العقول عن َدركهابأنَّه من اآليات العجي

ل  قضية األكيبدو أنَّ و  ،خلشنايعن الطعام الطعام اجلشب ! ؟كان يأكل الطعام اجلشب  كثري األكل مع أنَّه  
 .جعفر كاشف الغطاءالشَّيخ رياً يف حياة عداً كبقضية أخذت ب  
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 يأمر أنْ -:تهِ : من عاد-وكان من دأبه :-(هبجة اآلمال) وهنا ينقل عن كتاب ،23يف صفحة 
حنن  ،خبالف سرية أهل البيت :-م الفقهبعده  في عل يباحثون مَّ كل ث  ولده  في األبتهيئة الطعام ليجتمع أ

بينما  ،ش هكذا نقرأ يف أحاديث أهل البيتت بالطعام هذا املخ حيشّ عدة إذا امتألامل نعلم أنَّ األطعمة وأنَّ 
من : -وكان من دأبه أْن يأمر بتهيئة الطعام-:مالتفه  على هم و اإلنسان على الفَ  عني  ت  الَّيت املعدة الفارغة هي 

الشَّيخ وكان من دأب  ،يباحثون بعده  في علم الفقه مَّ ليجتمع أولده  في األكل ث  -:عادتهدأبه أي من 
ويجمع الدراهم  أخذ طرف ردائه ويدور بين الصفوفي نى بالجماعة أَ صلَّ  أيضا  رحمه  اهلل ك لَّما

يف مناقب  : أيضاً -ربَّما كان يحضرو -:عال، هذا شيٌء حسن: -والدنانير ويعطيها للفقراء والمساكين
ار يدعونه  إىل وليمةهناك : يعن -لبعض الت جار يافةربَّما كان يحضر مجلس الضو -:األكل ربّما كان -:جت 

ول  فَل يأكل-:وماذا بعد ،: الشَّيخ جعفر ال يأكل-جلس الضيافة لبعض التجار فَل يأكليحضر م
هو مدعو إىل وليمة يف بيت أحد  ،ليمةيأكلوا من طعام الو  خرين أن  آليسمح ل وال: -يأذن  ألحٍد في األكل

األكل باألكثر احرتامًا حَّتَّ يبدأ و اس تنتظر األكِّب النَّ أّن هو ال يأكل وال يعطي اإلذن باعتبار ف الت جَّار
حيسب كم هو حَّتَّ : يعن -م ما فيهاي قوِّ حتَّى -:؟ملاذا ،ال يأكل وال يأذن ألحٍد أن  يأكل ولكّنه  ،فيأكلون

! ؟أنت ما شأنك ؟!ب الوليمةيبيعها لصاح: -م ما فيها فيبيعها لصاحب المجلسى يقوِّ حتَّ -:سعر الوليمة
بعد  ،فهو ال يأكل وال يأذن للنَّاس أن  يأكلوا !؟لطعام وخترج وتشكر صاحب الوليمةتأكل ال أنت مدعوّ 

فيبيعها  في قو م الوليمة ،خِّبة واسعة يف قضية األكل واألطعمة واألسعار يبدو أنَّ له  و  ،وليمةذلك ي قو م ال
إذا كان املالك يأذن بذلك  ! إالَّ ؟! بيع على املالك !! أليس هذا بيعًا فضوليا  ؟أمسعتم ببيٍع كهذا ،لصاحبها

ا على املالك فهل ميلكها حني يبيعههبذا البيع  نَّه  أل ،أيضاً م ركَّب يل و ضبيع فبيعها على املالك فهذا يولكن 
سلبها من وأنّه  البد أنَّه  افرتض أنَّ هذه الوليمة ِملك له   ؟ا عليهيعهفكيف يب فهو مالك هلا أصالً  ؟املالك
فَل يأكلوا ول يأذن -:!!شقضيَّة من اجلهة الفقهية كيف ت ناقَ ال ،جد أساسو ال ي ؟على أي  أساسٍ  ،املالك

: وبعد أن  -ثمنها ويأخذ  -:؟وماذا بعد: -ها لصاحب المجلسيعم ما فيها فيبقوِّ ي  حتَّى ألحد في األكل 
بشكل كثري  وإذا كان هو يأكل ،عن للفقراء: ي-تحقينمن للمسيأمر باألكل ويعطي الثَّ  مَّ ث  -:يأخ ذ الثَّمن

 ؟حدث لصاحِب الوليمةالَّذي  من الطعام اجلشب فما بالك مع هذا الطعام الشهي يف هذه الوليمة !! فما
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باعه  الوليمة وقبض  كثريًا وكثريًا وأنَّ الشَّيخ جعفر  نَّ الشَّيخ جعفر سيأكل  أحدث لصاحب الوليمة الَّذي 
ولكن  ،ا صاحب البيت يرضىمبَّ ر   ؟هذاكّل بأي  حقٍّ  ف ،اس من أن يأكلواف يف البيت فمنع النَّ وتصرَّ  ،مثنها
هكذا  ،رمحة الل عليهكاشف الغطاء لشيخنا الشَّيخ جعفر  رت كِ ذ  ! هذه هي الكرامات الَّيت ؟هذه كرامةهل 

 . فالمات وإالَّ اهكذا الكر و  ،ق الكراماتوَّ سَ ت  

ات ن صالحيث عدَّ تحيوهو  كاشف الغطاء ليقولالشَّيخ  يدفع الَّذي هذا اللون من التفكري هو و 
 ه  ومنها أنَّ  :-؟135ة ماذا يقول يف صفح،135هذا هو اجلزء الرابع من نفس الطبعة يف صفحة  ،املرجع

ن  أُيوز له  ،عيةوق الشر عي احلقن: ما -جبر مانعي الحقوقَيجوز له   -:يخ جعفرللشَّ  للمرجع، :-يجوز له  
أو بمعونة  بإعانة ظالم أخذها ل إلىيتوصَّ -:ق: وإذا امتنعوا عن إعطاء احلقو -متناعومع اإل-:ُيِّبهم بالق وَّة

ت علينا هذه عني ومرَّ م أمجه عليهوسالم   اللِ  يعن حنن  نقرأ يف أحاديث أهل البيت صلوات  . .: -الجند
  الشريف وهوب الكايفول من كتامر ابن حنظلة يف اجلزء األرواية ع  هي منها  أشرت  إىل بعضٍ وقد واية الر  
 نْ ا أَ مَ حلُّ َله  يَ راث أَ يْ أو مِ  َدينٍ  يْ ة فِ عَ ازَ نَ ا م  همَ نَ ي ْ ب َ  دث  حْ تَ  انَ ابِ حَ صْ أَ  نْ َلن مِ ج  الرَّ ) ،ادققول لإلمام الصَّ ي
-:؟ هلم ذلكأحيل   ،اخللفاء إىل ،نيباسيالع ،إىل ق ضاة األمويني: -!؟اناة وإلى السُّلطَ ا إلى الق ضَ عَ راف َ تَ ي َ 

ا  ألنَّه  تَ ذ  س حْ أخ  إنَّما يَ فَ  ه  ت  لَ ابِ قٌّ ثَ حَ  وَ ه  ه  وَ قَّ حَ  ذَ خَ م لو أ  ه  دَ حَ ك وإنَّ أَ لِ م ذَ ه  لُّ لَ حِ ل يَ  :ال له  ام قَ مَ اإلِ 
فالَّذي  ،إىل آخر الرواية (،ليها إِ و ع  اف َ رَ ت َ ي َ  نْ  أَ وت لاغ  الطَ بِ  وار  كف  يَ  نْ وا أَ ر  مِ د أ  قَ وَ وت ِم الطَّاغ  حك  ه  بِ ذَ خَ أَ 

م بعملية أقو  ن  أ ريدأنا ال أ   ،حلراماحت املال الس  و  ،يكون  س حتاً كم الطاغوت وإن كان حقًَّا ثابتًا حِب  يؤخذ  
ا أحتدَّ وأنا ة ث عن قضيّ ألن الر واية تتحدَّ  مقايسة يأيت  ن  مَّا أأ ،لبيتق أهل اهو ذو  هذا ،ث عن الذوقإَّنَّ
 !.!.يعةن الش  ملشرعية قوق اويستعني باجليش الشعيب واملخابرات واألمن ألخِذ احل ،يستعني بصدامو املرجع 

ل يتوصَّ  المتناع ومعوق ي الح قَجبر مانع-:: للمرجع-ومنها أنَّه  يجوز له  -:فكيف يكون هذا مشروعاً؟!
  .: إىل آخر الكالم-ها بإعانة ظالم أو بمعونة الجندإلى أخذ

 ؟ىهذا الكالم من أين يتأت  
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د السي   ينما يأيتلفقيه حا ار عند هذحيدث هذا التصو   ؟الفقيه هذا ر عندالتصو   هذا يف حيدثيعن ك
 ه  ل قليدِه ث َّ تكونتبعائلته  مر ويأ ،اس للنَّ وينصبه  مرجعاً  هو اإلمام احل جَّةأنّه حبر العلوم والنَّاس تتصّور  مهديّ 

م يقو   ث َّ  ،ن األكلماس لنَّ انع ومي يتهِ حبيث يأيت إىل صاحب الوليمة ويتصرف يف ب ،اسة على النَّ طلهذه الس  
يز للنَّاس أن يأكلوا ،ويأخذ املال الوليمة حني  ،من الكرامات اً أيضكله كثرة أو  ،كراماتكّلها  وهذه   ،ث َّ ُي 

 رد  أيضًا ال يَ م ذا الكالقول هي! وحني ؟ما الَّذي مينع املرجع أن  يقول مثل هذا الكالمفتنقلب هذه األمور 
أقرأ  أنا ال ،لغطاءب كشف اكتا  هذا هو ،ة  كذا تنشأ العبثيّ عليه أحد وه د  ر وإىل يومك هذا ال يَ  ،عليه أحد
 ،ئلةسم مسيت العاذا االوهب ،طاءأنا أقرأ من كتاب كشف  الغ ،للشَّافعيةأو للحنابلة أو للوهابية  من كتابٍ 

ند ع ت بسب معجزةٍ أنشسمية ه التهذ اس أنَّ هناك أحاديث موجودة بني النَّ  ،هذه التسمية ر أنَّ اس تتصوّ النَّ 
هذا  ،لكتابا سبب هذاب لغطاءامس ّوا آل كاشف  واحلقيقة  أّّنم  ،الشَّيخ جعفر فس م وا آل كاشف الغطاء

 امات والاك ال كر ليس هنوا بسبب هذا الكتاب و مس ّ  ،السطور هقرأت عليكم منه هذالَّذي الكتاب 
 !!عيَّةقافة الش يالثَّ اقع اقع يف و يف الو  حالة  تكون الضَّ وهكذا  ،الش يعيَّة الثَّقافة  هكذا تنشأ   ،معجزات

 .نذهب إىل فاصل وأعود إليكم كي أكمل احلديث

هناك مقدمة  ،ورات ذوي القرىبالطوسي وهذا هو اجملّلد األوَّل منش يخللشَّ  (تفسري التبيان)هذا هو 
هذه املقد مة ما ذكره الـم حد ث النوري يف  يف ما نقل ومن مجلةِ  ،ينزرك الطهراأغا ب  الشَّيخ لة كتبها مفصَّ 

ستدرك الوسائل وذكر يف م   ،وضع الرتقيمات حسب احلروف ،قدمةمن امل (ك)الصفحة  ،م ستدرك الوسائل
لكنَّه   ،ختتلف األرقام  يف الطبعة احلديثةة احلجرية وإالَّ ث عن الطبعتحدَّ ي ،506صفحة  ،لثااجلزء الثَّ 

كرامة   ،ذكرها فينقل حادثة مرَّ  ،ةاحلجرية اجلزء الثالث هو اخلامت الطبعة يف ،يتحدَّث عن الطبعة احلجرية
 كان هناك جمموعة من الفقهاء ي شِكل ون على  ،الر سالة العملية (الن هاية)لكتابِه  يخ الطوسي وبالذاتللشَّ 

 ،ابن علي المقرئوعبد الجبار  ،سين ابن المظفر الحمدانيهم الح  من :-وسي وعلى الن هايةالط  الشَّيخ 
 ،الطوسيالشَّيخ يعة كانوا ي شكلون على جمموعة من فقهاء الش   :-سين ابن بابويهسن ابن الح  والحَ 

ذلك ألنَّ هذا هو شأن  أنا أظن  ! ؟هت مسعتهم ال أدريو  عوا ش  مَ عوا مل يق  مِ ق   ،وي شكلون على كتابِه النَّهاية
ي أنَّهم ذهبوا ف وهي :-والَّيت مرَّت علينا ة الواقعةن سيبدو قويًا حينما نقرأ تتمّ وهذا الظَّ  ،ةينيسة الد  املؤسَّ 
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 يعطيهم ة األمير أنْ بحضر  وا ودعواا ليلة الجمعة وصلثَلثا  واغتسلو وصاموا  الزِّيارة إلى أمير المؤمنين
 في فقه آل م حمَّد أو لم ي صنِّف لم ي صنَّف م صنَّف :فجاءهم األمير في المنام وقال لهم ،الجواب

ى من ولوي رجع إليه أ خذ قدوةعتمد عليه ويتُّ كتابا  أولى بأن ي  م َصنِّف في فقِه آل م َحمَّد عليه م السََّلم  
وَلمَّا ذهبوا الطوسي الشَّيخ ذهبوا إىل  ،فجلسوا ونقلوا هذه الكرامة ،هذا كالم أمري املؤمنني :-ِكتاِب النِّهاية

قال -:عتم ما مسعتم من أمري املؤمننيمسحَّتَّ قال هلم بأنَّكم يعن ما اقتنعتم  الطوسي هو بادرهم إىل الشَّيخ
حتَّى سمعتم من لفِظ مولنا أمير  هايةعليه في كتاب النِّ تسكنوا إلى ما كنت أوقفتكم لم م هل

لكتابِه و وسي للشَّيخ الط  بت اإلعجاز يخ الطوسي وبذلك ثَ يعن األمري أيضًا ذهب يف املنام للشَّ  :-المؤمنين
ب يف  ذكهي  على أنَّ هذه احلادثة ذلك  أال يدلّ  ،وسيأّول من خالف الن هاية هو الشَّيخ الط  و  ،النَّهاية
ا ترقيع وتغطية على كالم الفقهاء  ،كذب خالفوا الَّذين ل أوَّ و  ،وسيالط  الشَّيخ كانوا يعرتضون على الَّذين  وأّنَّ

 ،يف كتابِه املبسوط بعد أن  كتب الن هاية َكَتب املبسوط وخالف ما كتبه  يف الن هايةف ،الطوسيالشَّيخ هاية هو الن  
 ف م صنِّف  لم ي صنِّ ) :بأن  يقول ه عليهوسالم   اللِ  أمري املؤمنني صلوات  ى على ي فرتَ الَّذي فأين هذا الكالم 

الَّذي ذكر هذه الكرامة هل هو يعمل نفس احملدث النوري  ؟(في فقِه آِل م َحمَّد كتابا  أولى بأْن ي عتَمَد عليه
طوسي حنا املنحى الشَّيخ الو  ،الـم حد ث النوري إخباري ،يعمل بآراء الطوسي هو ال ؟بكتاِب النهاية

يعمل مبا جاء هل  ،ة ما قالال جمال لقراءو ث بالتفصيل كتب وحتدَّ الَّذي   ينزرك الطهرانفس أغا ب   ،األصويل
هو و  عملي وسي هو الالط  الشَّيخ نفس  ؟هايةن الفقهاء يعمل مبا جاء يف رسالة الن  مِ  ن  مَ  ؟هايةيف رسالة الن  

م إليكم وت طرح أ وتقدّ تب وتعبّ يف الك  أال ت الحظون كيف ت نسج األكاذيب وت كتب كرامات  ،خالف الن هاية
 لكن حني ،بون هلا شديد الطربوحينما ت ذكر على املنابر ت طرِ  ،بولوّنا بالقَ ة وتتلقّ قافة الشيفعيَّ يف ساحة الثَّ 

مَّد هذا يعمل مع  ،غايلمو ا الرجل مشبوه قال هذآل م َمَّد ي   وحني أذكر أحاديثَ  يكون احلديث عن آل م 
أتعلمون أنَّكم  ؟قونأليس هذا ضحك على الذ  ! ؟لكن هذا الكالم هل هو كالم شيطاين أو رمحاين ،املوساد
 ؟ضحك عليكم ! أليس هذا؟تعلمون ال ي ضَحك  عليكم أمة كمضح

صادق السي د عاصر ملا للمرجع ،ليدتقاالجتهاد وال (بيان الفقه يف شرح العروة الوثقى)هذا كتاب 
ث عن مواصفات وهو يتحدَّ  ،142صفحة  ،قم ،إيران ،الناشر دار  األنصار ،هذا اجلزء الثالث ،ريازيالش  
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فة معر ) :-من مجلة هذه الشرائط يتناول شرطاً من شروط مرجع التقليد ،مرجع التقليد وشرائط مرجع التقليد
ه إذا مل يكن عارفًا بالكتابة فكيف ألنَّ  ، حاجة له  هو هذا الشرط ال ،ابةأن يكون عارفًا بالكت :-(الكتابة

هذا القضية األنكى من  ،القضية ليست هنالكن  ،ي  حالال أدري !! على أ ؟يفيت يتعلَّم وكيف تعلَّم وكيف
 :-دس سرهي ق  مِّ س المرحوم الحاج أغا حسين الق  نعم ي نقل عن المقدَّ -:142ما جاء مذكوراً يف صفحة 

ال يعرف الَّذي شيء طبيعي  :-غير توقيعه كن ي حسن من الكتابةِ لم ي أنَّه  -:ملعروفنيا من املراجعهو 
كيف   :-وفقيها  م قلَّدا   عا  م سلَّما  ومع ذلك كان مرج-:!؟فكيف صار مرجعاً  ،ال يعرف القراءةفإنّه الكتابة 

 .موضوع واضحألنّه  ،على هذا املوضوعال أعلق و كم لقضية أتركها ال هذه ؟داً وفقيهاً مقلَّ  صار مرجعا م سلَّماً 

ي الس هنا وأمامج وأنا نو أنَّ ل :موأسألكم أنت   ،صادق الشريازي دام ظله الشريفالسي د سأل ن ألكنَّ 
 ،األسلوب نفس هذاوب تبث بنفس هذه احلقائق املوجودة يف الكوأحتدَّ  هذه الطاولة وأمامي هذه الكتب

لك ذ لي يقبلشرياز اصادق د سي  فس ن !؟ك من  تقبلون ذل ،القراءةو  بأنَّن ال أ جيد الكتابةلكنَّنكم تعرفون 
و ه املعلومات لهذو مات علو مبويتحدَّث  ات وأمامه الكتبله فالن الفالين يظهر على الفضائيّ  ي قال ،من  

سِ  الرجل ال لكنَّ  ،سيجدون هذه املعلومات موجودة الكتب يفيرجع إليها النَّاس  تقبلون  ،اءة والكتابةن القر حي 
ا أ  حسِ أنا أ   ؟ذلك من   على  هاألصول وأقرأاملصادر  باوآيت ،ها أفضل منكمن  حسِ ن القراءة والكتابة ورمبَّ

 ؟ملاذا ،بوننتكذ   لكذومع فسكم أنتم دق قوا بأن ،اجعوهاأقول لكم ر  ،أقول لكم أقبلوها من  وال مسامعكم 
غض   يأيت شخص بمَّا أن  أ ،كذيبأهل البيت جزاؤه منكم الت فحديث   ،أهل البيت إاّل حديثَ  ر  ألنَّن ال أذك

لكن هو ، الأم اً فقيهاً ان عاملأك يأنا ال أحتدَّث عن سّيد حسني الق م   ،ال شأن يل بهفالنَّظر عن هذا السّيد 
إنَّه ! ؟علمهذا الهو أين ف دنيا  مًا للععلمه   فإذا كان ،أفرتض أنَّ علمه علٌم لدين   ولحَّتَّ  ،ال يقرأ وال يكتب

  .بما كان يكته ألنّ  اً بكت  ا له  كتبو   ،ليس بقلمه ،الفقهاءدها يردّ الَّيت ما ترك لنا إاّل نفس هذه األقوال 

 ،تعارف للمطبوعاتدار ال ،السادس دهذا اجمللَّ  (أعيان الش يعة)هذا هو  ،هذه احلادثة اآلن اقرأ لكم
شيخ  :-ضويرَّ س الي نزيل المشهد المقدَّ مِّ محمود الق  السيِّد حسين ابن السيِّد  :-168بريوت صفحة 

هو  ،كتاب معروف  (يةاإلمام ءيف علما ةالفوائد الرضوي) بيح اجلنان نفسه عنده  كتاعباس القمي مؤلف مفات
س في المشهد المقدَّ وَلمَّا ك نت -:يقول ،َلمَّا كان يف مدينة مشهد يم  حسني الق  السي د ث عن حيد  
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فيطلب  ،ألن هو ُيمع تراجم العلماء :-أن يكتب لي ترجمته طلبت منه  -:هو شيخ عباس: -الرَّضوي
وَلمَّا ك نت في المشهد المقدس -:هو نفسهطبعاَ  ،من هو أدرى حبياتهِ ف ،من العامِل أن يكتب ترمجته بنفسه

به فكتب لي ما  فأمر بعض من يختصَّ -:ن: حياته يع-أن يكتب لي ترجمته طلبت منه   الرَّضوي
ذلك  ه  عرَّبعرَّب اللغة الفارسية ثَّ بكتب   : أمر أحد األشخاص وهذا الشَّخص ما كان يعرف العربية-تعريبه

ال يكون قادراً  الّشيء املنطقي اإلنسان حني ،فالرَّجل غري قادر على الكتابة ،يم  يخ عباس الق  شَّ الالكالم 
قد تقولون أنَّ بعض و  ،ستقولون نعم مي كن ،ال أدري ،! قولوا يل؟يكون قادرًا على القراءةفهل على الكتابة 

 ،رآنون غري الق  لكنَّهم ال يقرأ ،ةرآن وهم ال يعرفون الكتابون الق  ، يقرأبعض العجائز ،يبةبعض الشَّ  ،القرويني
ال ُييدون قراءته ألنَّ القراءة فإّّنم  آخر لكن لو أعطيتهم كتاباً  ،رآن فقطهبوا إىل املاليل وتعلموا قراءة الق  ذ

هذا هو  ،غةلل  ثون هبذه اولكن ماذا تقول ملراجع يتحدَّ  ،طبيعيو هذا شيء منطقي و  ،تتوقَّف على الكتابة
نعم ي نقل عن ال م قدَّس المرحوم الحاج أغا حسين الق مِّي -:ي أقرأ الكالم مرةَّ ثانيةصادق الشرياز السي د 

سن من الل أن رمحة وهذه  ،فقط التوقيع :-ي حسن من الكتابة غير توقيعه أنَّه َلم َيك ن ق دِّس ِسرُّه حي 
ادرة كما يقول نفرتض أنَّ هذه احلالة حالة نل :-دا  قلَّ م   ما  وفقيها  سلَّ ومع ذلك كان مرجعا  م  -:!التوقيع
ا كرامة ق على أّنَّ سوَّ ت   ؟يَفعيَّةت سوَّق يف ساحة الثَّقافة الش لكن هذه القضية كيف ،يرياز صادق الش  السي د 

أليس املفروض أنَّ  ،جهلِه وعدِم ِعلِمه برغمِ  تسّوق لشخٍص آخر انية وحينئٍذ ميكن أن  وعلى أّّنا خصوصية ربَّ 
 !!هذا احلشو؟؟ى مبثل شَ حت  أّّنا أم  ،يات واضحة وقواعد سليمة صرحيةتكون هلا متبنّ  السَّاحة الثَّقافية

ني يخ حسهناك ترمجة للشَّ  ،يم  حسني الق  السي د وقبل حياة  (يعةأعيان الش  )د من يف نفِس اجمللَّ 
 ،حبر العلوم يتمن مهديّ السي د داسة وكان الزهد والورع والقَ ب فوارِ ع  الَّذين حسني جنف من الشَّيخ و  ،جنف

نكم أنت م أن تراجعوه ،لوم اجلزء األّولحبر الع السي دأيضًا يف مقدمة رجال  هذا مذكور  ،ال جمال لقراءتِه مي 
س من اجلاللة والتقد   فكان له   ،ي على جنازتهحسني جنف يصل  الشَّيخ من أن حبر العلوم كان يت مهديّ السي د 

ينيَّة الَّيت ة يف ائعالشَّ ما شئت من هذه املصطلحات  والورع وسم   ا مَ ري منها لَ عن الكث ثتَ لو حباملؤسَّسة الد 
عن اآلن احلديث و باملناسبة كان احلديث يوم أمس عن التدخني  ،هذا هو املوجود ولكن   وجدت هلا حقيقةً 

د مسن األمين العاملي بأنَّ بعض علماء ر سي  يذك ،وعن َقلِب املفاهيم والنتائج املعكوسة الكرامات
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فرتة صراع بني  تكان  يت عاش فيها شيخ حسني جنفوالفرتة الَّ  ،كتب إىل شيخ حسني جنف  اإلخباريني
 ألن قضية استعمال التنت :-التتن  شيء  عبث   :-ماذا كتب هذا العامل اإلخباري ،اإلخباريني واألصوليني

فمن  ،ةالتتن  شيء  عبث  فيه كثير  مفسد-:التبغ عند العلماء كانت شائعة منتشرة وال زالت إىل يومك هذا
 ،ألنَّه  كان ي دخ ن أيضاً   جنف كتب هذا اجلوابنيحسالشَّيخ  أنَّ  فيذكرون :-دة مؤصرأى تحليله عليه نار  

فيه   ن شيء  حسن  التت :قال-:؟فماذا كتب ،ب الشيشةكان يشر   حبر العلوم ومرَّ علينا أ ستاذه  سي د مهديّ 
 ظهرِ  يوضع علىالَّذي  هذا الِّبذعة هو ،محارهو يعن  :-فمن رأى تحريمه شدوا عليه برذعة ،كثير  منفعة

د االحتجاج ألجل فحينما ي را ،ب املفاهيمقلَّ ت  أن السَّابق يعن املنطق هذا املنطق نفس  ،بركَ احلمار كي ي  
 الز هد والورعبمن ذلك العلم املعروف  ،من شيخ حسني جنف ؟وممَّن ،نني يؤتى مبثل هذه األقوالاملدخّ 

 ،أبداً  ؟يطابق ذوق أهل البيتهل  ؟بق الواقعاطيهل  ؟يهل هو حقيققاله الَّذي لكن هذا الكالم  ،والقداسة
لون عن هذا و فماذا تق ،ةيفعيَّ قافة الش  ويصبح جزءاً من هذه الثَّ الثَّقافة الش يعيَّة حشر هذا الكالم يف ساحة في  

سِ الَّذي املرجع   ! ؟كيف ت عل قونو  ؟ماذا تقولون ،يكتب توقيعه يوق ع أن    أن  إالَّ  ن  من الكتابةِ ال حي 

 ريد أن  ووالِل لو اآلن أ   ،وهكذا يكون التسطيح ،فكارألا هكذا تنتشر   ،اتالكرام هكذا تنتشر  
يت ومن ثكم من ذاكر أحد  أن ريد لو اآلن أ   ،مبصادرها ئت  جِ الَّيت ائع قو ور والثكم عن أمثال هذه الص  أحد  

شكَّلت اإلطار العام الَّيت وحلقات من أمثال هذه األمور  حلقات وحلقات ثكمأحد   مفوظايت بإمكاين أن  
بأّّنا هي ثت  عنها فيما سبق وقلت دَّ حتالَّيت لت الكثري من البديهيات وشكَّ  ،الثَّقافة الش يعيَّةلساحة 

وتكون حقائق يف ساحة !!  ةيليست حقيقو رة وّ ور مز ور صتالحظون هذه الص   ،لة اجلاهزةعتهيات املفيالبد
املوها ب حَ ارِ قافة حي  وهبذه الثَّ  م وتنشأ ثقافةٌ يهل عليها مفاات وتتشكَّ ا بديهيّ هيع علة وتتفرَّ يَّ عيفَ ة الش  افقالثَّ 
عنه  ث  أحتدَّ الَّذي  جتاهحياربون هذا اال يعة  اآلن الش   ،ا هو الواقعذكه ،العصمة بيتِ  ة ألهلِ يّ افة احلقيققالثَّ 

 ،يعية يف الوسط الش  هيَّ و ر هي األكثر مكالَّيت الشخصية أكون ا رمبَّ  أساسًا أنا ،يرفضونهو ث به حياربونه وأحتدَّ 
يها كرامات للعلماء مسّ مات وأ  اق هذه الكر ن أضحك عليكم وأسوّ لو أنَّ  ،ن أطرح  هذا الطرحألنَّ  ؟ملاذا

ألنَّكم تريدون أحداً  ؟ملاذا ،يعييف الوسط الش   ثني ومن أكثر الشخصيات مبوبية  سأصبح من أفضل املتحد  
ضحك  عليكم لو أ ،ةإىل الشباب من طلبة احلوزة العلميّ وهذا اخلطاب أوج هه  بالذَّات  ،يضحك  عليكم
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الغباوات وهذه احلماقات ن حني أكشف  عن عيونكم هذه اجلهاالت وهذه لكنَّ  ،قاً قاً مدقّ ماً مقّ سأكون عالِ 
أكشف  حنيَ  ،ستحمار والتحمريوهذا التجهيل وهذا االِ  يحوهذه التفاهات وهذه السفاهات وهذا التسط

 لطول الفرتةِ  قوينصدّ  ،ذلككل  وال أعبأ ب ،أكون عميالً  و ا  ئاً وأكون ماسونيّ نكم هذه األمور أكون سيّ عن أعي  
لو وافقن  ،مبن خيالفن والِل ال أبايلال عشتها وعايشتها مع هذا الواقع صرت  ال أبايل مبن يوافقن و الَّيت 
 وال أعبأ   ،بساحٍة مليئٍة هبذه التفاهات ال أعبأ   ،مجيعًا ال أ بايل ولو خالفن الش يعة   ،مجيعًا ال أبايل يعة  الش  

ن أعبأ هبذا االسِم نَّ إِ  ،سنة ابن احلَ جَّ مسه  احل   بشخٍص واحد اأعبأ  إيّن  ،هم مضحكٌة ي ضحك  عليهم بأناسٍ 
وإَّّنا  ليس احلياة التجاريةفعلَّمتن  ث عن احلياةأحتدَّ  وحني ،متن احلياةلَّ ع هكذا ،فقط وبصاحب هذا االسم

متن وهكذا علَّ  ،والعرتة الكتابِ  من منهج  وهكذا علَّ  ،ةالدينيّ متن احلياة هكذا علَّ  ،ةالدينيّ  اة  متن احليعلَّ 
من  مت  علَّ ت وهكذا ،خيفالسَّ  زريّ ضحك املم  ـمن هذا الواقع ال مت  وهكذا تعلَّ  ،جتاريب يف مسرييت الطويلة

ِّب  عن اهلا باملئات واملئات خت  ثمواهد وأهذه الشَّ  ،ّناو قحوك على ذاملضو  ،هذه اجلموع الكثرية املضحوك عليها
بل الش يعيَّة  قافيةِ الثَّ  احةِ قائدي يف السَّ كري والعَ قايف والفِ حالة الواقع الثَّ ضَ  عن حقيقةِ  ،هذه احلقيقة

  .!!.ةيفعيَّ الش  

 ،واألذان صَّالةِ ل اليل حديثًا قد يطول بعد فاص هناك مطالب حتتاج إىل تفصيل سأمجلها ألنَّ 
ابقة لسَّ يف احللقات ا مرَّ  ،نميةِ والصَّ  مطيةِ الم يف حديثي عن النَّ احلقائق ومرَّ هذا الك كيف ت قلب  الحظتم  

ذا ه مرَّ التخويف تجهيل و رار والخالل التكمن  الش يعيَّةقافية احة الثَّ وعن كيفية ترويض األفكار يف السَّ 
 فيديو عن هذاليكم الها عضَ ها وسأعيد عر عرضت  الَّيت  األشياء رون من مجلةلكن تتذكّ  ،الكالم وال أعيده

ى علت الكرامات قف حتقَّ وكي ،لهإل إىل وكيف حتوَّ  ،ذيل يف آخر ظهرهِ  خرج له  الَّذي  اهلندي قالطفل املعوَّ 
 انذهب إىل هذ ،ملباركيلِه ال واللجوء إىل ذمن خالل التوس   كيف حتقَّقت الكرامات    ،ذيلهلى يديه بل ع

 .الفاصل

 فيديو مرئي:  

 ...حيبن الكل ؟هو شكله ما ،الكل يقول يل أرنا ذيلك ،ال أحد يضايقن :الولد اهلندي ]
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الجي يد برب اهلنغ الهو رمبا يبدو كمراهق عادي لكن هنا يف هذه القرية النائية بشم :املعلق
الجي أصبح يبعتقدون ياد العبّ  ،ذيل بطول سبع بوصات يشبه احلبل يف ظهره ،عامًا ي عتِّب إهلاً  13صاحب 

 ..مقدساً بواسطة اإلله القرد للهندوس هاَّنن أعطاه قوة إهلية

ي عل كل ما بوسعأف ،بللرَّ  ب وأوصل أمنياهتماس تأيت وتعبدين ألين أصلي للرَّ النَّ  :الولد اهلندي
 .قوأمنياهتم تتحقَّ 

ائلة وهو مام العاهت الجي أصبحت موضعي أن صحة بعلى الرغم من مكانته مبجتمعه إالَّ  :املعلق
 .صغراعتِّب أن حفيده مقدس منذ الالَّذي مع جده  شالجي يعييب ،يفكر بإزالة ذيله

ة تلفن ديانات ممة آهلة ربعأق بأمساء عندما تكلم للمرة األوىل كان عمره عاماً واحداً فقط نط :اجلد
 .د بهجتسّ  يف ذلك اليوم عرفت أن اإلله

ُيتمعون  عبدينيث املتبعد حمبيته حتول إىل  ،عندما كِّب بيالجي أخباره كانت تنتشر بالقرية :املعلق
 .ون ذيلهسمليحصلوا على بركاته ويل

  .اس حتققتحاجات الكثري من النَّ  :اجلد

ى ما يرام لست عل وه بأينأخِّب  ،عائليت وزوجي وأطفايل أتوا هنا ملقابلته ،بوبةكنت يف غي  :1زائرة 
  .لقد صّلى من أجلي وأفقت من غيبوبيت ،وسألوه أن حتل عليَّ بركاته

خذت أشهرين  شفى ملدةلقد أتيت هنا ألن ابنيت كانت تعاين من احلمى وكانت يف املست :2زائرة 
  .نه وأصبحت أفضلبعض املاء من منزل بيالجي فشربت م

بيب القرية ط ،هورتد تدقأتباعه يعتِّبونه إهلاً لكن مع األسف بيالجي شخص مقعد وحالته  :املعلق
  .ملية لهعجراء عائلته اآلن أصبحت تفكر بإ ،ال يستطيع أن يؤكد إن كان ذيله يؤثر على صحته

 سوف أمسح بإجرائها لكن إذازالة الذيل تكون آمنة بكل تأكيد إإذا الطبيب يضمن يل عملية  :جلدا
 .[ال يضمن يل فلن أمسح بإجرائها 
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هذه ايستم قات ولو راملكا ث عناس تتحدَّ م النَّ أعتقد أنَّ األمر ال حيتاج إىل تعليق والحظت  
ا ستكون راجحةً  ،الكرامات كشفاء املرضى ث   مرَّ احلدية الَّيتتافهكرامات الهذه ال مثل أكثر من فإّنَّ

لو  ،قيشكل منطدهم ب حاجتهم ونيل مراثون عن الوصول إىلهناك أناس يتحدَّ  ت م ذلكالحظ .!!.عنها
عرضناه  الَّذييل هذا ع أبو ذلكالم مها أعتقد أنَّ اذكر   مرَّ الَّيت قايسها مع بعض هذه التفاهات أردت  أن  أ  

 .ق أكثر من ذلكعل  الكالم وال أ   زأوج ،ضليكون أف

 .ة وأعود إليكمالالصَّ و ذان نتظروين فقط وقت األاألذان والصَّالة اِ  تينا بعد فاصلبقية احلديث تأ

 (ِفيها  م ْسَتودَعِ ِر الالسِّ اللَّه م صَِّل َعَلى فَاَطَمة وأَبِيَها وبَعِلَها وبَِنيَها و )

ا ليايل الفَ  ،هاه عليوسالم   اللِ  ِّبى صلوات  يقة الك  ليلة  شهادة الصد  هي يلة هذه اللَّ   ،الثةالثَّ  ميةِ اطِ إّنَّ
الثَّقافة احة يف السَّ  استكشافيةٌ  جولةٌ ) :الثِة من حلقاٍت عنونتهاأعود  إىل إمتام حديثي وحنن  يف احللقِة الثَّ 

من  ثة  الِ الثَّ  اطق وهي احللقة  اب  النَّ توالعشرون من حلقاِت برنامج الك ة  هذه هي احللقة  السَّابع (،الش يعيَّة
وقد  ،تشتمل على وقفات وهذه اجلولة   (،الش يعيَّة ةِ يالثَّقاف احةِ يف السَّ  كشافيةٌ استجولٌة ) :اّنالقاٍت عنو حَ 

الواقع الفكري  الة  حَ ضَ ) :عنونتهاالَّيت لوقفة ا وال زِلت  يف أجواِء هذه ،ابعةالرَّ  وصلنا يف هذه احللقة إىل الوقفةِ 
ل من هذه احللقة سم األوَّ دور  عنه يف القِ اَن احلديث يآخر  شيٍء ك (،الش يعيَّةقايف والعقائدي يف السَّاحة والثَّ 

ذلك الفَّت  ،انية يف هذا الِّبنامجة الثَّ ض للمرَّ عرضته  عليكم وهو ي عرَ الَّذي الة الفيديو قبل فاصل األذاِن والصَّ 
سًا وصار قدَّ فصار م  ه ذيل يف آخر ظهرِه وء كأنَّ ت  نـ   خرج له   أن   ،لقيّ و لد بعيٍب خَ الَّذي ق اهلندي املسلم املعوَّ 

 ،ق على ذلك أكثر مما مرَّ من الكالمأعل   ريد أن  دمت الفيديو وال أ  اهش ،اجاتاحل اس منه  طلب النَّ جوداً إهلياً تَ و  
مرَّ الَّيت مات االكر كثري من ة من  منطقيّ  أكثر   يف هذا الفيديو هو ما جاء من كراماتٍ  :فقط مجلة واحدة أقول
هل و  ،ق ذلكظر هل حتقَّ النَّ  بغض   منطقيةً  اس هو أكثر  ا جاء مذكوراً على ألسنة النَّ م ،ذكرها يف هذه الكتب

انقالب احلقائق نتيجة التغذية وهو ر مظر عن أي قضية أخرى ولكن األمر هو األالنَّ  بغض   ،مهناك توهّ 
ديث  تراجعوا احلأن  ميكنكم و سابقة  ات يف حلقاتٍ عن هذا الفيديو بالذَّ  ثت  وقد حتدَّ  ،كرية اخلاطئةالفِ 

 ل األخطاء إىل صواب والعجز إىلقضية حتوّ وهي ة ات الدينيّ مجيع الساح هي املشكلة يف ابق واملشكلة  السَّ 
 .وهكذا معجزات وإنسان معّوق إىل إله أو نصف إله
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ثني ملتحد  ان املراجع من ملعلماء من ا هناك العديد ،الش يعيَّة الثَّقافةِ  احةِ قضيٌة واضحة يف أجواِء السَّ 
لب من سم األغو القِ ديثهم أحلَّ ُيعلون ك  و قافية احة الثَّ ون هذه السَّ غذ  رين من اخلطباء ممن ي  من احملاضِ 

اماهتم وعن وعن كر  لعلماءثون به عن ايتحدَّ  أحسب ما إذا ما أردت أن   ،لماءمات الع  ام عن كر ديثهِ حَ 
لقضية اوهذه  ،ه عليهوسالم   للِ ا عن إمام زماّنم صلوات   ثون بهعاف ما يتحدَّ يكون أضه ساالقتداء هبم فإنَّ 

ل البيت بل أهون من قِ ونعلاملبيت و املخالفون ألهل ال ص وفية  فال ،ويف املخالفبت إلينا من الفكر الص  تسرَّ 
هوا جو ة وتمتكامل زاً و وهم رملعومن مشاخيهم ومن سادات طريقتهم ج وفية جعلوا من شيوخهمهؤالء الص  

وفية ص  ال اءيف أجو  فةٍ معرو  ة قضيةوهذه القضي.!! . شيءوبكل   لِ والتوس   والطلبِ  عاءِ والد   بالعبادةِ إليهم 
ا ونم مل حيثّ إّنَّ فهل البيت منطق أ إىل إذا رجعنا ،ةبت إلينا هذه القضيَّ فتسرَّ  ،ِج الكتاِب والعرتةاملعاندة ملنه
لى جاللة عصحاب  فاأل ،نانا ومراجعات من علمائاملرَّ هم أفضل ماليني الَّذين ك بأصحاهبم على التمس  

جب ألع وإين ،ليهعه سالم  و  اللِ  هو اإلمام املعصوم صلوات  فاملنت ومنت  املتون أّما  ،هم على احلاشيةقدرهم 
  صحن اإلمامفنوٍن يفمٍل مدىل قِّب عاإاجتهم منه ويذهبون ال يطلبون حو ناس يزورون اإلمام املعصوم من أ  

 عند  املكوثِ يفارهتم يقات ز من أو أو يقضون وقتًا  ،ويطلبون حاجتهم منه تمامٍ وجهون إليه باهم ويتاملعصو 
لقدر  هلم سورة ا رأ  نق ،حتةم الفانقرأ هل ،ؤمنون شيعة! هم م؟همور بقة العلماء وما قيمة ميما ق ،قبور العلماء

 ،لك ال شيءأكثر من ذ ،درورة القس   تقرأ له   ن   حني زيارة قِّبه أيقرأ للعاملِ  وايات يستحب أن  كما ورد يف الر  
 ، لصويف أو عن قِّبٍ ملٍ لعا عن قِّبٍ  بالضا ويذهبون يبحثون يف اجلِ يرتكون اإلمام الر  الَّذين من أولئك  ب  أعجَ 

ة يف زيار قضوها أن ي مهعلي جبواألو وىل هبم األر و واألجد ،هاتة هذه الرتّ ريًا من الوقت يف متابعيقضون كث
ال مع باقي كذلك احلو  ،ليهه عوسالم   اللِ  صلوات   والتعلم من منهجهِ  الرضا أو يف قراءة حديثهإمامهم 

  .ةمَّ ئِ األَ 

رجع الين للم الف  كرامًة للعاملِ   حلديثه يذكر   مع  ث أستث ويتحدَّ يات فيتحدَّ الفضائ ىلع املرجع   خيرج  
بعلماء يقتدوا  أن   اسِ النَّ  فما الضرورة حلث   ،دمَّ م َ  ات مع آلِ و فذكرهم عندهم هفوات وهالَّذين الفالين وكل 

تينا يف وسيأ ،دمَّ حة مع آل م َ اضِ وَ ة وَ قويَّ  ولكن هلم هفوات ،كر كرامتهمنريد أن  أ  ال أ   ،ومراجع هلم كرامة
تم عنهم عوستستمعون إىل أقواهلم وأنتم قد مس نا ومراجعنالقادمة ذكر  جانٍب من هفوات علمائاحللقات ا
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ر من اجلهة العلمية فَ غتَـ ال ت   ،سرتون هفواهتم الَّيت ال ت غتفر يف حق  م َمٍَّد وآِل م َمَّد نازل العاليةمات واملالكرا
من اجلهة  غتفر  غتفر ال ت  حني أقول ال ت   ،ربيت فرمحتهم أوسع من كل  ما نتصوَّ لأهل ا ا رمحة  أمَّ  ،والعقائدية

من اخلطباء  عند العديدِ  صار ّنجاً حَّتَّ املراجع و العلماء و اخلطباء  ،ثوندَّ يتح ،يةوالعقائد كريةِ والفِ  العلميةِ 
عن السي د  ،عن املرجع الف الينيكون  دائماً  أنَّ حديثهمعند العديِد من الع لماء و  ثنيد  يد من املتحعند العدو 

ذا اللون من احلديث هو  ،ميزة واضحةهذه صارت و  ،ستاذ الفالينعن األ   ،عن الشَّيِخ الف الين ،الف الين
اجلامعة الكبرية  يارة  الز   ،دمَّ وآل م َ  دٍ مَّ الرتكيز على م َ هو هل البيت أ منطق   ،ق أهل البيتيتعارض مع منط

 يارةِ مبنطق الز  إذا أردنا أن  نتحدَّث فلنتحدَّث  ؟إشارة إىل غريهم اغ الكامل هل وجدمت فيهيلالقول البوهي 
ا القول   اجلامعةِ   ؟ةهمَّ م  ـملاذا نذهب إىل األشياء غري ال ؟ملاذا نبحث يف احلواشي ،الكاملالبليغ   الكبرية ألّنَّ

 احةَ وهذه القضية قد أربكت السَّ  ،يف ترتيب األولويات ضطراب  االِ  وهيالش يعيَّة من املشاكل  هذه مشكلةٌ 
لماء ع   ألنَّ  ،الثَّقافية فوق كلَّ شيءاحة  شيٍء يف هذه السَّ م كل  فلقد هتدَّ  ،ًا كامالً إرباكالش يعيَّة قافية الثَّ 

خيرج املرجع على الفضائية أو يف الدرس أو على املنِّب وال همَّ  ،ميعة قد ارتبكت واضطربت قائمة أولوياهتِِ الش  
 جدته  و لوالبعض منها لو حقَّقت فيه  ،الكثري منهامل يثبت الَّيت ئل العلماء و اضرامات وفيسرد لنا ك  أن  الَّ إِ  ه  لَ 

 ولو حبثنا عن تفاصيل نفس هذا العاملِ  ،لو حبثنا عنها بدقة ، ذكرها قبل قليلمرَّ الَّيت هات مثل هذه الرت  
  مشكلةٌ  ،املعصومني ةأو لبقيَّ  هراءِ إلمام زمانه أو للزَّ  حرتامِ هات يف اإلساءِة وعدِم اإلوالرت   هاتالرت   لوجدنا عنده  

من  ع يف يومٍ  وال أتوقَّ إنَّن ال أطمع   احلقيقة   ،دةصالح عملية معقَّ عملية التصحيح وعملية التصليح واإلِ  ،كبرية
يرياً تغ سيحدث وال أعتقد أنَّ  ال أعتقد أنَّ تصحيحاً  ،الش يعيَّة الثَّقافةِ دث تصحيح يف ساحة حي األيام أن

خرى خبة هي األ  الن   حون مبا عندهم وألنَّ رِ يعة فَ ة الش  امَّ عَ و احة ذه السَّ ه أبناء ألنَّ  ؟ملاذا ،حقيقيًا سيحدث
على   يزلرتكا لذلك هذه القضية قضية ؟فمن أين يأيت التصحيح ،بفرِح أتباعهم وبفرِح عامَّة الش يعةحة رِ فَ 

قضية هي  قتداء بالعلماء والرتكيز عليهاقضية اإل ،لعلماء والرتكيز عليهاقضية زيارة قبور ا ،مات العلماءاكر 
وزيارة قبور  ،ةوالزيارة فقط لألئمَّ  ،ةمَّ فقط على األئِ ينبغي أن يكون الرتكيز  .!!.مالفة ملنهِج أهل البيت

قاس وال حَّت ال ت   هاحبة ولكنّ زيارة قبور املؤمنني مست ،زيارة القبور بشكل عام مستحبة ،العلماء قضية ثانوية
  .ه عليهوسالم   اللِ  وم صلوات  بزيارة املعصبواحد من الرتيليون حتت الصفر 
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ة ار زيلكن حني يذهبون ول ،ئاً شي فال يقولون يزورون أمري املؤمنني ويعودون ،النَّاس يذهبون إىل النَّجف
لوا فيها وانتفعوا منها طوّ  ابقةسَّ يارة الالز   ،ابقةليس كالز يارة السَّ  ،ي عج لون يف الز يارة أمري املؤمنني وبشكل متصر

 ،لون يف زيارة األمريانية ي عج  ة الثَّ املرَّ يف و  ،ينطقون بشيءتراهم فال  عادوا إىل بيوهتملة فمفصَّ  وزاروا اإلمام زيارةً 
وحني  ،رجع لزيارة املمسارعني ركضونوي ،يارة إىل أقصى حدّ وخيتصرون الز   ،م يريدون زيارة املرجعألّنَّ  ؟ملاذا

فقد  ،زيارة املرجعق ليتوفلإنّه ا ؟هذا أي توفيق !!ناقفّ تو فقد  ختتلفزيارة لكانت اة  يعودون يقولون هذه املرَّ 
 !.؟.ذاهأي  كالٍم  ،ا زيارةقاس هبتال  هذه عليٍّ  زيارة   !؟أنتم جماننيأقول هل  !!يارة هلا شأن آخرالز   تصار 

ارتك تكون زي ع أن  ة املرجزيار  يمة  ما ق .!!.الـم ركَّبه اجلهل نَّ إ ،ولكنَّهم ال يعتقدون ذلكهبذا ون يئهم يس
متصرة ألجل  موجزة و عليٍّ يارتك لكون ز ت أن   ،لةرته زيارة مفصَّ ابقة ليست فيها أيَّة ميزة وأنت قد ز  لعليٍّ السَّ 

ا تقضي وقتًا يف زيارة املرجع أكثر من زيارتك  رجعزيارة امل كانت ة  ه املرّ عود فتقول هذصياء وتاألو  دِ لسي  ولرمب 
 وال رة املراجععلى زيا ضرت أع ال أنا !.؟.أي  كالٍم هذاو نطق هذا أي  م !!زيارة موفقةكانت   ،ختتلفزيارة ال

ا أعرتض على هذه املوازين وهذه القيم ،على احرتاِم املراجع  اللِ  ت صلوات  إىل أهل البي سيء  ت   لَّيتااخلاطئة  إَّنَّ
 .ةلش يعيَّ االثَّقافة ة يف ساحة مشكلة مستمرَّ هي هذه املشكلة و  ،ه عليهم أمجعنيوسالم  

 لو  وحَّتَّ  ، شيعيٍ ألي   مةلكرااأنا ال أنكر  ،ةينكرها إذا كانت حقيققضية الكرامات للعلماء أنا ال أ  
اإلمام  عطاٌء منهي مة الكراا إَّنّ و  ،ألنَّ الكرامة ليست له   ،كرامة  كان اإلنسان  م سيئًا مي كن أن  تكون له  

  .، ألّن عطاءه ليس له حدودن وللمسيءحسِ طيها للم  واإلمام يع ،املعصوم

  َ؟ى للمسيءقد تقول كيف تعط  

عن  ا يصدر  م ،عرفهاتت ال أنا ال أعرفها وأنهو ناظٌر إىل جهٍة أخرى  ،ه  اإلمام وحكمت   هذا نظر  
ة عقائديّ  قبلةٍ  إىل ماتالكرا لكن ال أن  تتحّول هذه ،ته  معصومةاقرار و معصومة  أفعاله ،معصومٌ  املعصومِ 

 !!..هي املعصومالَّيت ة يّ بلة احلقيقكون بديالً عن القة توفكريّ 

 :عنوان هذا الكتاب ،يتألف من عشرين جزء بني يديّ الَّذي هذا الكتاب  ،أمامي هذا الكتاب
هو  ،لفرتة طويلةيف منصبه بقي الَّذي و  ،الَّذي تويف بابا األقباط املصرينيوهو  (شنوده امعجزات الباب)
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هذا  ،يف اجلو  الد ين املسيحيشخصية مشهورة و  ،يف الوسط السياسيو  ،مشخصية مشهورة يف وسائل اإلعال
ًا يف جاء مرويّ ما  حبسبِ عجزات وفيه الكثري من امل (معجزات البابا شنوده)الكتاب يتألف من عشرين جزء 

ي مع لو قورنت بشكل منطق ،دم صحتهاعو ظر عن صحتها النَّ  بغض   ،هذه املعجزاتلو قورنت  ،الكتاب
لكم واحدة من هذه  أقرأ ،ذكرها هات الَّيت مرَّ من هذه الرتّ  ورتبةً  ثت  عنها لكانت أعلى درجةً حتدَّ الَّيت تلكم 

 قبل أن   ،8صفحة  ،هذا هو اجلزء األّول ،عادل البطوسي ،معجزات الباب شنوده ،لاألوّ  اجلزء املعجزات
وَلَقد اجتهدت  : -؟مة عادل البطوسيال الكاتب يف املقد  ق ماذا ،مةاملقد  دعونا نقرأ يف  ،8نقرأ يف صفحة 

جوانب العظمة  برازفي إطار سعينا إل وصدق وإضافة إصدار بكلِّ أمانٍة في الجمِع والتوثيق بموضوعية
وتفريغ ما روي ِعبر المحطات  بالمتابعة قمت  َقد لَ  ،خص قداستهِ قي والسمو والقداسة في شرُّ وال

نترنت حف أو على شبكة اإلر في الصُّ شِ ونقل ما ن   نترنتعلى شبكة اإلالفضائية والمواقع القبطية 
-ب سبب بركة للجميعكون بنعمة الرَّ أتمنى أن يالَّذي لحضراتكم بجهٍد خاص في هذا الجهد  ونقلته

 .باملئة األقباط يقبلونه مئة ه  هذا الكالم قطعاً حني يقرأ :

رجال الدين يف الكنيسة  راتباء وألقاب ملهذه أمس :-نباقال صاحب النيافة األ :-8يف صفحة و  
-:: مكتوبة باللهجة املصرية-كلمش أبدا  البابا شنوده ما بيت ،بيشوي األنبا ةافقال صاحب الني-:القبطية

 ،ث مَّ استطرد نيافته  قائَل   ،جّدا  هذه المسألة ل وياه أو منه ويتحاشىتحص ما بيتكّلمش أبدا  عن معجزة
وكانت  ،فى األورام بالقاهرةشفي مست ،ئةتسعين بالم بس كان فيه طفل عنده سرطان في الدم بنسبة

يفا حنا سامي من دمياط كانت بتشتغل ااألمير تادروس دكتورة اسمها  ا شقيقة رئيس الديرأنَّ الرَّاهبة يو 
 والولد كانت بروتستانتيا   ،عني بعد تخرجهاي ،في القاهرة جة بتقدير إمتيازوكانت متخر  في المستشفى

وإن شاء اهلل ربنا  ما تجيبوا الولد لقداسة البابا شنوده ي عمِّده   :فقالت له م ،وعيلته كلها بروتستانت
 مانعما عنديش  :فقال لها ،لقداسة الباباقالت فراحت  ،فوافقوا ،حيشفيه وعرضت األمر على أسرته

 ،دفبعدين العيلة كلها قالوا احنا كمان عايزين نتعمَّ  ،ودسكيثر متعمِّد أ مِّده ألنَّه بروتستانتي يعني مشأ ع
كلُّهم وأبوه   وأهل بئهسنين  الولد كان عمره عشر ،اعملي لهم جَلليب على مقاسهم كلِّهم :فقال لها

روَّح  ،وصغارا   د األسرة كلَّها كبارا  ابا َعمّ ونزل قداسة الب كله جَلليب فكان مهرجان في اليوم ده  ،وأمه
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في الدم لقوا صفر سرطان  المئة سرطانب له فبعد تسعين فحللوا إلى المستشفى الولد من المعمودية
عد سنة قابلت الدكتورة ايفا حنا سامي أم الطفل ب أو رو ة شهبعد عدَّ -:انتهى األمر بالكامل :-في الدم

يلزمه عارفين سرطان الدم  وانتو ،صحته تمام قالت لها زي الفل ؟الولدبطريق الصدفة قالتلها ازاي 
زرع نخاع والعملية دي تتعمل في فرنسا وحتَّى بعد ما تنجح ممكن الشَّخص يموت بسبب ضعف 

أمساء األشخاص والتحاليل الطبية قة بالصور و رت العشرات والعشرات موثَّ مثل هذه الكرامة ذ كِ و  :-المناعة
 .من جهات داخل مصر وخارج مصر وثائق صادرة

  :-كتابغالف ال على ،ماذا يكتبون على العنوان ،على سبيل املثال نذهب إىل اجلزء احلادي عشر
يات راليا والولا واستإيطاليو من الكويت واإلمارات العربية ة بالصور والتقارير الطبي وقائع م عجزية

 .والوثائق والصور موجودة: -المصريةات ظفومختلف المحا المتحدة األمريكية

مرضى خصية شبصفة  ا ليحكاهوقائع معجزية بالصور والتقارير الطبية  :-يف اجلزء الثَّاين عشر
 ومتاعب أخرى يطانيةوح شر دة عليها وقصور في الشرايين القلبية وسيّ بأورام سرطانية وحصوات كلوية 

ألف من لكتاب يتاهذا و  فاء من السرطانوالش  يف قضايا اإلجناب  : وأمثال ذلك كثري-صحية وإنجابية
 .عشرين جزء

د قون هبا اس ي صالنَّ  ،عن عدم صدقهاأو  ،ن صدق هذه املعجزاتث عَ دَّ  أحتريد أن  أنا هنا ال أ  
يت الهات لرتّ ا ذهمع هائع الوق هذه لو قايست  و  ،والصور واحلقائق موجودة اس حتّدثوا وجاءوا بالوثائقوالنَّ 

فسها  مع نفسها بن تتناقض ائق والا ال تكون صادقة ولكن معها وثرمبَّ  ،أكثر منطقية هذهِ  أنَّ  لوجدت  عندنا، 
كما   ،وقتها يف نفس الها بنفسِ  نفسَ تنقض   كرامةٌ وهي   ،يف كرامة كتاب الن هاية للشَّيِخ الطوسي علينا كما مرَّ 

 .ن هذه احللقةل موَّ جلزء األيف اابقة ثت عنها الوقائع السَّ حتدَّ الَّيت  هات األخرىمّر علينا من الرتّ 

   ؟ريد أن أقولماذا أ  

شاهدمت مشهداً يف الفيديو عند هذا الصيب وقد  ،الديانات مات موجودٌة يف كل  اقضية الكر أقول إّن 
وهذه  ،وهنا أيضًا كرامات ،وهنا صور وكرامات يف عشرين جزء هلذا الكتاب ،اهلندي صاحب الذيل
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قضية الكرامات موجودٌة يف  و  ،ناعند علمائحقيقّية ولكن هناك كرامات  ،هلا ال حقيقةَ ا ذكرهت  الَّيت مات االكر 
ل إىل مسلٍك يف فهذه الكرامات ال تتحوَّ  ،خارج عن حبثنا وهذا موضوٌع آخر مي كن أن  نناقشه   ،كل  الديانات

 المه   وساللِ  ت صلوات  يأهل الب ،ءايم العلمنتصيعة على أساس لتثقيف الش   منهِج أهل البيت وإىل طريقةٍ 
التوجه إىل الل و  ،ن  عبيٌد لل والعبيد لل يتوجهون إىل اللحنَ  ،ه إليهم فقطنتوجَّ  ا أن  يريدون منَّ  عليهم أمجعني

ه وج  الت ينبغيالَّيت ة يّ اجلهة احلقيقفهم  (ميك  لَ ه  إِ وجَّ ه  تَ دَ صَ ن قَ مَ و ) ه إىل اإلمام املعصوممصوٌر فقط بالتوج  
 شأنٍ  من ليس هلم ،ةمَّ ئِ ة طيلة حياة األَ مَّ ئِ ًا لصحابة األَ دوا شأنًا خاصَّ جتَ  لذلك لن   ،همصلوات الل عليإليها 
  .!!.ومراجعنا ناأشرف من كلَّ علمائهو تراب أقدامهم مع أّن  ،خاصّ 

رتكيز على لا وهو ،طبائناوعند ختنا وعند العديد من مراجعنا ايف فضائي ينتشر  الَّذي هذا املنحى 
 الص وفيةِ  من ء بهِ جي ،وىلبالدرجة األ جيء به من املخالفنيهذا املنحى  ،كرامات العلماءوعلى   ،لماءالع

ن ماٍم ملكل إعوا وض لذينا ،بعةوجيء به من أتباع املذاهب األر  ،على لساِن أهل البيت امللعونةِ  املعاندةِ 
يت نطق  أهل البما ما هو هذو  ،بذلك مشحونةٌ  واملكتبات   ،زاتواملعج تبَ امات والك  والكر  هم املناقبَ أئمَّت

 .إطالقاً 

أكثر  ،شري إليهاأ   ن  أريد أ   خرىأناك مسألٌة ة ولكن ه  أطيل الوقوف كثرياً عند هذه القضيَّ  ريد أن  ال أ  
ينات  التسعيف باً اكتبت  كت  ،يلةيلة سنني طو المه طِ غن كَ عمَّم وأكثر من عامٍل شيعي بلَ من شخص وأكثر من م  

كتاب ولكن ن عن الث اآلريد احلديال أ   ،ونموجود على موقع زهرائي   (من وهج العشق احلسين) عنوانه
 :على عبارة ،ارةالعديد أشكلوا على هذه العب

 (شق  العِ )
 هذا ت  وقرأ ،ه عليهم أمجعنيوسالم   اللِ  لذوق أهل البيت صلوات  مالف هذا التعبري تعبري  نَّ وقالوا بأ

ف كتاباً يؤل  بثقافة أهل البيت بينما  كِ يدعو إىل التمس   اً يقولون بأنَّ ف النهم ف ،نرتنتمؤخرًا أيضًا على اإل
الف  منهج أهل البيت يعنونه هبذا العنوان ال يريدون هذا  ،بريال يريدون هذا التع فإنَّ أهل البيت ،الَّذي خي 
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يف  د هذه الكلمةويرد   (،من وهج العشق احلسين)ه كتاب  يفهو يسمّ  (،العشق)على ف يقالنوع من التث
 !؟فماذا أصنع لكمالـم ركَّب أقول يا مجاعة إنَّكم تعانون من اجلهل  ،ماضراتِه وبراجمهخ طبِه و  يفأحاديثِه أو 

ت من عمق حديث أهل البيهذا التعبري وهذا الـم صطلح أنا أخذته  منهم  ،إنَّكم ت عانون من الـجهِل الـم ركَّب
ي عانون من جهٍل  م جتهلون وتعتمدون على علماء ومراجع آخرينك  لكنَّ  ،ه عليهم أمجعنيوسالم   اللِ  صلوات  
الـم ركَّب فوق اجلهل الـم ركَّب فوق اجلهل الـم ركَّب  اجلهل أنَّ وها أنتم تالحظون ب !؟فماذا أصنع  لكم ،م ركَّب

  .!!.ةيفعيَّ قافة الشِ يسيطر على ساحة الثَّ الَّذي هو 

املدرسة اع هم أتب املصطلح ون هذايضادّ و وّنا ادّ يضالَّذين شق أكثر لة العِ سأَ مَ وهي ة هذه القضيَّ 
حسائي نشأت يِخ اإلة الشَّ ومشكل ،يرفض هذا املصطلحو اإلحسائي يرفض هذا التعبري الشَّيخ ألن  ،الشيخية

 ةا كان األئمَّ إذ وفيةِ الص  بأننا ش افم ،اً هذا املصطلح كثري  وفية تستعمل  والص   ،من ِصراعِه مع الص وفية يف زمانهِ 
ح ت هلذا املصطليبلاهل ال أوا على استعملعيطّ  ! لكن يبدو أنَّ علماء الشيخية مل؟يستعملون هذا املصطلح

 .ةيَّ الش يعدراس واملة الش يعيَّ  وهذا شيءٌ طبيعي يف اجملموعات ،اإلحسائيالشَّيخ بون ملنهج يتعصّ أّّنم أو 

 ؟المصطلح السؤال األول هل نهى أهل البيت عن استعمال هذا 
 كَل  :الجواب.  

تعمال هذا س من اسالنَّا  أن مينعفليس من حق  اإلحسائي وال غريهِ عن ذلك، رد ّني مل يَ أنّه لو 
سنذهب إىل  ،حلطاملص لوا هذااستعم ،استعملوهقد هم فما بالك و  ه، ينهوا عناملصطلح ما دام أهل  البيت مل

 .ايف وأمثال الك الكايففة إىلى طول اخلط إنَّن ال أعود إالَّ إىل الكتب املعرو الكايف وأنتم الحظتم عل

باب  ،110صفحة  ،إيران ،شروالنَّ  دار األسوة للطباعةِ  (،الكايف) من كتاب اين د الثَّ جمللَّ اهذا هو 
 اسِ النَّ  ل  ضَ فْ أَ  : وآِلهيهِ لَ ى اهلل عَ لَّ ول اهلل صَ س  رَ  الَ قَ  ،الَ ق قَ ادِ ا الصَّ نَ امِ مَ ن إِ عَ  :-الثالثَّ  احلديث   ،بادةالعِ 
 نْ ح مِ بَ صْ ا أَ ى مَ لَ ي عَ الِ بَ  ي   و َل ه  ا ف َ هَ رَّغ لَ فَ ت َ وَ  هدِ سَ جَ ا بِ هَ رَ اشَ بَ ه وَ بِ لْ قَ ا بِ هَ حب َّ أَ ا وَ هَ قَ ان َ عَ ة ف َ ادَ بَ العِ  شقَ ن عَ مَ 

يب األعظم النَّ عن ث هنا يتحدَّ هو و  ،ستعمال واضح للعشقأليس هذا اِ : -رسْ ى ي  لَ عَ  ٍر أمْ سْ ى ع  لَ ا عَ يَ ن ْ الدُّ 
 ل  ضَ فْ أَ -:ه عليهوسالم   اللِ  يٍّ صلوات   والية علدة  إالَّ ابوهل الع ،شق العبادةث عن عِ ويتحدَّ  ،اسفضل النَّ عن أ
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ون  غريبة عند العلماء، يقرأحالة هناك  :-هدِ سَ جَ ا بِ هَ رَ اشَ بَ ه وَ بِ لْ قَ ا بِ حب َّهَ أَ ها وَ قَ ان َ عَ ة ف َ ادَ بَ العِ  شقَ ن عَ مَ  اسِ النَّ 
 .ل البيتهاه حديث أاملرض الفاتك اجتّ هو هذا و  ،خيتلف هم يف باهلم شيءة لكنَّ مَّ كالم األئِ 

هذا  ،سالميلنشر اإلاسة مؤسَّ  ،للشَّيخ علي  النَّمازي الشاهرودي هذا هو مستدرك سفينة البحار
ذي الَّ ريف ملوجود يف الكايف الشاي ورد هذا احلديث  بعد أن   ،عشق مادةيف  ،426يف صفحة  ،السَّابع داجمللَّ 

 :-(دةابَ العِ  قَ سِ عَ ) كونْن يَ أ األنسب فاضل أنَّ ألا ل عن بعضقِ أقول ن   :-قتلوته  على مسامعكم هو يعل  
الزائد  غوهذا اللف ،انيةثن سخة  وجدوال ت   (َباَدةَعِشَق العِ )الر واية هي  إذا كانت !؟األنسب على أي  أساس

 الو  ،شق العبادةع (عشق) ها كلمةللكايف مكتوب في واحلديثة القدميةسخ املوجودة الن   ؟ما معناه اهلذرهذا و 
 (قَ سِ عَ )فظ للَّ رة يف افها ن  كلمة في  فيها هذه الكلمة فهيلو كانت ن سخة ثانية  حَّتَّ و  ،نسخة ثانية توجد

أفضل  ) أو (بادةالعِ  قَ سِ عَ  لناس مناأفضل ) :يعن الحظوا لو أقول ،لفاظالتنافر يف األ تأىب بالغتهم ة  األئمَّ و 
ايف سختان من الكهناك ن تلو كانو   ،يف العبارة الثانية مجال التعبريالحظوا  (النَّاس َمن َعِشَق الَعبادة

عدِم  سببِ بدبيًا أذوقًا  نا ال ميتلكونأنَّ علماء لكن املشكلة ،عشق على عسق مت  لقدّ  (عسق) و (عشق)
من هم  :-ألفاضلان بعض عن ِقل -: هذا الكالم يف احللقات املاضيةمرَّ و  ،لروح اللغةو دراستهم لألدب 

نَّ فاضل أألنقل عن بعض ا-:ايفوموجود يف الك ادقهذا كالم رسول الل ينقله اإلمام الصَّ  !؟ء األفاضلهؤال
أليس  خ!!لفتوح هذا األح لنا اا فتوكأَّنّ  :-لع بهابمعنى يعني لزمها أو  (َعِسَق العبادة)األنسب أْن َيكون 

 كثر أدباً هولغ واألاألب ،هو الكالم واضح ،"األنسبحني يقول "هذه إساءة أدب يف مواجهة كالم املعصوم 
لو  يقولون  ،تهل البيأِة حديِث لماء يف مواجهاقرتاحات الع  من مثل هذا كثري و  ،"العبادة قَ شِ من عَ " عبارة

من كبار و أيضًا  عون لكمقّ وسري  ،يعةعلماء الش  كبار ِقَبل  وسيأتينا مثل هذا من  !!أفضلكان هكذا لكان 
 .الرتقيع أيضاً  يعة سيبدأ  اء الش  علم

 ،مؤسَّسة التاريخ العريب ،دار إحياء الرتاث العريب ،من حباِر األنوار هذا هو اجلزء احلادي واألربعون
يل ين أو مِ يلَ ى مِ لَ ء عَ ََل ربَ كَ بِ  انَ ا كَ ذَ إِ تَّى حَ اس النَّ بِ  ير  سِ يٌّ يَ لِ ج عَ رَ خَ  ،راقِ نا البَ امِ مَ ن إِ عَ  :-295صفحة 

ين يلَ ى مِ لَ ء عَ ََل ربَ كَ بِ  انَ ا كَ ذَ تَّى إِ اس حَ النَّ ير  بِ سِ يٌّ يَ لِ ج عَ رَ خَ -:؟ا يقول إمامنا الباقر: ماذ-ميهِ دِ يْ أَ  ينَ م بَ دَّ قَ ت َ 
 لَ ق تِ  :القَ ف َ -:: تسمية قدمية هلذه املنطقة-انفَ دَ قْ ي  َقال  لَه  الم أَْيِديِهم َحتَّى طَاَف ِبَمكانٍ  ينَ م بَ دَّ قَ يل ت َ أو مِ 
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ث َّ يستمر يتحدَّث عن م ستقبِل هذه  ،: يف هذا املكان املقدفان-ك لُّه م ش َهَداء  طِسبْ  اتَ ئَ مِ ي وَ بِ ا نَ تَ ئَ ا مِ يهَ فِ 
 :-ه معدَ ن بَ م مَ ه  حق  لَ  ي َ َل م وَ ه  ل  ب ْ ق َ  انَ ن كَ مَ  مه  ق  بِ سْ يَ  َل  ع شَّاق ش َهَداءوم َناخ  رِكاب وَمَصارِع  -:األرض

َل َيْسِبق ه م َمن َكاَن  رِكاب أو َوم ناخ ر كَّاب وَمَصارِع  ع شَّاق ش َهَداء وم َناخ-:فهداء الطَّ يشري إىل ش  
ل ه م َوَل يَ َلحق ه م َمن بَعَده م  ،شاقف أصحاب احلسني بالع  صِ بعدهم اإلمام هنا يَ هم من ق  حلال يو  :-قَ ب ْ

سني لتطبري جزعًا على احل  هو لبيان احلكم الشرعي واملوقف الشرعي من ا كتايب من وهِج العشق احلسينّ   انوأ
مأخوذاً من هذه الكلمة  (سينمن وهج العشق احل  )يت الكتاب فسمّ  ،هو يف األجواء احلسينيةف ،المعليه السَّ 

 .ه عليهوسالم   اللِ  من حديث أمري املؤمنني صلوات   ،د األوصياءمن حديث سي  

رواية ينقلها ابن  ،341ة نفس الطبعة ويف صفح ،ارنذهب إىل اجلزء الثاين والعشرون من حبار األنو 
ان مَ لْ لى سَ إِ  ق  وَ شْ ة أَلَ نَّ جَ  النَّ إِ  :-؟ءماذا يقول خامت األنبيا ،معليه وآله وسلّ  ى الل  اس عن رسول الل صلّ عبَّ 
مان ق  سلمان وسلعشت  اجلنة  نيع :-ةنَّ لجَ ن لِ امَ لْ سَ ن مِ ان مَ لْ سَ ق  لِ شَ عْ أَلَ  نَّةالجَ  نَّ إِ ة وِ نَّ ى الجَ لَ ان إِ مَ لْ ن سَ مِ 

الكالم  ،ةلمان للجنَّ س يعن من عشق: -نَّةن لِلجَ ِوِإنَّ الَجنَّة أَلَْعَشق  ِلَسْلَمان ِمن َسْلَما-:يعشق  اجلنَّة
 .واضح وال حيتاج إىل تعليق

تهاد كلمٌة لمة االجكو  (،هادجتاالِ )ستعمال كلمة اِ من ر كثريًا اإلحسائي ي كثالشَّيخ والغريب أنَّ 
هل البيت أضة عند ة املبغو الكلموهكذا  ،فةت وهذه القضية معرو يونٌة عند أهل البوملعمبغوضٌة و ومٌة مذم

مٌة وكل ،ئي بكثرةاإلحسا شَّيخال يستعملها الشَّيخ  اإلحسائي وأتباع   فتجد أنَّ هذه الكلمة ،صارت ممدوحة
  هذه الكلمةسنياحل   أنصار يف الكايف وغري الكايف ويف مدحبيت وجاءت يف مقام املدح لم هبا أهل اتكلَّ 

كَّب فالب دَّ جهٍل م ر  من َن يعاينكا  ـمألنَّ العالِـم أخطأ أو ألنَّ العالِ  ،ا تنقلب املوازينكذه !!صارت مذمومة
مة االجتهاد ما عندي لكل سبةِ الن  ب ،كَّبلـم ر ااجلهل  وأن  ت َصن م هذا الب دَّ أن  ت صن مه   ،يعة من أتباعهأنَّ الش  

ت كلمة اجتهاد  ،لكنَّها من أبغِض الكلماِت إىل أهِل البيتث عنها دَّ وقت أحت ذه هب والق تِ   األَِئمَّةفإنَّ  ،هدوجم 
من  هيهذه ف ،قيفةسَّ ال ل  هم أه ار إليهال من أشوأوَّ  .!!.ه عليهم أمجعنيوسالم   اللِ  الكلمة صلوات  

 قيفة املشؤومة!!مرجات السَّ 
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 إذا ،ر الصَّدرّمد باقي د ماحللقة األوىل للس (دروٌس يف علِم األصول)بني يدي الَّذي هذا الكتاب 
بنان ل ،ريوتب ،اث العريبوهي طبعة دار إحياء الرت  الطبعة الَّيت بني يديّ حبسب  ،53تذهبون إىل صفحة 

الل عليه ويف عدة  رمحةالصدر السي د يتحدث  ،53صفحة  ،هجري 1425 ،ميالدي 2004 الطبعة األوىل
ث  فيها يتحدَّ  (56 ،55 ،54 ،53)لقراءة كل  ذلك الكالم مي كنكم أن  ت راجعوا صفحة  صفحات ال جمال

لت مَ لمة حَ الكَ   هذهلى أنَّ عع كلمة الجتهاد يدل بُّ تَ وت َ  :-هذا املضمون ويبدأ باحلديث هكذا يقول عن
-: املذمومعنيعن يف امل :-ابعلسَّ اة إلى القرن مَّ ستخدم للتعبير عنه منذ  عصر األئِ هذا المعنى وكانت ت  

لشيء اهذا  ،همآخر كال إىل  :-دالجتهاَلم تذم  بيت عليهم السَّ أهل ال ةِ مأثورة عن أئمَّ فالروايات ال
ة مة جّدًا وكلممذمو  ادجتهكلمة اال  ،الكتاب والعرتة سكة حبديث أهل البيت وبثقافةأدىن م   واضح ملن له  

 يف اً نوانًا أساسيّ صارت ع َّتَّ حذه الكلمة ك مراجعنا كثريًا هبري ملاذا يتمسّ مذمومة جدًا وال أد اجملتهدين
ينيَّ املؤسَّسة اليف  لت مرتبًة ألعلى درجات العلموج عِ ة الثَّقافة الش يعيَّ    .ةد 

البديهيات  ،يتهل البة ألاللحى مالف ،العمائم مالفة ألهل البيت ،لفة ألهل البيتاملصطلحات ما
 ! ؟يتي أبقيتم ألهل البذما الَّ  ؟بقي ألهل البيتالَّذي ما  ،مالفة ألهل البيت

عملون  ما يست حسائي كثرياً اإلالشَّيخ تالمذة و اإلحسائي الشَّيخ  بأنَّ فأقول عن العشق كان كالمي  
لمة من ك ونيستاء  و د مَّ ل م َ آد وضٌة عنوهي مذمومة مبغ والتوقرِي والتعظيم د ويف مقام املدحكلمة االجتها

وقفه معابري بسبب لتافض هذه سائي ير اإلحالشَّيخ  ألنَّ  ؟قام املدح ملاذاميف  العشق الَّيت استعملها أهل البيت
ال  ،ارع اإليراينيف الش خصوصاً  ،وفيةللص  فيها ثري واضح ية كان هناك تأنامفهو عاصر فرتة ز  !!وفية من الص  

يقة وحق ق العنوانكم مصدال نت  من خالِل هذه الص ور بيَّ  ن أعتقدريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك لكنَّ أ  
 .!!(.يعيقايف الش  ة الواقع الفكري والثَّ الَ حَ ضَ ) العنوان

  .!!.على جهٍل م ركَّب إشكاهلم مبنٌّ ف لونحني ي شكِ  -
ث  فإّّنم حني يتحدَّثون و  -   .!!.بون على أساس اجلهِل الـم ركَّ يتحدَّ
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عند و  خبةعند الن  يعيَّة الش  ة ثقافياحة المن زوايا السَّ  يف كل زاويةٍ الـم ركَّب أال تالحظون أنَّ اجلهل 
 !!شكلته  متلك فد يعان يريد أن  الَّذي ٍل كثري لكن دَ واضحة جداً وال حتتاج إىل جَ  القضية ،األتباع

 .نذهب إىل فاصل وأعود كي أكمل حديثي معكم

 (يهافِ م ْسَتودَِع ال  رالسِّ َها وبَعِلَها وبَِنيَها و اللَّه م صَِّل َعَلى فَاَطَمة وأَبِي)

ة من ابعلوقفة الرَّ ته  لرت واخ ته  لعجالَّذي ورة صارت واضحة واتضح مقصودي من العنوان أعتقد أنَّ الص  
  . والعقائديقايفلفكري والثلواقع اا حالة  ضوهو  ،الش يعيَّةالثقافية  احةِ االستكشافية يف السَّ  وقفاِت هذه اجلولةِ 

هناك من  ،ئتش ما م  ٍد سَ انتقاأو  احللقة سيكون توضيحًا لعتٍب أو ِاعرتاضٍ  اجلزء األخري من هذه
أثناء  دبعن حدود األ رجد ختَ قا ّنَّ أَ روّنا يف نظرهم م يَ ه  الَّيت األلفاظ  ستعمايل لبعضِ اإلخوة من ينتقدون اِ 

ين الَّذ !!عملهاأبقى استسأيّن أ طمئن اإلخوة بو  ،األلفاظاستعملت العديد من العبارات ومن  انأ ،الِّبنامج
 :ة م الحظاتبعدَّ م هئ  بِ نأ   إينّ و  ،لكنَّن سأبقى أستعمل هذه العبارات ،لرأيهمينتقدون مع احرتامي 

دي وال ال وال أو يتال زوج ، ال أستعملها يف بييتواللِ هذه العبارات الَّيت استعملها  :المَلحظة األولى
آلن ا ،ون معيشين يعيالَّذحَّتَّ وال  ،استعملها مضطرًا يف الِّبنامجالَّيت فاظ لألبنايت يسمعون من  هذه ا

ن ال أستعمل هذه يعايشونن إنَّ واألخوة املوجودون يف قناة القمر هم  وديو األخوة هنا موجودون يف االست
ا استعمل هذه األلفاظ وهذه املصطلحات م   ،مع غريهم وأالعبارات معهم  ومل َيك ن  ،ًا هباال حبّ ضطرًا إَّنَّ

أنا الَّذي  ،ال ي رت ب ك ت َبه  هبذه الطريقة املنفعل ،لست  منفعالً  ، أنفعلبسبِب االنفعال إذ قد يتصّور البعض أينَّ 
والِل ال ي عينن أحد  ،يقولون بأنَّه  عندي فريق كبري للِّبنامج ،ال ي عينن أحد يف كلمٍة واحدةو  ،أ رت ب ك ت يب

يؤذين أنَّ أحداً  ،إمام زماين بنفسييد  أن  أخَدم أر   ،بكلمة واحدة وال بسطٍر واحد ألنَّن ال أ ِحب  ذلك
ما وكّل أن أبذ َل ك لَّ جهدي و  ،ريد أن  أخدم إمام زماين بنفسيإنَّن أ   ،قنيؤذين ويؤرّ  ،ي عينن يف هذا املوضوع

 اً من هنا وكتاب اً كتابيقة ويستخرج  ر طتب هبذه الب هذه الك  يرت   ينفعل ال يستطيع أن  الَّذي و  ،أستطيع أن  أبذله  
ا  ،ها إىل موضعها بشكل دقيقوالكتب أعيد   واملوضوعات متلفة والِّبنامج طويل ن هناكم لست  منفعاًل وإَّنَّ

 ريد أن  ن أ  ألنَّ  ،ا ال تنفعأعتقد أّنَّ عبارات عن قصٍد وعن عمد ومع ذلك استعمل هذه ال انأنا متقص د أ
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قى أستعمل إذا أب ،عن سوِء بعض التصرفات ،بعض األمور وءس عن ،اصسوء بعض األشخ أكشف عن
أنا يف حيايت  الستعمال عباراتٍ لذلك اضطر  ،يب والسوء لن يكون واضحًا وظاهراً أسلوب اجملاملة فإن العَ 

 .ء التصرفو ألجل بياِن سوء الظاهرة أو س ،اليومية ال أستعملها

الكسائي  يفها ت  لستعماحني  ،يةحني استعمل كلمة من االستعماالت السوق :سبيل املثالمثاًل على 
وزة احل زعيمَ و  ،ةالطائف عيمَ ز  يعي األعلىاملرجع الش   حني أجد   ،على استعماهلا صرّ وأنا أ   ،)فرخچی(وقلت 
ر ف الالسي د اخلوئي يأيت و ة العلميّ  كره  هم ذ الَّذي و  ،صشخكالم فيحذف هذا الوصف من هذا الحي 

ذي الَّ خص شذا الهي بسوء تلقر املوكيف أ شعِ  ؟هذا التصرف لقي بسوءِ ر املتشعِ كيف أ    ،املخالفون يف كتبهم
ان من النبيذ وكدنَّه  كان ي  قا  ولك صدو رئا  اوكان ق) :-؟بعةاء السَّ رَّ من الق  و رآن اء الق  رَّ يعده املخالفون من قـ  
اخلوئي يف د السي  ف وء تصر سأكشف عن  ريد أن  أ   ،الغلمان الروقة اذختيدمن ا: -(يأتي الغلمان الروقة
لكالم اف ر  يعي حي  جع الش  ن املر إذا كاماذا أصنع  ،الَّيت تكشف عن سوء هؤالء الق رَّاء حذفِه هلذه األوصاف

يف  ال أستعملهايت الَّ ات ذه العبار إىل استعمال ه اضطرّ أنفسهم، فإيّن ن ذكرها املخالفو الَّيت وحيذف احلقائق 
 .بييت وال يف حيايت اليومية

 ث  على أنحاءيدالح: 

أنتم  ،سبة يلالن  شيٌء سهٌل ب وهذا ي راد منه أن  تكسب رضا اآلخرين :حديث دبلوماسي كهنا
ن نَّ إ ،دون توق ف ع ومنطّ ون تقدمن دون تأتأة ومن  ،ن أتالعب مع اللغة واأللفاظ براحة كاملةتالحظون إنَّ 

و كتبتموه لموضوع  ث يفأحتدَّ  كالمي حينما  جتدون أنَّ و  ةأالعب األلفاظ وأالعب الكلمات براحة تامّ 
كسب سي كي أادبلومديث الث احلأحتدَّ  بإمكاين أن  ف ،وجد فيها خللي جتدون وكأينَّ قد كتبته  مقالة كاملة ال

الَّيت  دٍة هي فاطمةرضا واحب عبأ  أإنَّن  ،بسخطهم أيضاً  برضا اآلخرين وال أعبأ   وأنا ال أعبأ   ،رضا اآلخرين
خرين أو ا رضا اآلأمَّ  ،هة فقطذه اجلهب  أعبأ  إينَّ  ، لسخطهايسخط  اللالَّيت ا بسخطه لرضاها وأعبأ   يرضى الل

  .بأ  به ال من قريٍب وال من بعيدال أعبأ  به والِل ال أع سخط اآلخرين
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نا وضعوا ت  ا أئمَّ وهذ ،ةللمعاشرة االجتماعي :وهناك احلديث االجتماعي ،سياملو هناك احلديث الدب
 ، اجملاملةاملصانعة يعن ،(كانِ سَ لِ ق بِ افِ نَ م  ع الْ انِ صَ وَ   اْلم ْؤِمنيكَ خِ ة أِلَ ودَّ مَ ض الْ محَ اِ ) :لنا فيه القانون

عاشرة املو  ،الحشية متوهو وترضيه وال يبدو أي شيء فيما بينك وبينه  شرَّه االكلمات اليت تدفع هب
 .مع األرحام هذا حديث آخر جتماعية مع اجلريان مع األصدقاءاال

يء فيه كل  ش ر  ي ذكَ  يثاحلد هذافس أو تعلَّم ريد أن ت در  حينما ت   :وهناك احلديث العلمي التعليمي
 .ولكن يف سياق التعليم ،يف الد ين ال حياءَ ف

ي قو  ت  لَّيت الوسائل ال  من تكريس ك   دَّ الب   :دع باحلق كحديثي هذاوهناك احلديث احلقائقي للصَّ 
أم مل  ضي هبا الناسرَ  ،كانت  ل أىنّ الوسائ ل  من تكريس ك   دَّ فالب   ،الباطل ب  انِ دم  جَ هتَ الَّيت جانب احلق و 

يب  إىل لنَّ نَقَله ا ألدبوهذا ا دب اللأهو هذا األدب  ،رآن الكرميته من الق  ملَّ هذا األسلوب أنا تع ألنَّ  ،يرضوا
لسنا وحنن ج (،ييبِ دِ أَ  يٌّ لِ عَ ي وَ يبِ أدِ تَ  نسَ حْ أَ فَ  يبِّ ي رَ نِ بَ دَّ أَ ) :األعظم يقول يب  النَّ  ،عليٍّ وحنن  أخذناه  من عليٍّ 

 .مائدة عليٍّ  على مائدة عليٍّ وأخذنا األدب من

ا  ؟كمذنبِ ب هو ب وما م ركَّ جهلٍ  رآن لتعرفوا بأنَّكم تعانون يا إخويت األعزاء منعلى الق   تعالوا َّنرّ  إّنَّ
 ؟ننارآول ق  اذا يقم ،يضاً فأنتم جزءٌ منها وأنا جزءٌ منها أ ،يفعيَّةالشالسَّاحة الثَّقافية 

 ؟: من هم هؤالء-َمَثل  الَِّذيَن ح مِّل وا الت َّْورَاَة ث مَّ َلْم َيْحِمل وَها} :-يف سورة اجل معة اآلية اخلامسة

ا لكل   ةلمَ هذا املثل ليس خاصاً حبَ  :-{اْلِحَماِر َيْحِمل  َأْسَفارا   َكَمَثلِ -:الع لماءهم  العلماء  التوراة فقط وإَّنَّ

َمَثل  الَِّذيَن ح مِّل وا الت َّْورَاَة ث مَّ َلْم }-:والقادمني ،واملوجودين ،من السابقني ،يف كل  جيلو  ،عصرٍ  يف كل  

تاَب الكرمي مثَّل العلماء بأنَّ الك ية قطعًا أنتم تفهمون اآل: -{َيْحِمل وَها َكَمَثِل اْلِحَماِر َيْحِمل  َأْسَفارا  

هبذه الصفة هم اآلية تقول بأنَّ الع لماء  ،ما عندي وقتو ريد أن  أقف طوياًل عند اآليات أنا ال أ   ،باحلمري
كاف     :-َمَثلِ كَ   ،َمَثل  الَِّذيَن ح مِّل وا الت َّْورَاَة ث مَّ َلْم َيْحِمل وَها َكَمَثلِ  ؟ماذا قالت اآلية ،أسوأ من احلمار

احِلمار حيمل  أسفاراً هو من طبيعتِه أنَّه حيمل  األسفار وال يدري ما الَّذي فيها  (َمَثل)التشبيه ث َّ جاءت َكَلمة 



  3ة جقافة الشيعيّ ة في ساحة الثاستكشافيّ  جولة  ( 72الحلقة )-: الكتاب الناطق / للشيخ الِغّزي3 الجزء –ملّف الكتاب والعترة 
 

- 38 - 
 

م   ،ولكنَّهم ي عانون من اجلهِل الـم ركَّب ،ما فيها يعلمونولكنَّ الع لماء حينما حيملون األسفار املفروض أّنَّ

 .أسوأ من احلمار أي أنّه {َكَمَثِل اْلِحَمارِ }أسوأ من احلمارهو لـم ركَّب جلهِل افالَّذي ي عاين من ا

ة  ن َّه ْم ح م ر  مُّْسَتنِفرَ َكأَ   *ِرِضيَن  م عْ ِكَرةِ َفَما َله ْم َعِن التَّذْ }: -تعبري ورد أيضًا يف سورة املدثرهذا ال

ْم َكأَن َّه    *ِة م ْعِرِضيَن  التَّْذِكرَ ْم َعنِ َما َله  فَ -:بعدهاالَّيت اآليات التاسعة واألربعون و : -فَ رَّْت ِمن َقْسَورَةٍ  *

أي  ،ةططَّ  تكون ماليت ر الوحشيةمإشارة إىل احل ،ةر املستنفر م  احل  : -{فَ رَّْت ِمن َقْسَورَةٍ  *ح م ر  مُّْسَتنِفَرة  

َمارِ  ملَ  حَي  اَة ث َّ تـَّو رَ الَمَثل  الَِّذيَن مح  ل وا ف ،رآنيف الق   مذكورةاع احلمري و مجيع أن أنّ  احلمار هو هذا  ،ِمل وَها َكَمَثِل احلِ 
الوحشية  احلمريي وه ،حلمريااألنواع األخرى من ت ذَكر  ر هنا يف سورة املدثّ و  ،مَّلحي   الَّذياألهلي 

مر على و الن  األسد أا يهجم ن حينمام احليو تشاهدون يف أفال: -{أَن َّه ْم ح م ر  مُّْسَتنِفَرة  كَ }-:الـم خطَّطة

َكأَن َّه ْم ح م ر    *يَن ِة م ْعِرضِ ْذِكرَ ِن التَّ َفَما َله ْم عَ  }-:؟ماذا حيصل فيها ر الـم خطَّطة الوحشيةم  قطعان احل  

 .مري الدنيويةاحل مجيع ،نواعهأجبميع و ه هنا فالتعبري ،القسورة هو األسد: -{فَ رَّْت ِمن َقْسَورَةٍ  *مُّْسَتنِفَرة  

  ن..رآيف الق   احلمري األخروية ذكرتحَّتَّ و 

َواْقِصْد ِفي َمْشِيَك َواْغض ْض ِمن } :-لقمان اآلية التاسعة بعد العاشرةإذا نذهب إىل سورة 

أْن م كرَ أَ وَ  لّ جَ  اهلل أَ ِإنَّ -:يقول ؟املؤمنني ماذا يقولأمري : -{َصْوِتَك ِإنَّ أَنَكَر اأْلَْصَواِت َلَصْوت  اْلَحِميرِ 

 ،املعروف وتخلق فيه النهيق هذا الصّ الَّذي خلق احلمار وهو الَّذي الل هو  :-ق شيئا  ث مَّ ي  ْنِكر  َعَليهَيخل  
 ،ينكر عليه النهيق ث َّ بعد ذلك أنَّ الل خيلق احلمار وخيلق له   ليس من احلكمةِ أي  ،يقول إنَّ الل أجلَّ وأكرم

أعداء و  ،أعداء فاطمةهم ؤالء ه ؟هم هؤالء احلمري قل لنا من ،قرآنكرآن هذا الق   ؟نين املؤمريمإذًا ماذا يا أ
 أصوات   صواتإنَّ أنكر األ ،جهنَّم من ّنيقهم ينهقون يف جهنَّم فيتأذَّى أهل   ، ممحري جهنَّ هؤالء هم  ،عليٍّ 

 ،لة فاطمةتَ قَـ هم الء إنَّ أنكر األصوات احلمري هؤ  ،ه عليهاوسالم   اللِ  ا صلوات  شهادهتِ  وهذه ليلة   ،ة فاطمةتلَ قَ 
 .اتهل  االجتايستعمل هذا الوصف يف ك  إذاً القرآن 
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 ،من ذلك انسلخ ثَّ  ،عظمأويت االسم األالَّذي  عوراابب إىل سورة األعراف مع بلعم ابن إذا نذه

َناه  آِذَي َأ الَّ َواْتل  َعَلْيِهْم نَ بَ }: -وما بعدها ئةاآلية اخلامسة والسبعون بعد امل َهاآيَ تَ ي ْ فَأَتْ بَ َعه   اتَِنا فَانَسَلَخ ِمن ْ

َنا َلَرفَ ْعَنا * الشَّْيطَان  َفَكاَن ِمَن اْلَغاِوينَ  َبَع َهَواه  َفَمثَ ل ه  َكَمَثِل ى األَْرِض َوات َّ َلَد ِإلِكنَّه  َأخْ ا َولَ ِبهَ ه  َوَلْو ِشئ ْ

َأْو  ِه يَ ْلَهثْ َعَليْ  َتْحِملْ  ِإن} :هذه طبيعته هي الكلب ،أي أسوأ من احلمار الكلبكمثل :  -{اْلَكْلبِ 

ر ْكه  يَ ْلَهث ر ك يف كل األحوال الكلب يلهث ،{تَ ت ْ رج لسانه وحي  و مرتاحاً أا كان َتعبًا سوء ،ارستمر ه باخي 

من  و األعظم  ة االسملن محَ مهذا وهو بلعم  لكنّ  ،قهكذا خ لِ و هذه طبيعته   ،الكلب يلهث يف كل  األحوال
ب  بأدِب نَّن أتأدَّ إ !؟ابريذه التعني يستعمل هبًا حِ رآن ليس مؤدَّ فهل الق   ،أسوأ من الكلبلماء هو كبار الع  

هر دَّث عن ظوان أحتإنَّ  ،فهبذه األوصا وما وصفت أحداً  ،لك أنا ما استعملت هذه التعابريومع ذرآن الق  
و وهذا ه ،ناوينعاء أو يني أمستعة من دون أحتدَّث عن جماميع بشريّ و  ث عن الظاهرة الفالنيةحتدَّ عامَّة فأ

ن َتْحِمْل إِ   اْلَكْلبِ َمَثلِ ه  كَ َفَمثَ ل  }هم نِ عي  أَ بِ  ث عن أشخاصرآن هنا يتحدَّ الق  فرآن ومع ذلك أسلوب الق  

ر ْكه  يَ ْلَهث  .{َعَلْيِه يَ ْلَهْث َأْو تَ ت ْ

ث يتحدَّ : - الّلهِ َوابِّ ِعندَ  الدَّ َشرَّ  ِإنَّ }: -والعشرين انيةِ الثَّ  يةِ ألنفال يف اآلن أيضًا يف سورة ارآالق  

 دوابّ  فهم: -{يَن َل يَ ْعِقل ونَ ْكم  الَّذِ  اْلب  الصُّمُّ  ِإنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعنَد الّلهِ -:يعاندون رسول اللالَّذين عن 

 .وال يعقلون مٌ ك  وب   مٌّ ص  فوَق ذلك فهم و 

 وَن َأْو يَ ْعِقل وَن ِإنْ ه ْم َيْسَمع  ْكثَ رَ نَّ أَ َأْم َتْحَسب  أَ  }: -ورة الفرقانس ربعون منأمَّا اآلية الرابعة واأل

 .{ ه ْم ِإلَّ َكاأْلَنْ َعاِم َبْل ه ْم َأَضلُّ َسِبيَل  
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َك َوِإنَّ }: -لرابعةا آليةِ ايف  يب األعظمرآن خياطب النَّ يف هذه السورة الق   ،إذا نذهب إىل سورة القلم

َوَل ت ِطْع  -:ميملغرية املخزو ا يد ابنن الولث عالعاشرة وهو يتحدَّ  اآلية يف اآليةِ ه بعد هذ: -َلَعلى خ ل ٍق َعِظيمٍ 

ٍف مَِّهينٍ  بِينَ َفََل ت طِ  *  ِظيمٍ ل ٍق عَ خ  َوِإنََّك َلَعلى -:قلنا يف اآلية الرابعة: -ك لَّ َحَلَّ اآلية : -ِع اْلم َكذِّ

ٍف مَِّهينٍ -:العاشرة لٍّ بَ ْعَد َذِلَك ع ت   *أَثِيٍم  ْيِر م ْعَتدٍ َمنَّاٍع لِّْلخَ  * َنِميمٍ بِ ٍز مَّشَّاء َهمَّا * َوَل ت ِطْع ك لَّ َحَلَّ

: -{ل ٍق َعِظيمٍ لى خ  َك َلعَ َوِإنَّ }-:اآلية تقول ،وصاف جاءت يف سياق اخللق العظيمهذه األو  { زَنِيمٍ 

ع ت لٍّ }خزومي ن املغرية امللوليد ابهو اا هذ ،و والد خالد ابن الوليدهو نيم الزَّ  ل  ت  والقرآن يقول له قل هلذا الع  

 .{بَ ْعَد َذِلَك زَنِيمٍ 

 ألجل بيان ،اهرو ذه الظهوء ألجل بيان س ؟رآن هذه التعابريملاذا يستعمل الق   ،رآنهذا هو أدب  الق  
بقي ك ل ذلومع ك ،اضحاً و ليس  همسوء  يبقى س ألنَّه  إذا مل يستعمل هذه التعابري ،األشخاص سوء هؤالء

 .هذا السوء ليس واضحاً 

بعد  ،73المه املرقم كيف   ،غة البالهذا هو ّنج   ،أديب  اللهو د  مَّ د وم  مَّ أديب م  هو األوصياء  د  سي  
ه مع عائشة وخرج عليبقًا يعه  ساد باقَ ايع أمري املؤمنني وهو بَ يـ   واقعة اجلمل َلمَّا أراد مروان ابن احلكم أن  

 لِ تِيعِني بَعَد قَ َأَوَلم ي  َبا): -قالفيعَته َفَض بَ ه عليه رَ وسالم   اللِ  فأمري املؤمنني صلوات   ،خرجوا معهاالَّذين و 
ح هذا التعبري يف صحي: -(َغَدر ِبس بَِّتهلَ ي ِبَكفِّه ايَ َعنِ  بَ وَ لَ  ،ةيَّ ودِ ه  فٌّ ي َ نَّها كَ ه إِ تِ عَ ي في بَية لِ اجَ  حَ َل !! ان مَ ثْ ع  

 ريد أن  اإلمام هنا يو  ،د ب رفتحة ال هي الس بَّةف ،ًا وشائعاً روفزمان األمري كان معلكن يف زماننا ليس معروفًا 
 (.ِتهس بَّ بِ َغَدر لَ َلَو بَايَ َعِني ِبَكفِّه )-:مروان وءِ عن س ،خصهذا الشَّ  يكشف عن سوءِ 

 ومروان وعمر و  ،مر ابن العاصث عن عَ وهو يتحدَّ  ،84الكالم املرقم  ،نفس الشيء يف موطن آخر
ف لِ د  في خْ عِ يَ ب وَ ذِ كْ يَ ول  ف َ ق  ي َ ه لَ نَّ إِ ): -؟ماذا يقول سيد األوصياء ،مها َّنوذج واحد ابن العاص

فَيَبَخل-:يكون حلوحًا يف السؤالأي  :-فحِ ي  لْ ل  ف َ سأَ يَ ل وَ خَ بَ فيَ ل   أَ ي سْ وَ  ِإنَّه -:يكون خبيالً  :-َوي ْسَأل  
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اإلل يعن  :-لْ اإلِ  ع  طَ قْ ي َ د وَ هَ العَ  ون  خ  يَ وَ َوَيسَأل  فَ ي  ْلِحف  لفَيَبخَ    لَيَ ق ول  فَ َيْكِذب َويَِعد  في ْخِلف َوي ْسَأل
: أي -َما َلم تَأخ ذ السُّي وف مآِخَذها فِإَذا َكاَن َذِلك ور ه  آمِ ر وَ اجِ زَ  أيُّ ب فَ رَ الحَ  ندَ عِ  انَ ا كَ ذَ إِ فَ -:مةالذ  

َكاَن َأْكبَ ر  َمِكيَدتِِه أْن -:القرم الفارس الشجاع: -مرْ القِ  حَ نَ مْ يَ  ِه أنْ تِ يدَ كِ مَ  ر  ب َ كْ أَ  انَ كَ -:إذا كانت السيوف
د على هذه التعابري وهذه األلفاظ الشائعة يف األمري هنا يؤك   ،هي فتحة الدبر ةبَّ الس  : -(س بَّته ْرملقِ َيْمَنَح ا

  .تمع كانت ألجل بيان سوء هؤالءاجمل

أي كتاب من   ؟فوفط  يوم ال دار يفالَّذي ما  ،املسجلةتب املقاتل أو أمسعوا املقاتل أرجعوا إىل ك  
 بالرجوع إىل عكرمة بن من عليه َعمر ابن لوذان أشار من كلمات سيد الشهداء حنيَ  ،كتب املقاتل أفتحوه

-:يقتلوينحَّتَّ عن يالدم  هيلعلقة ا :-ةقَ لَ لعَ ه اذِ وا هَ ج  خرِ ستَ يِ تَّى حَ وني ع  دَ ن يَ نَّهم لَ إِ ) ؟ماذا قال املدينة
م ه  لَّ ي ذِ  نم مَ يهِ لَ عَ  ط اهلل  لَّ سَ  كلِ وا ذَ ل  عَ ا ف َ إذَ فَ  يِمن َجوفِ  ِإنَّهم َلن َيَدع وني َحتَّى ِيسَتخرِج وا َهِذه الَعَلَقة

هي  ةِفرام املرأ :-ةرأَ مَ  ال امِ ن ِفرَ مِ  لَّ ذَ وا أَ ون  ك  ى يَ تَّ حَ  ؟ا هو: ِفرام املرأة م-(ةرأَ مَ  ال امِ ن ِفرَ مِ  لَّ ذَ وا أَ ون  ك  يَ تَّى حَ 
هو هذا ِفرام  هذا  ،Alwaysزولويبدعايات األاآلن التلفزيون مشحون  ،تستعملها عند حيضها الَّيت اخلرقة  

  حقائقيبنيَّ  أن   دريي فإنّه :-ةرأَ مَ  ال امِ رَ فِ ن مِ  لَّ ذَ وا أَ ون  ك  تَّى يَ حَ -:حني يقول احل سني عليه السالمف ،رأةامل
 .معّينة

ن  ت شعل النريان حول إلمام بأا : َلمَّا أمر-راالنَّ بِ  لتَ جَّ عَ ين ت َ ا ح سَ ِه يَ وتِ ى صَ علَ أَ بِ  مر  ى شِ ادَ نَ ف َ )
هذا ليس من التنابز و  :-ىزَ عْ مِ لْ اة يَ عِ ارَ  بنَ ا ايَ -:؟: بعد ذلك اإلمام ماذا قال له  -قَبَل َيوِم الِقيامة-:اخليام

 ىة اْلِمْعزَ ا ابَن رَاِعيَ يَ -:بباأللقا أرفع من التنابزهي ة وإاّل أخالق األئمَّ  ،لبيان احلقائق هنا بلباأللقاب 
 .ايَ لِّ صِ  ِمنِّي هاى بِ ولَ أَ  نتَ أَ 

 كاهلل نامتَ  تَ سكَ ت أَ ك  أس :-روقال له ِش  ،حني َخَطب ز هري ابن الَقني ومبسمع اإلمام احل سني
هذا  :-نَّما أنَت بَِهيمةإاَك أ خاِطب إيَّ  امَ  هيبَ قِ ى عَ لَ عَ  الِ وَّ الب َ  يا ابنَ  :هيرز   قالَ فَ  ،أبرمتنا بكثرة كَلمك
يك م يَا السََّلم  َعلَ ): -ه ماِطبخن  الَّذين  وهذا هو زهري وهو من ،مبحضر اإلمام احل سنيو  مبسمع اإلمام احلسني
 .داءهد الش  سي  من  عٍ ومبسموهذه مقالتهم سني صحاب احل  أهم هؤالء : -(طَاِهَريَن ِمَن الدََّنس
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 وهذه ،و النغله الدعيّ  ؟دعيّ ن هو الم :-يعِ الدَّ  بنَ ا يَّ عِ الدَّ  نَّ إِ  وَ َل أَ ): -يف خطبتهِ  هداءد الش  سي  
م يعلاإلمام و  :-ينتَ نَ ث ْ اِ  ينَ بَ  زَ كَ د َر قَ  يعِ الدَّ  بنَ ا يَّ عِ الدَّ  نَّ إِ  وَ َل أَ  -:لفظة م ستعملةهي و  القضيَّة يعرفها العرب

 بَينَ  َكَز بَيَن ِاثْ َنَتينَقد َر  يعِ لدَّ ا بنَ ا يَّ عِ الدَّ  نَّ إِ  وَ َل أَ -:عِّب التأريخيعًا انتشارًا فظنتشر ت هذه الكلمة سأنَّ 
هذه  إىلقرونة موهي ! ؟الكلمة من هذه ت أكثرهل هناك كلمة انتشر : -(الِسلَِّة والِذلَّة وَهيَهات ِمنَّا الِذلَّة

 (اءيَ عِ دْ األَ  يلَ تِ ا قَ يَ  كَ يلَ عَ  م  ََل سَّ ال): -ته زياراخناطبه يفحنن  و  :-يعِ الدَّ  بنَ ا يَّ عِ الدَّ  نَّ إِ  وَ َل أَ -:املصطلحات
م الن   ؟من هم األدعياء  .أبناء احلرام غولإّنَّ

 الَ قَ ف َ  ،لقبَ ت   نَّها لإِ  :-نيصَ قال احل    يصلي بصحبهِ هداء أن  د الش  الة وأراد سي  وقت الصَّ حان وحني 
 .ارمَ ا حِ يَ  كَ نْ ل مِّ ت قبَ ول وَ س  الرَّ  ن آلِ ل مِ قبَ  ت  نَّها َل إِ  متَ عَ زَ   :اهرظَ مَ  بيب ابن  حَ 

 حدث يف دق لَّذياليس كل ف ،القضية أكِّب من هذاو هذه ص ور من يوم الطفوف وهي صور قليلة 
ألجل هو  كّل ذلكو  ،يندب  احلساألوهذا هو  ،سنيصحاب احل  هذا هو أدب أ ،واقعة الطف قد ن قل إلينا

 .بيان احلقائق

 ،قيِخ الصَّدو للشَّ  (مةم النعكمال الدين ومتا)هو  ه عليه وهذاوسالم   اللِ  ادق صلوات  منا الصَّ امإ
ي نَّ فِ ل إِ و ق  َلم ي َ لسَّ ايه لَ عَ  اهلل بدِ ا عَ بَ أَ  عت  مِ سَ  :الَ قَ  ،فييرَ ير الصَّ دِ ن سَ عَ  :-21احلديث  ،375صفحة 

طأٌ هناك خ :-لت  كأنَّكق   ،س فَها  ِمن ي و  َشب َ اِئمِ إنَّ في القَ  ،فوس  ن ي  ا  مِ هَ ب َ إنَّ شَ  ،فوس  ن ي  ه  مِ بَ م شَ ائِ القَ 
ك نَّ أَ كَ  -:ول: َسدير يق-ق لت   ،ملسََّلعليِه ا (فوس  ن ي  ا  مِ هَ ب َ م شَ ائِ ي القَ نَّ فِ إِ ) :الصحيحواضح  مطبعي 

احلديث طويل  :-(يرازِ نَ الخَ  اه  شبَ أَ  ة  األ مَّ ة قَ يقِ لحَ اه ذِ ن هَ ك مِ لِ ذَ  ر  نكِ ا ت  مَ  :يلِ  الَ قَ ف َ ! ؟هتَ يبَ أو غَ  ه  رَ ب َ خَ  ر  ذك  تَ 
يت داَء أهل البأنَّ أعبات تقول أليس الر واي ،ألعن من اخلنازيرأي هم  ،اه اخلنازيرأشبو  ،إىل آخر احلديث

شَ  سوأ من أأي اخلنازير  أشباه ،ملضمونااإلمام يشري إىل هذا  !؟واخلنازير القردة   س ن عندهارون يف ص ور حتَ حي 
 .زيراخلنا

هة إىل هذه الروايات موجَّ  ،الحظوا هذه الروايات ،يخ الصدوق األخبار للشَّ ذهب إىل معايننإذا 
اإلمام الرضا ينقل عن  ،هة إىل شيعتهمهذه الروايات موجّ  ،إذا كانت املضامني السَّابقة عن أعدائهم ،شيعتهم
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ماذا يقول أمري  ،شر اإلسالميالنَّ طبعة مؤسسة  ،266أمري املؤمنني هذا هو معاين األخبار صفحة 
: يعن -يَ ْعَرَض َعَليهِ  يبي الطِّ ك فِ لِ ذَ  :القَ ف َ  ؟كلِ ى ذَ عنَ ا مَ مَ وَ  ،ارمَ  حِ لَّ ة إِ امَ رَ ى الكَ أبَ  يَ َل ): -؟املؤمنني

اجمللس : ي وسَّع له  يف -سلِ جْ مَ ي الْ ة فِ عَ وسِ التَّ وَ -:اإلمام يقول هذا محار ي عطى له  الط يب فريفض أن  يأخذه
ملاذا يستعمل اإلمام  ،اإلمام هنا يتحدَّث عن شيعتِه وعن غريهم: -(الا قَ مَ كَ   انَ ا كَ مَ اه  بَ ن أَ مَ -:فال يقبل

َل يَأَبى ): -فيقول ،حيكم عليها اإلمام بالسوءالَّيت اس من هذه األوصاف ر النَّ ينف   يريد أن   ؟هذا التعبري
 .رتتكرَّ  الروايات : وهذي-(الَكَراَمة ِإلَّ ِحَمار

َل يَأَبى ): -هتاقت لقراءو فس املضمون ما عندنا ن ،تنقل  يف أكثر من نص الر واية   ،379يف صفحة 
، يف الـَمجِلس وسَّع له  ي  أن  و  ،لوسادةا ى له  ن  ت عطأ: -(ةادَ سَ الوِ يب وَ ك الطِّ لِ ذَ ي بِ عنِ يَ الَكَراَمة ِإلَّ ِحَمار 

 .فريفض

خيار أل ،ءِ المللع ،لفضالءِ ل ،يعةِ وهذا اخلطاب موّجه للش   ،الر وايات وردت هبذا الل سانجمموعة من 
ا يستعمل األئِ  ،ولغريهم ،اسالنَّ  ع أن  تقول بأنَّ فهل تستطي ،رةلظَّاهِ اء هذه كي يبي نوا سو   ،ة هذه التعابريمَّ إَّنَّ

قطع  أال و  ،ٍق منهمن بتوفيملوازيا أخرج  عن هذه أنا الو  ،بيتل! هذه موازين أهل ا؟بةليست مؤدّ  هذه التعابري
 .عنيه عليهم أمجوسالم   اللِ  ال أخرج عن موازينهم صلوات   أحاول أن  إَّّنا  ،بذلك

يعة الش   علماء موعة من شيعته وفيهم من كباراطب جمَ الحظ اإلمام هنا خي   (،يرجال الكشَّ )هذا هو 
 ،404صفحة  وموجودة ،403صفحة  ،754 رقم احلديث ،موجودة وايةالر   ،اس يرجعون إليهوممن كان النَّ 

رأ أق ،836حديث  ،835حديث  ،832 رقم احلديث ،444 وموجودة يف صفحة ،757رقم احلديث 
من رجال  ،444صفحة يف  ،836حديث  ،ا يكفي لقراءة كّل هذه األحاديثالوقت م ،لكم حديثاً واحداً 

: علّي ابن أيب -ةمزَ ي حَ بِ أَ  ّي ابنِ لِ عَ  ندَ ب عِ صَ القَ  اع  يَّ ب َ  ةينَ ع يَ وَ ا نَ أَ  نت  ك  :الق ،وداو  بي دَ ن أَ عَ  :-الكشي
كانت   يعة  جن الش  يف السَّ الكاظم وحينما كان اإلمام  هذا هو وكيل اإلمام الكاظم يف حياتهِ  محزة البطائن

ا يَ  نتَ إنَّما أَ  :ىوسَ ن م  سَ الحَ و ي أب  اَل لِ قَ  :-يقول ،ابن أيب محزة ينقل عن اإلمام الكاظم عليّ  ،ترجع إليه
: هذا خطاب جملموعة من -يرمِ اه  الحَ بَ شْ ك أَ اب  حَ صْ وأَ  نتَ إنَّما أَ -:يعن يا ابن أيب محزة البطائن: -يّ لِ عَ 
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يعة علّي ! وهذا من كبار فقهاء الش  ؟ن حدود األدب تقول بأنَّ اإلمام هنا خرج عهل تستطيع أن  ف ،يعةالش  
 ثشاء الل تعاىل حينما نتحدَّ  اًل إن  احلديث عن البطائن سيأتينا مفصَّ هذه الرواية و  ،البطائنابن أيب محزة 

كما هو شائع وإن  كان األصح ل غوياً الش يعيَّة  أو اهلَوية الش يعيَّة ث عن اهل وية حني نتحدَّ  ،الش يعيَّةوية اهلَ  عن
ث عن سأحتدَّ  ث عن اهل وية الش يعيةأحتدَّ  حينما ة الشيعيةال اهلَويّ كما هو يق  ،ةة ولكن الّشائع ي قال اهلَويّ اهل ويّ 

لعلي  البطائن وألصحابِه الَّذين كانوا  ملاذا قال اإلمام ،هذا املوضوع لنرى أنَّ هذا الوصف ينطبق  علينا أو ال
نتفّحص منهجَهم لكي  !؟ملاذا قال هلم ذلك !؟أشباه احلمريقال هلم أنتم  يرجعون إليه يف الد ينو ي قل دونه 

لكي نعرف هل ينطبق علينا هذا  ،من أتباع هذا املنهجهم اآلخرون  نا من نفس أتباع هذا املنهج أمأنَّ  نرى
: لذلك -يرمِ اه  الحَ بَ شْ ك أَ اب  حَ صْ وأَ -:يعن أيها البطائن: -يّ لِ ا عَ يَ  نتَ أَ -:!؟طبق عليناأو الين الوصف

قبل هي هذه القولة و  ،هذهِ  لقولة اإلمام الكاظم ون البطائن ومن معهكانوا يسمّ   ،عةيحبمري الش   تهم الش يعةمسّ 
على البطائن اعرتَض  و ،بعد ذلك بعد أن  است شِهد اإلمام الكاظم ،اإلمام الكاظم وقبل أن  ي سجنشهادة 

كالب ممطورة تعرفون   ،مسّاهم الكالب املمطورة ؟ضا يف ذلك الوقت اإلمام الر  فماذا مساهم  ،ضااإلمام الر  
ل من ماء ويتبلَّ الكلب أساساً عني جنسة فحني متطر عليه السَّ  ،يعن كالب ومطرت عليها السَّماء ؟ماذا تعن

بالكالب املمطورة أي ال  اهممسّ  فاإلمام ،س كلَّ شيء حولهسينج   وبالتايل ينفض نفسه  أن طبيعة الكلب 
ويف زمن اإلمام  ،هنيئًا هلم الكاظم كان البطائن من أشباه احلمريففي زمن اإلمام  ،سوكمتقرتبوا منهم فينجّ 

ث عن هذه نتحدَّ س ،يعةمن كبار مراجع الش  و يعة الر ضا صار من الكالِب املمطورة وهو من كبار فقهاء الش  
 اللِ  ت  ضا صلواىل كلٍب ممطور وذلك هو أدب  الكاظم وأدب  الر  إوله احلمري وعن حتب تهِ هخصية وعن شباالشَّ 

 .ه عليهوسالم  

د  إمام   ،ه عليهوسالم   اللِ  ات  تفسرِي إمامنا العسكري صلو يف   ث  وهو يتحدَّ  ،ثنا عن أمري املؤمننينا حي 
صفحة  ؟فماذا يقول أمري املؤمنني ءاوحيذرهم من هؤالء العلم ةيعيعة وخياطب الش  ٍة من ع لماء الش  عن طائف

نا تِ يعَ ر شِ عشَ ا مَ يَ ): -د األوصياءعن سيِ  ،تفسري اإلمام العسكري ،ورات ذوي القرىبنشمن م ،33
ون اآلراء : ممَّن يتبنّ -أيالرَّ  اب  حَ صْ أَ م وَ اك  يَّ إِ  ،إيَّاك م ،إيَّاك م-:: منتحلني يعن معتقدين-انَ ت َ ودَّ مَ  ينَ لِ حِ تَ نْ م  الْ وَ 

 اء  عدَ م أَ إن َّه  فَ -:؟ملاذا :-الرأيإياكم وأصحاب -:من عند أنف سهم أو يأتون هبا من أعداء أهل البيت
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هم ال حيفظون : -وهاظ  حفَ يَ  يث أنْ ادِ حَ م األهَ ن ْ ت مِّ تَ لَّ فَ ت َ -: أمري املؤمننيني  بي   ثَّ  ،تناأعداء سنَّ : -ننَ السُّ 
 :-اهلل ِخَوَل فاتَّّخذ وا َعَباد -:تنانّ بس  وهم ال ميلكون وعيًا ومعرفًة : -اوهَ ع  ي َ  أنْ  ة  نَّ م السُّ ته  يَ عْ أَ وَ -:األحاديث

 َفَذلَّت َله م الّرقَاب-:يف األموال : يتصرَّفون براحِتهم-ل  و  ه  د  الَ مَ وَ -:اس ي صن موّنمجعلوا النَّ أي  .عبيداً 
 :كالم  أمري املؤمننيهو  هذا  ،بعوّنم هم أشباه  الكالبيتَّ الَّذين : -(بََل الكِ  اه  بَ شْ أَ  لق  م الخَ ه  اعَ أطَ وَ 
ث هنا يتحدَّ : -(بََل الكِ  اه  بَ شْ أَ  لق  م الخَ ه  اعَ أطَ َفَذلَّت َله م الّرقَاب وَ  ل  و  ه  د  الَ مَ وَ  اهلل ِخَوَل فاتَّّخذ وا َعَباد )

 .يعةطوائف من الش  هي هذه و عن شيعتِه 

وهو من األصول  (ورست ابن ايب منصر  د  )من كتاب  289هذه الرواية صفحة  ،رواية مجيلة جداً 
 ار  بعة دَ هذه الطَّ  ،تة عشرس  األصول ال 289صفحة  ،تة عشركتاب األصول الس    ع يفبِ األربعمائة وموجود ط  

وسيأتينا  :-ابطَّ و الخَ أب  ا وَ نَ أَ  لت  خَ دَ  :الَ قَ ): -احلديث عن زرارة ،إيران ،قم ،شرباعة والنَّ احلديث للط  
ن أبو عِ بعد ذلك ل   :-فسديَ وَ ى لَ ت َ بْ ي    أنْ  بلَ قَ  ابطَّ و الخَ أب  ا وَ نَ أَ  لت  خَ دَ -:اباحلديث عن أيب اخلط

طاب أبو اخل :-؟َقوَيت نْ  إزيد  أَ  :الَ قَ ف َ  ،ه  رَ ب َ خْ أَ  فَ اهلل لِ و س  ة رَ ََل ن صَ عَ  ه  لَ أَ سَ فَ  ،اهلل بدِ ي عَ بِ أَ ى لَ عَ -:اخلطاب
يعن : -؟تَقويَ  نْ  إزيد  أَ -:؟ولذا يقاب مابو اخلطَّ أ ،اإلمام خيِّبه  و  ،اإلمام الصَّادق عن صالة رسول الل يسأل

! أنا أ عل مك ؟اذهأي  كالٍم  :-د اهللبي عَ بِ أَ  جه  ر وَ يَّ غَ ت َ ف َ -:؟ز رارة ماذا يقول ،رسول الل صالة أزيد على هل
 ،بد اهلله  أَِبي عَ جفَ تَ َغيَّر وَ -:هو بعد ذلك ل ِعن ك! لذل؟حدود صالة رسول الل وأنت تقول أزيد !! من أنت

اهلل  ولِ س  رَ  يعِ نِ ن صَ ي عَ نِ ل  سأَ يَ ف َ  يينِ أتِ يَ  بدت  العَ مق  أَل ِإنِّي -:كرههه أَ ض   أبغِ ين  إِ  :-بدالعَ  ت  مق  ي أَل نِّ إِ  :القَ  مَّ ث  
ن عخنرج  ل البيت يؤذيهم هذا أن  أه :-رصَّ قَ  دقَ هلل ول اس  رَ  ى أنَّ رَ ي َ  ه  أنَّ كَ   َقوِيت !! نْ إ يد  زِ ول أَ ق  ي َ ه ف َ ر  بِ خْ أ  فَ 

نحن  ف .!!.ب هكذااألد أن يكون وعلى أسلوب أهل البيتيؤذيهم أن  نقرتح على أهل البيت  ،حدود أدهبم
 .مب بأدهبِ نتأدّ وأن  ،نلتزم مبوازين أدب أهل البيت علينا أن  و  ،عبيد

وذلك  ،األدب م حبدودالتزا إنَّه   ،دبود األدخروج عن ح هوعن انفعال وال هو ال  من فما كان
 .هذه الظواهر لكشِف سوءِ 

 أحكي لكم حكاية من تجاربي:  
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الة حميد والصَّ لتَّ ة بعد ابار هبذه العِ  وسي وماضرايت وجمالسي أبدأ حديثيمانيات يف در نت يف الثَّ ك  
و أع جانه  في و مطعونأن حيض من أبغضه  فهو ابن  زنا أو ابالَّذي ): -شري إىل أمري املؤمنني وأقولأ  

ؤذي يا الكالم كان هذ لكنَّ و  ،عيَّةالش ييف أجواءنا و  دروسي يف ؟أنا أين: -(ع جانته أو مطعون  في ع جانه
ين الَّذالتالميذ و لطالب م اء يقولون هذا فيه سوء أدب وي عل  المذة ومن الع  تويصلن من األسا ،الكثريين

 ةً مشافه يلقولونه يحيان ويف بعض األ ،ظهري خلفَ  ومن كانوا يقولون  ،دبمهم سوء األيدرسون عندي يعل  
يس لحَّتَّ أكون  رى جهديل  ق صاسأبذ فإينّ بًا إذا كان رسول الل ليس مؤدَّ  :فكنت أقول ،واجهةً مو  جماهبةً و 

بًا فتلك ؤدّ م ليس سول اللر ن كالم ترو  منتإذا ك   ،هذا الكالم كالم رسول الل ،نَّن أتَِّبع رسول اللألمؤدَّبًا 
 .ة األدبمَّ قِ  ولكّنه ،كمتلمشك

دود ح نْ ا مِ نَ جَ رَ خْ أَ  يْ لَّذِ اهلل  د  مْ الحَ ): -فأقول مٍة حلديثيآخر كنت أجعل مقد   يف مقطعٍ  ث َّ 
ن كان وأقول مل ،لكالمى هذا اون علفكانوا يعرتض (بولية عليٍّ وآِل عليّ  النسانيةِ  إلى حدِّ  البهيميةِ 

 آل وَل لَ ) :لكري يقو ا العسإمامن ،كرييف تفسري إمامنا العس وايةً ر هذا الكالم من   أخذت  ِن إنَّ  عرتضي
 يعجبكم الفسري العسكري تذا كان وإ ،يهذا كالم  العسكر  ،هو يقول لست  أنا (،مائِ هَ الب َ م كَ ت  نْ ك  د لَ مَّ م حَ 

ة مقبولة يجادالسَّ  صَّحيفة  ال ،يفةا ضعأعتقد أّنَّ ال  ةيدالسَّجا حيفة  الصَّ  ،جالت علم الر  اذار تم عليه قيفقد ألق
 !!يوال يصلّ  الةلصَّ ااس لنَّ ام علِ اوندي ي  أنتم كابن الرَّ  ،ونتقرأأنَّكم ال كم تلمشك ،ونلكنكم ال تقرأ

 عزَّ  للِ  يدِ يف التحم ه عليهوسالم   اللِ   صلوات  من دعائهِ  ،جاديةالسَّ  ةِ فالصحي ىل أدعيةِ إبنا هذما  إذا
: -؟قولنالدعاء ماذا  ائل هذا أو ل دعاء ويفة السَّجادية هو أوَّ عاء يف الصحيفل د  وباملناسبة هو أوَّ  ،وجلَّ 

و  لَ وه وَ ر  شك  م يَ لَ ه ف َ زقِ ي رِ ف واع  وسَّ تَ وَ  وهد  حمَ م يَ لَ ف َ  هِ نِ نَ مِ ي وا فِ ف  رَّ صَ تَ ة لَ رَ اهِ ظَ تَ م  ه الْ مِ عَ نِ َوَأْسَبَغ َعَليِهم ِمن )
م ه   نْ ه إِ ابِ تَ ِم كِ حكَ ي م  فِ  فَ صَ ا وَ مَ وا كَ ان  كَ ة فَ يَّ يمِ هِ بَ دِّ الى حَ لَ إِ  ةِ يَّ انِ سَ نْ اإلِ  ودِ د  ن حوا مِ رج  خَ ك لَ لِ ذكَ وا  ان  كَ 
ومنه اقتبست املعن ية حيفة السَّجادة الصَّ ن أدعيم دعاء هذا يف أّول: -(يَل  بِ لُّ سَ ضَ م أل ه  بَ  امْ عَ ن ْ األَ  كَ لَّ إِ 

 . (ليّ عليٍّ وآل ع بوالية نسانيةِ اإلإىل حد   أخرجنا من حدود البهيميةِ الَّذي احلمد لل ): أبدأ حديثي فكنت
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 ةيمة العلحلوزَ نا يف احابي أصأكثر كلمة كانت تؤذِ  أتدرون بعد ذلك وأنا أتتبع األجواء وجدت أنَّ 
وجدت  (،ءاهرَّ ا زَ يَ ) : أقولحني ،(اءهرَّ ا زَ يَ ) :ما أبتدئ  بِه جمالسي دائمًا وأحاديثي ودروسي حني أقول هي
 ،ت صد قوا لكم أن  الو ا صد قو ت  م أن  لك من جتاريبثكم إّنن أحد  أنا ق لت  لكم  ،هذه الكلمة حبكم التجربة أنَّ 

جها أخر حَّتَّ ايف الك تابك  يف ةً وليست موجود ،أريكم هذا الفيديوحَّتَّ  فإنَّ جتاريب ليس م سجلًة على فيديو
ا جتارب مسطورة يف عقلي وقليب وذاكريت ،لكم من كتاب الكايف  ب   كان الصَّحكثر شيءٍ  أإنَّ  وجدت   ،إّنَّ

هراء ز ل يا و قأبدأ بو  و درسألٍس جميكون البعض منهم حاضراً وأنا يف  امرون منه يف حوزتنا العلمية وحينفَّ نتي
ها وما أحال دعةً بون هذا ر م يَ بون حواجبهم ووجوههم ألّنَّ ط  اضني ويقَ غري ر تمتون ي  فإّّنم  ،يف أول احلديث

تنقطع األنفاس  حَّتَّ  يا زهراء ،ا زهراءي ،اءيا زهر  ،يا زهراء ،يا زهراء ،يا زهراء ،يا زهراء  :ا أقوهل  إين   ،من بدعة
 .بعد األنفاسحَّتَّ و 

جلهل ري من اي حذاحذار  ،الـم ركَّبع هذا الِّبنامج حذاري حذاري من اجلهل تابِ أقول ملن ي  
مَّدٍ ار بال آضعوا آرائكم يف قِ ت حذاري أن ،الـم ركَّب مد  ء م  يف و  ،دمَّ آل م َ و  دٍ مَّ ديث م َ بال حقيف و وآل م 

 .(كالمكم نور) ورما جاء يف كالمهم الن   بالِ يف قِ و  ،نو ليقو ال ما بَ قِ 

 لقةِ حأتينا يف ىل تَ لل تعاااء ش ة احلديث إن  بقيَّ  ،وأعتذر من اإلطالة وقت الِّبنامج أيضًا صار طويالً 
 ،زيعي املميّ ش  وت الالصَّ  امباشر على نفس الشاشة شاشة القمر شاشة احلقائق والوضوح إّنَّ  بثٌ  ،وم غديَ 

 .والدقائق والوثائقِ  احلقائقِ  امج  نفس الِّبنامج الكتاب الناطق برن

 ..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 ْ اإل

 ... ل ْطفا  يا َقَمر.َسََلما  يَا َقَمر

 ... في أماِن اهلل.أسألكم الدعاء جميعا  
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