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َرة  َمَلّف الِكَتاب َوالِعت ْ

 النَّاِطق الِكَتاب   :زء الثَّاِلثالج  

 م26/3/2016  والثَّالث ون ةخامسة القَ لَ الحَ 

 (الثَّانيزء الج   - تشيُّعنا)
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 يْ الَّذِ ك َوَما َوَجدَ  َد َمنْ َماَذا فَ قَ  ..ِقيَّة اهلل. بَ .اءْولِيَ يِه يَ َتوجَّه  الَ ِإل يْ الَّذِ  ك يَا َوْجه اهللَساَلٌم َعَليْ 
 !!فَ َقَدك َوَجَد َمنْ 

 . .بَ َناِتيْ  أَبْ َناِئيْ  يْ َأخَواتِ  يْ َوتِ ك م ِإخْ َساَلٌم َعليْ 

 

 (،شيُّعنات  ) :نواُن هولعُ اضية اِة املنُذ احللقرعُت فيه مُ نا هذا ش  عناويِن برناجمبدأُت عنوانًا جديدًا من 
زماننا  إلمامِ  عِ شيُّ من الت   ين حننُ أاضحة و صرحية   وبعبارة   -م دشيُِّع آلِل ُم  حنُن من الت   وُمرادي من ذلك أين  

 !؟..ه عليهماوسالمُ  اللِ  احلسن صلواتُ ابن احُلج ة 

يد املطالب بكلِّ ريد أْن أُعِ ال أُ  ،قفاملاضية يف أجواِء الواقفِة ومعىن الو   يف احللقةِ  ثُ كان احلدي
بشكل   شخِّص  هذا املطلب بني أيديكمريد أْن أُ ين أُ ألن   ،ذكرةعليها ألجل الت   سأمرُّ  نتُ كُ   تفاصيلها وإنْ 

ُتشاهدوا الربنامج من   ألقرتُح عليكم أنْ وإّنِّ  ه،عدنا بث  على طول الربنامج إذا ما أ   ُج إليهِ نا سنحتا ن  فإ ،واضح
تهم وما هي منهجيّ  ،مي ز الواقفةال ذي نفهم  ما  أنْ وهو  ،همسّلحني هبذا الف  تكونوا مُ  وأنْ  تهِ ياجديد من بد
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أنت وأصحابك ) :وملن يتبعه من الشيعة ينئقال للبطا يسقطوا يف الفتنة، هلم قبل أنْ  مُ ظاقال اإلمام الك وقد
  !هذه القضية بالغة األمهيةو .؟! (.أشباُه احلمري

كرة كانت هذه الف  سواء ،اهطرحُ موا على كلِّ فكرة  أ حتكحنُن منُذ بداية الربنامج اقرتحُت عليكم أنْ 
  :وقلتُ  !يطاّنالش   نطقُ وامل !محاّنالر   طقُ املن :د لنا إمامنا اجلواهُ رح  ش  ال ذي زنوها بامليزان ت   أنْ  ،ين أو من غرييمِّ 

  :حمانيبأنَّ المنطق الرَّ  

  !وجدانجُم مع العقِل والنس  هو منطٌق ي  - 

  !صمةإىل أهل بيت الع ويقرِّبُ - 

  :يطانيالشَّ  ا المنطق  أمَّ  

 !ايفليم والوجدان الص  جم مع العقل الس  نس  ال ي  ال ذي  هو ذلك املنطقُ - 

  !بيتعن أهل ال دُ بعِّ ويُ - 

ا   ،لِ لتأمُّ وعند ا ،تحقيقِ عند ال ثبت ي  لكن ُه ال ،يطان على منطقِه هذاه الش  تدليس فيموِّ يكون هناك ُرَّب 
راءة  ليس فيها قيف  ه ال خري  ن  إ) :نيمجعأه عليهم وسالمُ  اللِ  وا صلواتُ ومن هنا قال !روعند التدبّ  ،رِ كُّ فتوعند ال

ِت هذا وىل من حلظاحظات األُذ اللمر  علينا من هذا الكالمُ و  (،ريف عبادة  ليس فيها تفكُّ  وال خري   ،رتدبّ 
  .الربنامج

ذه ملواصفات يف هما هي او  زةُ يما هي امل :أقف عند هذه املسألة أيضًا أنْ  ريدُ وهنا يف هذه احللقة أُ 
 تكون امليزةُ  دفق ،ميِّز امليعين ،زةاملي ،سناً شيئًا ح   تكون امليزةُ  ليس بالضرورة أنْ  ،يزةحني أقول امل! -املنهجيةِ 

ظم اا الكوصفها إمامنيت ال  ة ملنهجيّ ا ؟ةة هذه املنهجيّ ما هي ِس  ،ئاً شيئًا سيّ  وقد تكون امليزةُ  ،شيئًا حسناً 
 !أشباه احلمري َّبنهجيةِ 
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اذا َّب ،هالو مل حيم ُث  راة و وا الت  مُحِّلل ذين ل جاء يف سورة اجُلمعةال ذي الوصف  حولمر  هذا الكالم 

بِْئَس َمَثل  اْلَقْوِم  َماِر َيْحِمل  َأْسَفارا  َمَثِل اْلحِ وَها كَ ْحِمل  َلْم يَ ث مَّ َمَثل  الَِّذيَن ح مِّل وا الت َّْورَاَة } :قرآنوصفهم ال

ا و  ،لحمريل اثلةً اء مُ لمالعُ  قة منبلط  ا هنا مل جتعل هذه اآليةُ  ،{الَِّذيَن َكذَّب وا بِآيَاِت اللَّهِ   ة  حال جعلتهم يفإَّن 

أنت  :م للبطائينظالكمامنا اقول إ هو نفسُه يف نطقُ وهذا امل ،قواألن  احلمري هم هكذا ُخلِ  !مريأسوأ من احل
  !وأصحابك أشباُه احلمري

  :ة لمرينعلى هذه القضيَّ  د  ؤكِّ أ   ني إذْ وإنَّ  

 !لبيتا شياع أهلأختفى على و ذهان ها ختفى على األولكن   موجودةٌ الط ريقة ألن  هذه - 

 ه عليه.ألّن هذه املنهجّية ستستمّر اىل وقت ظهور إمام الزمان صلوات الل وسالمو -

 :الرِّضامام يعين اإل -نِ سَ ي الحَ بِ أَ  ندَ عِ  نت  ك    :الَ قَ  -ليمان اجلعفرييوم أمس عن سُ الرِّواية ت علينا مر  
 :نسَ لحَ اأبو  الَ قَ ف َ  ،ةفَ اقِ الوَ  نعَ  ه  لَ أَ سَ فَ ة ينَ دِ مَ الْ  هلِ ن أَ ل مِ ج  يه رَ لَ ل عَ خَ دَ  إذْ -ةر و  نباملدينة امل-ةينَ دِ مَ الْ بِ 

 َتِجَد ِلس نَِّة اللَِّه تَ ْبِديال   َوَلن ِمن قَ ْبل يَن َخَلواِفي الَّذِ ِه  اللَّ نَّةَ س   ،َمْلع ونِيَن أَيْ َنَما ث ِقف وا أ ِخذ وا َوق  ت ِّل وا تَ ْقِتيال  
هم ا إَّن  لوا عن آخرهم و مل يُقت   الواقفةُ  خيياً تأر  ،ما ذكرتُ ك-مهِ رِ ن آخِ وا عَ ل  ت َّ قَ ي   تَّى حَ ها ل  دِّ بَ  ي   اهلل َل  إنَّ واهلِل 

شباه ية أمنهج ،زماننا هور إمامعند ظ حّت   ةٌ ستمر  املنهجية مُ  أن   ينهذا يع ،عند ظهور إمام زماننالون يُقت  
  .صهاتشخي من البُد  و  من الوقوف عندهاالبُد  ا ومن هن ،ةر  هذه املنهجية مستم ،احلمري

 :بنحو عام أذكركم بالمواصفات العامة لهذه المنهجيةو  

كتبها ال يت  الرسالة  ،للمطبوعات سة األعلميمؤس  األو ل  دل  اشي وهذا هو اجملمر  علينا يف تفسري العي  
ذََكرت  :الرِّضا يقول لعبد الل ابن جندب اإلمام -ذََكرت رَِحَمك اهلل -الرِّضا لعبد الل ابن ُجندبإمامنا 

والَِّذي َصار وا ِإلَيه ِمن الِخاَلف  َكان وا بِاَلمِس َلك م ِإخَوانَا  أنَّهم  رَِحَمك اهلل َهؤلِء الَقوم الَِّذين َوَصفَت 
رسالة اإلمام هكذا  ،هباوا هم بدأ ،وبراءةٌ  ،وعداوةٌ  ،الفٌ خِ  ،فهناك -ِمنك م ك م َوالَعَداَوة َلك م َوالَبراَءةِ يلَ ع

ال ذين هم  -ِمنك م َلك م َوالَبراَءةِ  َوالَعَداَوةِ  :هم خالفوكم -ك ميلَ عوالَِّذي َصار وا ِإلَيه ِمن الِخاَلف  :تقول
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 ان الَفرض  ل كَ بَ  :ه عليهوسالمُ  اللِ  صلواتُ الرِّضا نا إىل أْن يقول إمامُ  !واخلالف والعداوةِ  ابتدءوا بالرباءةِ 
هذا ما هو  ،دوحهذا وقوف م   حريُّ الوقوف عند الت  -يُّرحَ د التَّ نَ وف عِ ق  ك الوَ لِ ن ذَ م مِ ه  لَ  ب  اجِ الوَ م وَ يهِ لَ عَ 

وف ق  ك الوَ لِ ن ذَ م مِ ه  ب لَ اجِ الوَ م وَ يهِ لَ عَ  ان الَفرض  ل كَ بَ -هذا وقوف العقالء ،بوقوف محاري واستحماري
-ذاً أينُمشكلتهم إ-دمَّ م حَ  ي آلَ عنِ يَ -يقولُث  -هِ طِ بِ نْ ت َ سْ م  ِه وَ مِ الِ ى عَ لَ إِ  كلِ ن ذَ وه مِ ل  هِ ا جَ مَ  دُّ رَ وَ  يُّرحَ د التَّ نَ عِ 
م واضح  !سليميف عدم الت  هي كلتهم شمُ - ن وه مِ ل  هِ ا جَ مَ  دُّ رَ وَ -إىل اجلهِة العاِلمة مل يردُّوا ما جهلوهأَّن 
-دُّ رَ وَ  يُّرحَ د التَّ نَ وف عِ ق  ك الوَ لِ ن ذَ م مِ ه  لَ  ب  اجِ الوَ م وَ يهِ لَ عَ  ان الَفرض  ل كَ بَ -فرض عليهملما هو ا-كلِ ذَ 

الذي ظهر منهم هو ولكّن -يَعِني آَل م َحمَّد هِ طِ بِ نْ ت َ سْ م  ِه وَ مِ الِ ى عَ لَ ك إِ لِ ن ذَ وه مِ ل  هِ ا جَ مَ  دُّ رَ وَ -در  الوقوف وال
  !عدم التسليم

  !؟..لَّم ي سلماذا ل ،المؤمن ييعالشَّ  عنأتحدَّث و  ؟م  اإلنسانلماذا ل ي سلِّ  

 ضُ ن يُفرت  ُيسل م مل ال إن  اإلنسان ،اجململل بين أقو ولكن   ،تفاصيلها أحبث هذه القضية بكلِّ  ريد أنْ ال أُ 
  :لألسباب التالية سلِّم له يُ أنْ 

  !غرورهِ م بسبب ال ُيسلّ  - 

  !ة اللج  ه حلُ تواضعِ عدم  بسببِ ال يسّلم  -

ال  هُ ل أن  وجيه ،جيهل هُ هل أن  جيه إن   ،لـُمرك بااجلهُل وهو  ،ه يعلميف نفسه أن   اعتقادهِ  بسببِ ال يسّلم  -
  !احُلج ة أمام   قيمة لهُ 

م د ُم   ا عن آلِ ولذلك حني انفصلو  ،(ْنت م َكالبَ َهاِئمك  مَّد لَ  آل م حَ وَل لَ ) :كما يقول إمامنا العسكري
 ،احلمري أعلى رتبةولكّن  ،ن احلمريهم يشبهو  ،من احلمري أقل رتبةً  أشباُه احلمري همف !من البهائم رجعوا أشر  

إذا  وحننُ  !عتقدواأنفسهم ما ا وا يفهؤالء قوم اعتقد ،كالبهائم-صالحني يكون االنف-لكنتم م دال آل ُم  لو 
اضي أو يف ن يف امل كاإنْ  الوفريةماذج نا سنجد الن  فإن   ،الدينية ستنا العلميةِ س يف واقِع مؤس  نتلمّ  أردنا أنْ 

 ،ه عليهم أمجعنيوسالمُ  اللِ  م د صلواتُ لوا على آِل ُم  ُيشكِ  سهم املنزلة أنْ ن جيدون يف أنفُ العصر احلاضر ِم  
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م هم بسو ثهم نفدِّ ن حتُ أو ِم   ه عليه وسالمُ  اللِ  اإلمام صلواتُ  روا أن  حبيث لو فكّ  واملنزلةِ  داسةِ هلم من القأَّن 
ألن  اإلمام سُيزاحُم و  !هم.؟! ألن  اإلمام سُيزاِحم مناصب  .روا ذلكمل يُظهِ  يضايقهم وإنْ  ذلك فإن  اآلن، يظهر 
  .من أمثاله ةُ ع فيها البطائين والبقي  ق  و  ال يت هي  ةُ ضي  هذه الق  و  !عند الن اس  واملنزلةِ أنِ من الش   ما هلم

م سهم فهم يرون يف أنفُ  ،يف عدم التسليم ةُ لاملشك -أين املشكلةُ  ان ك  !ريقلوا الط  واص ينْ أادرون قأَّن 
مسهم بفُ قوا أنفصد   ،مأَّن  من ش رجعت إليهم ورفعتالن اس و  ،جنيف الس   باً غي  اإلمام الكاظم مُ  قادرون على  أَّن 

مإ !مريحل من ا وكثري  بل أقل بكثري  وقفوا كاحلمري  !وقفوا كاحلمريلكنـ ُهم و  ،يواصلوا الطريق أنْ   ،محرٌي بشرية َّن 
شري ماذا مار الب  ا احلأم   ،ارمحاّن هو حليو ا احلمارُ  ،بكثري عن احلمار احليواّن تبةً ورُ  نزلةً البشري أقل م   احلمارُ و 

أنت  :قال -اجملنون ذا أجابفما ،راً مخ  يسقيهُ أراد أحٌد أنْ ال ذي هذا اجملنون قوِل ك!  ؟ث عنهتتحد   تريد أنْ 
دعين على  ،على حايل دعين ون!أنا إذا شربُت اخلمر ماذا سأك ،تصري جمنوناً مثليحّت  عاقل فتشرب اخلمر 

ىل إعن احلمار زل فين ،تهعلى محاريّ  م احلمارزاح يريد أنْ يُ فهو البشري  احلمارُ أّما  ،محارهو  احلمارُ ف ،جنوّن
  !!شر احلمارذا البهل يت لهال هذه املنزلة يعطي أنْ احلمار احليواّن يرفض  ألن   ؟ملاذا ،اتبر مب و ترام

فهو  ،رك بالـمُ ن اجلهِل م ،تسليمدم العبدأت من هنا من  ةُ ص  القِ  (:يرمِ اه  الحَ بَ شْ ك أَ اب  صحَ وأَ  نتَ أَ )
 خدعتهُ لن اس ا ،خدعتهُ اس الن  و  هُ ق نفسصد   ،قيمة لهُ  هُ ر أن  ويتصو   لهُ  ال قيمة  وهو  ،جاهٌل وجيهل أن ُه جاهل

اجًة رى ح  ال  ال ي  حفصار يف  ،سهُ فدع ن  خ  ف  اس الن   عهُ د  خ   ،فصن م نفسه متهُ صن   ،صنيمإىل الت   الةٌ مي  الن اس  ألن  
 :حُلج ةِ اؤالء لإلمام حلمري هاشباُه أسيقولُه ال ذي الكالم  نفسُ  ،ه عليهوسالمُ  اللِ  للرجوع إىل إمامه صلواتُ 

 هم احلمري م أشباهُ ههؤالء  !!دهمبسبب وجو  يف خري   !(،ك في خيردِّ ين جَ دِ  رسول اهلل إنَّ  رجع يا ابناِ )
ال يبدل -هال  بدِّ هلل ل ي  ا إنَّ  واهللِ ) :هنا حني يقولالرِّضا عنهم إمامنا  ثُ يتحد  ال ذين هؤالء هم الواقفة  ،هم

م  يثحوايات الرِّ  ثنا عنهُ حدِّ وهذا ما ستُ  (،مهِ رِ ن آخِ وا عَ ل  ت َّ ي  قَ تَّى حَ  :ةنّ هذه السُ  هؤالء أشباُه  ،نسيقفو أَّن 
 .الرِّواياتوتأتينا  ،ت لونقيف وجه اإلمام وسيُ  احلمري،

م وهو  !الـُمرك بمن اجلهل  ليم الناشئسعدم الت  وهي إذًا هذه ميزٌة  هم م علماء وما أَّنّ رون يتصو  أَّن 
 ،حنُن العلماءهم يقولون ) !د فقطم  يقيون هم آل ُم  احلق ءاالعلمو  ،عندهم شيء من العلمهم  ،علماءب
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قد  ،سبيل جناة مون علىنا متعلِّ إن  فمهما بلغنا من العلم  ،متعلِّمون على سبيِل جناة نحنف (نا املتعلمونوشيعتُ 
 .ننجو وقد ال ننجو

َأمَّا  :سنادرب اإلِ  قُ يفلبزنطي إىل ا الرِّضاإمامنا  يف رسالةِ  ،هذه املنهجية احلمارية سٌة أخرى من ساتِ و 
وضع -ِعلم ه ؤتَ نه  َوَلم ي  م ي حسِ  لَ ياَل  تَأوِ  فَ َرجٌل تأوَّل-ألعلى هلما وهذا كان هو املرجع -ابن  أَبي َحمزة

ل وليس لتأوّ لواعدًا قيجة وضع بالنت !جاء هبا من اآلخرينأو  من بنات أفكارِه! ،هم من عندهِ قواعد يف الف  
 ذُ خلتأويل تؤ فقواعد ا ،رآنريح القبتص م الل وهإال   وما يعلم تأويلهُ  ،منهم ؤخذُ ويل تقواعد التأ ألن   ،للتأويل

-يلأو ل وليس للتأوُّ اعد للتصنع قو  الذيهذا  ،احلمار البشري هذا ،وهو البطائين-َأمَّا ابن  أَبي َحمزة-منهم
هذا  إذاً قواعد الفهم يف ،لكالمإىل آخِر ا-هِعلم   ي ؤتَ  ه  َوَلمياَل  َلم ي حِسنتَأوِ  فَ َرجٌل تأوَّل َأمَّا ابن  أَبي َحمزة

 زعةُ ك هذه الن  ولذل ،سليمت  عدم ال إىل قودُ واألعلمية ي   اعتقاٌد بالعلميةِ  !مهعلي اللِ  املنهج ليست منهم صلواتُ 
و عدم هبب لس  ا أن   عن جذورها لوجدت ولو حبثت   ،البيت لهشكيِك يف حديث أالت   نزعةُ  ،موجودةٌ 

 ضارِّ بول والقم ينقدح اللِّ الـُمس !لبيت أهل احديثِ  ك يف ذهنِه يف مواجهةِ الش   م ال ينقدحُ الـُمسلِّ ف ،سليمالت  
داسة لق  قد يف نفسه اة ويعتي  م  الِ يعتقد يف نفسه األعلمية والعال ذي هذا  ،حديث أهل البيت ةِ جهايف مو  عنده

هم ديثِ ك يف حشكِّ يُ  خصة أنْ والرُّ  اإلجازة يعطي لنفسهِ و  ،احلقّ  عطي لنفسهِ يُ ال ذي والكمال هو هذا  والفضيلة
ط يف حيتا ،الحتياطا ذهنه إىل ردابتي ،ا تبادر إىل ذهنه التشكيكم  مًا ل  سلِّ لو كان مُ و  ،عليهم اللِ  صلواتُ 

ين أو من يت هبا من آخر يأا َّب  رُ  ،دهِ هو ينشئ قواعد للفهم من عنُث   ،عليهم اللِ  التعامِل مع حديثهم صلواتُ 
حلمري اهم أشباه فية ر ابل دون احلم ،احلمارية الط ريقةِ هذه ميزٌة واضحة يف هذه و  ،ِه واألمر سواءر ابُنات أفك

 .دون احلمريأي 

هم ويواجه فكر   ينشر احلقيقة   علينا كيف أن  يونس ابن عبد الرمحن حني بدأ   مر  الرِّضا ويف عيون أخبار 
ي انِ بَ اصنَ ف َ -البطائين والقندي ،جعان الكبرياناملر -يانِ بَ اصنَ ف َ -حني رفضأنّه ُث   ،رضوا عليه املالال ع  الض  

فهل  ،ناصباّن وأظهرا يل العداوة؟ ما هي املناصبة ،الكالم واضح وال حيتاج إىل تفسري-اةوَ دَ ي العَ ا لِ رَ هَ أظْ وَ 
ي انِ بَ اصنَ ف َ -باب وأمثال ذلكواللعن والسُّ  ةواألوصاف السيئام االّتِّ و الكالم تعين  تعين السكوت أم املناصبة

ة هذه القضي    أقف طوياًل عندريد أنْ طمعوا فيها وأنا ال أُ ال يت فضاًل عن قضية األموال  -اةوَ دَ ي العَ ا لِ رَ هَ أظْ وَ 
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ريد وال أُ  ضرارهاوأوآثارها الن اس القضية واضحة األموال وسحرها على  ، وتفصيل  ح  ر ا ليست حباجة إىل شألَّن  
 .ي مطالب كثرية عندألن   اآلن أْن أدُخل يف هذه التفاِصيل

أى ما ر ال ذي واقفي ك اللِ ذ   ،ليهعه وسالمُ  اللِ  م صلواتُ ظانقلتها عن حفيد اإلمام الكال يت  واحلادثةُ 
 !-اذَ ن هَ مِ  نَ يَ ب ْ ا  أَ رَ مْ أَ  د  يرِ ت  ك أَ حَ يْ وَ -من قال لهُ فحني قال  ،سكريمن اإلمام الع   ةِ واألدل   دِ واهرأى من الش  

كانت   يعين وإنْ  ،د جرينا عليهقا أمٌر هذ ،يجرى عليه أيب وجد-!يهلَ ا عَ ينَ رَ جَ  دْ ٌر قَ مْ ا أَ ذَ هَ  :القَ ف َ  ،الَ قَ 
ينقل هو بنفسه -اذَ ن هَ مِ  نَ يَ ب ْ ا  أَ رَ مْ أَ  يد  رِ ت  ك أَ حَ يْ وَ  :فقلت  له :الكلمة خطرية جداً  ،ةنبيِّ  وواضحة أاحلقائق 
 .ريفالش   من الكايفو ل األجلزء ايف  الرِّواية-!يهلَ ا عَ ينَ رَ جَ  دْ ٌر قَ مْ ا أَ ذَ هَ  :القَ ف َ  ،الَ قَ -احلقائق

ها من أقرأُ  الرِّوايةُ  ،ايةالرِّو  تمر  ، و الواقفُة هم محري الشِّيعة :قال عنهم إمامنا اجلوادال ذين هؤالء هم 

لَّ َكاْلَنْ َعاِم ِإْن ه ْم إِ } :آليَةا َتال َهِذه ث مَّ  ،الَواِقَفة  ه م َحِمير  الشِّيَعة :872رقم احلديث  ،يجال الكشِّ رِ 

 َكاْلَنْ َعاِم َبْل ِإْن ه ْم ِإلَّ } :آلياتذه امن ه هذا املعىن أنا أخذتهُ  ،من احلمري أقل-{َبْل ه ْم َأَضلُّ َسِبيال  

من و ألنعام  سبياًل من الُّ أضفهم  هؤالء أم ا ،م هلاُرسِ ال ذي  جتري يف سبيلها األنعام-{ه ْم َأَضلُّ َسِبيال  

و أمحار  ذا بشرٌ فه ،مريشاهبة للحسخة ماحلمري هلم مرتبة وهؤالء ن  أّن يعين  ،أشباه احلمريفهم  لذلك ،احلمري
 !ما شئت محاٌر بشري سمِّ 

ني بحدثت ال يت ة املناقشو  ،خرىأ ةانت واضحة وال جمال إلعادّتا مر  ت علينا كمر  ال يت  الرِّواياتُ و 
قطع منها وهو هذا امل أأخذُ  فقط ،اً ًا كافيين ال أجد وقتّتا ولكن  يد قراءعِ أُ  ي أنْ بودّ  ،والبطائينالرِّضا إمامنا 

كالم و عني  ههذا و -إمام  بِ  ست  لَ ف َ  ا  شدْ خَ َهار ون ي نِ شَ دَ خَ  نْ إ :الرِّضاقال إمامنا ال ذي املقطع  ،واضٌح جداً 
-ةوَّ ب   ة الن  ن آيَ م مِ ك  لَ  ع  دِ بْ ا أ  ل مَ وَّ ا أَ ذَ هَ ف َ ... :ب عد ِاستهز اء أيب هل ب ، حني قالهعليِه وآلِ  رسول الل صل ى اللُ 

ا أ بدِع  َلك م ِمن آَية مَ أّول  َهذا ف َ  ،إمام بِ إْن َخَدَشِني َهار ون َخدَشا  فَ َلست  -اإلمام الرِّضا -وأنَا َأق ول :
 !همفِ ا على وقو بقلكنـ ُهم و  ،دشاً خالرِّضا  ش اإلمامُ هارون مات ومل خُيد   أن   رأى الواقفةُ  وقد-اإِلَماَمة
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 مام الاإل آبائك أن   وينا عنر بأننا  قال ؟ستدلّ اِ  يء  ش    بأيِّ ينئالبطا ،ينئللبطاالرِّضا وما قاله إمامنا 
من  :قال ،منعم إما :قال ،إمام احلسنيُ  :قال ؟قالفماذا  ،ذلكعلى ق صد  الرِّضا إمامنا و  ، إمام أمره إال  توىل  ي

َعليَّ ابَن  لَِّذي َأمَكناإنَّ  :ه عليهمُ وسال اللِ  صلواتُ الرِّضا قال إمامنا ف ،ابن احلسني عليُّ  :لقا ؟توىل أمره
مر أَبِيه ث مَّ بَ ْغَداد فَ َيِلي أَ يَأِتي  ا اَلمر أنْ  َهذَ احبَ ن  صَ الح َسين أْن يَأِتي َكرَبالء فَ َيِلي َأمَر أَبِيه فَ ه و ي مكِّ 

إىل  البطائينز ففق ،العقلو  الذهن قرب إىلأو  هنا أسهل ةُ يعين القضي  -يَنَصِرف َولَيَس ِفي َحْبس  َوَل ِفي َأَسار
م لو قامت احلقائق وبشكل واضح فحّت  إذًا  !قضية أخرى  حاولون أنْ ئق وسيُ ذه احلقاسيقفزون على هأَّن 

 هُ إن   !املعاّنبتالعٌب  هُ ن  إ !لفاظباأل بٌ تالع هُ ن  إ !يعين القضية قضية لعب !قةيبأي طر و  وسيلة   جيدوا مهرباً بأيِّ 
 .بهاتبار اإلشكاالِت والشُّ عملية متويه وإثارة غُ  !قئاتالعٌب باحلق

  :اتي امليز هذه ه ،عالً مارية فِ هي دون احلِ ال يت  ،احلمارية الط ريقةِ إذا هذه هي ميزات 

من دون  بالقيمةِ و  ،من دون قداسة بالقداسةِ  واالعتقادالـُمرك ب من اجلهل  سليم الناشئعدم الت   -أوالً 
ا  ،قيمة وهذا  ،ه ُّتينهجت  فإن  زو القدسية لكن حني يدخل إىل بيته  لهُ الن اس م بني ـعالِ لاأو  يكون املرجعُ ُرَّب 

فيه من  الن اسُ عتقدها اِ ال يت ته الكاذبة بقدسيّ  خيدُع نفسهُ  هُ لكن   ،الصِّغار َّبقّدراتهِ والدُه ويعبُث أ ،حيدث كثرياً 
س ايصنعه الن   وشيءُ الن اس دع خي   يةنالدي املؤس سةُ فشيٌء تصنعه  !هلهمج   بسببِ  من دون دليلو ر ربِّ دوِن مُ 

ا ول ،هكذا تكون القضيةو  ،ي ةنالدياملؤس سة  خيدعُ  يب ابقة عن هذا الص  لكم الفيديو يف احللقات الس   عرضتُ ُرَّب 
 لهُ حوّ  ؟شيء إىل أيِّ الن اس له حو   يق هذا التعويق اخلللكن   ،لقيُولد بذيل  وهي حالة تعويق  خ  ال ذي اهلندي 
فما بني  ،داع جدِه وطمع جدِه يف حتصيل األموالخُ إىل ذلك  يضافُ  ،سةمقد   إهلية   ة  ي  إىل قضية غيبالن اس 

 ومر  الكالمُ  ،سةة مقد  ل التعويق إىل ظاهرة إهلي  تحوّ ف ،ع اجلميعد  يطاُن خ  والش   الن اسِ هل ِه وما بني ج  مع جد  ط  
منهج أشباه  ،ستحماريإذًا هذه ميزات املنهج االِ  !هذه من نتائج االستحمارو  ،هي هي ةُ القضي   ،علينا

إىل قواعد  هُ مردّ و  ،ال حقيقة هلاال يت  إىل القداسةِ و الـُمرك ب ُه إىل اجلهل دّ سليم مر عدم الت  و  ،احلمري هذه ميزاته
ومل  ما أحسنهُ فل تأوياًل ابن أيب محزة تأوّ  ن  ضا بأكما قال إمامنا الرِّ   !من عند نفسهِ  ئها اإلنسانُ نشِ يُ ال يت الفهم 

كما   مهِ مِ إىل عالِ  ؟وا ملنيعود املفروض أنْ و  ،دم  فأنشأ قواعد للفهم من عنده ال صلة هلا بآل ُم   ،هعلم   يؤت  
يعين  إىل عالِـم القرآن وُمستنبط القرآن ،إىل عاِلِمِه وُمستنِبِطه ،إىل عبد الل ُجندب يف رسالته الرِّضاقال اإلمام 
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أصحاب هذه  أن  وهي ة باتت واضحًة القضي   وأعتقد أن   ،إليها أشرتُ ال يت ة املطالب إىل بقي   ،دم  آل ُم  
  :املنهجية

 .دم  ميتلكون علماً حقيقياً من علوم آل ُم  ال  -أوالً 

وا ف  عرِ ا) :لقاعدةاري هذه ا جنُ نيعين لو أن   ،دم  قواعد الفهم من آل ُم   بِ يفهمونه ال حبس -وثانياً 
لقاعدة ذه اري هجنُ  إذا أردنا أنْ -(انَّ مِّ  مهِ مِ هْ ف َ وَ  انَّ م عَ تهِ يَ اوَ ن رِ ون مِ ن  سِ حْ ا ي  مَ  درِ قَ بِ  انندَ عِ ِشيَعِتنا ل ازِ نَ مَ 

 وم كانواالق ألن   ،رية احلملى منهجي  عال ذي ل ومن هو آلة اعلى منهجي  ال ذي ز من هو يِّ  َّنُ أنْ نستطيع  حينئذ  
 فإنّ  ،هل البيتأوازين قًا ملالفهِم وف ومن عدمِ  ،يف احلديث من عدم املوسوعيةِ  ،ةلهذه املشكعانون من يُ 

رف عي  حّت  هًا قيه فقيون الفولن يك !بعني وجه وهلم من مجيعها املخرجمون الكلمة على س  يتكل  األِئم ة 
 .فيها الواقفةُ  وقع املشكلةُ  وهذه ،مهمكال  معاريض  

ح رواه ذريذي ال  احلديث رِّضا المام كر لإلا ذ م  ل   ،قي على سبيل املثالاوود الر  رواية د   ،مرت عليناالرِّواية 
 األحاديث األخرى يف يةً عو تلك موسمييكن  ومل ،ةالرِّواينقل - اهللاءَ شَ  نْ ا إِ نَ م  ائِ ا قَ نَ ع  ابِ سَ  :عن اإلمام الباقر

ال إمامنا بيت مثل ما قأهل ال من همولو كان ميتلك قواعد الف   !هبا ل م ا وقع  يف هذا اإلشكال ال يت لو جاء  
 ،يءن شَ عَ  ه  لَ أَ ا سَ را  مَ ابِ صَ  اهلل   اءَ شَ  ي إنْ نِ د  جِ تَ م سَ  الِ عَ لْ لِ  الَ ي قَ بِ نَّ لى اوسَ م    أنَّ وَل لَ  ا واهللِ مَ أَ  :لهُ الرِّضا 

عت  طَ قَ ف َ  :قي يقولداوود الر  -الَ ا قَ مَ كَ   انَ كَ  لَ اهلل اءَ شَ  نْ إِ  الَ قَ   أنْ وَل الم لَ السَّ  يهِ لَ ر  عَ عفَ و جَ ك أب  لِ ذَ كَ وَ 
عدم و  ،املوسوعية دمُ ع  بسبب  ؟شكالملاذا وقع يف ذلك اإل ،الةالعقيدة الض  نال توفيقاً فرجع عن تلكم -يهلَ عَ 

من روايتهم  ِسنونحيُ  ما بقدرِ  انا عندنيعتِ ش منازل   ،عندنا الرِّجالِ  عرفوا منازل  اِ  ،الفهم وفقاً لقواعد الفهم منهم
  !عن ا وفهمهم من ا

  ؟ستقولون كيف لنا ذلك 

قواعِد  يف معرفةِ  نكون على اطالع   وأنْ  ،بيتواسع يف حديث أهل ال أْن نكون على ِاطالع   كيف لنا
ا و  ،ورةبدًا ليس هبذه الصُّ الكالُم أ ،الكالُم ليس كذلك !الف هِم عند هم حني على أن متّيزوا أنتم قادرون إَّن 

 حتَ  تَ ه َل انِ سَ لِ  حتَ تَ  وءٌ ب  خْ مَ  رء  مَ الْ ) :يقول ؟يقول اذاأمري املؤمنني م ،ونثثني يتحد  تحدِّ مُ ـتسمعون ال
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ايخ شاألموال وامل ين وأصحابُ ورجال الدِّ  ءِ ار ز ة القوم من الو ي  علِّ  اللباس ال ذي يلبسهُ هو  الطيلسان (،هانِ يلسَ طَ 
اْلَمرء  ) ؟:فماذا يقول أمري املؤمنني ،ة القوميِّ لّ هي مالبس عِ و ٌع للطيلسان هي مج الطيالسةُ  ،واألكابر والُقضاة

ا مرئ  مَ  الِّ ة  ك  يمَ قِ وَ ) (،كمار  دَ قْ أَ  ينَ بِ ي تَ لم كَ ي العِ وا فِ م  كلَّ تَ وَ ) (،َتحَت ِلَسانِه َل َتحَت طَيلَسانِهَمْخب وٌء 
كيف   هُ جارة ولكن  حيمل فكرة النِّ  جارُ الن   ،واحلقائق ما حُيسنُه من املعارفِ  ؟ما حُيسنُه من أيِّ شيء  -(هن  ي حسِ 

يف ف نِّ وبصبغها وبكلِّ ما يأيت من أمور   املسامريِ  رقِ ط  وبِ  ،شباخل   وهبندسةِ  ،املنشارِ ب عنها رُ عبـِّ يُ ؟  عنهاعربِّ يُ 
ا  هُ هنِه ولكن  الفكرة يف ذِ  تلكُ ومربمج الكمبيوتر مي   ،يصنعه ريد أنْ يُ ال ذي  بالشكليصنعها النِّجارة كي  ال ُرَّب 
ا رب عنها بلسانه  خييستطيع أنْ  يدخُل يف ال ذي  والفارسُ  ،جلهاز الكمبيوتر ات  ه من برجميّ  عنها َّبا ينتجعربِّ يُ إَّن 

ا و  ،باق يف ذهنهسباق اخليول حيمُل الفكرة وقواعد الفروسية والسِّ  نها بيِّ يُ  يشرحها وأنْ  ال يستطيع أنْ ُرَّب 
جوداه هناك  ةي صهو حني ميتط ،بقيرتمجها يف مضمار الس  فإنّه  ،كيف يرتمجها  هُ ولكن   ،كل املناسببالش  

زوا يِّ متُ  ميكنكم أنْ و  ،لمهِ ق  بِ  وثانياً  ،لسانهِ بِ  أوالً  يرتجم العلم ؟أين يرتجم العلم م الفقيهُ ِـ العالو  ،يرتجم الفكرة
ومثلما  ،جارة وما يصنعونجارين يف سوق النِّ الن  مُتيِّزون ومثلما  ،بقضمار الس  زون الفرسان يف مِ يِّ ثلما متُ ذلك مِ 

وء والظالل قع الض  اَّنا وما فيها من بُ و لوإىل أ فينظر بعينيه إىل اللوحةِ  سامنيسِم عند الر  الر   ةز جوديِّ ُز من ميُ يـِّ ميُ 
ضح علمه يت   مُ ِـ العال ،موا يف العلم كي تبني أقداركمتكل   ،لم كما يقول أمري املؤمننيكذاك هو العِ   ،وغري ذلك

 ا ما يقولُ و ز يِّ متُ  نكم أنْ ميك ، يكتبم قبل أنْ يتكل   أنْ د  البُ  وباألساسِ  ،يكتب حني م أوحني يتكل   ؟مّت
وهم حني يشرحون حديث أهل  ،بيتتهم يف حديث أهل الالحظون موسوعيّ فتُ  ،العلماء العلماء وما يكتبُ 
 ،خيضع هلا الوجدان ،ها العقليقبلُ  ،ة هذا أوضح وأبني  وأعمق وأدل   زوا بأن  هذا أدقّ يِّ متُ  البيت ميكنكم أنْ 

 ،بقواعد الفهم ةً أو متلكون معرف كون موسوعيةً متلأيضًا تكونوا أنتم  نْ ألال حاجة و  ،زا ذلكيِّ متُ  ميكنكم أنْ 
ا و  وآخر سيطرُح ما يطرح  ، لكم قواعد الفهميبنّي سو  ،هذه املوسوعيةلكم شف كسيال ذي هو  مُ ِـ العالإَّن 

 وع إىل أهل اخلربة يف اجلوِّ الرُّج ،واز يِّ متُ  وتستطيعون أنْ  ارنةقأنتم متتلكون القدرة على امل ،وثالث ورابع فقارنوا
 أهل اخلربة من هم ،نرجع إىل أهل اخلربة  أنْ نا ال نستطيع عمليا  يين يف جوّ الدِّ  يف اجلوِّ  ،يين ويف أيِّ جوّ الدِّ 

متييز  ،ةوا املنهجيّ ز يِّ متُ  ريدون أنْ أنتم تُ  ،ةنفس املنهجيّ  هم حيملون   أهل اخلربةِ  ؟ماذاُث   !!هم منقسمونو 
الء أين وهؤ  ،من غريها احلماريةِ  املنهجيةِ  اخلربة يف متييز  يكون هناك من ميتلكض أنْ فرتِ ن   أنْ البُد   املنهجيةِ 
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رت الكالم زات وكرّ الحظتم امليِّ  ،ن املنهجية احلمارية من غريهاو ز يِّ متُ ال ذين أنتم  ،او ز أنتم ميِّ  ،ال وجود هلم ؟هم
 أنْ البُد  لوا معي هذه األحباث وهذه الربامج اصتو  إذا أردمت أنْ ن كم أل !ة هذا األمرمهيّ أليف هذه احللقة 

 :قطتنيتتسلحوا هباتني النُّ 

 !يطاّنمحاّن والش  ا بني املنطق الر  و ز متيِّ  أنْ  :النقطة الولى- 

  !هر ائِي ةالز   ةِ جي املنهاحِلمارية وبني ني املنهجيةِ زوا ب  يِّ متُ  أنْ  :ةانيوالنقطة الثَّ - 

 ،ةُ ي  نِ س  احل   ،ةُ ي  مِ اط  الف   ،ةُ وي  ل  ع  ال ،ةُ دي  م  ح  مُ ـال نفسها ة هيي  ر ائِ هالز  املنهجية ُ  ؟الز هر ائِي ة ملاذا وأقول املنهجيةُ 
أقوُل  ،الـم هد وي ةُ  ،الع سك رِي ةُ  ،ةُ وي  ق  النـ   ،ةُ ي  ادِ و  اجل   ،ةُ ي  وِ ض  لر  ا ،ةُ ي  مِ ظِ االك   ،ةُ ي  قِ ادِ الص   ،ةُ ي  رِ اقِ الب   ،ةُ ي  ادِ ج  الس   ،ةُ ني  يِ س  احلُ 

يل يف حديث ئحني سأل جربا ،إليها قائقألن  الل ُسبحانُه وتعاىل ن س ب األمور إليها ن س ب احل الز هرائِي ةُ 
 :بوا إليهاُنسِ  مهُ  ،اٌن هلمهي عنو  ميةُ طاالف فاحلقيقةُ -(اوهَ ن  ب َ ا وَ هَ عل  بَ ا وَ وهَ ب  ة وأَ مَ اطِ فَ ) ؟:ماذا قال الل ،ساءالكِ 

ذا أرفع ه ين مثالً كلمة ال ألن  قول هذه الني أح ،ةي  ئِ ر اهالز   الط ريقةُ  للذا أقو -(فَاِطَمة وأَب وَها َوبَعل َها َوبَ ن وَها)
 ،عة  أو ملدرسة  معي نةاسي أو جملمو زب  سيعارًا حلأرفُع شِ وكأنِّين  (،هرائيوى ز  واهل   نُ ون حن  يُّ هرائِ ز  )عار دائمًا الشِّ 

وال  تِ نظيماوال بالت زابِ  باألحبايل الال أُ  ،بايل هباال أُ و يف حيايت  هذه العناوين قيمةً  لِّ كُ د لِ ين ال أجإن  
 ! ُمم دتنظيمي آلُ  !دُم م   يت آلُ جمموع !دم  مدرسيت آل ُم   !دم  حزيب هم آل ُم   ،سار ال باملد باجملموعاتِ 

 !دم  يت آل ُم  هوي   !دم  يت آل ُم  نسي  جِ  !دم  ل ُم  آ يتي  قوم !دم  ُم    آلُ يِن ط  و   !دم  سريت آل ُم  أُ  !دم  عشرييت آل ُم  
فهناك  ،حديثهم منو من فكرهم  مستل   هو "ةي  ر ائهالز   الط ريقةُ "ان و هذا العن ولكن   ،يناو ن هذه العال أبايل بكلِّ 

  .نيريقتط  تني الا بني هاو ز يِّ متُ  أنْ البُد  و  ،اريةمِح  ة وطريقةٌ هرائي  يقتان طريقة ز  ر ط

 ،ةالبطائنيّ  الط ريقةُ  فلُنسمِّها ،اً حّت  التُثريوا مشاعر اآلخرينعوّن أختار هلا عنوانمارية د  احلِ  الط ريقةُ هذه 
ا  ،فالبطائين هو زعيمهم ،ةالبطائنيّ  الط ريقةِ ة و ي  ر ائهالز   الط ريقةِ ا بني و ز يِّ متُ  أنْ البُد   يف  ةً حسياسي دُ عض جي  الب  ُرَّب 

م ظااإلمام الكالرِّوايات ت علينا مر  استعملوا هذه املصطلحات و األئِم ة  ،هذا االستعمال وال معىن حلساسيتهِ 
وأصحابك أشباُه أنت  :يقول للبطائينالواقفة كان ظهر فتنة يف حياتِه قبل شهادته وقبل أْن ت مهليقول 
 ُأجاري ريد أنْ أُ  ،ذاق أهل البيتق م  ال يتذو  ال ذي هذا الوضع  ،ضع العامجاري الو  أُ  ريد أنْ ين أُ لكن   ،احلمري
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منهجية األشباه  ،هاألشبا ا هي طريقةُ إم   اً ي عنوانعطِ أُ  ،احلماريةالط ريقة وضع فأعطي اسًا بدل عنوان هذا ال
هو كبرُي  هُ ألن   ،هو محاٌر كبري وكلٌب كبري !للحمار الكبري البطائين البطائنية نسبةً الط ريقة  أو ريمشباه احليعين أ

نت ر  ح  ال يت احلمري  كبري الكالب املمطورة وكبريُ   هذا العنوان عنوانُ  ذُ فنأخُ  ،مريوهو كبري احل   ،الب املمطورةالكِ 
للذين ال  جماراةً  ،الط ريقةهذه  صطلحاً عنمُ  عنوانُه لنجعلهُ  ين نأخذُ طائِ الب  رون مار احل  ريق هذا احلِ يف وسط الط  

  .ةبطائنيّ  ة وطريقةٌ ائي  ر  هز  فنقول هناك طريقةٌ  ،م ده آل ُم  قُ قون ما يتذو  يتذوّ 

من اّن الث  ون اجلزء زهرائي على موقع ُعرضال ذي تابعوا برناجمي ال ذين ناسبة مُ ـبال ،البطائنيةالط ريقة 
 ،خرىأُ  اقعومو  ونئيِّ قع زهرالى مو عة وهي موجودة امت يف احللقات األخري تاب الص  والعرتة الكِ  الكتابِ  لفِّ م  

فسُه لبطائين هو نا ملنهجُ ا ،ينهاح نرتنت يفوانتشرت على االِ  (چفچريال مُ ) :ةص  تذكرون عن قِ إذا ت   حتد ثتُ 
لربنامج افلريجع إىل  ةص  لقِ ع هبذه اكن قد س ِ من مل ي   .؟!.هناك هو هوت عنه ثحتد  ال ذي  )الچفچريی( املنهجُ 

ا لو كتبتم على  ،فيها هذه الِقص ة تُ ر كاحللقات األخرية ذ  تخرج س (چفچري ال  مُ ) لقلقو لبحث ااك رِّ مُ وُرَّب 
ال ذي  (یالچفچري  املنهج)و ،عوا هلاة فاستمص  ستخرج لكم هذه القِ  (الكتاب الصامت چفچري ال  مُ )لكم 

 !طائينالب املنهجُ  !(لچفچريیا هجُ املن) !أشباه احلمري قةُ طري !ُه املنهج البطائينهناك هو نفس عنهُ  ثتُ حتد  
  :، نقول كبريةسة  وإذا كان اخلطاب ملؤس   !واحدٌ  ك   وجهلُ عباراتنا شّت  

 !يرشوكلٌّ إلى ذاك الستحماِر ي      !وجهلِك واحدٌ شتَّى تنا عبارا

 على طول زمتُ  ومي  زمتُ كما مي    او ز يِّ متُ  عليكم أنْ  ،ةالبطائنيّ  الط ريقةُ مصطلح  فق على هذا املصطلحفلنت  
 !الز هر ائِي ة الط ريقةِ و  ةالبطائني لط ريقةِ اني بزوا يِّ متُ  عليكم أنْ  ،يطاّنمحاّن واملنطق الش  الربنامج بني املنطق الر  

لربنامج تشاهدون ا نمافحي ،لكعن ذ علن التفاصيلنُ يف األيام القادمة وس من أول حلقة هثّ عاد بـ  يُ الربنامج س  و 
  :نيتأيضاً أْعِملوا هاتني امليزانيّ  من البدايةخرى فمرة أُ وتستمعون للربنامج 

 !ّنطامحاّن والشياملنطق الر   ةُ ميزانيّ  

  !ةالز هر ائِي   الط ريقةِ ة و البطائنيّ  الط ريقةِ  ةُ وميزانيّ  
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ا على استعمال هذه املوازين و بتدر  ت   يك    ،ما بقي من الربنامج لو واستعملوا هذين امليزانني على ط
ص شخِّ ميزان يُ  ،حوا هبذه املوازينتسل   ،ونحلكِم على ما تسمعون وعلى ما تقرأعوا من استعماهلا يف افِ نت  وت  

 ،سآتيكم َّبثال عملي !الز هر ائِي ة البطائنية من املنهجيةِ  نهجيةُ ص املشخِّ وميزان يُ  !يطاّنمحاّن من الش  املنطق الر  
شكلة مع ندي مُ ا عِ ول م  تُ الب   ءِ هراالز   وحقِّ  ،األشخاص مع أنا ما عندي مشكلة ،بعيدًا عن املصطلحات

أنا ال شأن يل  ،واهر من خالل األشخاصنتقد الظ   أأنْ البُد   ؟رواهِ د الظ  قِ ت  نْـ يف أ  ين ك  ولكن   ،األشخاص
ؤالء وال ال عندي مشكلة اجتماعية مع ه ،أحدما عندي مشكلة مع  د األساء واللِ ورِ أُ  باألشخاص حني  

نين شخصية و فرب يعر يعرفونين عن قُ ال ذين و  ،ما عندي مشكلة مع أحد ،عندي مشكلة نفسية مع هؤالء
وأعت ِقد  ،لسُت مهووساً و ربًا ضط  مُ  لستُ  ،يف حيايتًا طمئنّ يعرفونين شخصًا م ،نفسياً  ضطرباً لست مُ  ،ةً ستقر  مُ 

 احلديث وعرضي فلرياقبوا طريقيت يف ،فسلماء الن  لوا عُ س   ،أن  أدل  دليل  على ذلك سلوا أطباء الن فس
يف املوضوعات  لرتتيب والتبويبهذا او  ،ستقرار  نفسي  اِ  لىع   لك يدلُّ ذ  و ها قُ نسِّ ها وأُ بُ تِـّ ر للموضوعات وكيف أ

 تقرار  سعلى ا س يدلُّ لِ ل الس  وهذا التنقُّ  ،الرِّواياتما بني و تب ما بني الكُ  وحّت  هذا الرتتيب ديثويف احل
من كيف أنت ِقد الظ واهر   ينولكن ،الظ واهر أنا أنت ِقدُ  ،ة مع هؤالء األشخاصما عندي مشكلة نفسيّ ف ،نفسيّ 

الن فُ  قول إن  من دون أن أو  ،ورد الكتبمن دون أُ و اء ورد األسمن دون أن أُ و  ،أشري إىل األشخاص دون أنْ 
تسجيالت صوتية  من دوِن أْن أعرضو  ،والفيديو فيه صورة وصوت ،ض فيديو عليكمر أع من دون أنْ و  ،قال

لو كنُت أمتك ُن من  ،من إقحام األساءالبُد  ف ،قال هباالذي تية تعود لفالن وفالن و ص  سجيالت الوهذه الت  
اِم األساء  أنْ  ذلك اآلن حاولتُ ول ،ضيُع املطالبسوف ت  ألنّه ين ال أستطيع ولكن   ،والل لفعلت ع دم إْقح 

أهل البيت هم يقولون  ،أستعمل تعابري أهل البيت أنْ  بُّ حِ ين أُ أخفي تعبري أهل البيت وذلك يعزُّ علي  إن  
بًا من موسى ابن ! فهل أنا أكثر أد  -آيت بعبارة  تكون أكثر أدباً  حّّت ي من أنا أفرتض نفس !احلمري أشباهُ 
ين ال أقول هذا الكالم ولكن   ،لون هذه التعابريمعهم يست !؟أم من اجلوادالرِّضا باً من هل أنا أكثر أد   !؟جعفر

ه عليهم وسالمُ  اللِ  هم صلواتُ  ،َّبداراة اآلخرين اوهم أمرون ،اراة اآلخرينجمُ  من بابِ وإَّّنا  ،األدب ابِ ب من
األدب يكون  ؟األدب أين يكون األدب دبُ  األوإال   ،راةِ واجملا ةِ ارامن باب املد ،ينر خة اآلرااأمجعني أمرونا َّبد

 هُ نبيدارت فيما ال يت اورة ثُه باحملدِّ  حيام ابن احلكم وطلب منه أنْ ش  ادق هلِ حينما قال إمامنا الص   ،متثاليف اال
 ،اّن ال يعمل بني يديكس  لِ  يا ابن رسول الل إن   :قال ؟فماذا قال هشام ،صرةمر ابن عبيد يف الب  وبني ع  
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ليس  !متثالمعي يف اال األدبُ  ،مأنا أقول لك تكل   !متثاليف اال األدبُ  :قال -اإلمام ماذا قال لهُ  ،أدباً  ؟ملاذا
 عفر  مع أيب جالرِّضا ابن موسى  ر مع عليِّ مع موسى ابن جعف إذا كنت أتعامل باألدبِ  ،أسكت ب أنْ األد

حبوِر  فناءِ يف  بتُ هكذا تأدّ  ،هذه هي القاعدة ،األدُب يف االمتثال !كالمهم  قول نفس   أأنْ فهو اجلواد 
ل طريقة فأقول بد  ومداراةً راةً  املصطلح جمارُ ين سأغيـِّ لكن   ،متثالإن  األدب يف االِ  ،عليهم اللِ  حديثهم صلواتُ 

أنا سأعرض عليكم  ،ةي  رائهالز   الط ريقةِ البطائنية يف مقابل  الط ريقةُ  :االستحمارية أقولالط ريقة و احلمري أأشباه 
أنتم أحكموا هل  سأعرُض عليكم مثاالً  ،حكموا عليهأنتم أ ،أنا لْن أحكم عليه ،كموا عليهحوأنتم أمثااًل 
 .أنا سأعرُض الكالم وسأعلق وأترك احلكم إليكم ،هر ائِي ةالز   الط ريقةِ ة أم من ينالبطائ يقةِ ر من الط  هذا 

ن تفسري عث تحد  هو يو سجل نستمع قطع صغري مقطع مُ نستمع إىل شيخنا الوائلي رمحة الل عليه م  
 .محة اللر لوائلي خنا امن آيات سورة البقرة نستمع إىل شي آية   مي يف تفسريعلّي ابن إبراهيم القُ 

 :)ره(للشِّيخ الوائلي  مقطع صوتي 

 ملو صحيح تدري هذا احّت  و  ،ومو صحيح ،هاه ،التفسري ينسبوه إىل واحد ينسبة -] هو الت فسري املن

وف ش ،{ َضة  َفَما فَ ْوقَ َها مَّا بَ ع و َمَثال   ْضِربَ ِإنَّ اللََّه َل َيْسَتْحِيي َأن يَ  }بسم الل الرمحن الرحيم  ،شيقول

بن ل عن عليِّ اللي يقو ايعي أرجوك هذا ش ،زين ، ابن أيب طالب وما فوقها رسول اللالبعوضة عليُّ  :شيقول
يا أخي انت  أرجوك ،هاه ،بس يريد هجي يريد حيجي بس هذا هوه ،ما ذا أفتهم يعين هاه ،أيب طالب ذبانة

س ب يُن ،إبراهيم ي  ابنري علواحد من هالنوع ملا تلقى واحد من هالنوع أواًل يروى التفسري ينسب إله تفس
ف بيه عرض حنا نقذاثله ملعشرة  ،وبعدين هذا حّت  لو ثبت مو لعليِّ  ،نسبه إله ومو معلوم هو إله صح

 . [.اجلدار

 ائلي يف اجلوِّ الو  الش يخ  ،قطم هو به ف  سعتم كالم شيخنا الوائلي رمحة الل عليه هذا الكالم ال يتكل  
 قايف ملراجعملستوى الث  ا قايف معلي إذا أردنا أن نقيس مستواه الث  ائالو الش يخ  ،وى ثقايفتسل أعلى مثِّ يين ميُ الدِّ 

من الوائلي  العلوم احلوزوية املراجع أعلى درجةً و وزوي يف املستوى احل صحيحٌ  ،قايف أعلىمستواه الث  فين لدِّ ا
 ،املعلومات السياسية ،عيةالجتماقايف املعلومات ارادي من املستوى الث  مُ  ،قايف العامولكن يف املستوى الث  
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إىل غري  ،ب يف احلديثو لاألس ،ويةاخلزانة اللغ ،ةيأرخيتاملعلومات ال ،املعلومات االقتصادية ،املعلومات األدبية
ل قايف مُيثِّ الوائلي يف املستوى الث  الش يخ  ،خصقايف للش  ل املستوى الث  شكِّ هناك جمموعة من املعطيات تُ  ،ذلك

األحياء بشكل عام حّت  وا أو توفّ ال ذين املراجع بشكل عام سواء  ،ةي  نيالدِّ املؤس سة املستوى األعلى يف 
ا  ،واضحة قل ة من مراجعنا كانت عندهم مستويات ثقافية ،يةة متدنّ يقافمستوياّتم الث   د باقر م  مُ السيِّد ُرَّب 

 هِ ر وأنُتم تعرفون مسلك السيِّد مم د باقر الص در ومدى تأثُّ  ايف عايلقث وىتسم كان لهُ   ،رمحة الل عليهدر الص  
وهي  روفةع هو على مستوى ثقايف عايل ولكن منهجيته مد حسني فضل الل أيضاً مم  السيِّد  ،باملنهج القطيب
وهذا  ي ةنِـّ قافية متدم الث  مستوياّت ،اً واضح اً وى ثقافيّ ال ميتلكون مستفهم ة املراجع ا بقي  أم   ،منهجية قطبية

الشِّيعة منُذ  ،ايف األعلىق  ستوى الثـ  مُ ـل الثِّ محة الل عليه ميُ الوائلي ر  الش يخ  ،ذلكد بِ شه  الواقع ي  و واضح 
 اآلن ،بعد وفاتهحّت  و  ،ينيةقافية الدِّ احة الث  يف الس  األو ل مز هو الر  و  اخلمسينات وإىل أْن تُويف الش يُخ الوائلي

هذه  ،ليائالو الش يخ ن دون ربع مستوى و اخلطباء املوجود ،ليائالو الش يخ ستوى خطيبًا بربع مُ  تلكُ حنُن ال َّن
 ،قيقة حقيقة موجودة على أرض الواقعاحللكن هذه  ،فق ات  أم مل يالوائلالش يخ ت مع قفحقيقة سواء اتّ 

هذا الكالم  ،هذا الكالم هو كالم املراجعو  ،ي ةنيالدِّ  ةِ املؤس سبلسان  الش يُخ الوائلي هنا حني يتحد ث يتحد ث
 ،ة املنتشرةام  الع   الشِّيعي ةِ قافة الث   وهذا املنطق هو منطقُ  ،لياكالم املراجع العُ   ،م املراجعكال  يطرحه هوال ذي 

الكالم  ح  ر  ط   ،هوآلِ  عليهِ  اللُ صل ى بابة يعين رسول الل عوضة علي  وما فوقها الذُّ الب   بأن   :قال ؟اآلن ماذا قال
ث الوائلي يتحد  الش يخ  !وال تقبله !رتفضهسالشِّيعة ة عام   الكالم هبذه الصيغة حني تسمعهُ  ،يغةهبذه الصِّ 

ا إِ وهذا الكالم  !أهل البيت ثِ يدحبالـُمرك ب  هلهِ جب ،الـُمرك بجبهلِه  ء االعلم ،بارالكِ  ءامن العلم يأخذهُ َّن 
الش يخ  دوَّنم قولوا بأن  قلِّ تُ ال ذين  وا مراجعكمذهبوا وسلا ،همو ذهبوا وسلا ،دون هذا الكالمأيضًا يردّ ار بكال

القضية  ؟نأنتم ماذا تقولو  ،الوائليالش يخ على  أحدًا سريدّ  ادو جت   ولنْ  ونهُ ديِّ ؤ سيُ  ،ذكر هذا الكالمالوائلي 
ا أنا قلت لن أقي م و  ،راجعة إليكم   !الوائليالش يخ سعتم كالم وقد  ،مسأعرض لكإَّن 

 ،37ي ها هو بني يدي صفحة مِّ تفسري القُ  ،يت حبديث أهل البيتأنا حبسب معرفيت وثقاف أحتد ثُ س

ِإنَّ اللََّه َل َيْسَتْحِيي َأن } :ادق خبصوص اآليةعن إمامنا الص   الرِّوايةُ  ،سة األعلميبعة طبعة مؤس  هذه الط  



 2 ج تشّيعنا( 53لحلقة )ا                                         للشيخ الِغّزي / الكتاب الناطق :3 الجزء –ملّف الكتاب والعترة 
 

- 16 - 
 

 يرِ مِ اهلل ِلَ  ه  بَ رَ ل ضَ ثَ مَ ا الْ ذَ هَ  إنَّ  :-إمامنا الص ادق ،اإلمام ماذا يقول ،{مَّا بَ ع وَضة  َفَما فَ ْوقَ َهاَيْضِرَب َمَثال  

أنا هنا  ،الرِّوايةآىل آخر  -كلِ ى ذَ لَ عَ  يل  لِ الدَّ ول اهلل وَ س  ا رَ وقهَ ا فَ مَ ين وَ نِ ؤمِ م  الْ  ير  مِ أَ  ة  وضَ ع  الب َ ين فَ نِ مِ ؤْ م  الْ 
ا و  ،الرِّوايةهذه  رحِ ش   بصددِ  لستُ  سأشرع  شاء الل وإنْ  (مآَّنُ قر )يف برنامج  ،عن خطوط عامة سأحدثكمإَّن 

الكتاب )ج يف الوقت املناسب حبسب ما ي سنح به الوقت وهو من ملحقات هذا الربنام فيه بعد شهر رمضان
اطق ستتم يف شهر شعبان ن  تاب الاحللقات األخرية من برنامج الكِ  ،عبانحني تتمُّ حلقاتِه يف شهر ش (لناطقا

  :هلذا الربنامج بعد شهر رمضان لحقانهناك مُ  ،ما ُخطِّط هلا ت األمور حبسبِ تعاىل إذا جر اء الل ش   إنْ 

 (.مآَّنُ برنامج قر ) :األو لالـملحق - 

  (.يارة اجلامعة الكبريةاب الزِّ مج لبُ برنا) :الث اّنق وامللح- 

عبري الت   ص طريقةِ خبصو ا إَّن  و  ،فقط اآليةِ عن هذه القضية ال خبصوص أحتد ث سم آَّنُ يف برنامج قر 
  :وط العامةباخلط د ثُ أحتين هنا سلكن   ،الم على هذه اآلية وعلى غريهاوسينطبق هذا الك   ،رآّنالقُ 

 ون  ستهزئيو  ال ذين يعرتضون   ،ظر عن األساءالن   بغضِّ  على رأيهِ  مهُ  نالوائلي أو م  الش يخ  لو أن   -أوالً 
م  لو  ،الرِّوايةادق يف هذه كالم إمامنا الص    َّبا جاء يف م لعرفوا  كانوا على ِدراية  حبديِث أهل البيتأَّن  أَّن 

 أهل البيت مضحكةً  ديثِ جيعلوا من ح   ال أنْ  ،ضحكةمُ ـخرية وهم الون يف جهل  عميق ولصاروا هم السُّ يغطُّ 
رآن ال القُ  ،بواطن لهُ  ،ظواهر لهُ  ،دودح لهُ  ،جماري لهُ  ،مطالع لهُ  ،وجوه رآن لهُ القُ  ،سأأخذ وجهاً  ،وسخرية

تفسري هو  ،ادقكما يقول إمامنا الباقر إمامنا الص    ،جالل الرِّ بعد شيء  عن عقو وأ ،يقف عند حد  من احلدود
 هؤالء لو أن   ،عليهم اللِ  صلواتُ د م  ُم   ٌد وآلُ م  ُم  وهم ب به وطِ إاّل من خُ  رآن ال يفهمهُ هذا القُ  فإن   ،رآنالقُ 

لو أن   ،الوائلي يف حديثِه هذاالش يخ  توافقون  ال ذين  الش يُخ الوائلي والـم راجع ال ذين ينطُق عنهم وأنُتم الشِّيعة
اإلمام  على تفسريِ عوا وكانوا قد اطلّ  ،رآنبيت للقُ أهل ال وبتفسريِ  ،بيتأهل ال قافة حبديثِ ء كانت هلم ث  هؤال

 األموات ،عداملماؤنا ومراجعنا باإلِ يه عُ ل  م ع  ك  ح  ال ذي التفاسري  فاسري وأفضلُ أشرُف الت  وهو  ،العسكري
هذا  :أن ه يقول جال احلديثاخلوئي يف معجم رِ السيِّد  علينا كالمُ  مر   أليس ،اءواألحياء على حد  سو  منهم
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السيِّد ك  -ققِّ عامل  مُ  وجل  مقامُ -فرتاء على أهل البيتاو بكاملِه كذب أي أنّه موضوع -التفسري موضوع
 .ا التفسري فضالً عن اإلمام املعصوم يكتب مثل هذأنْ -مثالً  اخلوئي

ذا ه ،183حة صف ،ات ذوي القرىبر و وهذه الطبعة هي طبعة منش ،ينقرأ يف تفسري إمامنا العسكر 
الوجه نات تتناسب و ناك مقار وه ،فظيتتناسب والوجه الل  قارنات هناك مُ  ،اهر اللفظيالوجه الظ   ،األو لالوجه 

 ل  حِ تَ نْ ي َ  نْ مَ  ضَ عْ ب َ  نَّ إِ فَ  :ماَل السَّ  هِ يلَ عَ  رِ اقِ بَ لْ لِ  يلَ قِ فَ ) :اهري اللفظيلظ  ا مع الوجهحنن  ،اللةاملعنوي والدِّ 
ع مِ سَ  :ر  اقِ البَ  الَ قَ ف َ  ،ول اهللس  رَ  دٌ مَّ حَ م  اب بَ ذُّ لو اه  ها وَ وقَ ا فَ مَ  نَّ أَ يٌّ وَ لِ ة عَ وضَ ع  الب َ  م أنَّ ع  زْ م ي َ ك  تَ اَل وَ م  
 :يَ ق ولال  ئاع قَ مِ سَ  يٌّ إذْ لِ عَ و وَ ه  وم يَ  اتَ  ذَ ا  دَ اعِ هلل قَ ول اس  رَ  انَ كَ نَّما  إِ  ،هِ جهِ ى وَ لَ وه عَ ع  ضَ م يَ لَ و ا  يئَ لء شَ ؤ  هَ 

دا  مَّ حَ ا م  و قرن   تَ َل  :ول اهللس  رَ  الَ قَ ف َ  ،يّ لِ عَ  اءَ شَ وَ  َما َشاَء اهلل   :وَسِمع آَخر يَ ق ول ،َما َشاَء اهلل  وَشاَء م َحمَّد
ة اهلل يَّ شِ مَ  نَّ إِ  ،يٌّ لِ عَ  اءَ شَ ث مَّ اهلل  اءَ ا شَ مَ  ،دمَّ حَ م   ءَ اشَ مَّ ث   اهلل اءَ ا شَ مَ  :واول  ن ق  كِ لَ وَ  لَّ جَ وَ  زَّ اهلل عَ ا  بِ يَّ لِ  عَ َل وَ 
  لَّ إِ  هِ تِ درَ ي ق  فِ ين اهلل وَ ي دِ ف ول اهللس  رَ  دٌ مَّ حَ ا م  مَ وَ  ىانَ دَ ت   َل ى وَ افَ كَ  ت  َل ى وَ اوَ سَ  ت  َل الَّتي ة رَ اهِ ي القَ هِ 
مَلِة َهِذِه ج  في  وضة  ع  ب َ  كَ لَّ ه إِ تِ رَ دق  ي فِ هلل وَ ا ينِ دِ ي يُّ فِ لِ ا عَ مَ ة وَ عَ اسِ ك الوَ الِ مَ مَ ه الْ ذِ ير  في هَ طِ ة  تَ ابَ بَ ذ  كَ 

 ميعِ جَ  ىلَ ه  عَ ضل  ه فَ ي بِ فِ  يَ َل  يذِ الَّ  ضل  لفَ و اه   يّ لِ عَ وَ  د  مَّ حَ م   ىلَ عَ  َمَع أنَّ َفْضَل اهلِل تَ َعاَلى ،ال َمَماِلك
 ن َفهوِفي َهذا الَمكا البَ ع وضةِ الذُّباِب و  ِذكرِ   فيَهذا َما قَاَل َرس ول  اهلل ،رهِ إلى آخِ  هرِ الدَّ  لِ وَّ ن أَ ه مِ لقِ خَ 

 أعتقد ،مإىل آخر الكال-{ا فَ ْوقَ َهاع وَضة  َفمَ ا ب َ ال  مَّ َيْضِرَب َمثَ ِإنَّ اللََّه َل َيْسَتْحِيي َأن } :َيدخ ل َفي َقوِله

 .ن اآليةهر مافظي الظ  ن للجانب الل  قارِ مُ ـهذا يف االجتاه ال ،الكالم صار واضحاً  أنّ 

 لَ عَ جَ إنَّما و ) :ماذا يقول أمري املؤمنني (،االحتجاج)هذا هو كتاُب  ،هبنا إىل أبعد من ذلكذ أم ا إذا
رت سِّ إذا فُ و  ،ويغاملعىن اللُّ ر بس  ف  تُـ  ال هذه الكلمات ،هذه رموز-وزم  ه الرُّ ذِ ه هَ ابِ تَ ي كِ الى فِ عَ ت َ ك وَ ارَ بَ ت َ  اهلل  

اُه الكالم يكون كما يف جاء يف تفسري اإلمام العسكريو باملعىن اللغ فهذا  أم ا إذا اُعطيت اإلشارات ،ي فاجتِّ
ئف اواللط شارةِ اإلو  على العبارةِ  ،ءاأشي ربعةِ رآن نزل على أهذا القُ  دق إن  ال إمامنا الص  قُ أمل يـ   ،أمر آخر

إشارات و هذه رموز و  ،لألنبياء لألولياء واحلقائقُ  للخواص واللطائفُ  للعوام واإلشارةُ  فالعبارةُ  ،قئاواحلق
ه جِ جَ ح  ه وَ ائِ يَ بِ نْ أَ  ير  غَ وَ  هير  ها غَ م  علَ  يَ َل الَّتي  وإنَّما َجَعَل اهلل  تَ َباَرك َوتَ َعالى ِفي ِكَتاِبه َهِذه الرُّم وز-للخواص
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ك لِ م ذَ هِ يسِ بِ لتَ ه منه وَ جِ جَ اء ح  سمَ أَ  اطِ سقَ ن إِ ون مِ ل  دِّ بَ م  ي كتابِه الْ ثه  فِ دِ حْ ي   امَ ه بِ علمِ لِ -؟ملاذا-هرضِ ي أَ فِ 
 ركِ تَ ها وَ ركِ ي تَ م فِ يهِ لَ ا عَ ارهم ِلمَ أبصَ وبهم وَ ل  ى ق   عمَ أَ وَ  فَأثْ َبَت ِبِه الرُّم وز مهِ لِ اطِ ى بَ لَ وهم عَ ين  عِ ي  لة مَّ ى ال  لَ عَ 
ين مِ الِ العَ ه وَ بِ ن ييمِ قِ م  الْ -األِئم ةيعين -ابتَ الكِ  هلَ أَ  لعَ جَ يه وَ وه فِ ث  دَ حْ ا أَ ى مَ لَ ال عَ اب الدَّ طَ ن الخِ ا مِ يرهَ غَ 
ثل مِ  ر  ظهَ ي يَ بِّها أَ رَ  إذنِ بِ  ين  حِ  لَّ ها ك  لَ ك  ي أ  ؤتِ ت  اء مَ ي السَّ ا فِ هَ رع  فَ ت وَ ابِ ها ثَ ل  صْ رة  أَ جَ ن شَ ه مِ نِ اطِ بَ رِه وَ اهِ ظَ بِ 
 اءَ فَ طْ ا إِ و ل  اوَ حَ  ينَ الَّذِ ة ونَ لع  مَ الْ  ةِ رَ جَ هل الشَّ ها أَ اءَ دَ عَ أَ  لَ عجَ وَ  ،قتالوَ  عدَ بَ  قتِ ي الوَ يه فِ لِ مِ حتَ م  لم لَ ا العِ ذَ هَ 
ومنهم جرة امللعونة هلذه املعاّن هو من أهل الش   يعين الـُمعادي-إلَّ أْن ي ِتمَّ ن ورَه أَبى اهلل  فَ م هِ اهِ وَ ف ْ أَ اهلل بِ  ورِ ن  

ه ث  دِ حْ ا ي  مَ بِ  هِ مِ لْ عِ ه وَ قِ لْ خَ ه بِ تِ أفَ رَ ه وَ تِ مَ حْ ة رَ عَ سِ لِ  ث مَّ إنَّ اهلل جلَّ ِذكره  -إىل أن يقول أمري املؤمنني ،بنو أمية
هو هذا و -لاهِ الجَ وَ  اِلم  ه  العَ ف  عرِ يَ  نه  ا  مِّ مَ سْ ل قِ عَ جَ فَ  امسَ قْ ة أَ ثَ  َثاله  مَ اَل م كَ سَّ قَ ير ِكَتابه غيِ ن تَ ون مِ ل  بدِّ  م  ال

حَّ صَ ه وَ سُّ ف حِ ط  لَ ه وَ ن  هْ ا ذِ فَ ن صَ  مَ لَّ ه إِ ف  عرِ  يَ ا  َل مَ سْ قِ وَ -الوائليالش يخ  ث عنهُ حتد  ال ذي اجلانب اللغوي 
سٌم هذا قِ -ملْ ي العِ ون فِ خ  اسِ الرَّ ه وَ اؤ  نَ مَ أ  وَ  لَّ اهلله إِ ف  عرِ  يَ ا  َل مَ سْ قِ وَ  ماَل إلسْ لِ  ه  درَ صَ  ح اهلل  رَ ن شَ مَّ زه مِ يُّ مِ تَ 

 ي قال عنهُ ذهذا ال   (،زهيُّ مِ حَّ تَ صَ ه وَ سُّ ف حِ ط  لَ ه وَ ن  هْ ا ذِ فَ ن صَ لَّ مَ إِ ) كما قال أمري املؤمنني  هُ ملرمزي ال يع
ي فِ  حنَ ف اللَّ رِ عيَ ف َ ول القَ  يفِ  ه  لَ  نَ حَ ي  لْ تَّى حَ ا  يهَ قِ ا فَ نَ ابِ حَ صْ ن أَ ل مِ ج  الرَّ  عدُّ  نَ ا َل نَّ إِ ) :ادقإمامنا الص  

 :القَ  ثا  حدَّ ن م  ؤمِ م  لْ اون ك  يَ وَ يل أَ قِ  ،ثا  دَّ حَ ون م  ك  يَ حتَّى ْصَحابنا فِقيَها  أَ ن إنَّا لنعدُّ الرَّج ل مِ )و ،(ولالقَ 
ح رَ ن شَ مَّ مِ  زه  يُّ مِ حَّ تَ صَ وَ  ه  سُّ ف حِ ط  لَ وَ  ه  ن  هْ ا ذِ فَ ن صَ لَّ مَ إِ  ه  ف  عرِ  يَ َل -(ون م فهَّما  وال م فهَّم  م حدَّثك  يَ  ،معَ ن َ 

ا إَّن   ،ةضو هنا ال تعين بع البعوضةُ ف ،كون املعىن شيئًا آخريمع هذه القواعد والبيانات س-ماَل إلسْ ه  لِ درَ اهلل صَ 
يف الكتاِب  الالت واإلشاراتعن هذا املوضوع عن موضوع الرموز والدِّ  أحتد ثُ س ،عنوانو مصطلح و رمز 

م ألهل سلِّ مُ ـوال ،يعرفونهال ذين يفهمونه وهم ال ذين هم  ،م دم د  وآل ُم  ُم   قرآنُ  هُ إن   (،مآَّنُ قر )الكرمي يف برنامج 
 ثنا أن  قبل قليل حتد   ؟ه يعلمن  ومن قال إ ؟ه يعرفن  فمن قال إ ،كِم على حديثهمالبيت ال يستعجل يف احلُ 

وهو يعاّن من اجلهل  مٌ عال   مٌ يل  ٌم ع  ِـ عال هُ أن  ب ما يرى يرى يف نفسهِ ال ذي هذا أّما  ،م ال يستعجلسلِّ مُ ـال
يستهزئ حبديث أهل بل فقط يستعجل وليس  ،على حديث أهل البيت يستعجلُ ال ذي و هذا هفالـُمرك ب 

 ،وناملنرب يضحكون ويستهزئت ون حتاجلالسالن اس  ،ضحكةم   وجيعل منهُ  ،ه عليهموسالمُ  اللِ  بيت صلواتُ ال
هذا و  ،سكم! أنتم احكموا بأنفُ ؟هذه ثقافة آل ُمم د ،قافة العظيمةيئًا لكم يا شيعة أهل البيت هبذه الث  هن
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 ،كتب مراجعنا  لِّ هذا الطرح موجود يف كُ  ،أو غريه الش يُخ الوائلي ،ليائالو الش يخ عن  الطرح بغضِّ الن ظر
خرج لكم ليس أُ  أستطيع أنْ  وواللِ  ،آيت بتفاسري مراجعنا األموات واألحياء واحدًا واحداً  بإمكاّن أنْ و 

سببها و  ،هذا النوع هي منال يت ن املواط ،التفاسري لِّ ليس من كُ و  ،تفسري لِّ املئات واملئات من كُ بل  العشرات
ألن  علم الرِّجال  ،من علم الرجالمن هناك  لةُ كواملش ،اجلهل حبديث أهل البيت ،جلهل َّبعارف أهل البيتا

روا فس  بل  ،والُعلماء إىل أحاديث أهل البيت التفسريية فما رجع الـمراجعُ  ،التفسرييةقضى على األحاديِث 
 ،كتب األصولو  ،دكتب العقائو  ،داء أهل بيت العصمةواصب وأعمن الن   به واأو َّبا جاءُ رآن بآرائهم القُ 

آيت  واهد بإمكاّن أنْ ئات واملئات واملئات من الش  فيها امل واللِ  ،الرسائل العمليةو  ،كتب الفقهو  ،كتب الرجالو 
ابقة تابع براجمي الس  ومن  ،نذ بداية الربنامجج كثرية مُ ذ امثلة وَّنوقد أريتكم أ ،الوقت ين ال أملكُ هبا ولكن  

ال يت ُتشري إىل أن   دلةألهد وااهذه الشو حقة سأذكر فيها الكثري والكثري من وكذلك الربامج الاليعرف ذلك، 
كتب حّت   كتب العقائد والكالم و   ،تب الفقهك  ،كتب األصول  ،كتب الرجال  ،كتب التفسري  ،لكتبا هذه

وأنا أترك  ،لوبهبذا األس عامل معهيف فهِم حديث أهل البيت والتالط ريقة هبذه  حونةاألخالق والعرفان مش
 ،ةبطائنية أو زهرائي   طريقةُ  الط ريقة يف التعامل مع حديِث أهل البيتهذه هل  ،أنتم احكموااحلكم إليكم، 
 !!ةينالدي املؤس سةِ  هلا يف جوِّ   وجود  الالز هر ائِي ة الط ريقة  مع مالحظة أن  

 !نطقا املكم على هذمن احلا مكنو تزوا فيما قاله وتركِّ تُ  ة أخرى نستمع إىل شيخنا الوائلي ألجل أنْ مر  

 ره(للشِّيخ الوائلي  وتيمقطع ص(: 

وحّت  هذا املو صحيح تدري  ،ومو صحيح ،هاه ،نسبةيالتفسري ينسبوه إىل واحد  -الت فسري املنهو ] 

شوف  ،{ ِإنَّ اللََّه َل َيْسَتْحِيي َأن َيْضِرَب َمَثال  مَّا بَ ع وَضة  َفَما فَ ْوقَ َها }بسم الل الرمحن الرحيم  ،ولشيق

قول عن عليِّ ابن يأرجوك هذا شيعي اللي  ،زين ،عليُّ ابن أيب طالب وما فوقها رسول اللالبعوضة  :ولشيق
أرجوك يا أخي انت  ،هاه ،وهه بس يريد هجي يريد حيجي بس هذا ،هاه ما ذا أفتهم يعين ،أيب طالب ذبانة

يُنس ب  ،ابن إبراهيمملا تلقى واحد من هالنوع أواًل يروى التفسري ينسب إله تفسري علي   واحد من هالنوع
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لعشرة مثله احنا نقذف بيه عرض  ،وبعدين هذا حّت  لو ثبت مو لعليِّ  ،نسبه إله ومو معلوم هو إله صح
 . [.اجلدار

وهذا  ،ائليالو الش يخ  باصاً س خ  ق ليهذا املنط ين أذكركم بأن  ق شيئًا األمر مرتوك إليكم ولكن  علِّ أُ  لنْ 
ميكنكم  ،لدينيةا املؤس سةِ  يف جوِّ ع الشِّائهذا هو املنطق احلاكم و  ،ئنا بهجِ ال ذي اً هبذا املثال املنطق ليس خاص  

ت مثاًل يف عن أهل البي ما جاء وارأاق ،على سبيِل املثال فسريتب الت  راجعوا كُ  ،فسكمدوا من ذلك بأن تتأكّ أنْ 
اجعوا  ر  ،التلفزيون ى شاشاترآن علقُ رون الفسِّ يُ ذين ال  استمعوا إىل ُث   ،تفسري الربهان من أحاديث وروايات

 ،هل البيتذكره أ ماا ذكروا و موقارنوا بني  ،منهماألحياء  وأكتبها مراجعنا األموات ال يت  كتب التفسري 
مراجعنا  ثقافةِ يف و  ،العلمية ةِ احلوز   ثقافةِ ويف ،ي ةنيالدِّ  املؤس سةِ  يف ثقافةِ  ستجدون هذا املنطق هو املنطق احلاكم

 .ائعلش  اطق نذا هو امله ،سيينملنرب احلا فةِ ثقا يفو ة العام  الشِّيعي ة  ويف الثقافةِ ا رينا وعلمائنوكبار مفكِّ 

  ؟ما هي الخالصة   

  :زانني تستحضروا دائماً هذين امليعليكم أنْ  :رهارها وأكرِّ كرِّ أُ  الصةُ اخلُ 

  .يطاّنالش   واملنطقُ محاّن الر   املنطقُ  :الوَّلالميزان 

  .ةالز هر ائِي   الط ريقةُ و البطائنية  الط ريقةُ  :الثَّانيوالميزان 

يف  ،يف املؤمترات ،ةيف اجملالس العام   ،يف احلسينيات ،موا ما تسمعون على الفضائياتيِّ دائمًا قـ  
محاّن أم من املنطق هي من املنطق الر   هل ،اموهقي  الكتابات املوجودة على اجلدران حّت  ونُه ما تقرأ ،دواتالن  

هذه املوازين موازين  ،يينالدِّ  يف اجلوِّ أحتد ث قطعاُ أنا  ؟ةي  رائهذه منهجيٌة بطائنية أم منهجيٌة ز هل ه ؟يطاّنالش  
 يف اجلوِّ ث أحتد  ين إن   ،تلك هلا منطقها وموازينهاف ربيةعن الدراسات اإلنسانية واملختأحتد ث ال  ،ينيالدِّ  يف اجلوِّ 
نوا رِّ متُ  حاولوا أنْ  ،ينيةالدِّ  يعيةِ الشِّ  قافةِ يف ساحة الث  و  ،يف اجلوِّ الفكري الدِّيينو يف اجلو العقائدي و  الديين
أبناء  تعرفوا وتستطيعون أنْ  ، من األخطاء تتجاوزوا الكثري والكثريتستطيعون أنْ الط ريقة هبذه  ،كم دائماً أنفس

 يّ و املهد ،يّ و ما هو َّبهدف أن يكون عارفًا بزمانِه وبأبناء زمانه وإال  البُد   ر إلماِم زمانهِ املنتظِ  املهدويّ  ،كمانِ زم
كيف تتنتظر أيُّها الـُمنتظر وأنت ال تعرف   !الوقتبمان و عملية االنتظار عملية مرتبطة بالز  و  ،ينتظرال ذي هو 
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إمام زمانك  تظرُ نإذا كنت ت املهدويّ  رُ ها املنتظِ أيُّ  !أمحق رٌ هذا انتظا !انتظار هذا أيُّ  ؟انكزمانك وال أبناء زم
مان وأنت  ال تعرُف الز مان وال إمامًا للز   كيف تنتظرُ ف ،مانللز   عن إمام   ثُ نتحد  وحنن  ،وأنت تقول إمام زماّن

اانت إن هُ  !؟هذه وأيُّ انتظار هذا أيُّ معرفةً  !تعرُف أبناء الز مان   !معرفٌة خائبة ظاٌر أمحق وإَّن 

 !كبناء زمانعرف أتك وأْن رف زمان تعهو أنْ  :ويّ املهد االنتظارُ  ،ليمالس   االنتظارُ  ،احلكيم االنتظارُ 
ني ،نياكبدّت  حينك و بد ما يرتبطُ  األوىل بناء زمانك أقصد بالدرجةوعن أ كعن زمان أحتد ثُ وحني  ا ما فالدُّ

 شكل  عرف الدنيا بت ع أنْ تستطي ولن ،اينين من دون الدرف الدِّ عت ولن تستطيع أنْ  ،هي ُمنفك ٌة عن الدِّين
ا إىل البعض ي بعضهويؤدِّ  ،ربعضها بالبعِض اآلخ هذه املعارف والث قافات يرتبطُ ف ،من دون الدين صحيح  
انتظارك  يكون حّت  و  يةً تكون معرفتك مهدو حّت  تعرف أبناء زمانك  عليك أن تعرف زمانك وأنْ  ،اآلخر

محاّن واملنطق لر  ان املنطق ايز مور َّبن األزِ ت   أنْ  ،مانالز   مان وأبناءِ الز   وسائل معرفةِ  لةِ من مجُ  وهذهِ  ،مهدوياً 
ا  وإذ !الز هر ائِي ة ط ريقةِ الو  !لبطائنيةا ريقةِ الط   بني  واألقواِل واألفكارثِ يدواألحا ز بني املناهجِ يِّ متُ  وأنْ  !يطاّنالش  

ا ة سُيعاد بثهذه احللقه ،قةلحللقة املاضية وهذه احلا راجعيُ  مل يستوعب الفكرة فعليه أنْ كان فيكم أحد 
 .ثننيعاد بثها بعد يوم اإلابقة أيضاً سيُ واحللقة الس  

ة نذهب طور هذه احللقسطر  من سَّناية  ووصلنا إىلالز هر ائِي ة البطائنية و  الط ريقةِ ثنا عن بعد أْن حتدّ 
 .بعد ذلك أعود كي أكمل حديثي معكماآلن إىل فاصل و 

 ُظ فيهلعنوان ال أحلاية هذا لبطائنا املنهجيةُ  ،التأرخيية هنا عن اجلهةِ أحتد ث وعلى نفس هذا املنهج وال 
ا و  ،جلانب التأرخييا  ستحماريةُ اال الط ريقةُ ف ،اريةمالستحا الطريقةِ  باالتفاق معكم عن هذهمصطلحاً  جعلتهُ إَّن 

ل و  أ ،كري البشريفت  لل ستحماريةالطريقة اال اخرتعالوقت ذلك  نذُ م ،نزل إبليس على األرض أنْ  نذُ مُ موجودٌة 
برجمها  ،عقول البشريةت من اليارالواملوالكثري يقة هو إبليس وجاء هبا جاهزة وبرمج الكثري ر ط  ال هذه عرت من اخ

اإلمام  وقفت على موعةِ عن جمث د  ن ين ال أحتالبطائنية إ فحني أقول املنهجيةُ  ،االستحمارية ريقةِ هبذه الط  
 .اريةاحلمالط ريقة له عن معوان سأستهذا عنف ،ه عليهوسالمُ  اللِ  الكاظم صلواتُ 

 (!المرجئة) :هذه المنهجية من مصاديقِ  
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املرجئة عنواٌن  و  !يدالعقائاملعىن وهو الث اّن باملعىن  وإَّّنا ،يال هبذا املعىن التأرخي ولكنيضًا واقفة هم أ
بيت مروراً سريعًا على روايات أهل ال َّنرُّ  ،أيضاً  ولكن هناك شيعٌة مرجئة ،بداياته ألعداِء أهل البيتيف كان 

واملرجئة  درية واخلوارجالف وذكر الق  يف صنوف أهل اخلِ  بابٌ  ،409صفحة  ،من الكايفالث اّن هذا هو اجلزء 
 ،القدرية-جارِ وَ الخَ  هلل  ا نَ عَ لَ  ،ةيَّ رِ دْ القَ  اهلل   نَ عَ لَ ) :يقول حيثادق الص   ي يروي عن اإلماماو الر   ،اندلوأهل الب
 هلل  ا نَ عَ لَ  ،ةيَّ رِ دْ القَ  اهلل   نَ عَ لَ -احلديث عن الـُمرجئةف ،الرِّوايةريد اآلن الدخول يف تفاصيل معاّن ال أُ و  ،ةربِّ هم اجمل

 ،ةِ يَّ رِ دْ القَ  اهلل   نَ عَ لَ -عقيدة القدريةين جاؤوا هبذه العقيدة ذهم ال   مألَّنّ  ،إشارة إىل بين أمية ،والقدريةُ -جارِ وَ الخَ 
-ةرَّ ء مَ َل ؤَ هَ  تَ عنْ لَ  :لت  ق   ،الَ قَ -تني لعن املرجئةمر  -ال م رجَئة َلَعن اهلل   ،ال م رجَئة َلَعن اهلل   ،جارِ وَ الخَ  هلل  ا نَ عَ لَ 

ال ذين أّن يعين -ونن  مِ ؤْ نا م  تَ لَ ت َ ق َ  نَّ ون إِ ول  ق  ء ي َ َل ؤ  هَ  نَّ إِ  :الَ قَ -املرجئة-َهؤ َلء مرَّتَين نتَ عَ لَ وَ -واخلوارجالقدرية 
ِإنَّ -اً يف صفني وهكذاوا علي  لتقاال ذين كذلك و  فرَّّبا يكونوا مؤمنني! وا علياً يف اجلمل هؤالء أمرهم إىل الللقات

 عيمجلهذا عنوان -ةامَ يَ القِ  ومِ ى يَ لَ م إِ هِ ابِ يَ ثِ بِ  ةٌ خَ طِّ لَ ت َ مَ ا نَ اؤ  م  دِ فَ -هراء وهكذاقتلوا الز  ال ذين -قَ تَ َلَتنا م ْؤِمن ون
ى كَ اهلل حَ  نَّ إِ  ،بِِثَياِبِهم ِإَلى َيوِم الِقَياَمة ِإنَّ َهؤ َلء يَ ق ول ون ِإنَّ قَ تَ َلَتنا م ْؤِمن ون َفِدم اؤ نَا َمتَ َلطَِّخةٌ -املخالفني

ٌل مِّن قَ ْبِلي َحتََّى يَْأتِيَ َنا ِبق ْربَان  تَْأك ل ه  النَّار  ق ْل َقْد َجاءك ْم ر س   ِلَرس ول  ن مِ ؤْ ن    نْ لَ  :هابِ تَ ي كِ فِ  وم  ن قَ عَ 
واليهود  ،الن يبزمان لليهود يف هو هذا اخلطاب -َوبِالَِّذي ق  ْلت ْم فَِلَم قَ تَ ْلت م وه ْم ِإن ك نت ْم َصاِدِقينَ  بِاْلبَ ي َِّنات

ا م مَ اه  ضَ رِ ل بِ تْ القَ ئة َعام فَأْلَزَمه م اهلل لَقاتِِلين والَقائِِلين َخمْسمِ ا ينَ بَ  انَ كَ   :القَ -اً  ما قتلوا نبيّ يبن  يف زمان ال
هذا قانون  ،وهذا القانون واضح ،نا هذا حبسب هذا القانونأهل البيت موجودون إىل يومِ  ةُ فهؤالء قتل-وال  عَ ف َ 

م قتلوا ن  الل خياطب اليهود يف زمان ال ،رآّنّ قُ  خُياطب  ،{َفِلَم قَ تَ ْلت م وه ْم ِإن ك نت ْم َصاِدِقينَ } :ياءبناأليب بأَّن 

الء هؤ  ،القانون يسري هذاو  ،سلقتلتم الرُّ أن كم يقول هلم ب ،مدينة الن يب ال ذين كانوا يعيشون يف يثرب اليهود
حبسب هذا القانون هؤالء  ،الشِّيعةسيأيت الكالم عن  ،دافعون عن قتلة أهل البيت عند املخالفنييُ ال ذين 

هؤالء ثياهبم -َفِدم اؤ نَا َمتَ َلطَِّخة بِِثَياِبِهم ِإَلى َيوِم الِقَياَمة-قولياإلمام ماذا  لذلك ،بيتلأهل ا لةُ ت  هؤالء هم قـ  
ال ذي املنطق أّما  ،أهل البيت هذا هو منطقُ  ،هراءخة بدماء الز  ط  هؤالء ثياهبم مل ،ء احلسنياخة بدمملط  

 منطقهل هو  ،من مراجعنا ومن أحزابنا ومن قياداتنا تسمعونهال ذي طق نامل ،ي ةنيالدِّ املؤس سة تسمعونه يف 
 .عليه السالم نطُق الص ادقمالرواية هو  تهُ الذي بيّـن  هذا و  ؟شيطاّن مرمحاّن أ
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 -موه  س  الِ جَ  ت  َل  :القَ  ،هللا بدِ ي عَ ن أبِ عَ  ،ساريل ابن يَ ضَ ن الف  عَ ) :رواية أخرى يف نفس الباب
َلى َشيء  ِمن ْعب د وَن اهلل عَ  ي َ َل ين الَّذِ ة كَ ِر شْ م  الْ  مه  لَ لَ مِ  نَ عَ لَ م اهلل وَ ه  ن َ عَ لَ  ،موه  س  الِ جَ  ت  َل -ث عن املرجئةيتحد  

 ة  وَ ر ذِ ) :من الكايف لء األو   اجلز يفموجود  ،عن إمامنا الباقر احلديث عن ُزرارةو  أهل البيت يقولون-اَلْشَياء
هذه هي  (هتِ فَ رِ عْ مَ  دَ عْ ب َ  امِ مَ إلِ ة لِ الطَّاعَ  ىالَ عَ ت َ وَ  كَ ارَ بَ ت َ ن مَ حْ ا الرَّ ضَ رِ اء وَ يَ شْ الَ  اب  بَ ه وَ اح  تَ فْ مِ ه وَ ام  نَ سِ وَ  مرِ الَ 

باب  ألن   -اء َعَلى َشيء  ِمن اَلْشيَ ب د وَن اهلل يَ عْ َل ين َلَعنَ ه م اهلل َوَلَعَن ِمَلَله م اْلم ْشرَِكة الَّذِ -العبادة احلّقة
 .ه عليهوسالمُ  اللِ  األشياء هو صلواتُ 

حاديث تاب وال من أ  من آيات الكِ  خرجُ ين ال أ  الحظون إن  م تُ ريف وأنتُ من الكايف الش  األو ل يف اجلزء 
هل  !؟شيطاّن رمحاّن أم منطقُ  منطقُ فهل هذا  ،ه عليهم أمجعنيوسالمُ  اللِ  ل صلواتُ الكايف وأحاديث اآل

يف باب فضل  ،اجلزء األو ل من الكايف الشِّريفهو هذا ، أنُتم قولوا-؟!زهرائية ة أم هيطائنيهذه طريقة ب
 هو ليسه التفقُّ -انَ ابِ حَ صْ ن أَ مِ  ه  قَّ فَ ت َ  ي َ َل  نيمَ فِ  يرَ  خَ َل  :اهلل بدِ و عَ  أب  الَ قَ  ،الَ قَ  ،َعن َبشيِر الدََّهان) :العلم
 ،كيف معرفة إمامِ هو ه التفقُّ  ،ه يف احلاشيةهذا تفقُّ  ،أحكام احليض والنفاس أو أحكام غسل اجلنابة معرفة
 ن َل يمَ فِ  يرَ  خَ َل -هو التفقُّ هذا ه ،يدتك عليهار فيها وتبين ثقافتك وعقتفكّ ال يت يف معرفة املنهجية هو ه التفقُّ 

هو فقه آل ال ذي -ِبْفقِهه َيْستَ ْغنِ ِإَذا َلم -الشِّيعةمن  ينيع-منه  ل مِّ ج  الرَّ  إنَّ يَا َبِشير  ،َأْصَحابَِنان مِ  ه  قَّ فَ ت َ ي َ 
ا احتاجوا إىل ممثل و  ،افعياحتاجوا إىل الش  ما  مثل و  ،وا إىل ابن عريبثل ما احتاجمِ -ميهِ لَ إِ  اجَ تَ حْ اِ -دم  ُم  

إذا تأتون بعلم  ،حديُث آِل ُم م دهو الفقِه -ِبْفقِهه ِإَذا َلم َيْستَ ْغنِ يَا َبِشير إنَّ الرَّج ل مِّنه م -قطبسيِّد 
يَا َبِشير إنَّ -عاً ىل فكر املخالفني قطإستحتاجون وعندها  ،أهل البيت حديث يقضي علىإنّه جال فالرِّ 

 إىل حتاج  اِ -ميهِ لَ إِ  اجَ تَ حْ ا اِ إذَ فَ -واصبن  احتاج إىل ال-ِاْحَتاَج ِإلَيِهم ِبْفقِهه ِإَذا َلم َيْستَ ْغنِ الرَّج ل مِّنه م 
 ،التفتوا إليها أهل البيت يا شيعة   ة جداً مهمّ الرِّواية هذه -ملَ عْ  ي َ َل  وه  م وَ هِ تِ لَ اَل ضَ  ابِ ي بَ وه فِ ل  خَ دْ أَ -ةئجاملر 

إنَّا لنعدَّ الرَّج ل ِمن َأْصَحابِنا َفِقيها  َحتَّى )-َأْصَحابَِنان مِ  ه  قَّ فَ ت َ  ي َ ن َل يمَ فِ  يرَ  خَ َل -ماذا يقول إمامنا الص ادق
ما مل يكن غائصًا من رأسه إىل  كيف يتحق ق هذا األمر  (،فَ َيعِرف اللَّحَن ِفي الَقولول ي القَ فِ  ه  لَ  نَ حَ لْ ي   

 يرَ  خَ َل -وَّناره مع حديثهم هُ لي يعيش لأنْ  ،هموذوقِ  هميف حديِث آِل ُمم د حّت  يتمك ن من معرفِة حلنِ  قدمه
 ،حديث أهل البيت هو قراءةُ  ،هالتفقُّ  ،ولالفقه واألصالتفقُّه ليس قراءة كتب -َأْصَحابَِنان مِ  ه  قَّ فَ ت َ  ي َ ن َل يمَ فِ 
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-من الشِّيعة-يَا َبِشير إنَّ الرَّج ل مِّنه م ،َأْصَحابَِنان مِ  ه  قَّ فَ ت َ  ي َ ن َل يمَ فِ  يرَ  خَ َل -حديث أهل البيت و معرفةُ ه
َل  وه ِفي بَاِب َضاَللَِتِهم َوه وم َأْدَخل  فَإَذا ِاْحَتاَج ِإلَيهِ -إىل املرجئة-ِاْحَتاَج ِإلَيِهم ِبْفقِهه َذا َلم َيْستَ ْغنِ إ

 .(يَ ْعَلم

 ؟: ولوصياء ماذا يقاأليِّد س ،ونلو ه عليهم أمجعني ماذا يقوسالمُ  اللِ  تنا صلواتُ ي أئم  لذلك ماذ يُوص
بارنا كِصبياننا و علِّم حنُن نُ و  ،يانكمموا ِصبل علِّ !! اإلمام يقو الكم بالكبارب فما-انمِ لْ ن عِ مِ م ك  انَ يَ ب ْ وا صِ م  لِّ عَ )

ون  يف يقرأون األطفال كيُعلِّمو واصب ويأتون بالقرّاء الن   ،نرآمافل القُ  ،رآنمدارس القُ  ،على طريقة املخالفني
 ،يف مدارسهم اصبو ه الن  مل  ا يتعل  مم كموَّنواصب ويعلّ رآن بتفسري الن  رون هلم القُ ويفسِّ  ،كما يقرأ الن واصب

َعلِّم وا -ملؤمننيايقول أمري -مَياَنك  ِصب ْ  َعلِّم وا-م دم د  وآل ُم  جاء عن ُم   نِ رآالقُ موَّنم شيئًا من وال يعلّ 
َياَنك م ر ذِّ ؤمنني حيُ أمري املو من ذلك اليوم -اهَ أيِ رَ بِ  ة  ئَ جِ رْ م  لْ ام يهِ لَ ب  عَ لِ غْ  ت َ ه َل بِ  هم اهلل  ع  نفَ ا يَ مَ  ِمن ِعْلِمنا ِصب ْ

َياَنك مم وا لِّ ع-قطبسيِّد من    .(اهَ أيِ رَ ة بِ ئَ جِ رْ م  م الْ يهِ لَ  عَ ب  لِ غْ ت َ  ه َل بِ  هم اهلل  ع  نفَ ا يَ مَ  ِمن ِعْلِمنا ِصب ْ

ثُنا عن و  م يهِ لَ م إِ ك  قَ بِ سْ يَ  أنْ  بلَ قَ  يثدِ حَ البِ  مك  دَ وَل وا أر  ادِ بَ ) ادق:إمامنا الص  مجيل ابن دراج حُيدِّ
بن رسول يا ا ث عنهمال تتحد   أطفأيُّ  ،سبقونا إىل مراجعنا يا أبا عبد الل الـُمرجئةوحنن نقول -ةئَ جِ ر م  الْ 

ادق وزة الص  قال عنها حيُ  يتل  ا يف احلوزةِ  ،ب إليكنس  تُ ال يت ة ينالدي املؤس سةِ شوا وعشعشوا يف املرجئة عشّ  الل؟!
 ثماذا نتحد  -م اْلم رِجَئةَقك م ِإلَيهِ َيْسبِ   أنْ بَاِدر وا أوَلدَك م بِالَحِديث قَبلَ -يقول ادقُ الص   !بن رسول الليا 

ه عليهم المُ وس اللِ  واتُ تنا صلم  أئ نا ويف زمنوهذا كان يف زمان إمام ،يعةللشِّ  هناك مرجئةٌ  !؟رجئة  مُ  عن أيِّ 
  .أمجعني

م رق ،يوهذا املصدر هو رجال الكش   ،ناابِ صح  عن بعض أ   ن الوش اءاحلس   ،ماذا يقول إمامنا الص ادق
َجَنازَة َعبِد اهلل ابِن أَبي  َشِهدتَ  :اهلل بدِ و عَ ب  ي أَ لِ  الَ قَ  ،الَ ق قَ نا الصَّادِ امِ مَ ن إِ عَ ) :-458احلديث 

فاإلمام يسأل أحد  ،اجع الشِّيعةمرجع من مر  ،الشِّيعة من علماء عاملِ  ،يتشخصية شيعية توفّ -يَعف ور
 ،الشِّيعةناس كثري من -يرثِ  كَ اسٌ ا نَ يهَ فِ  انَ كَ وَ  ،معَ ن َ  :لت  ق   ؟َجَنازَة َعبِد اهلل ابِن أَبي يَعف ور َشِهدتَ  :صحابهأ

املرجئة  ،ادقهذا يف زمان اإلمام الص  -َكِثيرا    الشِّيعةِ ة ئَ جِ رْ ن م  ا مِ يهَ ى فِ رَ ت َ ك سَ نَّ ا أَ مَ أَ  :القَ -؟اإلمام ماذا يعلق
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هؤالء كانوا موجودين يف ذلك و  ،هؤالء هم املرجئة عاة إىل الوحدةالدُّ هم  ،نو دويّ هم الوح املرجئةُ -من هم
بينهم الن يب حابة ص  و  ،إىل الل أُ رج  أمرهم يُ  :بيت فيقولونون ألعداِء أهل الرُ ربِّ يُ ال ذين املرجئة هم  ألن   ،مانالز  

م د وهم يصطلحون وهذه بنت ُم  م د أصحاُب ُم   جرى بني فاطمة وبني أعدائها هؤالءِ  ذيال   ،يصطلحون
قطعًا أنا ال أقصد كل  أحد  يدعو إىل  ! الوحدةإىل عاةُ هم الدُّ الشِّيعة  رجئةُ مُ  !لل كٌ رتو فيما بينهم واألمر م  

الوحدة يف  ،الوحدة يف املصاحلاملراد من الوحدة مصاحل العيش املشرتك و ـل ةإذا كان املراد من الوحد ،ةالوحد
يف  ألن نا مجيعًا نريد أْن نعيش   ، يرفض ذلك عاقالً ال أعتقد أن   الوحدة يف املوقف السياسي والعدو  مواجهة

ل صِّ حيُ  ،خاء والعيش الكرمي واحلريةالبيئة والر  و  حةاألمن والصِّ  الُ ن  نـ   ،فيه مصاحلنا قُ تتحق   ،مكان واحد آمن
معنا ر من اخلري ألنفسنا وجملتيوفِّ ال ذي و  ،حيحمل الص  تمعاتنا جماالت الع  مامنا وأمام جمح أفت  أوالدنا التعليم وتُ 

 ،وحدة املرجئة ،املرجئية عن الوحدةِ أحتد ث لكن حني  ،ذلك  عاقاًل يرفضُ ال أعتقد أن   ،الكثري والكثري
من   الرباءةُ وحني تنقلبُ  ،بيت أهل العداءِ أل ب  أعداء أهل البيت إىل حُ  حني ينقلُب بغضُ  !العقائدية الوحدةُ 

عن أحتد ث ين إن   ،د هلذا الفكر األعوج الـُمنحرف عن ُمم د وآل ُمم  بّ احلُ إىل ر و إىل التأثُّ اصيب كر الن  الفِ 
م هم يقولوا لو سألت   جد اآلن كثريون يف زماننا هذا وإنْ ويو  .؟!.والوحدة العقائديةالوحدة الفكرية   الأَّن 

 نعرف القضية من أين ،{همن يعرف اخي  لكة و ري  الق احنا اوالدبالعاّمية} ،منا نعرفهثون عن ذلك ولكن  تحد  ي
جئة موجودون واملر  -َكِثيرا    الشِّيعةِ  َأَما أَنَّك َستَ َرى ِفيَها ِمن م ْرِجَئةِ  :اإلمام ماذا يقول ،تبدأ وأين تنتهي

 .ه عليهوسالمُ  اللِ  خيرجون لقتال إمام زماننا صلواتُ  ،كما تقول الرِّوايات  ،وسيخرجون من الن جف

 .عن مرجئة الن جف يحديث لُ كمِ الة بعد الفاصل أُ فاصل األذان والص  

 قُ م سار عليهم وإال فهو منه اللِ  من جاء بالقوِل البليِغ فناقٌل عنهم صلواتُ 

ٌِ فناق  ٌل ع  ن  همم  ن ج  اء ب  القوِل البلي  
 

  فه                  و م                  نهم س                   ارق  وإلَّ  
 ه  س                اووا كت                اب اهلل إلَّ أنَّ                 

 
 النَّ    اِطق   وه    م الكت    اب   ص    امتٌ ه    و  
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ه المُ وس اللِ  لواتُ صادق ص  ا الة إمامنايو قبل الفاصل قبل فاصل األذاِن والص الة وصلنا إىل هذه الرِّ 
 ،اٌس َكِثيراَن ِفيَها نَ وَكَ  ،َعمن َ  :ق لت   -:، فيجيبابن يعفور عبد الل ةد جناز هِ هل ش   صحابهِ عليه يسأل أحد أ

 .اً كان عددهم عدداً كثري   مان اإلماميف ز  حّت   يعين-َكِثيرا    الشِّيعةِ  أَنَّك َستَ َرى ِفيَها ِمن م ْرِجَئةِ َأَما  :القَ 

 ،لبنان ،بريوت ،عاتبو مطي للمسة األعلمؤس   ،الث اّنزء اجلهو هذا  ،عليه اللِ  العياشي رمحةُ  يف تفسري
ثنا عن إمامنا الباقر حيدِّ -ماَل يه السَّ لَ ر  عَ عفَ أبو جَ  الَ قَ ) :حلاجةاطويل أأخذ موطن  من حديث   ،63صفحة 

ة ضعَ بِ ة وَ ئَ ثماَل ة ثَ وف  الك   فِ جَ نَ  نْ ين مِ دِ عِ م م صْ يهِ لَ ر إِ ظ  نْ ي أَ أنِّ كَ لَ -حركة إمام زماننا باجتاه العراق وداخل العراق
ة ز  حركة ملؤها العِ  ،والقوة والغلبةنفوان ها العُ ام حركة ِملؤُ ون إىل األم  ُمصِعدين يعين يتحر كُ -ال  ج  ر رَ شَ عَ 

 ر  ب َ م ز  ه  وب َ ل  ق    أنَّ كَ  ال  ج  ر رَ شَ ة عَ ضعَ بِ ة وَ ئَ ثماَل ة ثَ وف  ِف الك  ن َنجَ ين مِ ِعدِ م م صْ يهِ لَ ر إِ ظ  نْ ي أَ أنِّ كَ لَ -موخوالشُّ 
 ير  سِ يَ  ،هارِ سَ يَ ن يل عَ ائِ كَ يمِ و -عن ميني اإلمام-هِ ينمِ ن يَ يل عَ ائِ برَ جَ -احلديد ِقط ع ،يعين قطع رب  زُ -يددِ الحَ 
 ،يعين يلبسون العمائم-ينمِ وَّ سَ م   ةِ كَ ئِ اَل مَ  ن المِ أمدَّه  اهلل ِبخمَسة آلف   ، وَخلفه  َشهرا  هرا  ه شَ امَ مَ عب أَ الرُّ 

 ،ذؤابة يلقوَّنا على ظهورهم ،يضاء ذات الذؤابتنييلبسون العمائم البأي ات أهل البيت  روايمني يفمسوّ 
البُد  يعتم بعمامة  منهم قطعًا أصحاب اإلمام من كان ،رسول الل مامةُ عِ هي هذه و  ،ذؤابة على صدورهمو 

يلبسها ال يت ة الطابقية املعروفة اآلن م  العِ هي ة إبليس م  عِ و  ،بعم ة إبليس مامة وال يعتمّ هبذه العِ  أن يعتمّ 
 ،مامة اإلبليسيةمامة هي العِ هذه العِ  ،ةيمالعل مراجعنا وعلماؤنا ووكالء مراجعنا وخطباؤنا وطالب احلوزةِ 

لكن  ،ل وتغري  يء قد تبد  ش   فكلُّ  وما عجبٌ  ،بيتلأهل ا عليكم أحاديث   وقد قرأتُ الرِّوايات هكذا تقول 
أمدَّه  اهلل ِبخمَسة آلف  ِمن -مه وسل  وآلِ  عليهِ  اللُ صل ى مامة رسول الل حني يظهر اإلمام ستعود عِ 

-داجِ سَ وَ  ع  اكِ رَ  ينَ ون بَ يت  بِ يَ ه ف َ ذِ م هَ ك  تَ لَ ي ْ وا لَ د  بَّ عَ ه ت َ ابِ حَ صْ ِل  الَ قَ  فجَ د النَّ عَ ا صَ إذَ تَّى حَ م َسوَِّمين  ال َماَلِئَكةِ 
 أنَّ كَ  ال  ج  ر رَ شَ ة عَ ضعَ بِ ة وَ ئَ ثماَل ة ثَ وف  ِف الك  ن َنجَ ين مِ ِعدِ م م صْ يهِ لَ ر إِ ظ  نْ ي أَ أنِّ كَ لَ -؟الرِّوايةماذا قالت 

أمدَّه   ،وِميَكائِيل َعن َيَسارِه َيِسير  الرُّعب َأَماَمه َشهرا  وَخلفه  َشهرا   َجبَرائِيل َعن َيِمينهِ  يددِ الحَ  ر  ب َ م ز  ه  وب َ ل  ق   
َلَتك م َهِذه اهلل ِبخمَسة آلف  ِمن ال َماَلِئَكةِ   -م َسوَِّمين َحتَّى إَذا َصَعد النََّجف قَاَل ِلْصَحاِبه تَ َعبَّد وا لَي ْ

ا أرض عالية  هلا الن جف قيلو  ،عاليةوأرض  ،مرتفعمكان  ينف يعجن َحتَّى إَذا َصَعد  ،مكان مرتفعو جنف ألَّن 
َلَتك م َهِذه فَ َيِبيت ون بَيَن رَاِكع  َوَساِجد ح بَ صْ ا أَ إذَ تَّى حَ لى اهلل ون إِ ع  رَّ ضَ تَ ي َ  النََّجف قَاَل ِلْصَحاِبه تَ َعبَّد وا لَي ْ
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ٌد ج نْ  :ق لت   ،نَّدجَ ٌد م  نْ ج   ةِ وفَ ى الك  لَ عَ وَ -خارج املدينة خارج مدينة الن جف-ةيلَ خَ  النُّ يقَ رِ ا طَ نَ وا بِ ذ  خ   الَ قَ 
-ار اإلمامبالنتيجة ليس من أنص ، اإلمامةِ فيف خمالهذا ُجند جُمن د  ،ليس  لإلمامد ن  اجملند اجلُ هذا و -!؟م جنَّد

د جِ سْ لى مَ ي إِ هِ تَ نْ ي َ تَّى حَ اهلل ي وَ إِ  :الَ قَ  !؟م جنَّدٌد ج نْ  :ق لت  -هناك قوة عسكرية-ج ْنٌد م َجنَّد َوَعَلى الك وَفةِ 
ا عليه الم يه الس  ل  هنا ع   بو تمكهو ما مثل الن يب هل هو إبراهيم  ،مسجد إبراهيم-ةيلَ خَ النُّ يم بِ اهِ رَ ب ْ إِ  ورَّب 

ا  ،يطبعون الكتبال ذين ومن الس الم هذه جاءت من الرُّواة أو من الُكت اب  ه مسجد سُ مسجد إهناك ُرَّب 
ا يوجد مسجد ولكن ُه ليس معروفًا يف زماننا هذا إبراهيم  -ةيلَ خَ النُّ يم بِ اهِ رَ ب ْ د إِ جِ سْ ى مَ لَ ي إِ هِ تَ نْ تَّى ي َ حَ -ورَّب 

ا تكون هناك ،اً وليس بالضرورة املسجد أْن يكون مبنيّ  مسجد  هو صها يقول هذاقطعة أرض اإلمام يشخِّ  رَّب 
من -يانِ يَ فْ السُّ  يشِ جَ  نْ م مِ هِ يرِ غَ ا وَ هَ ئِ رجِ ن م  مِ  ةِ وفَ الك  بِ  انَ ن كَ يه مَ لَ ج إِ ر  خْ يَ ين ف َ تِ عَ كْ َر  يهِ ي فِ لِّ صَ ي  ف َ -إبراهيم

 ؟اميش   هو السفياّن الفياّنهل هذا الس ،ات للسفياّنوّ قهناك  !فياّنوفة وغريهم من جيش السُّ مرجئة الك
القوة املتواجدة من جيش السفياّن وهم  ،خيرجون لقتال اإلمام ،جف يف الكوفةقوة يف الن   لهُ و يبدو هكذا 

ليس فيها من  الكوفةُ ف ،شيعةهم هؤالء و  ،مرجئة الكوفةوهم  ،يف الكوفة ؟املرجئة املوجودون أين ،واملرجئة
 يشِ ن جَ م مِ هِ يرِ غَ ا وَ هَ ئِ رجِ ن م  ة مِ وفَ الك  بِ  انَ ن كَ مَ  يهِ لَ ج إِ ر  خْ يَ ف َ -الشِّيعةهؤالء هم مرجئة  ،مرجئة الن واصب

ث مَّ -وا من أمامهمرُّ أي فِ  ،استطرودا هلم-ميهِ لَ وا عَ كرُّ   ولق  ي َ ث مَّ م ه  ا لَ و د  طرِ ستَ ه اِ ابِ صحَ ول ِل ق  ي َ ف َ  ،يانِ يَ فْ السُّ 
ى بقَ  يَ اَل ة فَ وفَ ل الك  دخ  يَ ث مَّ  ،رخبِ م م  ه  ن ْ ق مِّ دَ نْ الخَ  واهلل وز  ج   يَ َل وَ  :قَاَل أب و َجعَفر ،ميهِ لَ وا عَ ول كرُّ ق  ي َ 
  .ايهَ لَ نَّ إِ ا أو حَ يهَ فِ  انَ  كَ لَّ ن إِ ؤمِ مِ 

عدين إىل جنف مص)راد ا املَّب  رُ  (ين من جنف الكوفةدِ صعِ مُ ) :قد يكون فيها خلل يف عبارةالرِّواية 
 ،ذاالكالم هكا ُرَّب  و  ،ِف الكوفةُمصعدين إىل جن   (،من)حتر فت إىل كلمة و ّدلت تب (إىل)يعين كلمة  (الكوفة

 يفعنهم اإلمام  ثحتد   نال ذي املرجئةو  ،عن املرجئةهو حديثي  ،ًا الدخول يف تفاصيل احلدثهم  اآلن ليس مُ 
 اللِ  تُ زماننا صلوام قتال إمالسيخرجون  ال ذينهؤالء هم املرجئة  ،يذكرها الكش  ال يت الرِّواية  ،ية الكشِّ ايرو 

 .ةلبطائنيّ اريقة الط  لنفس هذه  تاجٌ يعي هم نِ وهؤالء املرجئة يف الوسط الشِّ  ،ه عليهوسالمُ 

  (:البترية) كذلك هناك  
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 :القَ  ،ديرن سَ عَ ) :الكشي لجار  أيضًا يفالرِّواية  ،زيديةهم أساسًا  البرتيةُ و  ،الشِّيعةهناك برتية 
ير ثَ فصة وكَ أبي حَ  ابن   مالِ سَ وَ  دَّادت  الحثاب هيل وأبو الِمقدامابن  ك   ر وَمِعي َسَلمة  عفَ ي جَ بِ ى أَ لَ عَ  لت  خَ دَ 

 وهؤالء هم-فرعَ لبي جَ  الواقَ ف َ  ،يِّ عل بن  ايد وه زَ خ  الم أَ ليه السَّ ند أبي جعفر  عَ عِ م وَ ه  عَ ماعة مَ جَ واء وَ النَّ 
ول زيدية حني أق ،يد هبالز  القةال عبت على زيد و هناك جمموعات ُحسِ -فرعَ الوا لبي جَ قَ ف َ -من الزيدية البرتية

 :الَ قَ  ،مهِ ائِ دَ عْ ن أَ مِ  أ  تبرَّ نَ وَ  ا  ينَ سَ ح  وَ  ا  نَ سَ حَ وَ  ا  يَّ لِ ى عَ تولَّ نَ  :فرعَ الوا لبي جَ قَ ف َ -عالقة لزيد هبمال و هذا مصطلح 
د ابن  م زَييهِ لَ ت إِ فَ الت َ فَ  :القَ  ،مهِ ائِ دَ عْ ن أَ مِ  أ  تبرَّ نَ ر وَ مَ ع  وَ  كر  بَ  اب  ى أَ ولَّ تَ ن َ  :واالقَ -جيد هذا الكالم-معَ ن َ 

أعداء أبو بكر  ،مأ من أعدائهمر ونترب كر  وعبتقولون نتوىل أبا -!؟ةمَ اطِ ن فَ ون مِ ؤ  رَّ ب َ تَ ت َ أَ  :قال َله م ،عليِّ 
ا أري نفسِه تب القوم يف صحيح البخايف كُ حّت   !يف رأس القائمةهي فاطمة  ؟وعمر من هم يت وهي وفّ تَّن 

ا و مُّ س   ذ  ئِ ومَ يَ اهلل ف َ  مك  رَ ت َ ب َ  نارَ مْ م أَ رت  تَ ب َ ! ؟ون ِمن فَاِطَمةأَتَ َتبَ رَّأ   :قال َله م-غاضبة على أيب بكرو واجدة 
رقٌة من فرق الزِّيدية ف رتيةُ الب   ،ةين عشرياالث الشِّيعةِ ما هم من و  ،التأرخيية البرتية من اجلهةِ  هم هؤالء-(ةيَّ رِ تْ البَ 

  .ثريةالك

أخربت ل يت اوايات الرِّ  ،ناألست و ثت عن ذلك حتد  الرِّوايات  ،الشِّيعةأيضًا يف  ولكن هناك برتيةُ 
 ك روايةُ هنا ،ه عليهمُ وسال اللِ  واتُ اربون إمام زماننا صلون سيوفهم وحيُ لُ سيحمِ ال ذين ثتنا عن البرتية وحد  

 ،وتطبعة بري  ،نوارر األاخلمسني من حبواالث اّن زء أيضًا يف اجلُ ومذكورة  (،اإلرشاد)املفيد يف الش يخ يرويها 
ا نهَ ج مِ ر  خْ يَ ة ف َ وفَ لى الك  إ ارَ سَ  م  ائِ لقَ ا امَ ا قَ إذَ  ،اقرنا البَ امِ مَ ن إِ عَ ) :-364صفحة  ،طبعة اإلرشاد ،األعلمي

ِني ن َحيث ِجئت لََنا ِفي بَ َجع مِ ر ه اِ لَ  ونول  ق  ي َ ف َ  ،حاَل م السِّ يه  لَ ة عَ يَّ رِ تْ ون البَ عَ دْ ي   ،فسلف نَ ر أَ شَ ة عَ ضعَ بِ 
ا هَ ل بِ ت  قْ ي َ ة ف َ وفَ لك  ال خ  دْ يَ مَّ ث  م هِ رِ ى آخِ لَ عَ ي أتِ يَ تَّى حَ يف م السَّ يهِ فِ  ع  ضَ يَ ف َ -جاءوا معكال ذين مع -فَاِطَمة

إَذا قَاَم -ه عليهوسالمُ  اللِ  تُ م صلوارجون إىل اإلمافهؤالء برتية خي ،آخر الكالمإىل -ابرتَ ق م  افِ نَ م   لَّ ك  
ق ول ون َله فَ ي َ  ،م السِّاَلحة َعَليه  ن الَبْترِيَّ ْدَعو ي   ،فسَعَشر َألف نَ الَقاِئم َساَر إَلى الك وَفة فَ َيْخر ج ِمنَها ِبضَعة 

 ةُ برتيّ هم هؤالء  ،ةالبرتيّ هم الء هؤ و  ،مة فاطال نريدك وال نريد بين-ِارَجع ِمن َحيث ِجئت لََنا ِفي بَِني فَاِطَمة
 !الشِّيعة
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 جَ رَ خَ   الك وَفةم  على َنجفِ الَقائِ  َظَهر إذا :الَباِقرَعن ِإَماِمنا ) :املضيئة يف منتخب األنوار ةرواية ثاني
اء هبذا املعىن ر  قُـ  حنُن ما عندنا-اِحهمرِمَ  افِ رَ طْ أَ وَ م هِ اقِ نَ عْ ي أَ فِ  فاحِ صَ مَ وا الْ ق  لَّ د عَ ة قَ وفَ الك   هلِ أَ  اء  رَّ ق    يهِ لَ إِ 

قارئ  ينب احلسيون اخلطيسمِّ يُ  ،اءر  موَّنم قُـ يس الشِّيعةُ و  ،خطباء املنرب ،خطباءأي  ءار  عندنا قُـ  ،رآناء للقُ ر  قُـ أي 
َنجِف  لَقاِئم  علىاَظَهر  إذا-احفقـُر اء مص بعنوانجف اضحة يف الكوفة يف الن  ظاهرة و دنا نع ال توجد وإال  

يَ ق ولون ل ف َ  رَِماِحهم افِ رَ طْ أَ م وَ هِ اقِ نَ عْ ي أَ ف فِ حِ اصَ مَ وا الْ ق  لَّ د عَ ة قَ وفَ الك   هلِ أَ  اء  رَّ ق    يهِ لَ الك وَفة َخَرَج إِ 
تَّى حَ م له  يقت  م فَ ئت  يث جِ ن حَ وا مِ رجع  اِ  يرا  خَ  مك  د نْ ا عِ دنَ جَ ا وَ مَ فَ َحاَجة لََنا ِفيَك يا ابَن فَاِطَمة َقد َجرَّبْ َناك م 

  !ةيّ رموز دين وهم ،اء أهل الكوفةر  قُـ  ،اءر  قُ الهم  هؤالء-(رخبِ م  ِمنه م ى بقَ  يَ َل 

 ني اهللسَ ول الحَ ق  ي َ ف َ ) :ينّ باحلساحُلج ة حينما يلتقي اإلمام  ،16صفحة  ،53جزء  ،اريف حبار األنو 
على  احُلجج وتظهراإلمام يُقيم  بعد أنْ -هعَ ي َ ابَ ي  ه ف َ دَ د يَ م  يَ ف َ  كعَ ايِ تَّى ن  بَ حَ  ول اهللس  رَ  بنَ ا ك يَ دَ يَ  دَّ ر م  كبَ أَ 

 َأربَِعين لَّ إِ -يعةشِ م هُ  احل س ين ذي معكر ال  العس-الَحَسِنيوي بايعه  ساِئر  الَعْسَكر الَّذي َمع -يديِه املعجزات
ان رَ سكَ العَ  ط  لِ يختَ فَ  ،عظيم حرٌ سِ  لَّ إما هذا  يقولونأنَّهم معروفون بالزيدية فأَلف َأْصَحاب اْلَمَصاِحف ال

ا  انَ يَ غْ ط   إلَّ  ونَ اد  زدَ يَ  اَل يَّام فَ ثة أَ اَل م ثَ ه  و دع  يَ م وَ ه  ظ  عِ يَ ف َ  ةفَ رِ نحَ م  ة الْ فَ ائِ ى الطَّ لَ عَ  المالسَّ  يهِ لَ عَ  يّ هدِ مَ الْ  ل  ي قبِ ف َ 
م هيلَ ون عَ ك  ا تَ وهَ ع  دَ ف وَ احِ صَ مَ  لاوا ذ  أخ   تَ َل ابِه صحَ ِل ول ق  ث مَّ ي َ  ،ا  يعَ مِ ون جَ ل  ي قت َ م ف َ هِ لِ تْ قَ ر بِ أم  يَ ف َ  ا  فرَ ك  وَ 

اخل هؤالء خيرجون من د ،فهم هلمهذه مصاح-(اهَ يا فِ مَ بِ  وال  مَ عْ م ي َ لَ ا وَ وهَ ف  رَّ حَ ا وَ هَ ر  ي َّ غَ وها وَ ل  دَّ ا بَ مَ كَ ة  سرَ حَ 
 .همذلك في  ينفعُ الأيام ولكن  ،وميهلهم ثالثةج ج  م عليهم احلُ واإلمام يقي ،الشِّيعي ةالقوة 

أي -حاَل ي السِّ فِ  ينَ اكِ ة شَ يَّ رِ تْ ن البَ مِ  ا  فَ لْ أَ  رَ شَ ة عَ تَّ ا سِ نهَ ج مِ ر  خْ يَ ة ف َ وفَ ى الك  إلَ  ر  يسِ يَ وَ ) :أخرىواية ر 
 ،قرعوا جباههم-مه  هَ ابَ وا جِ ع  رَ د ق َ قَ  يندِّ ي الاء فِ هَ قَ ق  رَّاء  الق رآن ف   -من ُهمف ،وغطُّوا يف السِّالحقد غطسوا 

 ا ابنَ ول يَ ق  هم ي َ وكلُّ  اقالنِّف ه موَشمَّروا ثَِيابَ ه م وَعمَّ -جود على جباههمعالمات وآثار السُّ  هناك يعين
ى لَ إِ  صرِ ن العَ ين مِ نَ ث ْ ة الِ يَّ شِ عَ نََّجف هِر الَلى ظَ فَ َيَضع  السَّيَف ِفيَهم عَ  ،يكفِ لََنا ة اجَ  حَ ع َل رجَ ة اِ مَ اطِ فَ 

ه   ورز  جَ  زرِ ن جَ ع مِ رَ سْ م أَ هلقت  يَ ء ف َ اشَ العِ  هم اؤ  مَ دِ  ،ْصَحابِه أَحدأَ ي َصاب ِمن  ل ولم رَج  َفاَل يَ ف وت  مِّن ْ
 !اء القرآنر  قُـ هاء و الفقن مو من مراجع الدين هم هذه اآلالف املؤلفة -(ىالَ عَ ت َ  اٌن إلى اهللِ بَ رْ ق   
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ة تَّ ا سِ نهَ ج مِ ر  خْ يَ ف َ -ام الباقرعن اإلم-وَيِسير  إلى الك وَفة) :-242 صفحة ،يف دالئل اإلمامة للطربي
 برتوافهم  ،قفةاالبرتية أيضًا من الو -يني الدِّ فِ  اء  هَ قَ ن ف   ق رآق  رَّاء  ال حاَل ي السِّ فِ  ينَ اكِ ة شَ يَّ رِ تْ ن البَ مِ  ا  فَ لْ أَ  رَ شَ عَ 

الط ريقة ا عليه حتُ اصطليت ال  الط ريقة نفس هم على  ،املرجئة كذلكو  !وقفوا عند مكان فبرتوه أمر الل،
 !املنهج البطائين يف التفكريأو  ،نيةالبطائ

د  البُ  عديدة البعندي مطو  افياً طوياًل ولكن ين ال أملُك وقتاً كأقف عندها  ة أنْ اجهذه اجملموعات حب
 .ن ذلك متكنت مأكمل البحث يف هذه احللقة يف هذه الليلة إنْ حّت  ا هأشري إلي أنْ 

 ونَ رج  خْ م يَ ائِ القَ  نَّ إِ و ) :ادقلص  ثنا عن إمامنا ادِّ ث أهل البيت حتُ يدليس بغريبة وأحاالرِّوايات وهذه 
لبزنطي سالته إىل ايف ر الرِّضا م ن اإلماعاحلديث و الرِّواية  علينا مرت يسأل ،البطائينما تأو ل ك-ونَ ل  أوَّ تَ يَ يه ف َ لَ عَ 

يِه  َعلَ  ونَ ل  أوَّ تَ يَ يه ف َ لَ عَ  ونَ رج  خْ م يَ ائِ لقَ ا نَّ وإِ -علمه ومل يؤت   ل تأويال  مل حُيسنهأنه تأو   ،املروية يف قرب اإلسناد
 .النعماّنموجودة  يف غيبة الرِّواية -(يهلَ ه  عَ ونَ لاتِ قَ وي   ِكتاَب اهلل 

ن ع مَ مَ  النَّاس أيتَ رَ ة وَ اسَ ئَ رِّ الا وَ نيَ لدُّ ا ب  طل  ين يَ الدِّ  يرِ غَ لِ  ه  فقَّ تَ يه ي َ قِ الفَ  أيتَ رَ وَ ) :يف الكايفالرِّواية و 
  .(بلَ غَ 

 اء  هَ قَ الف   لَّ قَ و  :هآلِ وَ  يهِ لَ عَ  اهلل  ى لَّ ي صَ النَّبِ ن عَ ) :دوقيخ الص  عمة للش  ويف كمال الدين ومتام النِّ 
ث عن اخلونة تتحد  ي وهكاظم واضحة امنا الة إموصي  ؟من هم اخلونة-ةنَ وَ الخَ وَ لة اَل اء الضَّ هَ قَ ر ف   ث  كَ ون وَ اد  الهَ 

 ذتَ خَ م أَ ه  يت َ دَّ عَ ت َ  نْ ك إِ إنَّ نا فَ تِ عَ يشِ  رِ يغَ  نعَ  كَ ينِ دِ  نَّ ذَ أخ   تَ د َل ويَ س   ا ابنَ يَ ) :ابن سويد حني يقول لعليِّ 
عن  ال ذي يأخذ ،تهل البيعداُء أهم أ ،اخلائنون هم الن واصب ؟من هم اخلائنون (،يننِ ئِ ان الخَ عَ ِديَنَك 

فس محق يستعمل نأأو هو  حلمريهو خائن مثلهم إذا كان يعلم خبيانتهم أو هو محار من أشباه ا اخلونة إم ا
أمحق وجاهل ساذج و و هما وإ !ائنفهو خ يعلم خبيانتههو ا إم   يأخذ من اخلونة ال ذيو  ،البطائنيةالط ريقة 
  .(ةنَ وَ الخَ لة وَ اَل الضَّ  اء  هَ قَ ر ف   ث  كَ ون وَ اد  لهَ ا اء  هَ قَ وَقلَّ الف  -شباه احلمريمن أو  فذاك محاٌر بشريّ الـُمرك ب باجلهل 

ك لِ ذَ  اء  هَ قَ ف   ) :ار األنوارني من حبسمواخلالث اّن يف اجلزء الرِّواية  ،مه وسل  وآلِ  عليهِ  اللُ الن يب صل ى وعن 
م يهِ لَ إِ وَ  ة  نَ ت ْ ت الفِ جَ رَ م خَ ه  ن ْ اء مِّ مَ السَّ  لِّ ظِ  حتَ اء تَ هَ قَ ف    رُّ شَ -إمام زماننا الز مان ال ذي خيرُج فيهِ -انمَ الزَّ 
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ال ففقيهًا  أهل البيت حني ُيسّمون شخصاً ف ،ال تسمية أهل البيتالن اس قطعًا هذه التسمية تسمية -عودتَ 
على هم الذين  ،ونالبطائنيّ  ءاالفقههم هؤالء ف ،وإليه تعودمنه خترج الفتنة أّن  وأًا للفتنة ميكن أن يكون سبب

ه م  انمَ ك الزَّ لِ ذَ  اء  هَ قَ ف   -كبرياً كان فقيهًا    فالبطائينّ  !ةالبطائنيّ  الط ريقةِ  َشرُّ ف  َقَهاء َتحَت ِظلِّ السََّماء مِّن ْ
َنة    .(َوِإلَيِهم َتعود َخَرَجت الِفت ْ

خطبة  298فحة ص الثالثاجلزء  (،األِئم ةبيان ) زين العابدين يف كتابالش يخ ذكرها الرِّواية هذه و 
ا مَ لِ  ،يني الدِّ فِ ى وَ ت ْ الفَ  لِ هن أَ مِ م  قِ تَ نْ ي َ وَ ) :ه عليه إىل أن يقولوسالمُ  اللِ  األوصياء صلواتُ سيِّد منقولة عن 

مل أَّّنم يعين -وهم  وَّ قَ ِه ِعَوٌج ف َ بِ  انَ كَ   أمْ وه م  مَّ تَ ا  ف َ صَ اقِ نَ  ين  الدِّ  انَ كَ أَ  ،مهِ اعِ بَ ت ْ لَ م وَ ه  ا  لَ عسَ ت  ف َ  ،ونم  لَ عْ  ي َ َل 
م ه  ا  لَ عسَ ت  ف َ  ،ونم  لَ عْ  ي َ ا َل مَ لِ  ،يندِّ ي الى فِ وَ ت ْ الفَ  هلِ أَ  نْ م  مِ قِ تَ نْ َوي َ -جاء عن أهل البيت يعتمدوا على ما 

 أمْ  ،ِف فَأطَاع وهالنَّاس  َهمُّوا بِالِخاَل  مأ ،وهوَّم  قَ ف َ َوٌج عِ ِه بِ  انَ كَ   وه أمْ م  مَّ تَ ا  ف َ صَ اقِ نَ  ين  الدِّ  انَ كَ أَ  ،مهِ اعِ بَ ت ْ لَ وَ 
  .(وهصَ عَ اب ف َ وَ الصَّ م بِ ه  رَ مَ أَ 

ه ولَ حَ  النَّاس  ف وَ جَ نَّ ال ادَ أرَ ء وَ الربَ كَ   نْ مِ  م  ائِ القَ  جَ رَ ا خَ إذَ فَ ) :ر األنوارو هناك رواية ينقلها املرندي يف ن
 لدِ ن و  مِ  يسَ لَ  ه  نَّ ين إِ قِ افِ نَ م  لْ ان ه مِ ولَ حَ  ينَ لَّذِ اول ق  ي َ ف َ  ،يهقِ ف فَ لْ أَ  رَ شَ ة عَ تَّ ف سِ جَ النَّ الء وَ ربَ كَ   ينَ بَ  لَ تَ ق َ 
 نمِ  نه  ج مِ رَ خَ دة فَ احِ وَ  ة  يلَ لَ  يهِ ات فِ بَ ف وَ جَ ل النَّ خَ ا دَ إذَ فَ -يعةشفقهاء هم هؤالء و -مه  مَ حِ رَ  لَ لَّ إِ ة وَ مَ اطِ فَ 
-من أهل النجف-ةوفَ الك   لِ هْ ن أَ ل مِ ج  رَ  فلْ أَ  ونع  ب ْ سَ  ه  لَ قب َ تَ سْ ح اِ الِ صَ ود  وَ ه   برِ ي قَ اذِ حَ ة م  يلَ خَ النُّ  ابِ بَ 
  .عيخل الوسط الشيه دالُّ كذا  ه (دحَ م أَ نه  ى مِ نجَ  ي  اَل ا  فَ يعَ مِ هم جَ لَ ت َ قَ ه ف َ تلَ ون قَ يد  رِ ي  

 الزيديةُ ف ،هذا مصطلحفالزيدية  ذكروما جاء من  ،يعةاء شِ ر  قُـ و  فقهاء ،واضحةو كثرية و وفريٌة  والرِّواياتٌ 
واملرجئة عنوان للن واصب ولكن اإلمام قال بأن   ،املرجئةهم مثل  البرتيةو  ،البرتية عنوانأّن مثل ما  ،عنوانهي 

 ال أحتد ث عن الزيديةو  ،هناك أيضًا زيدية من الشِّيعةف ،ة شيعةئجهناك مر أّن مثل ما ف ،اك ُمرجئة شيعةهن
-هكذا تقول روايات أهل البيت ،ءهم والواقفة والن واصب على حد  سوانظِر أهل البيت  يفالزيدية ف ،فقط

 -(إنَّ الزَّيِديَّة والواِقَفة والنُّصَّاب ِعنَده  ِبَمْنزَِلة  واِحَدة) :يف رجال الكشي 873رواية عن اإلمام اجلواد ال
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مثل ما هناك و  ،برتية ناصبية هناك برتية شيعيةمثل ما هناك و  ،ة ناصبية هناك مرجئة شيعيةل هناك مرجئفمث
  .داخل الوسط الشيعي االثين عشري من ،ناصبية هناك زيدية شيعية زيدية

  !شيعةهناك نواصب  

مجعني أعليهم  هسالمُ و  اللِ  صلواتُ  األِئم ةُ و  ،هناك نواصب شيعة ،مثل ما هناك نواصب نواصب
 .الشِّيعةثوا عن نواصب حتد  

 -يد الشِّيعةع التقلن مراجعه عليه وهو يتحد ث وسالمُ  اللِ  تفسري إمامنا العسكري صلواتُ هذا هو 
 هِ ا إمامنا العسكري يف تفسري ثنا هبدِّ دق حيُ االص   مامناإعن  الرِّوايةُ  -هفسِ نَ ا  لِ نَ ائِ صَ  فَأمَّا َمن َكاَن ِمن الف َقهاء)

ن َكاَن ِمن مَّا مَ فَأ :ضًا منهاواية طويلة أقرأ بعالرِّ  ،من طبعة منشورات ذوي القرىب ،274حة ريف صفالش  
لَّ ون إِ ك   يَ ك َل لِ ذَ وه وَ ي قلِّد   نْ أَ  امِّ وَ عَ لْ لِ فَ  وَله مَ رِ مْ ا  ِلَ يعَ طِ اه م  وَ هَ ا  لِ فَ الِ خَ ه م  ينِ دِ ا  لِ ظَ افِ حَ  َصائَِنا  لَِنفِسه الف َقهاءِ 

وهذا مصداق  !ونهاء يبرت ملولكن  العُ  ،ادقاإلمام الص   هذا كالمُ -مه  يعَ مِ  جَ َل -لالقلي-ةيعَ اء الشِّ هَ عض ف  قَ بَ 
هذا برتون يضائيات اء والفالعلماء واملراجع واخلطب !يبرتون حديث أهل البيتالذين صاديق البرتية من م

اه وَ هَ لِ ا  فَ الِ خَ ه م  ينِ دِ لِ  ا  ظَ افِ حَ  َنفِسهَنا  لِ َصائِ  فَأمَّا َمن َكاَن ِمن الف َقهاء :رأ احلديثنق ،ونه لكمملال ُيكو احلديث 
أي البعض -مه  عَ يمِ  جَ ة َل يعَ اء الشِّ هَ قَ عض ف   لَّ بَ إِ ون ك  يَ  ك َل لِ ذَ وه وَ ْن ي قلِّد  أَ  امِّ وَ عَ لْ لِ فَ   َموَلهرِ مْ ا  ِلَ يعَ طِ م  

 ،املمدوحة قلية هياأل ،قليدعن مراجع التهنا احلديث و  ،الشِّيعةة غري مدوحة من مراجع ير األكث ،لالقلي
  :سمنيهم إىل قِ مُ قسِ بعد ذلك اإلمام ي   ،األكثرية ليست مدوحةو 

  .ةه اء الع ام  ة فـُق  اكب ف س ق  ِمن الق ب اِئح والف واِحش م ر   وابُ كِ ر  ال ذين وهم  -األو لم القس

م نه  مِ وَ  :مراجع التقليدمن و من فقهاء الشِّيعة وهم يهم نواصب مّ ساإلمام يفواضح  :الث اّنلكن القسم 
إىل مثاًل أيت ي   ُسني اً  ماً أرأيت عالِ -ةيحَ حِ ا الصَّ نَ ومِ ل  ع   عضَ ون بَ م  لَّ عَ ت َ ا ي َ ينَ فِ  دحِ ى القَ لَ عَ  ونَ ر  دِ ق يَ اب َل صَّ ن   ومٌ قَ 

سياق و  ،يعةشِّ عن مراجع التقليد الهو احلديث ف! ؟م بعض علوم أهل البيت الصحيحةيتعل  أو إىل قم  جفالن  
ون ه  توجَّ يَ ف َ  ةيحَ حِ ا الصَّ نَ ومِ ل  ع   عضَ ون بَ م  لَّ عَ ت َ ا ي َ ينَ فِ  دحِ ى القَ لَ عَ  ونَ ر  دِ ق يَ اب َل صَّ ن   ومٌ م قَ نه  مِ وَ  :الرواية واضح

 !صاب من أمثاهلمإذا ما التقوا بأعداء أهل البيت أو عند النُّ -ن صَّابِنا ندَ ا عِ نَ ون بِ ص  قِ تَ نْ ي َ وَ  ناتِ يعَ شِ  ندَ ه عِ بِ 
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ا خيتلطون موحين-ناتِ يعَ شِ  ندَ ه عِ ون بِ ه  توجَّ يَ ف َ  ةيحَ حِ ا الصَّ نَ ومِ ل  ع   عضَ ون بَ م  لَّ عَ ت َ ي َ -بنا عند نصابناوينتقصون 
 ن بعملية الرتقيعيبدأو  ،شيئاً  نبيت وهؤالء ال يقولو ال أهل   ينتقصونفإَّّنم ائهم كبشر و  ،بأمثاهلمو  ،بطلبتهم

 ه  افَ عَ ضْ أَ  ث مَّ ي ِضِيف وَن ِإلَيه ن صَّابِنا ندَ ا عِ نَ ون بِ ص  قِ تَ نْ ي َ وَ -دون على نفِس املنهجوبعد ذلك شيئًا فشيئًا يتعوّ 
جيوهبم كما  ا يأتون هبا منهذه األكاذيب إم  -انهَ اٌء مِّ رَ حن  ب   نَ ي الَّتِ ا ينَ لَ عَ  يبِ ذِ اكَ ن الَ مِ  هِ افِ عَ ضْ أَ  افَ عَ ضْ أَ وَ 

من  ونيركضون كما يركض الكثري  م ا أَّنّ وإم   ،ومذهبًا كامالً  وأس سوا ديناً  فعل البطائين وأصحاب البطائين
إىل غري و فيأتون بفكر الش افعي وفكر ابن عريب وفكر سيِّد قطب  ،نس  ح   بقصد  أو سيء  بقصد   ،علمائنا

 قبَّله  فيت انهَ اٌء مِّ رَ حن  ب   ي نَ ا الَّتِ ينَ لَ عَ  يبِ اذِ كَ ن الَ ِه مِ افِ عَ ضْ أَ  افَ عَ ضْ أَ وَ  ه  افَ عَ ضْ أَ  ث مَّ ي ِضِيف وَن ِإلَيه-ذلك
هؤالء  ،الشِّيعي ةقافة الث   ا تنشأ ساحةُ ذكوه-موه  ضلُّ أَ وا وَ لُّ ضَ نا فَ ومِ ل  ن ع  مِ  ه  نَّ ى أَ لَ نا عَ تِ يعَ ن شِ ن مِ و م  لِ سْ تَ المسْ 

َشيَعتنا َمن َجيش َيزِيد َعَلى الح َسين ابن عليِّ  َعَلى ض َعَفاءِ  رَّ ضَ م أَ ه  وَ  :عنهم املراجع اإلمام يقول
ال ِلَما حوَ ل  الَ ضَ فْ اهلل أَ  ندَ عِ  ينَ وبِ ل  سْ مَ لْ لِ ال وَ وَ مْ الَ وَ  احَ روَ هم الَ ونَ ب  لِ سْ يَ -وحرملة رمش-أنَّهمف وَأْصَحاِبه

 مأن َّه  بِ  ونه  ب ِّ شَ م  الْ -باصنو هؤالء -ونب  اصِ النَّ -التقليد مراجع-ءو السُّ  اء  مَ لَ ء ع  َل ؤ  هَ وَ  ،َلِحَقه م ِمن َأْعَداِئِهم
ى لَ عَ َوِلْعَدائَِنا م َعاد ون ي ْدِخل ون الشََّك والشُّبَهة  بِأن َّه م لََنا م َوال ون وناْلم َشب ِّه  -رون الوالءظهِ يُ -ونال  وَ م   لََنا
 هذه اجلموع ،موهؤالء َّنايتهم إىل جهن  -يبصِ م  الْ  قِّ صِد الحَ ن قَ م عَ ه  ون َ ع  ن َ مْ يَ وَ  همونَ لُّ ضِ ي  نا ف َ تِ يعَ اء شِ فَ عَ ض  

ِمن ه لبِ ن قَ م اهلل مِ لِ عَ  ل َجَرم أنَّ َمن :اإلمامويقول  ،ةقل  هم ينجون ال ذين  تذهب إىل جهنم ألن   الشِّيعية
 اإلمام-ال م لبِّس الَكافرَلم يَتر كه  في َيِد هذا ه يِّ لِ يم وَ عظِ تَ ه وَ ينِ ة دِ انَ يَ  صِ لَّ يد إِ رِ  ي  َل  ه  أنَّ  ،َهؤلءِء الَعوام

-الكافر احملتالد هذا املرجع يف ي مل يرتكهُ  ،يعين متال سلبِّ مُ  ،س كافرلبِّ مُ  بأنّهيعي ي مرجع التقليد الشِّ سمِّ يُ 
َله   ع  يجمَ نه فَ ول مِ ب  لقَ الى لِ عَ ه اهلل ت َ ق  وف ِّ ي  ث مَّ اب وَ الصَّ  ىلعَ  هِ بِ  ف  قِ يَ -فقيهًا مؤمناً -وَلِكنَّه  ي ِقيِّض َله  م ْؤِمَنا  

نَيا واآلِخَرة اب ذَ عَ ا وَ يَ نالدُّ  نَ عْ لَ -س الكافربِّ ذلك املرجع املل-ه  لَّ ضَ ن أى مَ لَ عَ  ع  جمَ يَ وَ  ،ِبذِلك َخيَر الدُّ
مثل ما -َعِلم اهلل ِمن قَلِبه ِمن َهؤلِء الَعوام ل َجَرم أنَّ َمن :اإلمام هكذا يقول !ون قلةاجُ الن  و -ةرَ اآلخِ 

من الشِّيعة اجون من الن  أيضًا  !مه  يعَ مِ  جَ ة َل يعَ اء الشِّ هَ عض ف  قَ لَّ بَ ون إِ ك   يَ ك َل لِ ذَ وَ  :الص احلون ِقل ةالفقهاء 
أنَّه  َل ي رِيد ِإلَّ  ،ن َقلِبه ِمن َهؤلءِء الَعوامَعِلم اهلل مِ  ل َجَرم أنَّ َمن :ة أيضاً قلّ هم احلني أتباع الفقهاء الص  

دون مراجع هبذا يقلِّ ال ذين هؤالء  ألن   -ملاذا-ه َوَتعِظيم َولِيِّه َلم يَتر كه  في َيِد هذا ال م لبِّس الَكافرِصَيانَة ِدينِ 
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م إالوصف  الرِّوايات  ،م د  وآل مم دين عن دين ُم  هؤالء سيكونون مرتدّ  ،من مشر من حرملة وأضرّ  أضرّ َّن 
 لست أنا!هذا و تقول 

ام واإلم ،ه عليهوسالمُ  اللِ  اتُ ماذا يقول إمامنا الكاظم صلو  ،يف الكايف الشريفموجودة الرِّواية هذه 
 أنت ينئاوقال للبط ،لبطائينتباع اأ فهم باه احلمريهم كانوا من أشمن يف زمانه وكثري الشِّيعةِ ث عن هنا يتحد  

 زت  يَّ و مَ لَ ) -كاظممامنا الإول ماذا يق ،هذا هو اجلزء الث امن من الكايف الش ريف ،أشباه احلمري صحابكوأ
ه م يَّزت  ِشيَعتي َلم َأجدْ َلو مَ - دقيقاً وصفاً  مصف هُ لو أردت أْن أُميـ ز ُهم وأْن أ  -ةفَ اصِ  وَ لَّ م إِ ه  جدْ م أَ لَ  يتيعَ شِ 

ة ق  ير ط  ال ،الط ريقةتباع هذه هؤالء هم أ-ينَتدِّ  م رْ َلَما َوجْدت  ه م إلَّ  و ِاْمَتحْنت هملَ وَ -فقط كالم-ِإلَّ َواِصَفة
 -يلِ  انَ ا كَ مَ  لَّ م إِ نه  مِ  بقَ م يَ لَ  ةلَ رب َ م غَ ه  لت   ربَ و غَ لَ د وَ احِ وَ  لفِ ن الَ ص مِ ل  ا خَ مَ م لَ ه  ت   صْ حَّ مَ و تَ لَ وَ -ةني  ئاالبط

هؤالء -دِّينا َوجْدت  ه م إلَّ م ْرتَ حْنت هم َلمَ و ِاْمتَ َولَ  َلو َميَّزت  ِشيَعتي َلم َأجْده م ِإلَّ َواِصَفة-الرِّوايةإىل آخر 
م تكون عاقبتهم اخلسران أل  الـم راجع ع هؤالءباتبا  ،قهاءفُ ؤالء الهباع م د باتّ وآل مُ  م د  ون عن منهِج ُم  يرتدّ َّن 

 عضَ ون بَ م  لَّ عَ ت َ ا ي َ ينَ فِ  دحِ القَ  ىلَ عَ  ونَ ر  دِ ق يَ اب َل صَّ ن   ومٌ م قَ نه  مِ وَ -قالفاإلمام هكذا وصف ُهم  ،بواصِ الن  
جوائهم يف أ-ن صَّابِنا ندَ ا عِ نَ ون بِ ص  قِ تَ نْ ي َ وَ -عةلشِّياعند عامة -ناتِ يعَ شِ  ندَ ه عِ ون بِ ه  توجَّ يَ ف َ  ةيحَ حِ ا الصَّ نَ ومِ ل  ع  

ن مِ ِه افِ عَ ضْ أَ  افَ عَ ضْ أَ وَ  ه  افَ عَ ضْ أَ -اوهتعلميت ال   القليلة حيحةت الص  امإىل هذه املعلو -ث مَّ ي ِضِيف وَن ِإلَيه-ةاخلاص  
وال ذين  من مشرعة الشِّيأضر على  هؤالء ،رن مشمألعن هم هؤالء و -انهَ اٌء مِّ رَ حن  ب   ي نَ ا الَّتِ ينَ لَ عَ  يبِ اذِ كَ الَ 
ال ذي نا لست أ-م ِصيب الَحقِّ الْ ن َقصدِ م عَ َوَيْمنَ ع ونَ ه   فَ ي ِضلُّوَنهم-ذااإلمام يقول ه ،هلم َّنم ال جناة  بعو يتّ 

يقة الط ر  أصحاب ،ينأتباع البطائ هؤالء هم ،مكما يقول إمامنا الكاظهي  -؟همتما هي نتيجف ،أقول
 .نكّ ر ما أمتبقد المين سأوجز الك  طالب كثرية لكن  ريعاً وعندي م  جيري س   الوقتُ  ،البطائنية

ا يَ ) :ادق يقول للمفضلاإلمام الص   ،اصبةواصب عن الن  واحلديث هنا عن الن   (،عوامل العلوم)يف الرِّواية 
موا شيئاً من يعين تعلّ -انَ مِ لْ عِ  ضلِ لى فَ م اهلل إِ اه  دَ ين هَ م الَّذِ ه   ال م قصِّرة  -من هم الـُمقصِّرةُ -ال م قصِّرة  ل فضَّ م  

م يهِ لَ ى إِ ضَ فْ أَ ا وَ نَ مِ لْ عِ  ضلِ لى فَ م اهلل إِ اه  دَ هَ ين الَّذِ م ه   ال م قصِّرة  -موا بعض علومنا الصحيحةتعلّ  ،علمنا
 ه  انَ طَ لم س  يهِ طِ عْ ي   ن اهلل لِ ك  م يَ وا لَ ال  قَ ا وَ نَ لَ ضْ وا فَ ر  كَ نْ أَ وَ  َفَشكُّوا ِفيَنا-وأسرارنا وعلومنا أحاديثُنا هموصلت-ارُّنَ سِ 
ات مستوى املرجعيّ  على ،يعيمصاديق كثرية يف الواقع الشِّ  هذا الكالم لهُ  ،قوا هذا الكالمأنتم طبِّ -تهدرَ ق  وَ 
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-اختصاصات خمتلفةو  على مستوى َّناذج كثريةو  ،على مستوى اخلطباءو  ،مستوى الزعامات السياسية علىو 
 أو وأْفَضى ِإلَيِهم ِسرَّنَا ارُّنَ م سِ يهِ لَ ى إِ ضَ فْ أَ ا وَ نَ مِ لْ عِ  ضلِ لى فَ م اهلل إِ اه  دَ ين هَ م الَّذِ ه  ال م قصِّرة ل فضَّ ا م  يَ )

 :ادقيقول إمامنا الص   إىل أنْ -َوقَال وا َلم َيك ن اهلل لِي  ْعِطيِهم س لطَانَه َوق درَتهَوأَْنَكر وا َفْضَلَنا  َفَشكُّوا ِفيَنا
ول َيسَتِجيب -املقصر ال يثبت-تب  ثْ  ي َ اَل ه فَ بِ  اهلل   النَ ضَّ ا فَ مَ بَ  رِ ارَ ق ْ اإلِ ا وَ نَ بِ  اقِ حَ لْ لى اإلِ م إِ وه  ع  دْ نَ  ال م قصِّرة  وَ 

 صَّ قَ وَ  ابهِ تَ م اهلل في كِ ره  كَ ا ذَ نا ممَّ بلَ ين قَ يِّ بِ ال النَّ فعَ أَ  ل  فعَ ا نَ أونَ َلمَّا رَ نَّهم ل ،انَ ق  بِ حَ لْ  ي َ َل وَ  ول َيرَجع 
 اأو بَّ ن َ وَ ص رَ ب ْ الَ وَ  هَ مَ كْ وا الَ أ  رَ ب ْ أَ وا وَ ق  زَ رَ وا وَ حيَ أَ و  واق  لَ خَ تَّى حَ ه انِ طَ لْ س  ه وَ تِ رَ دْ ن ق  م مِ يهِ لَ إِ  ضَ رَ ا ف َ مَ م وَ ه  صَ صَ قَ 

اهلل  إذنِ بِ  ةِ يامَ القِ  ومِ ى يَ لَ ون إِ ك  ا يَ مَ وَ  انَ ا كَ ون مَ م  لَ عْ ي َ وَ  مهِ وتِ ي  ي ب   ون فِ ر  خِ دَّ يَ ون وَ ب  شرَ يَ ون وَ ل  أك  يَ ا مَ بِ  اسَ النَّ 
-رآنكر ذلك يف القُ د ذِ ر  و   هُ ألن   -ملاذا-كلِ َما َوَصَفه م اهلل َوَأقرَّ َله م ِبذَ م وَ ه  الَ عَ ف ْ ن أَ ييِّ بِ لى النَّ وا إِ لَّم  سَ وَ 
ا ى مَ لَ عَ  انَ ا  لَ دَ سَ حَ ا  وَ ينَ لَ ا  عَ غيَ ا بَ ونَ د  حَ جَ وَ -يعيداخل الوسط الشِّ هذا -انَ ا  لَ دَ سَ حَ ا  وَ ينَ لَ ا  عَ غيَ ا بَ نَ و د  حَ جَ وَ 
م هِ طِ عْ م ي   لَ ا مَ  هلِ ضْ ن فَ ا مِ نَ ادَ دَ ازْ ين وَ حِ الِ الصَّ ين وَ لِ رسَ م  الْ ين وَ يِّ بِ ر النَ ائِ سَ اهلل لِ  اه  طَ عْ ا أَ مَّ ا مِ ينَ فِ ا وَ نَ اهلل لَ  ه  لَ عَ جَ 
 ءاجع والعلمابني املر  أّما ،ون أئّمتهمحيبّ  الشِّيعةُ نعم ه! كيف أن  الشِّيعي حيسد إمام    ب البعضتعج  ي قد-اهيَّ إِ 

هذا -وهار  هَ ظْ أَ الَّتي ة درَ ه الق  ذِ ن هَ ون مِ يُّ بِ ي النَّ عطِ ا أ  وا مَ ال  قَ وَ -حسد أهل البيت موجود مرضُ  ،فهذا املرضُ 
  اهللنَّ م ِل ه  ها لَ ا بِ رنَ رَ ق ْ أَ ا وَ اهَ قنَ دَّ صَ إنَّما أ عِطي النَِّبيُّون ِمن َهِذه الق درَة الَّتي َأْظَهر وها ما -الـُمقصِّرةقول 

 -ها بِ نَ فَ صَ وَ وَ  ي َسائِر ك ت بهِ َله  فِ زَ ن ْ لَّ أَ يئا  إِ ِه شَ ضلِ فَ  نمِ  اانَ طَ عْ ا أَ اهلل مَ  م أنَّ ه  يحَ وَ  وام  لِ عَ  ولَ وَ  ،هابِ تَ ي كِ ها فِ لَ زَ ن ْ أَ 
 وهر  كَ نْ نا أَ لَ ضْ وا فَ ع  مِ ا سَ إذَ ون وَ م  لَ عْ  ي َ ا َل ناءَ دَ عْ نَّ أَ كِ لَ وَ -رآناديث أهل البيت يف تفسري القُ تركوا أحلكنـ ُهم و 
 ،ل يسأل اإلمام مرة أخرىاملفض  و  ،ل حديثًا طويالً ث املفض  دِّ بعد ذلك اإلمام حيُ -روابَ كْ تَ سْ وا نه  وا عَ دّ صَ وَ 

الَّذيَن ل يَلَحق وَن  صِّرةال م قَ  كرِ لى ذِ ي إِ وَل ا مَ ي يَ ع بِ ارجِ فَ -بواصوالن  الـُمقصِّرة ما هو الفارق بني  يسألهُ 
واصب أعداء الن   -مك  اؤ  دَ عْ أَ  بة  اصِ النَّ  ،لفضَّ ا م  يَ  :ق  ادِ الصَّ  الَ قَ  بةاصِ النَّ  مك  ائِ دَ عْ أَ  والَفرق بَينَ ه م وبَينَ  ِبك م

 !!يعيداخل الوسط الشِّ يعة شبة اصهناك ن ،اصبةهذا لون من ألوان الن   !أعداؤكم اصبةُ الن   !الشِّيعة

ن مَ  ب  اصِ النَّ  يسَ لَ ) :يقول ،ادقهاك اسع ماذا يقول إمامنا الص   ناصبُة الشِّيعة داخل الوسط الشِّيعي،
ن ب مَ اصِ النَّ  نَّ كِ لَ وَ  ،أ ْبِغض  م َحمَّدا  وآل م َحمَّدل َتِجد  رَج اَل  يَ ق ول أنَا  كَ نَّ يت ِلَ البَ  هلَ ا أَ نَ لَ  بَ صَ نَ 
وهذ الكالم ينطبق على -انَ تِ يعَ شِ  نْ مِ م نَّك  أَ ا وَ ونَ لُّ وَ ت َ ت َ م نَّك  أَ  م  لَ عْ ي َ  وه  وَ -يعيمن نصب للشِّ -مك  لَ  بَ صَ نَ 
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داً م  نبغض ُم   هناك من الشِّيعة ِم ن ال يقولون إن نا !على الشِّيعة الن واصب أيضاً  وينطبق ،واصبواصب الن  الن  
م يتولّ  ناصبون العداء ألشياع أهل البيت املخلصنييُ لكنـ ُهم و  م دوآل ُم   م  ون أهل  وهم يعلمون أَّن  البيت وأَّن 

 :كبار فقهاء أصحابهن  الص ادق حُيدِّث عبد الل ابن  ِسنان وهو ماإلمام  ،انتبهوا للرواية ،أهل البيت من شيعةِ 
احلديث  ،339زء الس ادس صفحة اجلُ  ،يعةالرِّواية يف وسائل الشِّ  -لَيَس النَّاِصب  َمن َنَصَب لََنا َأهَل الَبيت

 ،لَيَس النَّاِصب  َمن َنَصَب لََنا َأهَل الَبيت ِلَنََّك ل َتِجد  رَج اَل  يَ ق ول أنَا أ ْبِغض  م َحمَّدا  وآل م َحمَّد :3
  !أَنَّك م تَ تَ َولُّونَا َوأَنَّك م ِمن ِشيَعِتَنا َوه و يَ ْعَلم  -يعةمن نصب للشِّ -َلِكنَّ النَّاِصب َمن َنَصَب َلك موَ 

 ،ألعن من النواصبهم رة الـُمقصِّ -ؤناأعدا ة  صِّر ال م قو َأْعَداؤ ك م  النَّاِصبة   ،يَا م فضَّل :قَاَل الصَّاِدق  
 :اِدق  قَاَل الصَّ  :دقاالص   إلمامانتبهوا لكالم ا ،يعةشِ  هؤالء أعداء أهل البيت وهم ،س عشرةهؤالء نواصب أُ 

ا ينَ لَ وا عَ م  دِّ قَ ت    أنْ -الشِّيعةتطالب -مكب  الِ طَ ة ت  بَ اصِ النَّ  نَّ ِل  ،أعداؤنا وال م قصِّرة   َأْعَداؤ ك م النَّاِصبة   ،يَا م فضَّل
-لينا أبا بكر وعمر وعثمانقدموا عت يطالبونكم أن-ا  يئَ ا شَ نَ لِ ضْ فَ  نْ مِ  واف  عرِ  يَ َل ان وَ مَ ثْ ع  ر وَ مَ ع  وَ  كر  ا بَ بَ أَ 

ا نَ قَّ حَ نا وَ لَ ضْ وا فَ ف  رَ عَ ا وَ نَ ر كَ ن ذَ مَّ مِ  ةِ اءَ رَ ب َ ى اللَ م عَ وك  ق  اف َ وَ  دْ قَ -ال ذين هم أعداُء أهل البيت-وال م َقصَِّرة  
 أنَّ اهلل ِبَما إلَّ م ه  ثل  مِ  رٌ شَ ا بَ نَ ن َّ أَ وا ق  دَ د صَ قَ ا وَ نَ ثل  مِ  رٌ شَ بَ نَّهم م ِل ه  لَ  يسَ لَ  َهذا واال  قَ وه وَ د  حَ جَ وه وَ ر  كَ أنْ فَ 

الصورة تقد أع-َقد ِاصطََفانَا ِبه كلَ ه نت  يَّ ب َ وَ  هت  حرَ شَ  امَ لَّ ك  ه  إذنِ بِ  ل  فعَ نَ  حنَ نَ هيه ف َ نِ وَ  هِ مرِ ن أَ مِ  ي فوِّض ه إلينا
تفي وأك ريجيالوقت  لكن   ،بيانو  وحباجة إىل شرحليق عيث حباجة إىل تدواضحة وإن كانت هذه األحا

 .بسردها وإيرادها

فماذا قال أمري املؤمنني  ،مصداق من هذه املصاديقوهو  ،ورانيةبالن   فةِ ر عوهذا يعيدنا إىل حديث امل
-فماذا قال-َعَليك لَبَّيَك يَا َأِمير المؤمنين َصَلوات  اهللِ  :قَاَل  -يَا َسْلَمان  ويَا ج نَدب) :سلمان وأيب ذرل
 نٌ حَ تَ مْ م   نٌ ؤمِ و م  ه  ف َ  ت  نْ رهَ بَ وَ  رت  وَّ ن َ وَ  حت  وضَ أَ وَ  وَشَرحت  َوفسَّرت  بَ يَّنت  ا مَ بِ  قَ دَّ صَ وَ  ت  لْ ا ق   مَ بِ  نَ ن آمَ مَ 
 كَّ ن شَ مَ ل وَ م  كَ وَ  ٌلَ ب َ ى وَ هَ ت َ ن ْ د اِ ر قَ صِ بْ تَ سْ م   فٌ ارِ و عَ ه  م وَ اَل سْ إلِ لِ  ه  درَ ح صَ رَ شَ وَ  مانْ يَ إلِ لِ  ه  لبَ قَ  اهلل   نَ حَ تَ مْ اِ 
 ورانيةبالن   جتعلوا من حديث املعرفةِ  أنْ  كمميكن-باصِ نَ وَ  رٌ صِّ قَ و م  ه  ف َ  ابَ تَ ارْ ر وَ حيَّ تَ وَ  فَ قَ وَ وَ  دَ حَ جَ د وَ نَ عَ وَ 

وخائبون  ،ها يشرح البعض اآلخربعضُ  الرِّواياتأّن تالحظون و  ،اخلطباء وتزنون بهِ  ،العلماء تزنون بهِ  أً ميزان
إىل جمموعة  من  ،إىل ق ذارة  ُتسم ى بعلم الرِّجال-ونُه ِعلمهم يسمّ -يرجعون إىل علم الرِّجالال ذين هؤالء 
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هذه األحاديث حبسب  ،ديثهذه األحا فون كل  فيضعِّ  ،ت بكتب الرجالسي   األوساخ مجعوها يف كتب
لكنكم  ،األحاديث ضعيفةهات علم الرجال هذه افوجهاالت وسخافات وس وجناساتقذارات وأوساخ 

ين أطابقها مع كتاب الل فإن   أنْ  ولو أردتُ  ،وللوجدان لقة للمنطق وللعقهذه األحاديث مطابأّن الحظون تُ 
 ابقُ ط  ين أُ أن   الحظُتم طريقيت ،وأنتم الحظتم طريقيت لكن ين ال أجد وقتاً  ،وآيات وآيات سأطابقها بآيات

 .أهل البيت ريقةُ طهي وفقاً لكتاب الل فهذه الرِّوايات 

حار بين من ي والخمسلثانا زءالمجلسي في الجالشَّيخ ذكرها  ا  دَّ مهمة جِ الرِّواية هذه  
  .؟!.النوار

اً  ه عليه المُ س الِل و عن إمامنا الباقر صلواتُ الرِّواية  ،املفيد يف اجملالسالش يخ رواها  رواية مهم ة جد 
بن رسول نا يا أوصِ  هم قالوا لهُ -انَّ م عَ ك  اءَ ا جَ مَ نا وَ رَ مْ وا أَ ر  ظ  نْ واَ ) :شيعته ثدِّ ة وهو حيُ اجأأخذ منها موطن احل

أهل  تفسريُ و  ،يتأهل الب   ديثُ هو ح   أمرهم وما جاءنا عنهم-انَّ م عَ ك  اءَ ا جَ مَ نا وَ رَ مْ وا أَ ر  ظ  نْ واَ -قال الل إىل أنْ 
هم أسرارِ  أحاديثُ و  ،غيبتِه وظهوره شؤونِ  وأحاديثُ  ،زماننا إمامِ  ثُ يدأحاو  ،همأدعيتُ و  ،مزياراّتُ و  ،رآنيت للقُ الب
م لَ  نْ إِ ه وَ وا بِ ذ  خ  ا  فَ قَ افِ وَ ن م  فَإْن َوَجدت موه ِفي الق رآ انَّ م عَ ك  اءَ ا جَ مَ نا وَ رَ مْ وا أَ ر  ظ  نْ واَ -همم ومعارفِ مقاماّتِ و 
 .ائم على طول اخلطمنطق أهل البيت الد  و هذا ه ،جال علم الرِّ ذهبوا إىلا لم يق -وهدُّ ر  ف َ  ا  قَ وافِ وه م  د  جِ تَ 

احلضور هو  منِ ويف ز  هذا يف زمن الغيبةِ  -انَّ م عَ ك  اءَ ا جَ مَ نا وَ رَ مْ وا أَ ر  ظ  نْ واَ  ، فقال:بن رسول الل أوصناقالوا يا 
رسلوا شخصًا فيسأل يُ  وميكنهم أنْ  ،اوييبحثوا عن الر   أنْ نهم كاإلمام الباقر موجود وميو الكالم  هذا ،هو

مع ذلك اإلمام  .؟!.ليقيين القطعي من اإلمام الباقراإلمام الباقر هذا الر اوي ثقة أو غري ثقة ويأخذون الكالم ا
 زمان يف ،يف زمان الغيبة فهذا امليزان هو األحرى بهِ  ،زانأعطاهم هذا املي ؟ماذا أعطاهم ،كمل يقل هلم ذل

فما  ؟نأخذ ال اوي أوأخذ من هذا الر   ُيسأل أنمكان أنْ اإل اإلمام موجود وبمع أن   ،هذا امليزانكان احلضور  
-أو تضعيف الرِّجالعتماد عليها يف توثيق وجد معلومات صحيحة ميكن االِ ال تُ حيث  باُلك يف زمن الغيبة

 -َتِجد وه م واِفَقا  فَ ر دُّوه فَإْن َوَجدت موه ِفي الق رآن م َواِفَقا  َفخ ذ وا ِبه َوِإْن َلم انَّ م عَ ك  اءَ ا جَ مَ نا وَ رَ مْ وا أَ ر  ظ  نْ واَ 
نعم إذا أنت  ،رآن وفقًا حلديث أهل البيتليس صعبًا إذا ما درسنا القُ أقول  ،ص عبا األمر ذه ن  بأقد تقول 

كيف سُتخرجُه   ،رآن أو ما خُيالفهاالرِّوايات يف القُ  أين ستجد ما يُوافقف قطبسيِّد ج هرآن وفقًا ملنس القُ ر دت
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رآن وحديث أهل والقُ  ،بيتلأهل اديِث نافر حلقطب منهج مُ سيِّد أساسًا منهج -قطبسيِّد وفقًا ملنهج 
حديث نعرض  يع أنرآن حبديث أهل البيت حينئذ  نستطإذا فهمنا القُ ف ،نورية واحدةو  ،البيت طينة واحدة

ا املوضوع فيما عن هذ ثتُ د  هذه سخافٌة يف القول وقد حت ،وال تقل يل هذا دور ،رآنأهل البيت على القُ 
ي وقت أن أناقش هذا ما عند ،ميكن أْن أناقش هذا املوضوع يف وقت  آخر !يف القول هذه سخافةٌ  ،سلف

ل أمل تـ قُ  ،أنا أقول هلذا ال ذي يقول هذا الكالم يءالش    نفسُ وإال  -انَّ م عَ ك  اءَ ا جَ مَ نا وَ رَ مْ وا أَ ر  ظ  نْ واَ -املطلب
ا  ،ال يوجد دور هنا ؟فهل هذا دور ،دور أيضاً ؟ إذاً هذا حديث رسول اللعرضوا حديثنا على الرِّوايات ا وإَّن 

 حينئذ  األحاديث ال يت نشكُّ  ،رآنر القُ تفسِّ ال يت هي و  ةهذه ثقافة قطعيو  ،ينشئها أهل البيت هناك ثقافة عامة
م ك  اءَ ا جَ مَ نا وَ رَ مْ وا أَ ر  ظ  نْ واَ -هنا فال دور   بشكل  قطعي ويقيين سةاملؤسِّ ة قافة العامّ فيها نعرضها على هذه الث  

اَلمر  َعَليك م ه بَ تَ شْ اِ  إنْ وَ  فَإْن َوَجدت موه ِفي الق رآن م َواِفَقا  َفخ ذ وا ِبه َوِإْن َلم َتِجد وه م واِفَقا  فَ ر دُّوه انَّ عَ 
 -اَلمر  َعَليك م َفِقف وا ِعنَدهَوإْن ِاْشَتَبه -ليس ذلك الوقوف احلماريو الوقوف املمدوح هو هذا -َفِقف وا ِعنَده

تها يل على صح  لد بعضها بعضًا وهذا وايات يشدُّ والرِّ  ،الرِّوايات ر يف كلِّ تتكر   تالحظون نفس املضامني
ن مِ  مك  ح لَ رَ شْ نَ تَّى حَ ينا لَ وه إِ دُّ ر  وَ  َوإْن ِاْشَتَبه اَلمر  َعَليك م َفِقف وا ِعنَده-صحيحةالرِّوايات مجيع هذه  ،مجيعاً 

! وهو يف زمان !ال ، تالحظون أماويسم الر  ونا عن إلُ ما قال س   ،وُه إلينااإلمام يقول ردّ -انَ لَ  حَ رِ ما ش   كَ لِ ذَ 
رآن يث على القُ قال اعرضوا احلد ،سم الر اوي هل هو ثقة أو غري ثقةما قال هلم تعالوا وسلونا عن إ ،احلضور

 ؟ذكر لعلِم الرِّجالهنا هل يوجد ف ،عوا إليناجر األمر عليكم ا إذا اشتبهو  ،وهردّ فالف ما خو خذوه فما وافق 
هذا  !ةي  رائهالز   املنهجيةُ هي هذه  ،منهجية أهل البيتهي هذه  ؟!جالالرِّ  بعلمِ  الشِّيعةجع ار من أين جئتم يا م

ِاْشَتَبه الَمر  َوإْن -ما شئت سمِّ و  !محاريةو  !وچفچريية !منهجيٌة بطائنيةفهو غري هذا و  !هو منهج الباقر
 َور دُّوه ِإلَينا َحتَّى َنْشَرح َلك م ِمن َذِلَك ما ش ِرَح لََنا-اشيما قال افتحوا رجال النج-َعَليك م َفِقف وا ِعنَده

فَإَذا ك ْنت م َكَما -هذا هو املنهجف ،َّبنهج جديد تأتونال -هيرِ ى غَ وا إلَ د  عْ م ت َ لَ م وَ اك  ينَ وصَ ا أَ مَ م كَ ت  نْ ا ك  إذَ فَ 
هذا املنهج إىل  مل تتجاوزوا-فَإَذا ك ْنت م َكَما َأوَصيَناك م َوَلم تَ ْعد وا إَلى َغيرِه-على هذا املنهج-َأوَصيَناك م

هذا هو املنهج املطلوب يا شيعة أهل -َكاَن َشِهيدا    نام  ائِ قَ  جَ خر  يَ  أنْ  بلَ قَ  َفَمات ِمْنك م َميِّت-منهج  آخر
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 رجْ أَ  ه  لَ  ا  لََنا َكانَ وَّ د  ه عَ يِ دَ يَ  ينَ ل بَ تَ ن ق َ مَ ين وَ يدَ هِ جر  شَ أَ  ه  لَ  انَ كَ  َمَعه فَ ق ِتلقاِئَمنا  كَ درَ وَمن أَ -البيت
 .يدا  هِ شَ  ينَ شرِ عِ 

 َوَجدت موه فَإنْ -وصونا بذلكما أ ؟لجارِّ نا بعلم الأوصو هل  ؟ماذا أوصونا -فَإَذا ك ْنت م َكَما َأوَصيَناك م
َور دُّوه  ف وا ِعنَدهَبه اَلمر  َعَليك م َفقِ َوإْن ِاْشتَ  هر دُّو  ف َ ِبه َوِإْن َلم َتِجد وه م واِفَقا   ِفي الق رآن م َواِفَقا  َفخ ذ وا

 -قَاِئم نا َكاَن َشِهيدا    أْن َيخر جَ قَبلَ  تيِّ مَ َفَمات ِمْنك م -إذا كنتم على هذا املنهج-ِإلَينا َحتَّى َنْشَرح َلك م
 مِّ س   !ةاريمِح  !فچرييةچ !ئنيةبطا ريقةٌ طفهي غريها أّما  !ةرائي  هالز   ط ريقةُ الهذه هي  !هذا هو منهج أهل البيت

 .ما شئت

قهاء ؤالء الفه همب واصلن  ارُّ وش ،اصيبغري الن  يِب و اصِ ارت واضحة بني الن  ل ص  واصِ الف   أعتقد أن  
ع تحد ث عن مراجيفهو  ،لوهابيةوال كالم ا كالميبما هو و ادق هذا كالم اإلمام الص   ،مراجع التقليدهؤالء و 

م أل ؟ملاذا ،ش يزيديتقليد أضر  على ُضعفاء شيعتنا من ج أضافوا ة و حيحت الص  هل البيم ألو بعض ع مواتعلّ َّن 
 (.انهَ اٌء مِّ رَ ب    حن  نَ الَّتي ) :اإلمام يقولو  ،على أهل البيت كاذيبإليها أضعاف أضعافِه من األ

 ل  حِ تَ نْ ي َ  نمَّ مِ  إنَّ ) :ص ادقمامنا المن كتاب الكايف الّشريف عن إ امنالكايف يف اجلزء الث  يف الرِّواية  
ن ايطَ الشَّ  نَّ إتَّى حَ  بكذِ يَ لَ ا اَلَمر  َهذَ ِحل  إنَّ ِممَّن يَ ْنتَ -هذا األمر يعين الوالء لعلي  وآل عليّ -رمَ ا الَ ذَ هَ 
 تفسري هنا يف داملوجو  ملوضوعا هذا وأكاذيب خطرة مثل وي كِذب يعين يكذب وي كِذب-هبِ ذْ ى كِ لَ إِ  اج  تَ حْ يَ لَ 

 -صَّابِنان   ندَ ا عِ نَ ون بِ ص  قِ تَ نْ ي َ وَ نا تِ يعَ شِ  دَ نه عِ بِ ون ه  توجَّ يَ ف َ  ةيحَ حِ ا الصَّ نَ ومِ ل  ع   عضَ ون بَ م  لَّ عَ ت َ ي َ ) عسكرياإلمام ال
ي تِ ا الَّ ينَ لَ عَ  يبِ اذِ كَ الَ  نِه مِ افِ عَ ضْ أَ  افَ عَ ضْ أَ وَ  ه  افَ عَ ضْ أَ  ث مَّ ي ِضِيف وَن ِإلَيه-تالمذّتمو وكالئهم و من أصحاهبم 

 د أن  قأعت-(ِبهطَان لََيْحَتاج  ِإَلى ِكذْ إنَّ الشَّي َحتَّى كِذبإنَّ ِممَّن يَ ْنَتِحل  َهَذا اَلَمر لَيَ و) (انهَ اٌء مِّ رَ حن  ب   نَ 
 .نةبيِّ صرحية و اً و واضحة جد   نيماملضا ،وال حتتاج إىل الذهاب بعيداً يف فهمها ث واضحةيداألحا

 يف سأستمرُّ  ينن  ولك ،كفي الوقت لبياَّنا أو ال يكفي الوقتالب أخرى ال أدري هل يهناك مط
 .جليةو واضحة  ورة وتكونتكتمل الصُّ حّت  وألتقط لكم رواية من هنا ورواية من هناك  يحديث
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 إنَّ ) :المليه الس  علرِّضا ااء عن عن الوش   (،الشِّيعةفات صِ )هناك رواية رواها شيخنا الصدوق يف كتابِه 
كلمة ألَّّنا  لكلمة انتبهوا هلذه ا-الجَّ الدَّ  نَ مِ نا تِ عَ يى شِ لَ  عَ ة  نَ ت ْ فِ  دُّ شَ و أَ ن ه  مَ يت لَ البَ  هلَ نا أَ تَ دَّ وَ مَ  ذ  خِ تَّ ن ي َ مَّ مِ 

ات الرِّوايلذلك -الجَّ الدَّ  نَ مِ نا تِ يعَ ى شِ لَ ة  عَ نَ ت ْ فِ  دُّ شَ أَ و ن ه  مَ يت لَ البَ  هلَ نا أَ تَ دَّ وَ إنَّ ِممَّن يَ تَِّخذ  مَ -خطرة جداً 
 يتالبَ  هلَ نا أَ تَ دَّ وَ مَ  تَِّخذ  ي َ إنَّ ِممَّن - ذلكصرحية يفالرِّوايات و  ،الشِّيعةل ما يبدأ يبدأ بإمام زماننا أو   تقول إن  

ا نَ ائِ دَ عَ أَ  ةِ َل او م  بِ  :الَ قَ -ااذَ مَ اهلل بِ  ولِ س  رَ  ابنَ  ايَ  لت  ق  ف َ  ،الجَّ الدَّ  نَ مِ نا تِ يعَ ى شِ لَ ة  عَ نَ ت ْ فِ  دُّ شَ و أَ ن ه  مَ لَ 
هذه -قافِ نَ ن م  ٌن مِ ؤمِ م   فرَ م ي  عْ لَ ر ف َ مْ الَ  هَ بَ تَ اشْ وَ ل اطِ بَ البِ  قُّ الحَ  طَ لَ ت َ خْ ك اِ لِ ذَ  انَ ا كَ إذَ  ه  نَّ إِ  ،ناائِ يَ لِ وْ أَ  اةِ ادَ عَ م  وَ 

ينية من أعدحبثوا عن مواقف املؤس سة ا ،قوها على الواقعالقضية طبِّ   ،أهل البيت ومن أولياءِ  ل البيتهاِء أالدِّ
 ،األعلى قفعن الس   ثُ د   أحتينإن  فة ي  ينالد املؤس سةِ عن أحتد ث قطعًا حني و  !؟يةينالد املؤس سةِ ما هي مواقف 

ياِء لمن أو واقفهم ما هي مو  .؟!.تالدينية من أعداِء أهل البي ما هي مواقف املؤس سةِ  !راجِع فيهاعن املأي 
ا نَ ائِ دَ عَ أَ  ةِ َل او م  بِ -؟كيف-الجَّ الدَّ  نَ مِ نا تِ يعَ ى شِ لَ ة  عَ نَ ت ْ فِ  دُّ شَ أَ -قوا احلقائقكم وطبِّ مالواقع أما .؟!.بيتلأهل ا

 افَ عَ ضْ أَ وَ  ه  افَ عَ ضْ أَ  ِضِيف وَن ِإلَيهي   ث مَّ  نابِ اصَّ ن   دَ نا عِ نَ ون بِ ص  قِ تَ نْ ي َ وَ ) :املضمون هذا هو نفسو -ناائِ يَ لِ وْ أَ  اةِ ادَ عَ م  وَ 
ذا الفكر نت َّبثل هُشحِ  احةٌ س  يعي ة الشِّ  فةِ اقساحة الث  و  (،انهَ اٌء مِّ رَ حن  ب   ي نَ ا الَّتِ ينَ لَ عَ  يبِ اذِ كَ ن الَ ِه مِ افِ عَ ضْ أَ 

 لة ألن  بسرعة وبسهو  ل إليهايص انه أنْ  يبحث عن هذه احلقيقة بإمكريد أنْ يُ  ان  سن إأي   وأعتقد أنْ  ،األعوج
 .خمفيةو ت بعيدة ليسو طح موجودة على الس  و ه املعلومات وهذه احلقائق طافحة هذ

قيدة ع وعن تغريُّ  ،عةالشِّي ينل دِ ث عن تبدُّ تتحد  ال يت ًا جد    كثريةٌ نيميف مثل هذه املضاالرِّوايات 
مثل  ثري عنكثري الكالنبئ تُ عليه  هوسالمُ  اللِ  وردت عن زمان غيبة إمامنا صلواتُ ال يت األحاديث  ،الشِّيعة

جد وقتاً أجمااًل وال  ال أجد ينلكن  ع عن هذا املوضوع و عن موضوع يتفر  أحتد ث  كان يف بايل أنْ   ،هذه احلقائق
 :كرميرآن الث عنه القُ هذا القانون حتد  و  ،فقط بشكل  سريع أشري إىل قانون  مهمّ 

َوه َو الَِّذَي أَنَشَأك م مِّن ن َّْفس  َواِحَدة  } :والتسعني الثامنةِ  األنعام وإىل اآليةِ  نذهب إىل سورة

ماذا  ، يل بتفاسري القومسري وال شأن  افرت بتسِّ فُ  -{َفم ْستَ َقرٌّ َوم ْستَ ْودٌَع َقْد َفصَّْلَنا اآليَاِت ِلَقْوم  يَ ْفَقه ونَ 

 ،{مِّن ن َّْفس  َواِحَدة   نَشَأك مَوه َو الَِّذَي أَ } :من النفوس احلديث هنا عن أقسام   ؟قال أهل بيت العصمة
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 مكان ع يعينستود  ومُ  ،فيه األشياء يعين مكان تستقرُّ  ستقر  مُ  ،قرت  س عنها مُ ربِّ نفوس عُ  ،ولكل إنسان نفس
 ،يعين ثابتةاألشياء القارّة  حينما تُوضع فيه واملستقرّ  ،ة ليست ثابتةقطعًا الوديعو  !ُتوضع فيه األشياء وديعة

  :فوسنوعني من النُّ ثنا عن دِّ حتُ  يةُ فاآل

  !فيه احلقيقة  مكان تستقرُّ ين يعقر  تس عنها مُ ربِّ فوس عُ نُ  -
  !دسرت  تُ  نْ أميكن و مستودعة فيه مكان تكون احلقيقة يعين  ،ع عنها مستود ربِّ ونفوس عُ  -

 إميانٌ مستودع و  ميانٌ إ ،عتود  سملـ واإلميان ارّ قِ ست  مُ ـاإلميان ال :نانوعني من اإلمي عن تتحد ث اآليةُ 
 .ية اآلفس كما هو التقسيم يفنسبة إىل الن   ر  ق  ستـ  كن أن يقال مُ ومي ،رّ قِ ت  سْ مُ 

اإلمام  ،اشيري العي   تفسيفه عليهم أمجعني وسالمُ  اللِ  صمة صلواتُ نذهب إىل أحاديث أهل بيت العِ 

 ،{م ْستَ َقرٌّ َوم ْستَ ْودَعٌ َواِحَدة  فَ  ْفس  ن َّ ن مِّ  َوه َو الَِّذَي أَنَشَأك م} :أبو بصري قرأ اآلية ،ث مع أيب بصرييتحد  

 ،قَالَ -اآلية هِ  هذيفيعين  -يهفِ  نتَ أَ ي ذِ الَّ -يعين الكوفة يف العراق-كدِ لَ ب َ  هل  ول أَ ق  ا ي َ مَ  :؟اإلمام ماذا قال له
ي مان فِ يَ اإلِ  رَّ قَ ت َ سْ ا اَ مَ  رُّ قَ ت َ سْ م   الوا ب  ذَ كَ   :الَ قَ ف َ  ،يَ ق ول ون م ْستَ َقرٌّ فِي الرَّحم وم ْسَتودٌَع ِفي الصُّْلب :ق لت  

الزبري  -منه  ير مِّ بَ لزُّ ا انَ د كَ قَ وَ مَّ ي سَلب ه  زََمانَا  ث   ْيَماناإلِ  ع  ودَ تَ سْ ي  ي الَّذِ ع ودَ تَ سْ م   وال ، أبَدانه  مِ   ي نزع  اَل ه فَ لبِ قَ 
 !اناً مستودعاً كان إميانه إمي

َفم ْستَ َقرٌّ } :سَأل َعن َقوِل اهلِل عزَّ َوَجلَّ َوه و ي   اهلل بدِ ا عَ بَ أَ  عت  مِ سَ  :الَ قَ  ،سعيد ابن أبي الصبٌ

 -نهمِ  ع  نزَ ي  ان ث مَّ يمَ ع اإلِ ودَ تَ سْ ون م  ك  د يَ قَ لب وَ صُّ ي الع فِ ودَ ستَ م  م وَ حِ ي الرَّ فِ  رَّ قَ ت َ سْ م   :الَ قَ  ،{َوم ْستَ ْودَعٌ 

اآلية معناها هو  أنكر أن   لكن  اإلمام ،أنكرُه اإلمام الباقر هو هذا املعىن صحيح ال ذي قال املعىن اإلماميعين 
لآلية أكثر  نت كيف أن  وبي   ،الوائليالش يخ  ما ذكرهُ أشرت إليه فيال ذي قبل قليل يف املثال  كما مر    ،هذا املعىن
تَّى حَ اهلل  ول  س  رَ  ضَ بِ ق   ينَ حِ  وَلَقد َمَشى الزُّبَير  ِفي َضوِء اإِلْيَماِن ون ورِه : وجهنيبني   هنا اإلمامو  ،من وجه

 -لمَ ي الجَ يَّا  فِ لِ عَ  بَ ارَ حَ ه وَ يفَ سَ  طَ رَ ت َ خْ ك اِ لِ ذَ  عدَ ن بَ كِ لَ وَ  ،ا  يَّ لِ  عَ لَّ إِ  ع  ايِ بَ ن    ول َل ق  و ي َ ه  يف وَ السَّ ى بِ شَ مَ 
اناً إميم اَّنُ حاب البطائين كان إمي البطائين وأصثنا عن أن  دِّ حتُ  الرِّواياتو  ،عليهه وسالمُ  اللِ  وغ د ر بعلي  صلواتُ 
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ثنا دِّ حتُ الرِّوايات و  ،األِئم ةيق ًا رجعت عن طر ات بارزة جد  يخصَّناذج لشاألِئم ة ن يف تأريخ و وكثري  !عاً مستود
 !ودعاً اناً مستكان إميم  هُ نـ  اإمي بأن  

 ان  يمَ اإلِ  رَّ قَ ت َ سْ م   ال :الَ قَ   {دَعٌ ْستَ وْ َفم ْستَ َقرٌّ َوم  } :َسألت ه َعن َقوِل اهلل ،اِظمالكَ عن إمامنا 

ظة من  حلأيِّ  يف من اإلنسان  يؤخذُ  ،نس انن اإلِ مِ  بُ ل  سْ يُ أي  ،إمياٌن ُمعار-ارعَ م   الع ودَ تَ سْ م   الت وَ ابِ الثَّ 
 .حظاتالل  

 -{ يَ ْفَقه ونَ صَّْلَنا اآليَاِت ِلَقْوم  ْد فَ قَ  دَعٌ ْستَ وْ  َوم  َواِحَدة  َفم ْستَ َقرٌّ َوه َو الَِّذَي أَنَشَأك م مِّن ن َّْفس  }

والعرتة وعدم اخلروج عن  ك بالكتابِ سُّ مالت ئيةهراز  املنهجية ال ألن   !الز هر ائِي ة املنهجيةُ  قر  تمن لوازم اإلميان املس
يت ال  ئنية فتلك البطا لط ريقةُ اأم ا  ، ما شئتربِّ األساسني ع  عن هذين  ،عن هذين األصلني ،هذين العمودين
 .نهب مِ سل  ار يُ عإىل إميان مُ  انهُ إمي لو  ىل اخلروج من دائرة اإلميان فيتحتقود اإلنسان إ

يعين هناك -كائِ قَ لِ  ونَ د   ه  لَ  لَ جَ  أَ ا  َل انَ يمَ إِ  كَ ل  أَ سْ ي أَ نِّ إِ  مَّ ه  اللَّ ) مايل:أيب محزة الثُّ  حنن نقرأ يف دعاءِ 
اللَّه مَّ ِإنِّي َأْسأَل َك ِإيَمانَا  َل َأَجَل  :أنت هنا يف الدُّعاء تدعو ،هلا مواعيد ُمعارةو أنواع من اإلميان هلا أج ل 

ي نِ يتَ يَ حْ ا أَ مَ  يينحِ أَ  اللَّه مَّ ِإنِّي َأْسأَل َك ِإيَمانَا  َل َأَجَل َله  د وَن ِلَقاِئك-ابتالث   هذا من اإلميان املستقر  و -َله  
ي نِ يتَ فَّ وَ ا ت َ ي إذَ نِ وفَّ َوتَ -ياتهان يف ح  سنب من اإلسل  يُ  اإلميان ميكن أنْ  ألن   ايتي  مينِّ يف ح   يعين ال تسلبهُ -يهلَ عَ 
-ومُيكن أْن ُيسلب عند الب عث-ينِ ثْ عَ ب ْ اَ َعَليه وَ ِني إَذا تَ َوفَّيَتِني َوَتوفَّ -الوفاة ندب عِ سل  يُ  وميكن أنْ -يهلَ عَ 

أهل البيت  وأدعيةُ الرِّوايات هذه املضامني وردت يف  ، ال معىن هلذه الكلماتوإال  -يهلَ ي عَ نِ تَ ثْ عَ ا ب َ إذَ َواَبْ َعْثِني 
َأِحيني َما  اللَّه مَّ ِإنِّي َأْسأَل َك ِإيَمانَا  َل َأَجَل َله  د وَن ِلَقاِئك :هذا قانون واضح ،احلقيقةهي نصوص املعارف 

َواَبْ َعْثِني إَذا بَ َعْثَتِني  ِني إَذا تَ َوفَّيَتِني َعَليهَوَتوفَّ -عند الوفاةأن ُيسل ب ألن ُه مُيكن -ِنيَوَتوفَّ  َليهَأْحَييَتِني عَ 
 ،ر كثريينبو جال تدخل يف قتنة الد  فِ  بأن   تقولالرِّوايات و  ،وظيفته ان القبور هي هذهرومان فت  -(َعَليه

 ،ورب  الق   لِ هْ ى أَ لَ عَ  ورَ ر  ل السُّ خِ دْ أَ  مَّ ه  اللَّ )-إمام زماننا رو الفرحة تدخل إىل القبور بظه نا بأن  ثُ دِّ حتُ الرِّوايات و 
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 رو السرور بظهإنّه  ؟بوريدخل على أهل الق سرور   هذا الدعاء أيُّ -(ورر  ور السُّ ب  الق   هلِ أَ  ىلَ ل عَ خِ دْ أَ  مَّ ه  اللَّ 
 .اّتميف كلمو ثونا يف رواياّتم هكذا هم حد   ،ه عليهوسالمُ  اللِ  إمام زماننا صلواتُ 

ر يِّ غَ  ت   َل ي وَ مِ سْ ل اِ دِّ بَ  ت   َل  مَّ ه  اللَّ ) :عبان من مجلة األدعيةصف من ش  وأعمال النِّ  يف أدعيةِ  أنت تقرأ
ال  أنْ   جسميغريِّ ال تُ و  !قياءاألش عداء إىل قائمةسي من قائمة السُّ خيرج إِ  أنْ  ،سيال تُبدِّل إِ -(يمِ سْ جِ 

 !مينّ هرة احلمار اجلبصو ر ش   أحأنْ  !؟أليس الرِّوايات هكذا تقول  واخلنازير!أحشر بصورة حتسن عندها القردةُ 
أْن  ،قةلقة الس ابم يف احلالكال مر  علينا هذا !ممحري جهن   ،مة أصوات احلمريياأنكر األصوات يف يوم القو 

 -حُيشر يفكحلمارية  ا ريقةِ الط  ذه الدنيا ميشي على من كان يف ه !بصورة احلمار اجلهنميحُيشر اإلنسان 

أي شيء يكون عليه -{ه  َخْيرا  يَ رَ  رَّة  اَل ذَ َفَمن يَ ْعَمْل ِمثْ قَ }-ورة احلمارية اجلهنميةبالصُّ  حُيشرُ  ،حيشر محاراً 

تلك  ،يراخلناز و  قردةُ ندها الع سنُ حتاحلمارية سيأيت محاراً على صور   من كان على الطريقةِ  ،اإلنسان يراه هناك
 المُ الك ثت ومر  كذا حد  يات هاالرو  ،هراء هناكة الز  ل  تـ  قـ   ،ور صور محري جهنمأقبح الصُّ  ،ري جهنمهي مح

 .؟!.إىل قائمة األشقياء عداءائمة السُّ قسي من إنقل تال -(ْسِمي َوَل ت  َغيِّر ِجْسِمياللَّه مَّ َل ت  َبدِّل إِ ) -علينا

، ثة والعشرينالِ ويف ليلة القدر يف دعاء الليلة الث   يف شهر رمضان خصوصًا الليايل األخرية أنت ليلياً 
أْن -(اءدَ عَ ي السُّ ة فِ يلَ لَّ ه الذِ ي هَ ي فِ مِ سْ ل إِ عَ جْ تَ  د وأنْ مَّ حَ م   وآلِ  د  مَّ حَ ى م  لَ ي عَ لِّ صَ ت   ك أنْ َأْسأَل  ) تقرأ:

اللَّه مَّ ِإنِّي َأْسأَل َك ِإيَمانَا  َل َأَجَل لَه  ) :سي من هذه القائمةرج إختُ ال و سي ل إِ بدِّ ال تُ  ،سي يف السُّعداءجتعل إِ 
اإلميان  قانون-(َواَبْ َعْثِني إَذا بَ َعْثَتِني َعَليه ِني إَذا تَ َوفَّيَتِني َعَليهَوَتوفَّ  َأِحيني َما َأْحَييَتِني َعَليه د وَن ِلَقاِئك

 ،اريدخل إىل الن  ما من شيعي   اليت تقول بأن هُ  هذه الرِّوايات ،من اإلنسان اإلميانب سل  يُ  ،املستقر  واملستودع
ال يدخل إىل ال ذي شيعيًا هو هذا  من حُيشرُ  !ر شيعياً ش  حيُ  ال ذي ،يا شيعة أهل البيت ،من حُيشر شيعياً أي 
وال  ،رجل واحدوال نكم ار مِ ال يدخل الن   مون واللِ يُقسِ األِئم ة و  تقول ما من شيعي  ال يت الرِّوايات  !مجهن  

 هم ؟من هؤالء ال ذين حُيشرون شيعة يف ي وم القيامة !ين حُيشرون شيعة يف يوم القيامةذلل   ؟ملن ،واحد
يقولون  ،ونري  خيُ  :تقولالرِّوايات  ،ال حُيشرون شيعةفان املستودع أصحاب اإلميأّما  ،اإلميان املستقر   أصحابُ 

 ِمل ة تُريد أْن يُقال له على إيِّ  ،عند البعثحّت  ر يف حلظة الوفاة أو حُتش   نْ ريد أة تُ ل  مِ  على أيِّ خرت إِ  ،له
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م أل ؟ملاذا ،اّتميحب منهم اإلميان يف يسلال ذين ا أم   ،حُتشر ومن )نون القاهذا هو  ،ا لزموا أهل البيتم  َّن 
 .(ل ز منا لزمناه

 -قندي وال  طائينلب   مع اثُ كالم يونس ابن عبد الرمحن وهو يتحد    يوم أمس يفالرِّواية مرت علينا 
 -عدَ لبِ رت اهَ ا ظَ إذَ  :ادقونو الص  ماذا قال-واال  قَ م ه  ن َّ أَ الم م السَّ يهِ لَ ين عَ قِ ادِ ن الصَّ ا عَ ينَ وِ ا ر  نَّ ما إِ ه  لَ  لت  ق  ف َ 

إَذا -ةينلدياؤس سة املاخل دوخصوصاً إذا ظهرت -إذا ظهرت البدع-لبيتأهل افات ال  خُم  هي  -البدع ما هي
ك  يتمس  مل   هألن   ،لع  فْ  يـ  مل   إنْ -انمَ يْ اإلِ  ور  ن   بَ لِ س  ل عَ فْ م ي َ لَ  إنْ فَ  فَ َعَلى الَعاِلم أْن ي ْظِهَر ِعْلَمه َظَهرت الِبدَع

 يريد ة  ل  مِ  يِّ شر على أحيُ و  ،ذ منهيتحّول إميانه إىل إميان ُمعار فيؤخ ،ُيسلب منه نور اإلميانف ،بأهل البيت
 .فلُيحشر

أو أن   ،هاى غري لومُيسي ع نار من أم ريعة  صبح على شجل يُ الر   ن زمان الغيبة أن  نا ع  ثُ دِّ حتُ الرِّوايات أليس 
لوقت كن ين أرى الحاديث ن األمأت جمموعة أنا هيّ  !؟الر ُجل مُيسي على شريعة  من أمرنا وُيصبح على غريها

 . واملستودعملستقر  اإلميان ال احلديث أكثر يف موضوع فصِّ  أريد أنْ كنت أُ   ،لذا أكتفي هبذاجيري سريعاً 

 !البدالست هناك قانونو  

اآلية  شكل سريعب !محيصوهناك قوانني الغربلة والت ،صريحو قرآّن واضح  نال قانو دبن االستوقانو 

تداد ر م معىن االِ تقد  و -ِديِنهِ  ِمنك ْم َعن ْرَتدَّ ن ي َ آَمن وْا مَ  يَا أَي َُّها الَِّذينَ } -الرابعة واخلمسون من سورة املائدة

 :الن اصبني ؤالء الفقهاءتمسُّك هبلاهو  نأحد معاّن ااِلرتداد عن الديو  ،كّل هذه املعاّن ال يت مر ت،ين عن الدِّ 
ِحبُّونَه  َأِذلَّة  َعَلى اْلم ْؤِمِنيَن ِبَقْوم  ي ِحب ُّه ْم َوي   ْأِتي الّله  ْوَف يَ َفسَ  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمن وْا َمن يَ ْرَتدَّ ِمنك ْم َعن ِديِنهِ )

ي  ْؤتِيِه َمن َيَشاء  َوالّله   ِئم  َذِلَك َفْضل  الّلهِ آلَن َلْوَمَة َخاف و  يَ َأِعزَّة  َعَلى اْلَكاِفرِيَن ي َجاِهد وَن ِفي َسِبيِل الّلِه َولَ 
 آَمن وْا ه  َوَرس ول ه  َوالَِّذينَ يُّك م  اللّ لِ ِإنََّما وَ ) :؟ هذه اآليةتأيت بعدها مباشرةال يت آلية اما هي أتعلم - َعِليمٌ َواِسعٌ 

 ةور هذا يف س ،عملية االرتداد هذه هناك ترابط يفف -(نَ ع و الَِّذيَن ي ِقيم وَن الصَّاَلَة َوي  ْؤت وَن الزََّكاَة َوه ْم رَاكِ 
 .املائدة
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اقَ ْلت ْم ِإَلى ْا ِفي َسِبيِل الّلِه اثَّ ك م  انِفر و يَل لَ ا قِ أَي َُّها الَِّذيَن آَمن وْا َما َلك ْم ِإذَ  ايَ ) :يف سورة التوبةو 

نْ َيا ِمَن اآلِخَرِة َفَما مَ  ِإلَّ تَنِفر وْا  *  قَِليلٌ نْ َيا ِفي اآلِخَرِة ِإلَّ َحَياِة الدُّ ع  الْ َتا اَلْرِض َأَرِضيت م بِاْلَحَياِة الدُّ

رَك ْم ي  عَ  ْبك ْم َعَذابا  أَلِيما  َوَيْسَتْبِدْل قَ ْوما  َغي ْ  .(ء  َقِديرٌ ّله  َعَلى ك لِّ َشيْ  َوالوه  َشْيئا  َتض رُّ  لَ وَ ذِّ

ِه نِفق وا ِفي َسِبيِل اللَّ َعْوَن لِت  ء ت دْ ؤ َل هَ َهاأَنت ْم ) :امنة والثالثوناآلية الث   ،دم  إذا نذهب إىل سورة ُم  و 
َوِإن تَ تَ َولَّْوا َيْسَتْبِدْل قَ ْوما   يُّ َوأَنت م  اْلف َقَراءلَّه  اْلَغنِ  َوالِسهِ ن يَ ْبَخل  َوَمن يَ ْبَخْل فَِإنََّما يَ ْبَخل  َعن ن َّفْ َفِمنك م مَّ 

رَك ْم ث مَّ َل َيك ون وا َأْمثَاَلك مْ   .(َغي ْ

 املستقر  إلميان سألة اَّبرتبطة والتمحيص م نني الغربلةاو وكذلك ق ،مرتبط هبذه القضية دالبتقانون االسف
 يعيش يفو  !مهبس ك متي ال ذيف.؟! (.هانزما ل  منزِ ن ل  م  ) :وهذه القضية مرتبطة هبذا القانون !واملستودع
 ،الزمة هلمابت بسبب املوث تقرّ ميان مسسيتحول إىل إف ،عاراً إميانُه يف البداية إميانًا مُ  لو كانحّت   !أجوائهم

 .؟!.قلباً ووجداناً و عقاًل بسبب العيش معهم و  ،ملالزمة حلديثهمبسبب او 

ما و  !؟..يطاّنلش  ااملنطق اّن و محما هو الفارق بني املنطق الر  وتبنّي  ،ن  الصورة باتت واضحةأعتقد أ
  !؟..الز هر ائِي ةهو الفارق بني املنهجية البطائنية واملنهجية 

 ،االتهِ ا يف كل حنملز أي  (ا لزمناهمن لزمن) بات واالستقرارمنهجية الث  هي  :ائيةر هالز   املنهجيةُ تعريف 
 !نويملعا هِ لوكيف سُ  !أخالقهِ  يف !رعيةطه لألحكام الش  ابيف استن !رآنيف تفسريه للقُ  !عقيدتهيف  ،أحواله يف كلِّ 

نهم ويذهب عينفصل ال ذي  اأم   ،لزمناه نامزِ من ل   ،يف كلِّ كيانه !يف معلوماته !يف ثقافتهِ  !يف حياته االجتماعية
 وسِط الط ريق ذي حيرُن يفم ا ال  أ ،تقيمراطهم املسمن لزم صِ أي من لزمنا  ،د لزم املزابله ق  يبحث يف املزابل فإن  

 يف مجيع مينِّ  لالقو  ره فقالليهم أمم إمن سل   (:نا لزمناهم  زِ من ل  فالقاعدة هي ) ،ما لزمهم هُ محارًا بشريًا فإن  
ال ذي ال  ،يبلغين عنهم فيما ملو لغين بفيما  ،أعلم فيما الفيما أعلم و  ،فيما أعلنواو وا ما أسرّ يم فاألشياء قوهلُ 

ة هجيّ منهِل البيت، شيعة  أ يالك تف ،يأيت هبا من املخالفني أنْ  أو ،ند نفسهِ من عِ  س منهجيةً يؤسِّ  يريد أنْ 
  !!ةمحاريّ 
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ٌد م  ُم  هم فقط  ..ن اللنطق عياطق كان الن    فإنْ  ناطق  فقد عبده صغى إىلمن أ! وا بني املنطقنيز ميِّ 
أصغى إىل  ومن ،ب د اللع  من أصغى إليهم فقد  ،ن عن اللفقط هم ينطقو  !ينطقون عن اللوآل ُم م د 

 !إبليس د  ب  ينطق عن إبليس فقد ع   إىل ناطق   ،غريهم

  :ا هذين الميزانينذا  ل تنسوا دائما  ضعو إ 

  .أوالً  ،يطاّنالش   واملنطقُ  !محاّنالر   املنطقُ  -
  .ثانياً  ،ةائي  ر هالز   واملنهجيةُ  !البطائنية ةُ املنهجي -

 ،الكتب هبذه املوازين وانُ زِ  ،زِنوا األحاديث ،زِنوا الفضائيات ،زِنوا اخلطباء ،نوا العلماءزِ  ،نوا املراجعزِ 
ا أقوهلُ و  ،ا عن جترية عملية طويلة يف الوسط اإلسالميأقوهلُ و  ،هذا إذا قبلتم نصحييت ،ريخ   لِّ  كُ قون إىلستوفّ ف

 ،هاشتُ ومعنوية عِ  حيةً و ر  اناة  ع  وعن مُ  ا عن جتربة  دينيةأقوهلُ و  ،والعرتة طويلة يف معارف الكتابِ  ية  مل ععن جتربة  
 بة حتقيق  يف كلِّ ر ا عن جتأقوهلُ و  ،ياسية واالجتماعيةتِه السِّ اتيار  كلِّ  مع اجلوِّ اإلسالمي با عن جتربة  أقوهلُ و 

 ،ينية  دِ  عن جتربة   ،طويلة عميقة   عن جتربة   فُ شكت ،شُف عن ذلككي تاديثحوأعتقد أن  أ ،واألذواق املشاربِ 
أن  هذه األحاديث الكثرية والتفاصيل تنبئكم عن هذه التجربة وأنا  أعتقدُ و  ،طويلة ة  يّ حتقيق ،عملية   ،لمية  عِ 

ا نو زِ  !لماءنوا العُ زِ  !نوا الفقهاءزِ  !نوا املراجعزِ  !ذه املوازينهبنوا األمور زِ  ،ةبأنقل لكم خالصة هذه التجر 
ال ال يت ال شأن يل باألمور  ،مبدينك ترتبطُ ال يت  زِنوا األمور كل ها !زِنوا ُزعماء اجملتمع !نوا القادةزِ  !األحزاب

أنُتم الحظُتم ذلك  ،عنديمن وهذه املوازين ما هي  ،بدينكم زنوه هبذه املوازين ما يرتبطُ  ،عالقة هلا بالدين
ال  ينإن   ،بني أيديكم احلقائق والوثاق احملسوسة وسعُتم وإن ين يف كلِّ حلقة  من حلقاِت هذا الربنامج أضعُ 

ين لن إن   ،وسرتافقوّن رافقتموّن ،نون واالحتماالتعن الظُّ  أحتد ثُ وال  ،ياتسِ التخمينات واحلد  ن ع أحتد ثُ 
وب أضع بني أيديكم املقروء واملكت ،ةاحلسي  بالوثائق واحلقائق والدقائق هو  حديثي !اتثكم عن احلدسيّ أحدِّ 

واملكتوب واملسموع منها  ياء املقروءهذه األش وكلُّ  ،تاالمينات واحتمختوال آتيكم ب ،واملسموع واملرئي
ِق من ئاآتيكم باحلق ،من املصادر األصول !همِّ من ض رع أُ  آتيكم باللبِ  !همِّ ند أُ ه من عِ واملرئي كلُّه آتيكم بِ 

حال  سوف  وعلى أيِّ  ،وليس مهمًا من أكون ،ًا من أناليس مهمّ  ،األمر راجٌع إليكمو  ،ها األصليةمنابع
 ،عائليت وأسريت ًة على أحد وال حّت  علىج  حُ  ستُ ل   :ر هذه الكلمةكرِّ دائمًا أُ وأنا  ،احلقائقكم م  أما ،أكون
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لست  !عليكم بنفسها ةً ج  ستكون حُ  واحلقائق إذا كانت ثابتة ،أنا أنقل احلقائق لكم ،على أحد ةً ج  لست حُ 
 ةً ج  أكون حُ  ريد أنْ وال أُ  ،سابقًا وال اليوم وال الحقاً  على أحد ة  ج  ال أنا حِبُ  ،ًة عليكمج  لست حُ  ،احُلج ةأنا 

ا أنقلُ  ،دعلى أح  ةً ج  ها بنفسها ستكون حُ فسِ ث عن ن  دِّ حتُ  ق إذا كانت قادرة أنْ ئااحلق ،لكم احلقائق إَّن 
ال أنا ال ذي  ،،نفسهاها يف ت  يم  ل قِ مِ ق حت  احلقائِ  د أن  م  وآل ُم   د  م   مدرسة ُم  مُت يفين هكذا تعل  ألن   !عليكم

يكم وجتدون القيمة يف حني أضع احلقائق بني أيد !حلقيقة هي ال يت ُتكسبين قيمةً بل ا !ب احلقيقة قيمةً كسِ أُ 
 ،موا دائمًا احرتام عقولكمتعل   ،ثتكم باحلقائقحد  بل ثتكم باهلراء ين ما حد  ألن   ،عندكم يتنفسها ترتفُع قيم

يف تذهب  احلقائق فإن  أقدام  اإلنسانِ  مإذا مل حُترت   !حني الحُترتم قاسيةٌ  احلقائقُ و  !حلقائقموا دائماً احرتام اوتعل  
 !واحلقائق حتمل قيمتها يف نفسها !احرتموا احلقائق !مًا إذا مل حُترت  جد   قاسيةٌ  احلقائقُ  !ق ميينًا ومشاالً املزال

 ،ن ين ال أنطُق عن آِل ُم م دوإ ،وجد أحد ينطق عينوال ي ،قًا عن أحدط ناعليكم ولستُ احُلج ة احلقائق هي 
 ين ال أمثل إال  إن   ،من اجلهات جهة   عن أيِّ  وال أنطقُ إن ين ال أنطُق عن آِل ُم م د وال أنطُق عن الشِّيعِة 

أنقل لكم ما  !دم  د  وآل ُم  م  اء عن ُم  ا ج  ين أنطُق بني أيديكم َّبِ لكن   ،فسي فقط وفقطعن ن أنا ناطقٌ  ،نفسي
وال  ،مين لست ناطقًا عنها لكن  ذنعم أنا أنطق هب !هم القدسيةاهُ ف  بِه شِ ت اض  ما ف   !دم  ٌد وآل ُم  م  ه ُم  طق بِ ن  

ال  ،حدعين أ وال ينطقُ  ، عن نفسي فقطإال   ين ال أنطقُ إن   ،وال حّت  عن أسريت الص غرية ،ناطقًا عن أحد
َّبا هي حقائق بعيدًا عين وعن  وتعاملوا مع هذه احلقائق ،أن تعوهاالبُد  ال يت  ةُ قهذه هي احلقي ،لين أحدميثّ 

رجون ااًل وستخينًا ومِش نمية مي  ستأخذكم مزالق الص  فالط ريقة مل تفعلوا وتسلكوا هبذه  إنْ ن كم أل ،أيِّ أحد  آخر
ا لأخرى  وتقعون يف حفرة   من حفرة   كما بُلوا    وبوباء  َّبرض  وما بُلي الش يعُة ببالء  و  ،وأسوأكون أسوأ وأسوأ تُرَّب 
أنُتم  ،عود أقوهلا لكم أنتمأو ين أعود وأعود لكن   !ماَّنِ ة القاتلة ال يت حالت فيما بينهم وبني إمام زمنمي  هبذه الص  

موا من اآلن  م تعل  مدراسنا أنت تنا أو يفان هم يف حوزاتنا العلمية أو يف جامعم   ،أبنائي وبنايت يف سنّ  ال ذين  
محاّن ن بني املنطق الر  و قوتفر  كيف ت زِنون    ،عينكم على ذلكواحبثوا عن الوسائل ال يت تُ  ،زنون األموركيف ت  

ات روها مر  وا ساع هذه احللقات كرِّ كرر    -ائيةر هالز   ية واملنهجيةِ نئالبطا قون بني املنهجيةِ وكيف تفرِّ  ،يطاّنوالش  
نون زِ مون كيف ت  الكثري من احلقائق وستتعل   ستكتشفون ، إىل آخر حلقةىلو من احللقة األ ،ومر ات اتومر  

 اللِ  فكرهم صلواتُ هو لفكر اهذا  ألن  بل  ،مج أو أطرح هذا الفكرانهذا الرب م قدِّ ين أنا ال ذي أُ ال ألن   ،األمور
أو  أو تقصري   ان فيه من نقص أو قصور  وما كسن  يعود إليهم ما كان فيه من حُ  ،ه عليهم أمجعنيوسالمُ 
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فتلك هي  ،حظي ونصييبهو من العثرات فهذا هو مين وهذا  أو عثرة   أو نسيان   أو خطأ   أو غفلة   شتباه  اِ 
ها  طبيعيت البشريةُ  ال يت  تلك هي احلقيقةُ  ،بح يلسن هلم والقُ فاحلُ  ،ج منهاأخرُ  أو أنْ ال يت ال أستطيع أْن أغريِّ

 .ه عليهم أمجعنيوسالمُ  اللِ  أمري إليهم صلواتُ  تُ مل  لذلك س ،معها دائماً أعيُش 

 مت  لَّ سَ يك وَ لَ ي إِ جهِ وَ  هت  جَّ وَ  ..ءايولِ الَ  ه  جَّ و تَ ي َ ه يلَ إِ ي ه اهلل الَّذِ جَ ا وَ ما  يَ اَل سَ  ..ة اهلليَّ قِ ا بَ ما  يَ اَل سَ وَ 
 ..ة اهلليَّ قِ ا بَ يك يَ لَ ي إِ مرِ أَ 

 من كثرياً   تركتُ  نت واللِ  كإنْ  و وإّنِّ  وطال بنا الوقت وأعتذر من اإلطالة الوقتمتام حديثنا مع متام 
 مباشر نفس ث  ملوعد با نفسُ  ألقاكم غداً  ،كثريًا من املطالب لكن  الوقت ال يكفيكثريًا    تركتُ  ،احلديث

 .زي املمي  الشيع تو الص  و قائق قناة احل ،القمر الفضائية ،ةاشونفس الش   ،اطقالن   الربنامج الكتابُ 

 ..رمَ اية القَ عَ م في رِ ك  أترك  

ى لَ ا عَ ينَ عِ ابِ م تِ ا وَ ينَ دِ اهِ م شَ  وهِ ج  و  ا وَ نَ وهِ جَ و   نْ عَ  ربَ ف الكَ شِ ين اِكْ الح 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 ْ الِ 

 ... ل ْطفا  يا َقَمر.َساَلما  يَا َقَمر

 ... في أماِن اهلل.أسألكم الدعاء جميعا  
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