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 َوَجَد َمنْ  يْ الَّذِ َما َوَجَدك وَ  َذا فَ َقَد َمنْ . َما.بَِقيَّة اهلل ..َياءيِه يَ َتوجَُّه اأَلْولِ ِإل يْ الَّذِ  ك يَا َوْجه اهللَساَلٌم َعَليْ 
 !؟فَ َقَدك

 . .بَ َناِتيْ  أَبْ َناِئيْ  يْ َواتِ َأخَ  يْ َوتِ ُكم ِإخْ َساَلٌم َعليْ 

 

مس أَ  يومِ   حلقةِ يف (،و والُغالةالغُلُ ) اضيةم يف احللقاِت املتقد  مُ ـنوان الالعُ  حتتَ  لُ تواصَ ال زاَل احلديُث يَ 
بها تَ تبًا كَ كُ   م أوت لَُ تبًا أرمخت كُ ليسو م هُ بهم تُ كُ   ،اخلاصمة ةِ العلويم  ائفةِ الطم  بِ تُ ا جاء يف كُ ج ِمم اذِ أخذُت نَ 

ا كُ  ،اآلخرون عنهم وقد  ،تبة  رُ  و  لُ  ومن عُ ن تقديس  م اههمجتون تقدِ عوما ي متِ قادَ م و م ورموزهِ هِ يوخِ تُب شُ إَّنم
 .احللقة ذهِ يثي يف هدِ حَ  لُ واصِ أُ  ُثم  ٌة أتناولاوبقيت بقيم  ،هات يف حلقِة يوم أمسمرم احلديُث يف هذه الِ 

أنم مر و ق باخلَ تعلم ي أمس فيما يومِ  املتبقية من كالمهم ذكرُت يف حلقةِ  ةِ أذهب إىل هذه البقيم  قبل أن  
ُس عند املقدم  تابُ الكِ  !ستاب املقدم ذلك قد ورد يف الكِ  إنم  :لتُ وقُ  ،ت عنهثَ دم تُه وحتَ خرى قد ذمم يانات الُ الد  
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فاضلة من بريوت تطلُب تعيني هذه املوارد يف  جامعية   ين من أستاذة  دَ رَ سؤاٌل وَ هنا  ،صارىاليهود وعند النم 
 .دمي والديدطريه القَ شَ بَ  ُس بني يدي  املقدم  الكتابُ  هو وها ،سالكتاب املقدم 

 ،لمثال بني يدي  افر سِ و ذا هه ،دميهد القَ سفاِر العَ ن أَ و مِ وهُ  ،فر المثالبُت إىل سِ هَ إذا ما ذَ 
 ئُ ز ا تستهأَّن  أي -ئةٌ هزِ تَ سْ مُ  رُ مْ الخَ -يف بداية اإلصحاح العشرين يأيت هذا الكالم ،العشرون اإلصحاحُ 

ا بقيت يف قطعًا هذه بقايا ِمم -ميْ كِ حَ بِ  سَ يْ لَ ا ف َ همَ بِ  حُ رنَّ تَ ي َ  نْ مَ اٌج وَ جَّ عَ  رُ كِ سْ مُ  ال ،ةٌ ئَ هزِ تَ سْ مُ  رُ مْ خَ ال-اهببشار 
الفقرة  ،ميهد القدب العفر المثال من كتال اإلصحاح من سِ يف اإلصحاح العشرين يف أوم  ،تبهذه الكُ 

 .ِكْيمُح ِبهَما فَ َلْيَس ِبحَ َمْن يَ َترنَّ وَ جَّاٌج  عَ ال ُمْسِكرُ  ،ُمْسَتهزَِئةٌ  الَخْمرُ -ما شئت م  سَ  ،اآلية الوىل ،الوىل

 ،زعوِ ٌن مُ اسَ نْ رِح إِ فَ ال ب  حِ مُ -رةابعة بعد العاشقرة السم الفِ  ،إذا نذهب إىل اإلصحاح احلادي والعشرينو 
 .يْ غنِ تَ سْ  ال يَ هنِ والد   مرِ الخَ  ب  حِ مُ 

 نَ يْ ن ب َ كُ ال تَ -رينرة العشقلفِ ايف  ،فر المثالالث والعشرين أيضًا من سِ إذا ذهبنا إىل اإلصحاح الثم و 
ا أعتقد و لعبارات واضحة ا-انرَ قِ تَ فْ ف ي َ سرِ مُ  لم ألنَّ الس كير واهُ ادَ سَ جْ فين أَ تلِ مُ  ال نَ يْ مر ب َ ي الخَ يبِ ر  شِ   الأَّن 

 .نكير وال ُمسِرف يَ ْفَتِقَراألنَّ الس   اَدُهمْجسَ أَ ال َتُكن بَ ْيَن ِشر يِبي الَخمر بَ ْيَن ال ُمتِلفين -حتتاج إىل شرح

ن مَ لِ  ،يلُ ن الوَ مَ لِ : ابعده اسعة والعشرين وماقرة التم الث والعشرين من الفِ يف نفس اإلصحاح الثم 
ن يذِ لَّ لِ  ،ينْ نَ ي ْ العَ  رارُ هَ مِ زْ ن إِ مَ لِ  ،ببَ  سَ البِ  حُ و ر ن الجمَ لِ  ،ربُ ن الكَ مَ لِ  ،ماتُ اصَ خَ مُ  ن المَ لِ  ،اوةُ قَ الشَّ 
 رُ ُتظهِ  نَ يْ حِ  تْ رَّ مَ حْ ا اِ ذَ إِ  رِ مْ ر إلى الخَ ظُ نْ ت َ  ال ،جو زُ مْ مَ  راب الب الشَّ لَ طَ  يْ دخلون فِ يَ  نَ يْ الَّذِ ر مْ ون الخَ نُ دمِ يُ 
ران ظُ اَك تَ نْ نَ َعي ْ  ،وانعُ ف ْ األكَ   غُ لدَ تَ وَ ة يَّ الحَ كَ   عُ لسَ تَ  اآلخرِ  يْ ًة فِ قَ رِ قْ رَ ت مُ اغَ سَ وَ  أسِ الكَ  يْ ا فِ هَ باب َ حِ 

  ونُ كُ تَ وَ  ةويَ تَ ٍر ُملْ و أمُ ُق بِ نطِ يَ لُبك قْ ران اأَلجَنِبيَّات وَ َعيناَك تَنظُ -من آثار شرب اخلمرهذا -اأَلجَنِبيَّاتْ 
 مْ  لَ وَ  يْ نِ و ؤُ كَ د لَ ع لقَ جَّ وَ ت َ أَ  مْ  لَ وَ  يْ ونِ بُ رَ ل ضَ و قُ ة ي َ يَ ارِ سَ  أسِ ى رَ لَ  عَ عٍ جِ طَ ضمُ حر أو كَ لب البَ قَ  يْ ٍع فِ جِ طَ مضْ كَ 
هذا ما جاء  ،نامدإشارة إىل اإل-عدا بَ بهَ لُ عوُد َأطْ أَ  ظقِ يْ ت َ ى َأسْ تَ مَ -إشارة إىل فقدان العقِل واإلحساس-فعرِ أَ 

 .فر المثالهد القدمي يف سِ يف العَ 
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: زكريا ديثِ حاشرة من د العَ  بعلثةُ الثم ا قرةُ الفِ  ،لوم وقا ويف اإلصحاح الا يف العهد الديد يف إجنيل لُ أمم 
يت الم هي  ،أليصابات-اتابَ يصَ لك أَ أتُ رَ مْ اِ وَ  ،تعَ د ُسمِ ك قَ تَ بلِ ا ألنَّ طَ يَّ رِ كَ ا َز ف يَ خَ الك ال تَ مَ  ال هُ ال لَ قَ ف َ 
ص صو ة ويف الن  بيالعر  صوص الن  يفوردت الميت التسمية هي هذه و  ،أليزابيثسمى اآلن بنفس التسمية املعروفة تُ 

ىي يف حي سمُ هو احنما يف الناجيل يو  ،وهو حيىي-انَّ وحَ يُ  يهِ م  سَ تُ ًا وَ نَ ب ْ  اِ كَ لَ  دُ لِ تَ سَ َوِاْمَرأُتك أَليَصابَات -القدمية
اً رَ َخمْ ب وَ ام الرَّ مَ ًا أَ مَ يْ ظِ عَ  ونُ كُ يَ  ألنَّهُ  والدتهِ بِ  ونحُ رَ فْ ي َ ون سَ رُ ي ْ ثِ كَ اج وَ هَ تِ ابْ وَ  حٌ رْ ف َ  كَ لَ  ونُ كُ يَ وَ -رآنالقُ 
ُه َيُكون َعِظْيَماً ألنَّ -اليوحنم  ا املدحاء هذجمدوحًا َلَما  سكرِ مُ ـوال رب اخلمرِ لو كان شُ -برَ ًا ال َيشْ ِكرَ ُمسْ وَ 

وح ر  ال نْ مِ  لئُ تَ مْ يَ  هِ م  أُ  نِ طْ بَ  نْ مِ وَ ْشَرب يَ ال  َوَخْمَرًا َوُمْسِكَراً -فة من صفات هذه العظمةل صِ وأوم -َأَمام الرَّب
 الرممزُ هو إيليما هذا -قُ وَّتهِ ا وَ يَّ لِ يْ وح إِ رُ بِ  هُ مَ امَ م أَ دَّ قَ ت َ ي َ م وَ هِ هِ لَ ب إِ الرَّ يل إلى ائِ رَ سْ إِ  يْ نِ بَ  نْ ين مِ يرِ ثِ  كَ د  رَ ي َ س وَ دُ القُ 

اً نَ اطِ اء بَ يَ بِ نْ األَ  عَ مَ  تُ نْ كُ ) :ددوامل ةميدهم بالقوم المذي و  ،يكون مع النبياءالمذي سة إىل ذلك دم قيف الكتب امل
َويَ تَ َقدَّم َأَماَمُه -اعليهما وآلم صلمى اللُ  (اً نَ لَ عَ  مَّدٍ حَ مُ  عَ مَ ًا وَ رَّ سِ  اءِ يَ بِ نْ األَ  عَ مَ  تُ نْ كُ   ،اً رَ اهِ ظَ  اهللِ  ولِ سُ رَ  عَ مَ وَ 

ألنَُّه َيُكوُن -ناموطن الشماهد هُ -اررَ ب ْ ألَ ر اكْ فِ  ة إلىاصَ لعُ اوَ  اءنَ اء إلى األب ْ وب اآلبَ لُ ق ُ  دَّ رُ ي َ لِ  ِبُروح ِإْيِليَّا َوقُ وَّتهِ 
من  أكبُ هي   فالقضيةُ إالم سة و ب املقدم ت الكُ ايا يفهذه بق-الرَّب َوَخْمَرًا َوُمْسِكَرًا ال َيْشَربَعِظْيَمًا َأَمام 

 .لسة على حالا الوم تب املقدم لو كانت الكُ  ،ذلك

 هذه يفها جودًة آثارُ زالت مو  ال ،اهب كُ نا وال زلنا نتمسم ينُ جاء هبا دِ الميت من املطالب  هناك الكثريُ و 
 :ال واحد وأعود إىل موضوع احللقةمث ،على سبيل املثال ،الكتب

سول ولس الرم الة بُ سر وهي  ،وسس الرسول إىل أهل كورنثبـََعث هِبا بولالميت الوىل  هذه هي الرسالةُ 
عن هو  الكالمُ و  ،قرة اخلامسة وما بعدهامن الفِ  ،شرصحاح احلادي عَ يف اإلِ  ،الوىل إىل أهل كورنثوس

ماذا  ،حبجاهبن سلماتُ مُ ـال كُ ُك املسلمون هبذا المر وتتمسم احلديث حينما يتمسم  عنهُ  ثارُ يُ  المذيجاب احلِ 
ي أو ل  صَ تُ  أةٍ مرَ ا ل  أمَّا كُ وَ -رنثوسو ىل إىل كسول الو من رسالة بولس الرم  ؟جاء يف اإلصحاح احلادي عشر

مَرأٍة ُتَصل ي أو َوأمَّا ُكل  اِ -املسيحية يف الكنيسةِ  القداسةِ مل تتنبأ أي تدخل إىل عا-ىً طَّ غَ مُ  رُ ي ْ ا غَ هَ أسُ رَ وَ  أبَّ نَ ت َ ت َ 
ُر ُمَغطَّىً  يف  وصٌف للعواهرِ  ،احمللوقة-نهيْ عَ ٌد بِ يٌء واحِ شَ  وقةُ لُ حْ المَ ها وَ ا ألنَّ هَ سُ أْ رَ  ينُ شِ تُ ف َ  تَ تَ َنبَّأ َورَأُسَها َغي ْ
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 انَ كَ   نْ إِ وَ  ،اهَ رُ عْ شَ  صَّ قَ لي ُ ى فَ طَّ غَ ت َ ت ال ت َ انَ كَ   نْ إِ  ةُ رأَ مَ الْ  ذْ إِ  ْحُلوقُة َشيٌء واِحٌد ِبَعْينها َوالمَ ألن َّهَ -مانذلك الزم 
أنا ال أقول هذه النصوص هي النصوص الصل  ،هذه بقايا-ىطَّ غَ ت َ لتَ ق فَ ص أو ُتحلَ قَ ت ُ  نْ أَ  رأةِ مَ  الًا بِ حَ يْ بِ قَ 

 :عصمة تقولأهل بيت ال وأحاديثُ  ،واحدة شرُي إىل أنم احلقيقة يف الديانِ ولكن هذه البقايا تُ  ،وهي الكافية
 .ه عليهم أمجعنيوسالمُ  اللِ  صلواتُ الَِئممة و  لي  عَ  نا وبواليةِ بي  نَ  ةِ ث بنبوم عِ  وقد بُ إالم  ئ أو بُِعثب  ما من نيب نُـ 

الميت  ةُ سخهذه الن  و  ،املسيحية ةِ يانلد  يف ا اليهودية وكذاك يانةِ  اآلن يف الد  س املتبّنم هذا هو الكتاب املقدم 
هادوَّنا يف خرة يتفاو ة يسنف سخةٌ وهي نُ  ،صري مِ معروفٌة بني مسيحي  و تداولة نسخٌة مُ هي عليكم منها  تلوتُ 

 ،ديدةعس ترمجات قدم تاب املللك نم فإ ،منها قرأتُ الميت مجة هي من أفضل الّتمجات وهذه الّتم  ،مناسبة زواجهم
هد الديد لعيهود والقدمي للاالعهد  ،س بقسميهاملقدم  الكتابُ جم هبا رِ تُ الميت من أفضل الّتمجات  وهذه

 .وتمن بري  امعيةِ ال ذةِ الستا على سؤال الفاضلةِ  قت يف اإلجابةِ ف  وُ   أكون قد أن  أمتّنم و  ،صارىللنم 

 ة كنتُ املاضي احللقةِ  يف (،ةالالغُ و  ُلوالغُ ) ت عنوانم حتَ ما تقدم ستمرار لِ أعود إىل موضوع احللقة وهو اِ 
بدأ من الزء تو  (لوياث العالّت   سلسلةُ ) :حتت هذا العنوانبعت طُ  تب  كُ   عةو جممقد أخذتكم يف جولة  يف 

 .اين عشرل إىل الزء الثم الوم 

فضل ابن ـمُ فات المؤل   ونه يف جمموعةِ يعد  و  ،من كتبهم أيضاً هو راط الص   وكتابُ  (:راطالص  ) هذا كتابُ 
تبهم يف كُ  مسهُ بطوا اِ ال كما ضَ  ،ل ابن ُعمرفضم مُ ـالهي  الدقيقةُ  سميةُ والتم  ،ونهر كما هم يسم  مَ عَ  ابن ر أومَ عُ 

 ،ير الُعفِ ل ابن ُعمَ فضم مُ ـهو الالصحيح بينما  ،ر اَلَعفيل ابن َعمَ فضم مُ ـالبأن ه العلوي  اثلسلة الّت  يف سِ 
أسئلة هناك  لكن   ،تقو لل راط اختصاراً أقرأ شيئًا من كتاب الص   ريد أن  ال أُ  .يف الكوفة معروفةٌ  فجعفة قبيلةٌ 

حيح بيت الصم لمن حديث أهل ا على بعض   كتبهم يشتملُ من   هذا الكتابُ و  ،عديدة حول هذا الكتاب
وردت الميت لنفس املضامني هو ف فم مُ  ني بشكل  ما فيه من املطالب واملضامِ و  ،من كالمهم ثري  على كَ  ويشتملُ 

ل ابن ُعمر فضم مُ ـتب الكُ   تبهم وهو من جمموعةِ ريف هو اآلخر من كُ الشم  الفتُ و  (،ريفالشم  الفتُ )يف كتاب 
خرى تب الُ خيتلف عن أسلوب الكُ  سلوبهُ أُ  أنم وهي راط فيه ميزة واضحة الص   كتابُ و  ،حبسب ما هم يقولون

هذا الكتاب يبدو و  ،جاءوا من بعدهِ المذين ابن ُنصري أو  بهُ تَ مثاًل ما كَ  ،فت بعد ذلك يف عصور متأخرةل  أُ الميت 
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يب أ ها أتباعُ دس  الميت هذه الحاديث  ،اببها أتباع أيب اخلطم تَ كَ الميت  تب فهو من الكُ  ،قدمياً  كان كتاباً   هُ أنم 
وهناك  ،الَِئممةيتناسب مع عصر  اأسلوهب ،ريفةثية الشم يدعت من كتبنا احلفِ نا ورُ تُ ر منها أئمم ذم حَ الميت اب و اخلطم 

هناك بعض املضامني و  ،عبري ال من جهة املضامنيمن جهة التم الَِئممة ديث الكثري من العبارات تنسجم مع حَ 
الكثري من أيضًا ولكن هناك  ،ه عليهم أمجعنيوسالمُ  اللِ  ديث املعصومني صلواتُ ا جاء يف حمَ موافقة لِ 

 عن معرفتنا احملدودةِ  ثُ نا نتحدم إنم  ،هانعرفُ الميت بيت العصمة  أهلِ  وموازينِ  مع منطقِ  مُ ال تنسجالميت املضامني 
فهذا  ،ب القرونعِ  الش يعةُ تها ولتداالميت  ةِ وفاملعر  تبِ يف الكُ  عن أحاديثهم املعروفة ثُ أحتدم  ينوإنم  ،ةوالقاصر 

 شري إىل أنم تاب تُ الكِ  بالكتاب ويف داخل  احمليطةُ نُ والقرائِ  ،ةمم ئِ يعود إىل زمان الَ  أن ه كتاب قدميالكتاب يبدو 
الحاديث وهي  ،ضاإمامنا الر  و  ،ادقث عنها إمامنا الصم حتدم الميت هذه الحاديث هي ناذج من الحاديث 

  .ابن سعيد وأضراهبم املغريةِ  اب وأتباعُ أيب اخلطم  ها أتباعُ دسم الميت 

  (:ريفالشَّ  الهفتُ )لذا سوف أذهب إلى كتاب  

كتور مصطفى بني يدي حتقيق وتقدمي الد  الميت سخة هذه الن   ،فضملمُ ـأيضًا هم يعدونه من كتب ال
الث الباب الثم  ،60يف صفحة  ،ِمما جاء فيه على سبيل املثال لكم شيئاً  دعوين أقرأُ  ،دار الندلس ،غالب

ج أم كلثوم بنت مر ابن اخلطاب تزوم عُ  ناقل أنم تَ تُـ الميت حلادثة ا ،م يف الباطنوالعشرون يف معرفة تزويج أم كلثو 
 يف كتاب الفتُ  مذكوراً  لكم بعضاً ما جاء ين أقرأُ لكنم  ،بصدد احلديث عن هذه الواقعة لستُ و  ،أمري املؤمنني

زواج ُعمر  يعين القضيمة قضية-قابيل وهابيل َذلك لأو  كان سببُ   :المعليه السَّ  ادقُ قال الصَّ : ريفالشم 
ة تتبّن نظرية أو فكرة الكوار صرييم عقيدة الن   باعتبار أنم  ،بني قابيل وهابيلمبا دار  من أم كلثوم مرتبط

ليه عَ  قال الصَّادقُ - أقرأ ما جاء يف هذا الكتابجمل بعد أن  مُ ـوسآيت إىل شرح عقيدتم بال ،والدوار
وزافر -افروكان قابيل زَ منين المؤُ  هابيل يومئٍذ أميرَ كان فقد   ،قابيل وهابيل َذلك بُب أوَّلان سَ كَ   :المالسَّ 

 ،ابنتك زوجني :تى قابيل إلى هابيل فقال لهفأ ،األبالسة قابيل زافر وهو إبليسُ  وكان-هو اسٌم لُعمر
 هُ جَ وَّ زَ  فلمَّا َهمَّ بقتلهِ  ،لم تزوجني بها ك إنْ لنَّ ألقتُ  واهللِ  :قابيل ئذٍ دفقال عن ،فامتنع عن تزويجِه إيَّاها

بأوليائِه ذلك ولكن يفعل  يفعل أنْ  نْ أجل وأعظم مِ  هابيل واهللُ  بنةُ ها اِ قابيل أنَّ  فظنَّ  ،ريرة بنت إبليسجَ 
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 ك فلم يزل ذلك بهما ستةرتُ خبَ كما أَ والمعنى   ،على األعداء ةِ جَّ تشبيهًا لتأكيد الحُ  ذلك على الظَّاهر
 وهكذا يتنق ل أمريُ  ،ملؤمننياهو أمري  الل وبعد ذلك صار هبةُ  هابيل هو أمري املؤمنني باعتبار أنم -اتمرَّ 

  ا أنْ فلمَّ  ،اتفلم يزل ذلك بهما ستة مرَّ -رت إىل ستة مراتوهذه احلادثة تكرم  ،ل  الوصياءاملؤمنني يف كُ 
 ،املؤمننيهذا يف زمان أمري -جنيوّ منين يقول زَ لي زافر أرسل إلى أمير المؤ وَ ادس وَ كان في تكرير السَّ 

 فَأرَسَل إلَيِه أمير المؤمنين ،المؤمنين يقول َزّوجني ِابنَتكأرسل إلى أمير -هو اسم لعمر زافر ،وويل زافر
هي هذه احلادثة غري  ،أوالً -ديماللك القَ دت إلى ضَ ك قد عُ ل له يا سلمان إنَّ قُ  :لمان وقال لهُ سَ  عليَّ 

مر فعالً عُ  هل أنم  !؟هل ثبتت أم مل تثُبت ،ةأناقش هذه القضيم  ريد أن  أنا هنا ال أُ  ،نقاش حولاهناك ثابتة و 
 هناك كالم ،ج هباتزوم  يد قُتل قبل أن  قَ  هُ واج لنم ل عملية الزم كمُ تَ  بها وملمر َخطَ عُ هناك َمن يقول بأن   ؟جهاتزوم 
مان مل يكن موجوداً حينما سل ،وسلمان مل يكن موجوداً يف املدينة ،ريد اآلن اخلوض يف هذه القضيمةأنا ال أُ و 

قابيل وهابيل  ةِ يف قضي  حَّتم و  ،ابخلطم ا مر ابنام عُ أيم  الواقعة حدثت يف آخرِ   هذهثت هذه الواقعة لنم دَ حَ 
وأنم أبناء آدم  ،بيل بأخت قابيلابيل بأخت هابيل وهال جاءت من زواج قَ ناسُ عملية التم  قالوا بأنم المذين حَّتم 

 ،خيطب بنت هابيل مل يَرِد ُهناك ذِكر أنم لابيل بنت وجاء قابيل قالوا هبذاالمذين حَّتم  ،تزوجوا بنات آدم
ببنت ال و حدثت بني قابيل وهابيل ال عالقة لا ال ببنات آدم الميت املشاكل أن  واملوجود عندنا يف رواياتنا 

 وبدأت املشاكل فيما دهُ سَ بيل وقابيل حَ ة يف هافآدم جعل الوصيم  ،رتبطة مبسألة الوصيمةالقضيمة مُ  ،هابيل
هات وهذه الّت   حال حننُ  على أي   ،إىل مقتل هابيل ذلك ى بعدأدم المذي و  والص راع كان سببُه هو هذا ،بينهما

يا سلمان إنَّك قد ُعدت  ُقل لهُ  :عليَّ َسلمان وقال لهُ  َفأرَسَل إلَيِه أمير المؤمنين-!خافاترافات والسم واخلُ 
ا مم يعين لَ -ملِ ا عَ ك فلمَّ لِ ذَ  رهُ وأخبَ فأتى َسلمان إلى زافر -مريعين سلمان يقول لعُ -إلى َضاللك الَقديم

د قَ  ،نعم :هُ وقال لَ  ظَ غتااِ -ابقةيف الكوار السم  ِاطملَع على أمرهِ -لع على أمرهِ طَّ سلمان قد اِ  أنَّ -م زافرلِ عَ 
سم المقام عن البيت الحرام رَ  وأرفعَ  ممزَ زَ  اء بئرِ مَ  رَ و  غُ أَ  ا أنْ ني وإمَّ جَ زوّ يُ  ا أنْ إمَّ فَ  ،دت إلى ما ذكرتعُ 

ل مَ اب فحَ تَ ِاحمل إليه هذا الكِ  :فقال علي   ،وأخبرهُ  ف سلمان إلى أمير المؤمنينفانصر  ،لهأو أقتُ 
أبو بكر ما كان و  ،م ليب بكر وعمرحبّت وأدمل يف أدبياتم اس-ر وأدلما نظره حبتَ فلمَّ  سلمان إليِه الكتاب

 :فقال سلمان ؟كما وراء :فقال ،علم أنَُّه أقبل في سببأي  ،وأدلم رتَ حب ا نظرهُ فلمَّ -موجوداً يف احلادثة
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ه امه إيَّ فأخرج الكتاب وسلَّ  ؟وما هو :قال زافر ،َض عليَك هذا الكتابأخبرني أميُر المؤمنين أْن أعرِ 
ثل مِ و  ،ة طويلةصم إىل آخر الكالم القِ -يل ونظر إلى نفسه يعني هو قابيلصورة هاب جد فيهِ وَ  هُ حَ تَ ا ف َ فلمَّ 

 !! عليه العقائدبَّن هذا الراء تُ 

ة فعل  معرفيفربعون لاخلامس وا البابُ  :نقرأ أيضًا كالم طويل من موضوع عنوانه ،120يف صفحة 
 مر  يَ جل وَ لرَّ ا مر  وكذلك يَ -ادقلصم م ايعين اإلما-ادقُ فقال الصَّ -اسة الوام من النم غاة بالولياء ودالم الط  
 الكلب ال يعرفهُ بِ  مر  يجل حينما لرَّ ا إنَّ و  ،هضَّ هرِه فيعَ ب على ظَ ثِ جلُه أو يَ رِ  عض  يَ  هُ أنَّ ثُمَّ يتبعه لب فَ الكَ 
-ذا الكلبهَ أة امرَ جًا متزو  -لبالك هضم عَ المذي -جلما يكون الرَّ بَّ كون قد رآه قبل ذلك اليوم أو رُ وال ي

جته ور كلبًا وزو ذا الكَ هاء يف فمات هذا الرمجل فج ،ابقة عنده زوجةلب كان يف الكوار السم يعين هذا الك
جل لرم يًا من هذا اتأذن مُ كلب كافهذا ال ،هبذا الكلب ج هذه املرأة فمرم وهناك رجل تزوم  ،خرىرجعت امرأة أُ 

هذا -سانيةنفي اإل باً ركَّ ان مُ كَ   هُ نَّ أللكلب أة هذا اجًا امرَ و  ز تجل مُ يكون الرَّ ما بَّ أو رُ -!!تزوج امرأتهالمذي 
مركوب بوس والالملو مجرى اإلنسان في المأكوِل والمشروِب  ألمرراه في بادئ اجوكان م-الكلب

ن قد تزوَّج يكو  الرَُّجلُ نيا و لد  افي حالة  أو قتل بما وصل من شقاوته ذبحٍ  بِ ااهلل بعذ وغير ذلك فأهلكهُ 
في  هُ ضَّ ثب عليه أو عبح وو نَ يه فإذا نظر إل س ثيابه فيعرفه الكلب في مسوخيتهِ ن دارُه ولبِ امرأته وسكَ 

  ابقةالكوار السم  كان يف  جاجةً د يأكلُ المذي فهذا املؤمن  ،ن املؤمن يأكل دجاجةً د أومثل هذا يّتدم -وجهه
إىل  قيل ذلك الشم فتحوم  ورالكَ  فجاء يف هذا ،يؤذي هذا املؤمنًا كان شقيم   والدمجاجةُ  ،كان مؤمنًا صاحلاً 

الل على  طهُ وسلم ضعف غري مست ُمستضعفًا حتو ل إىل مؤمن  صاِلحكان المذي   الصماِلح دجاجة وذلك املؤمن
 !!ةرييصيدة الن  عق سبِ دوار حبما بني الكواِر وال وهكذا جتري العمليةُ  ،فذحبها وأكلها تِلك الدمجاجة

  (:وحيدسالة التَّ رِ )في  

 ، السري من تالمذة اخلصييبوعلي   ،السري لعلي   ،يو اث العلوهي مل تكن قد وردت يف سلسلة الّت  
صريية احنسرت يف الن   نه كثريًا لنم و فاميون ال يعر الشم و  ،يف العراق صرييةِ كان كبري الن    ،للهجرة 340تويف سنة 

لص اخلاو   يف جهة بعقوبةاً صخصو  ،ال بغدادتقع ِش الميت وبقيت لا بقايا موجودة اآلن يف املناطق  ،العراق
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 أقرأُ  ،ته يف السورغله ومهنإىل شُ  سبةً السري نِ و  ،السري علي   .ردستانانقني ويف بعض املناطق يف كُ وخ
 طارحةوهي عبارة عن مُ -ناعليٍّ وعلي  أنا من فما قول االسم أَ  يا موالي :فقلتُ -سالةالر   هذسطورًا من ه

 ول االسم أنا من عليٍّ وعلي  فما قَ  يا موالي :تُ لفق-ييب وبني السري فهو يسأل اخلصييبفيما بني اخلص
صدق  :الشَّيخقال  ؟يسم أنا من عليٍّ وعلي  من  االِ  ولُ ما قَ فَ -هوآلِ  عليهِ  يعين ُُمَممداً صلمى اللُ  ،االسم-أنا
على  العبارات ال تدل  -معناي ومظهري للخلقي وعلي  من   ،هه وكلمتُ ونفسُ  وروحهُ  ن عليٍّ اسمهُ أنا مِ  ،اهلل

ا ،هذا املعّن ه وآلِ  عليهِ  ى اللُ دًا صلم مم ُمَُ  ينيع-أنَّا ِمن عليٍّ -أقرأ ما كتبواهنا أنا و  آخرعلى معّن  تدل   وإن 
 المعنى واعلم أنَّ  معناي ومظهري للخلقوعلي  من ي  ،ونفُسه وكلمُته وروحهُ  أنا ِمن عليٍّ اسمهُ -يقول

 ،علي   املعّن- وبابفات معنى واسمٌ والص  رت األسماء تغيَّ  ية وإنْ أحٌد واالسم واحد والباب وحدان
 !!سلمان والباب ،ُُمَممد االسمُ و 

ب هو البا هُ نم أار بتاعب ،خللقاق لَ خَ المذي ان هو فسلم-مجميع العالَ  لمانُ ق سَ لَ وخَ -ويف موطن  آخر
معناه  ةِ ر مواله وقدر بأم كّ ذلك شَ  ك فيلنَّ اخِ دَ فال يُ  مجميع العالَ  وَخَلق َسلمان-لقخَ المذي والباب هو 
 .نفس الكالمهو -ابر الحجهَ قت ما ظهر اهلل عن سلمان وذلك ظَ لمان وَ يُقال سَ  وقد يجوز أنْ 

لكفر ا هُ زلة فإنَّ ذه المنهبهم  تحقَّ سا مع الخلق و قَ لِ خُ مَّد حَ مُ ن يقول مَّ مِ  رواحذ-آخر يف موضع  
-لسَ لْ هو سَ و  لبابُ ق الَ وخَ -الباب ،نسلما ؟من هو خالق اخللق-الخلق القق خَ لَ خَ مَّد حَ مُ المحض بل 

 .مل جميع العالَ سَ لْ وهو سَ  بُ ق البالَ خَ وَ -بيللسَ سَ أو  لسَ ل  اه سَ مَسم  اً عليم  اه سلمان وأنم داً مَسم مم ُمَُ  علينا بأنم  مرم 

إمجالية  ورةً لكم صُ  ت يف احللقة املاضية ويف هذه احللقة تعكسُ مرم الميت ماذج صوص والنم تقريبًا هذه الن  
ا لكثلرُ  ،تصرمُ  ل لكم عقيدتم بشكل  مجِ ين أُ لكنم  ،صرييةالن   عمما يدور يف تفاصيل العقيدةِ  الميت رة املقاطع مبم

فاصيل هناك قطعًا بعيدًا عن التم  ،صرييةفكرة متصرة وجمملة عن عقيدة الن   أعطيكم ،الذهان ا تتشتتقرأتُ 
ا صيل و افث عن التم أنا هنا ال أحتدم  ،صرييةالن   تفاصيل كثرية يف العقيدةِ   ،ةث عن اخلطوط اإلمجالية العامم أحتدم إنم

هم  ،كالمهم هو من عند أنفسهم  وبعضُ  ،أهل البيت ثِ يدأصول يف أحا عقيدتم لهُ  كالمهم يف  وبعضُ 
  .هكذا يعتقدون
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الميت   يةُ لاإل اتُ الذم و  ،ها شيءن معكُ يَ كانت ومل الميت   اُت اإلليةُ الذم هو  املعّن :يبدأ من املعّن احلديثُ 
 واياتُ ت الر  بم كما ع  ،هةنزم ات املالذم ي فه ،لا أمساء وجدُ وال تُ  ،إليها إشارة شريُ ن معها شيء ال تُ كُ كانت ومل يَ 
ال و شارة وال رسم ال إ يثح ،طلقمُ ـلايوب الغُ  يبُ غَ وهي  ،اءمَ يف العَ  استكنمتالميت  اتُ الذم هي  ،والحاديثُ 

 اتُ الذم من  ،نو يبدأُ  هنا م منه ،عند أهل بيت العصمة ريد احلديث عن تفاصيل عقيدة التوحيدِ ال أُ  ،اسم
 ُثم  ،ا يبدأهن من دِ يحو  التم عقيدتنا يف أصلُ و  ،هذا يكن معها شيء والكالم صحيحٌ كانت ومل الميت  اإللية 

خلق سيُ المذي ق جٌز بني اخللوحا لٌ اك فاصِ نهُ اخللق فَـ  قَ لِ تَ  ات اإللية أن  ا أرادت الذم فلمم  :نو يقولفعون فر  يُ 
ممد ُمَُ ن عن لذلك يقولو  باً حجاو اً امس انوره عت منخّتَ ات اإللية اِ فالذم  ،ات القدميةث وبني هذه الذم دَ وهو ُمُ 

 ،ه باباً ع من نور خّتَ اِ  وهذا احلجابُ  ،اً حجابفاخّتعت من نورها  ،جاباحلأن ه االسم أو ه وآلِ  عليهِ  ى اللُ لم صَ 
مما أراد لَ و  ،يةات نورانقو خلكانت املو  ،نيي  ورانِ نَ  فكان املخلوقون يف البدايةِ  ،لقق اخلَ لَ خَ المذي هو  وهذا البابُ 

أل ا جرى يف املمَ سات لِ نعكات اِ أظهر  ،يف العامل الرضيوتظهر ى تتجلم  ات اإللية أن  ت الذم ادأر أي  اللُ 
باب الو  ،ره البابع من نو خّت اِ واحلجاب  ،خّتعت من نورها احلجاب أو االسمات اإللية اِ الذم  العلى لنم 

وهم  ،الئكةم مجعلهفتجاب ناك من أسرع وأجاب واسفه ،كمن رب  هم الل مَ افناد ،من نور نيخلق املخلوق
 ؤطَّ ت نْ أاء مَ ت السَّ دَ اكَ )صى  حتُ وال عد  بينما أعداد املالئكة ال تُ  ،سة أالفعدد املالئكة خَ  بأنم  يقولون
يضاً املالئكة أ الءهؤ  ،ئكةملالن اهم خسة أالف مَل منعفج ،أحاديثهم من كثرة املالئكة كما يف  (اً يطَ طِ أَ 

ة بقيم و  ،ضيمل الر العا ويغيبون حني يغيب املعّن عن ،يظهرون مع املعّن حني يظهر يف العامل الرضي
 ،ية إىل الرضيف هياكل بشر  نزلواين المذم ستجابة هؤالء هوا أو تأخروا يف االِ ك  شَ المذين ورانيني لوقني الن  خامل
  .اخلمسة مليتاابليهم صطلحون عيلؤالء املالئكة رؤساء هم و  ،ر العاملرون أمدب  يُ المذين هم  املالئكةُ و 

  ؟من هم هؤالء اليتام اخلمسة

هؤالء  ،عون وقنب ابن كادانظن ابن مَ وأبو ذر الغفاري وعبد الل بن رواحة وعثمااملقداد ابن السود 
مع هؤالء اليتام فالـِمقداُد هو المذي يُدير الكون  ،وكبريهم وسي دهم الـِمقداداليتام اخلمسة هم اخلمسة 
وا يف ك  روا وشَ تأخم المذين ورانيني فلمما أنزل الل املخلوقني الن   ،ظهورات ر  و ور  ودكَ   ل  وهؤالء لم يف كُ  ،اخلمسة

آدم فآدم ليس أباً  اأمم  ،ابالبشري وهؤالء هم أبناء الّت   لكته أنزلم إىل الرض يف هذا اليلدعو  ستجابةِ االِ 
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ا م و آدم مل ميكن أبًا ل ،لم  هوفآدم  ،من تراب الرضأي  ،من أدمي الرض ،م من الدميدقيل لم بنو آإنم
  . بابي  وللوصِ  ،ى املعّن يف وصي هباب ويتجلم  وكان لهُ  ،ٌم للمعّنا اسهذو  ،تجتلم  صورةٌ 

 ،ا الُقبمةوَّنهم يسم  و  ،وردَ  ل  كُ ويف   ور  كَ   ل  يف كُ  احلالةُ ر هذه وتتكرم  ،هناك معّن وهناك بابهناك اسٌم و 
 املعّن أنم و  ،اتر و ر الظهورات وآخهأكمل الظوهي  ،ةممديم حَ مُ ـبمة الوحنن يف القُ  ،اإلبراهيمية ةُ بم القُ  ،اآلدمية الُقبمةُ 

 آخر باب إىل ذه املظاهرهرت كرم تَ  ُثم  ،ر يف سلمانهَ الباب ظَ  وأنم ممد ُمَُ ر يف هَ االسم ظَ  وأنم  ظهر يف علي  
  .مرييابن ُنصري الن  ممد ُمُ وهو 

ن كانوا م  ر فإن  ر وأكوادواعة أبوأدوار إىل سَ  ن يف أكوار  و ور سَيدعلى الرض فهم المذين أمما الناس 
 يعودواحَّتم هكذا و اين ر الثم و يف الدم اناً و ون إنسيكور سيف هذا الدم أي   ،خناسُ ون بعملية تَ م سيمر  احلني فإَّنم الصم 

او  ،رآنث عنها القُ حتدم الميت ا نتكجنم هي  ليست الميت تهم ىل جنم إ النة  هي لكفت ،وراينلن  ا أصلهم يعودون إىل إنم
  .صرييةة الن  القيامة حبسب العقيدهي وهذه 

ة صم ود حيوانا كقِ يع أن   املسخ فعمليةُ  ،سخأو ر  سخِ ون بعملية مسخ  أو فم سيمر  ا الطاحلون فإَّن  وأمم 
ا يعود مفسوخاً  ،ذكره قبل قليل مرم المذي الكلب  و حديداً حجراً أ يعودُ فرسوخًا م يعود أو فيعود شجرةً  أو ُرمبم

سخ سِخ والرم مَ ـلايف  بُ لتقل  اصرييني هو هذا عند الن   فجهنمُ  ،ميةوتلك هي عقوبتهم الهنم  ،أو غري ذلك
 .الوىلة يم نوراجوع إىل احلالة الن  عندهم هو يف الر   ةُ والنم  ،والفسخ

خلق المذي الباب هو  قبل قليل أنم  وقد مرم  ،ة لعقيدتمل العام للخطوط العامم مَ جمُ ـتقريبًا هذا هو ال
لذلك البشري يف العامل الرضي  رو فسلمان هو الظه ،لق مجيع العاملسلمان قد خَ  أنم  التعبري بمرم و  اخللق

 ،اتمن نور الذم و من نور املعّن  هو اخّتاعٌ المذي واحلجاب  ،المذي هو اخّتاٌع من نور احلجاب الباب ،لبابا
 (نيس ،يمم ،نيع)ون عنها بالرمز عب  يُ وهم  ،صرييةن  ل العقيدة الشك  يُ المذي ل هو تسلسة وهذا اليبهذه الّتاتو 
من أي  ، اللال إله إالم  فمن يقول أشهد أن   ،ال إله إال الل صريية مبثابة أشهد أن  عند الن   نيس ،يمم ،نيع

ذلك عنواٌن اإلسالم كما هو معروٌف عند عاممة املسلمني وإالم اإلسالُم عند أهل البيت فيتشهمد الشمهادتني 
ا هو   غريهم أنم اإلسالمو  الش يعةُ  ولكن هكذا يُرد دُ  ،وذلك واضٌح وصريٌح يف رواياتم ،بالشمهادات الثالثةإن 
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 شهادةُ هي هذه  ،انيةهادة الثم هادة الوىل والشم د الشم رد  ه يُ إنم فصريية د ذلك من الن  دم رَ  فمن ،بالشهادتنيهو 
 .فقط سالةر  لوبا كشهادة املسلمني بالتوحيدِ وهي   (نيس ،يمم ،نيع) صرييةالن  

ن م اً نصوصو اذج ن بني أيديكم عرضتُ  وقد ،النصريية هذه صورة جمملة ومتصرة عن العقيدةِ 
عبد  بدأت من زمان الميتي هقيدة هذه العو  ،الةوالغُ  و  لُ ى معّن الغُ ومن هنا يتجلم  ،دتم من خالل كتبهمعقي

 أهل البيت صلواتُ بفقط ليس  و  لُ ا غُ َّنم إفيقة ويف احلق ،امنا هذهأيم إىل  موز وانتهاءً الر   بكل   راً الل ابن سبأ ومرو 
ا هيأمجعني ه عليهم وسالمُ  اللِ    أمثالادينيناس عَ بأُ و ن برموز غالو يُ هم ف ،ةيعبأشخاص من الش   لو  غُ أيضاً  وإن 

  .شخصياتهذه ال أمثالو  ،بن ُنصرياو  ،ن سعيدبغرية املاو  ،ابيب اخلطم الجدع أو عبد الل ابن سبأ 

ا يف مبم نها رُ قتاً للحديث عو  جدُ أ د البات قاب ومسب  أسب لو  هم ولذا الغُ سِ غالون بأنفُ يف البداية هؤالء يُ و 
هو ف ،خصذا الشم ه طلبهُ يَ أمر   ان منرمَ احلِ  ،انرمَ ميتزج فيها احلِ فهي  ،ةث عن هذه القضيم وقت آخر نتحدم 

الرؤيا  ه نفسه وتأيتنُ يعن وتُ يطاشم ال ينهُ عِ يُ ث   ،دينية من حنو  خاص وال ميتلك تلك املؤهالت لزعامة   يطمحُ 
زيدون يناس أُ  حولهُ  وجيتمعُ  ،هناكو ع المور من هنا وتتجمم  ،الصويف ريقلك يف الطم وتدخل املكاشفة إذا ما سَ 

 ،ًا فشيئاً يئلمور هكذا شا عُ جم   وتتجون كالماً تتنسيفريون منامًا و  ، ضالالً فيضيفون إىل ضاللهِ  ةً لم ني بِ الط  
 ور الوىلالعص عات منذاجملمو و رق الفِ  هكذا تنشأُ و  ،عقيدةً شئون فين وأصوالً  اً وبعد ذلك يضعون قواعد وأسس

ن عاآلن س احلديث ليو  ،يبالسال ا تنشأ هبذهإَّنم فندرس طريقة تكوينها  إذا ما أردنا أن  و  ،وإىل يومنا هذا
 .حيتاج إىل بسط  يف القول فذلك موضوعٌ  ،والُغالة أسباِب نشوء الغلو  

 :نتاقطتان مهمّ لكن هناك نُ  

وما  ،الـُمراد من الُغُلو والُغالة يف حديِث الَِئممةضح هذا التوضيح اتم رض و بعد هذا العَ -قطة األولىن  ال
 ثُ ا يتحدم لل والن حل ومَ مِ ـتب الجال ويف كُ جال يف كتب الر  لماء الر  عُ  بهِ  ثُ وما يتحدم  ،جاليونالر   يتحدمُث بهِ 

ما ذكرته لكم و  !؟يلهِ صالى تفععوا لِ طم مل يَ  ثون عن شيء  م يتحدم إَّنم ف ،الةوالغُ و لُ عن الغُ به مراجعنا وفقهاؤنا 
ا   عن معاين الغُُلو   عدمتام البُ  أدعيتنا هو بعيدٌ يف زياراتنا و و  ثيةيدتبنا احلفما جاء يف كُ  شيء إمجايل.هو إن 

 يث أهل البيت املوجودة يفدري من أحاثِ ري والكَ ثِ ف الكَ صِ تَ  ُتصرم على أنم و  لكنم املؤسمسة الدينية ُتصر   ،والُغالة
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 و  لُ تب الغُ مع جهلهم مبا يف كُ  ،ةالحبديث الغُ و  و  لُ بالغُ  ،نرجع إليها نلتزم هبا وأن   أن   الَِئممةُ رنا مَ أَ الميت و  ،تبناكُ 
  :الةوالغُ 

  .ب هذا أوالً ركم مُ  هم يعانون من جهل  ف -
ه مُ وسال اللِ  اتُ مة صلو العص عامل مع حديث أهل بيتيف التم  مريضة   نفسية   وثانيًا يعانون من حالة   -

 .أمجعنيعليه 

 رموزهم أُناس ن  هي أدتم قة عُ الالغُ  ؤالءهف ،من كالم   رم ا مَ مَ  ل  قنا يف كُ إذا ما دقم -ةانيقطة الثَّ والن  
نعم  ،احيسدون أصحاهبهلية و لك التوهم ال ميلكون  ،بتغياتملوا إىل مُ صِ يَ  عانون من احلرمان لن  ون يُ عادي  

ه مُ وسال اللِ  اتُ مني صلو عصو امل دغار عنُعممال صِ  لكن هؤالء البواب هم مبثابةِ  هناك أبواب لهل البيت
ير ها املدتاجُ حيالميت  المور بعضِ بقوم كرتري يالس   ،كرتريسِ ُمدير عام أو وزير وعندُه اآلن مثاًل  ،أمجعني معليه

 وأ خصوصية أي   هُ ليست ل ر عاديبشهو الوزير  مع أنم  ،نيتومع ذلك هناك فارٌق بني املنزل ،العام أو الوزير
ة و من جهأدسية من جهة القُ  صهُ نقِ أي خصوصية تُ  عادي ليست لهُ كرتري بشر قدسية وكذلك الس  
الَِئممة ند املني عفني عَ وظم مُ  ابةِ ثَ هم مبِ الَِئممة أبواب ف ،عن الوزير أو عن املدير العام اخلصوصية يف اخللق

هم عني ه عليهم أمجمُ وسال اللِ  صلواتُ  فالَِئممةُ  ،للمقايسة  وال وجهَ ه عليهم أمجعنيوسالمُ  اللِ  صلواتُ 
ني ب لم منزلةٌ  حيح أن  ص ،امهمعبيدهم وُخدم  يف مجلةِ هم وهؤالء  ،هبم أحد قاسُ ة قادسة ال يُ نوريم وجودات 

مع  ي  دسحو القُ لنم خلاص بااالرتباط لللمقايسة أو  وجهَ ال  اأمم  ،يتالب عند شيعة أهل لم خصوصيةٌ و  ،يعةِ الش  
يهم لَ عَ  فسهُ ل نفض  يُ  يد أن  الء فري د هؤ سُ ن حيمَ  هناك من الشميعةِ و  ،أمجعني مه عليهوسالمُ  اللِ  صلواتُ الَِئممة 

سلمان  يارةِ قرأ يف ز ماذا نف ،لمان الفارسيذهبنا إىل زيارة سَ حنن إذا ما و  ،صوصياتهذه اخلُ لنفسه فيجعل 
  ؟الفارسي

نَّك أَ  دُ هَ شْ أَ -يأيت هذا الوصفيف الزيارة  ،النان بني يدي   نقرأ زيارته وهذا هو مفاتيحُ  ا أن  نردإذا أ
ي فِ  اكَ آذَ  نْ مَ  اهللُ  نَ عَ لَ -تهر زيات يف در و الميت بارات العِ  ل  ظر يف كُ قنا النم قم ولكن إذا د-ىفَ طَ صْ مُ الْ  ي  صِ وَ  ابُ بَ 
 أنم هو يارة حلن الز  -كاتِ ادَ سَ  يْ ك فِ مَ ن اَل مَ  اهللُ  نَ عَ لَ  ،كي  بِ نَ  يتِ بَ  لِ هْ ي أَ فِ  كَ تَ نَ عْ أَ  نْ مَ  اهللُ  نَ عَ لَ  ،يكالِ وَ مَ 
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لسلمان ليس ف ،ه عليهم أمجعنيوسالمُ  اللِ  ما عنده يعود إليهم صلواتُ  كل  و  ،من ذاته أن لهُ سلمان ال ش
ا و  ،خصوصية ذاتية  لَ هْ نَّا أَ مِ  انُ مَ لْ سَ ): هوآلِ  عليهِ  ى اللُ صلم  يب  كما قال النم   ،هناك إضافة ،نحةهناك مِ إنم

 ،الل عليهم اتية عندهم صلواتُ هناك منحة وليست هناك حالة ذاتية كاحلالة الذم  ،ةإضاف هو أضافهف (،يتبَ ال
اتية صوصيات ذَ خُ  فال توجد ،هذه املقامات لسلمان منحوا هم ،مقامات عرضيةهي سلمان  مقاماتُ ف

ٌد بْ  عَ اَل ب وَ رَّ قَ ٌك مُ لَ  مَ اَل ل وَ سَ رْ مُ  ي  بِ  نَ ه اَل لُ مِ تَ حْ  يَ ب اَل صعَ تَ سْ ٌب مُ عِ نا صَ يثُ دِ حَ  ،نارُ مْ أَ )-الش يعةِ لحد  من 
ا م اتُ النبياء املرسلون مقامحَّتم  ،ث وأمثالاالحادي هذه (،انيمَ لِ لِ  هُ بَ لْ ق َ  ن اهللُ حَ تَ مْ اِ   جاءتم بسببِ إنم

ا هي ذاتية  ليستمقاماتم ف ،يبيب وآل النم إمياَّنم بالنم   قو لللمخهي اتية الذم  املقاماتُ و  ،ضيةمقامات عر وإن 
اتية لم الذم  املقاماتُ  ،ما شئت م  ل سَ ر الوم ادِ صم لل ،لوم قل الللعَ  ،لالوم  ورِ للن   ،ممدُمَُ  وآلِ  ممد  حَ مَ ل لِ الوم 

 ،من دوَّنَ مَ  بياء مقامات ذاتية مبالحظةِ ون لألنِ قد تك ،ر من أنوارهمدَ صَ فقد ما دوَّنم و  ،الل عليهم صلواتُ 
  .ة كثرياً هذه القضيم  صيل يففد التم ريوأنا هنا ال أُ  ،ضيةرَ مقامات عَ هي  املقامات ل  هم فكُ ن فوقَ مَ  ا مبالحظةِ أمم 

هذا و  ،نيناس عادي  أُ  يفأي ا يف رموزه ولُ هو غُ  ،يف زعمائها لو  رق هو غُ الفِ هذه نشأ عند ذي الم  و  لُ الغُ ف
يانة هي الد  و  (،يانة الشنتود) :الً ثال مثعلى سبيل امل ،اهاتجت  االِ ل  عند كُ و يانات الد   ل  عند كُ  املرض موجودٌ 

يانة بديانة الشنتو الكثري من اليابانيني يدينون ،اليابانية الطني هم سم الو الباطرة  الشنتو ديانة يف ،هبذه الد 
ابل ربت بالقنا ضُ مم لَ  ،اكازاكيونما يدة هريوشت الواليات املتحضربحَّتم يني نبااليا ك هي عقيدةُ وتل ،آلة
هرت وظَ فيه عف هر الضم ظَ  هُ لنم  ،لياباناف اإللي من امباطور ب الوصفُسلِ الشنتوية  قيدةُ ة تراجعت العَ ويم و النم 
ذه القضيمة ه فإن  ولذلك  ؟!..بالدهبل فعَ اطور هكذا يُ يف ِامب  ةِ هيم لو فأي  معًّن لأل ،ميةهرت الز ستكانة وظَ االِ 

ن مبرور ولك ،اً دم جِ  عظيمةً  اً وصافموزهم أون على رُ صب  يَ جتدهم يف البداية  ،اجملموعات تّتاجع يف الِفرق ويف
  .هذه االوصاف تقل   تبدأاليام 

ار صُثم  ،ةجم باب لإلمام احلُ  هُ أنم على بتدأ ريازي اِ الش  ممد ُمَ ي فعل ،والبهائية كما هو احلال يف البابيةِ 
بهائية اللت البابية إىل وحتوم  ،ل إىل هباء اللحتوم  كان معاونًا لهُ المذي  وري املال الن   ،فبعدما قتلُه القاجاريون ،إلاً 
ال تِ قُ  هُ هم ال يعتقدون بأنم  ،اإلله قد قُتل المر فإنم  فخفم  ،إىل فلسطني وفرم   تلقُ فَـ  ،اِلتحَق بالَغيبهو قد  وإن 
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 ولدهُ  من بعده َلمما مات املالم الن وري جاءَ و  ،صار إلًا فجاء بعده هباء اللالمذي ريازي الباب الش  َُمممد  علي
ناس هؤالء أُ  أنم  كشفُ  الواقع يلنم  ،درجة أقل  وهذا  ،عبد البهاء ى نفسهُ مَسم  ؟ى نفسهُ مسم  اذفما ،اس أفنديعبم 

  .فت احلقائقمان تكشم م الزم كلمما تقدم و  ،عاديون

 فهو املهدي   ،ةاملسيحي  و ة هدوي  فقد مجعوا لغالم أمحد القادياين صفة امل ،ةانيياحلال يف القادهو كما 
 ،دونتقم يعه اذهك ،دريد يأحال  ؟مَّت ،سطاً وعدالقد ظهر ومأل الرض قِ ه وأنم  ،واملسيح يف نفس الوقت

بدأت وهكذا  ،ا هذايف زماننأن ه  عتقدأو  خلامسال فالثماين فالثمالث فالرمابع إىل اخلليفة الوم  جاء اخلليفةُ  بعدهُ و 
  .هافَ تكش أن البد   اماليم و  ،ى على حالا املغاالة لن  تبقلنم  ،مناتب مبرور الزم ر تقل امل

  بالدرجةِ الولكن  ،نا هذااآلن يف زمانموجودين فهم يعتقدون بأشخاص  ،كما هو احلال يف الن صريية
ق ر جيري يف الف ا المروهذ ،افوصوضعوا ما وضعوا لم من الالمذين ل ائهبا يف الو  ونكانوا يعقتدالميت  

  .اهاتعات من متلف االجت  التجم  يف و ة الصوفي  

 وٌ لُ اك غُ نهف ،مرهذا ال اثلميُ ة جيري ما ني  افيف املدرسة العر و  ،يعيالمر جيري يف واقعنا الش   نفسو 
 ،ت والكراماتاملعجزاو مات واملقا وصافنسب من النسب إليهم ما يُ ة ويُ واضح يف كبار املدرسة العرفاني  

  .يخيةيف املدرسة الشم كذلك و  ،ةالمر يف املدرسة الصولي   ونفسُ 

السي د  اإلحسائي و الشميخ ب ،السي دو الشميخ ك بمسم آلن تتاإىل  خيةُ يزالت الشم  ال ،يخيةسة الشم يف املدر 
نيا مل خيرج فيها إالم الشميخ اإلحسائي والسي د الرمشيت ق ،شيتكاظم الرم  و يف لُ وبدأت عملية الغُ  ،طعاً وكأنم الد 
بأنم  :خانية يقولونيف املدرسة الكرمي ،كينكنية يف االجتاه الر  الر   خصيات تتناقص لكن يف املدرسةهذه الشم 

 تدخلوا بإمكانكم أن   أنا أقول أنم  ،رسول اللروح  تظهر فيهِ و  فيه ون عنه بالركن الرابع حتلُ عب  يُ المذي الفقيه 
إن  كان يف املدرسة  ،ة لكبار رموز الشميخيةتسجيالت صوتي  و  ،يالت فيديوجطلعوا على تسنّتنت وتإىل اإل

الشميخية موجودة يف الكويت ويف  املدرسة اإلحقاقية ،كنيةاملدرسة اإلحقاقية تالف املدرسة الر   ،اإلحقاقية
انية خواملدرسة الر كنية أو الكرمي ،يف العراق أيضًا يوجد البعض منهم ،اطق أخرىموجودة يف منو  ،اإلحساء
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مناطق أخرى ويف ويف شرياز يوجد منهم  ،رمانزهم يف كِ كبين عامر ومر باملعروفون و ن يف البصرة املوجودو وهم 
  :ةباعي  ر معرفة هي املعرفة  الكرميخانية يعتقدون بأنم و  ،يف إيران

  .ل اللكن الوم الر   -
  .سولاين الرم كن الثم الر   -
  .الث اإلمامكن الثم الر   -
  .هيقابع الفَ كن الرم الر   -

الم وإ ،عذا املوضو ث عن هحتدم أ ي أن  دصما كان من ق ،ابع وهذا ُيصر حوَن بِه يف كتبهموالر كن الرم 
  !!فقيهر يف الظهتَ ى و تجلم أنم روح رسول الل ت  عليكم ما جاء يف كتبهمبكتبهم وقرأتُ  ئتُ لِ 

ملدرسة از المذي ميم و  ،كنيةرسة الر  باملد ةً أجعل هذه احلالة خاصم  ريد أن  أنا هنا ال أُ و  ،هكذاهم الميع 
م ذكروا ذلك صرحياً  ى يؤتَ و  احلي   ميوت املرجع !د أيضاً ة موجو  هذا المر يف املدرسة الصوليوإالم  ،الر كنية أَّنم

 ولكن   ،ل  عاديبشك عهُ لون ماس يتعامكان النم   هذا املرجع الديد قبل أن  يُنصمب مرجعاً و  ،دديمبرجع ج
 ةِ ي  الكهنوتك  ة  وتي  نكه  يف ،سقدم جود مُ ل إىل و يتحوم فإن ه صار هو املرجع العلى  هُ جرمد أن  ِقيَل عنه بأنم مبُ 

  !!ةاملسيحي  

قد تكون هي أعلى  ينال درجة علميةدر الكاو  ،انكياتلس الكرادلة يف الفَ حني ميوت البابا جيتمع جم
تمع جيَ  ،فهم جيتمعون ،البابا نتخبلة يُ من هؤالء الكرادو  ،الدرجات العلمية يف الوسط العلمي الكاثوليكي

د جرم ومبُ  ،قبل أن  يُنتخب كان كبقيمة الكرادلة ،همنتخب أحدُ يُ و اتيكان  خاص يف الفدلة يف مكان  ار جملس الك
حبيث  ،سإىل وجود مقدم و  اة البابل إىل قداستحوم ي !إلي   ل إىل وجود  يتحوم فإن ه وه وهم أناٌس عاديون نتخبُ اِ  أن  
ادلة هذه المور والشياء الكثرية الميت يفعلها ال يستطيع الكر و  ،وأشياء كثرية اً يفعل أمور  يستطيع أن   أن ه

سيكون  هُ لنم  ،صاخلا سويل  سي الرم كر هبذا ال ،هبذا املنصبو  اة بقداسة البابهذه خاص  ففعلوها  ياآلخرون أن  
ما وهي خصوصية كهنوتية  ،وهذه الوساطة لا خصوصية ،هتِ يم رعلقِه و خَ عبه و الوسيط فيما بني املسيح وبني شَ 

  !أيضاً! إلينا تلانتققد هذه احلالة و  ،ى بالكهنوت املسيحيسمم يُ 
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يمة قض يست املهمم ل ،دليتقما هو الف ،الَِئممةصحاب دون أقل  أيضًا يُ  الش يعةُ كان   يف زمان الَِئممة
ممة  الَئِ  زمان يف ،بةاخل ميتلك إنسان ال ميتلك اخلبة إىل إنسانعملية رجوع هي عملية التقليد  ،الـُمصطلح

م وه ىل أصحاهبمش يعة إأرجعوا الن الذيهم ف ،الَِئممةبأمر  من الَِئممة يعودون إىل أصحاب  الش يعةُ كان 
 هعمري أو عند ابن أيب مثل ماشيبيع القِ  لكن عنده دُكانو  ،ـمٌ رجٌل عالِ هو  وصاحُب اإلماِم هذا ،يسألوَّنم

وق  يف الس  اناً كم دُ  عاً يفتحان مَ  ،ارجمن اخلو  رجلٌ  ببضائع متلفة مثل هشام ابن احلكم وشريكهُ  هان يتاجر فيكم دُ 
د ال توجو  ،لقاب توجد أالف ،اديع اس تتعامل معه بشكل  النم ولكن   ،الش يعةقهاء فُ  ِكبار  وهذا هو فقيه من

 فضل من كل  هم أدامراب أقتُ  وأولئك ،حنُن عليه اآلنالمذي حلال هو اامك  ُمسممياتأي ة ال توجد  ،أمساء
راب أقدامهم م تُ بالرجوع إليه ش يعةَ ال ةُ الَِئمم أمر المذين  راب أقدام أولئكتُ  ،أيضاً  مراجعنا املعاصرين والموات

ملون ناس حيأُ  هم ،فاوصلم ألقاب وال أ ومع ذلك ليس ،هم وقضيضهميعًا بقض  أفضل من مراجعنا مجَ 
ر الئِممة لم يأمفهؤالء  أمما !ِئممةالَ من  تعود إليهم بأمر   الش يعةُ و  ،يعيشون بني النماس بشكل  عاديو علمًا 

ل هم ه !؟ال يهم أمح علصطلمُ ـا الهل ينطبق هذف ،ثبالرجوع إىل رواة احلدي اأمرو الَِئممة  ،بالر جوع إليهم
هم ف ،فيه نقاشو   مشكوكأمرٌ  ! ذلك؟ال بالرجوع إليهم أم الفقهاء المذين أمر الَِئممةُ  صاديق لوصافم
 ملسألة مسألةاكن هذه ول ،همال تنطبق عليصاف و  الريد أن أقول بأنم أنا ال أُ  ،يست لم تلك اخلصوصيةل

رجوع بالالش يعة ا أمرو ة ِئمم الَ فبينما أولئك  ،قضية حتتاج إىل حبثفهي  ،تت وقد ال تثبُ قد تثبُ  ،نِقاشفيها 
  !!..ألقاببُبهم اآلن حنُن ال نُلق  يعيشون بني النماس وإىل  عاديني اً ناسإليهم وكانوا أُ 

ليشة الطويلة ومل يذكر هذه الك ، يف أوساطهمصوصاً خ ،ث عنهمإذا إنسان يتحدم  بينما اآلن املراجع
و  من مضموَّنا من ذِكر هذه الكليشة الطويلة من ألقاب ال ينطبُق دم البُ  ،سيكون مغضوباً عليهف من اللقاب

هذا املعّن ال  ؟ما معّن آية الل العظمى .؟!.الصفر على املرجعئة حتت الصفر ال فوق واحد باملحَّتم ال 
 ،بسلمان الفارسي نذكره من دون ألقا ،إىل غري ذلك من اللقاب الطويلة العريضة ،ينطبق إال  على املعصوم

هو اإلحسائي الشميخ  أنم بهم بين ماثون فييخية يتحدم ة الشم عامم  ،يعتقدون يخيةُ الشم  !؟انوأين هم من سلم
ون إىل لُ صِ هم ال يَ ل  بكُ  يخيةُ والشم  الشميخ اإلحسائي ومن معُه ومن بعدهُ ولكن  !!ان الفارسيأفضل من سلم

هذا هو  ،الش يعةٌم من علماء ِـ عالهو  !؟اإلحسائيالشميخ يا تُرى من هو  !!ار سلمان الفارسيحافر مِح راب تُ 



 4 ج الغلّو والُغالة( 93ة )الحلق                                   الِغّزي للشيخ / الكتاب الناطق :3 الجزء –والعترة ملّف الكتاب 
 

- 17 - 
 

 هبا من أعداء جيءالميت هذه العلوم  ،جالعلم الر  و ليس هو العامل بعلم الصول اإلحسائي أ الشميخُ  ،و  لُ الغُ 
 هُ ال بأنم قولكن ال هكذا يُ  ،هذه ال تُنكر ،ومعرفة يف أهل البيت لةجل منزلة وفضيرم للأن   حيحٌ صَ  !؟بيتلأهل ا

  .نسب إىل بعض علمائهم أيضاً ا تُ رمبم لو  ،يخيهذه قضية ُتشاع يف الوسط الشم  ،ضل من سلمان الفارسيأف

صرة لماء البمن عُ  ميخانيةالكر  ةيخيالشم  رموز الشميخية اإلحقاقية ورموزو  ،نّتنت موجوداإل :أنا أقول
 نكم أن  نت ميكنّت ى اإلموجودة تسجيالتم عللصولية ملدرسة اا وكذلك مراجعُ  ،نّتنتموجودة على اإل

 ،واهبلكثري من املن إىل افتقدو يناسًا ن أُ و دستج ،يةيالتم الصوتية والفيديو جس تترجعوا إليها وتستمعوا إىل
عانون ناسًا يُ ون أُ ستجد ،من العلمناسًا يفتقدون إىل الكثري ستجدون أُ  ،ون يف احلديثئتأتِ ناسًا يُ ستجدون أُ 
ا يف الق ،املطالب من ب يف كثريكم ر مُ من جهل  هل البيت املخالفة ل لفضائيةنوات استجدون أُناسًا عاديني رمبم

ل لم هذه جتعيت الم  تمما هي خصوصيا !؟ا هي خصوصياتمفم ،منهم منزلةً و وفضاًل  تبةً أعلى رُ  هو من
املراجع ان كسواء   ،ةخصوصييمة أ لمليست  ،ومثلكم يمثل ،ون عادي  أناسٌ هم ؟! .. فيهماملنازل حبيث يُغاىَل 

 ،لكرميخانيةاإلحقاقية أو ايخية سة الشم أو كبار املدر  نيةافاء يف املدرسة العر فبار العر كيف املدرسة الصولية أو  
 !!ةدسي  الوصاف واخلصوصيات القُ  ون هذهِ ون ال يستحق  أناس عادي  هم 

 هم يعيشون ،للاخل ذلك ن نفسلل الفكري منشأه موهذا اخلَ  ،و  لُ منشأه من نفس ذلك الغُ  و  لُ هذا الغُ 
عليها  تبم تر  ةوهذه القضيم  ،بيننا وجود فيمامو لُ بينما الغُ  ،عند اآلخرين و  لُ ن عن غُ و ثويتحدم  ،و  لُ الغُ من  حالة   يف

 :على سبيل املثال أعطيكم مثاالً  ،الش يعة

لون غام من اآلن يُ ه ،ة عشرثمالثو  ئةالثمالمثلنصار اإلمام مثاًل  سة  من صورة مقدم  نكم يضعو   الش يعةُ 
 ،سة الدينيةب يف املؤسم لـُمركم لهِل امن ا ،بركم مُ ـوهذا من الهل ال !!ال رأوهم وال عرفوا عنهم شيئاً هم و فيهم 

الثمقافة بًا يف ركم جهاًل مُ  يناعتُ  ةُ سسفاملؤ  ،بيةون من الّتم هذا اللم  على يعةت الش  ة هي ربم ينسة الدياملؤسم  لنم 
عالوا لنرى ماذا ت ،يعةة الش  ىل عامم طباء إإىل الوكالء إىل اخل ل من املراجعِ قِ ب نُ ركم مُ ـال هلُ هذا الو  ،يةو املهد

 !؟شرالثة عَ الثئة و الثمالمثعليهم عن  اللِ  نا أهل البيت صلواتُ ثُ د  حيُ 
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هذا  ،وايةقرأ عليكم الر أ ،ث هباتحدم اس تينها على املنابر و النم واية ينقلون مضامِ هذه الر   ،ناك روايةهُ 
وا لُ مَ و حَ ر لَ جَ ن الحَ مِ  د  شَ اِت اهلل أَ ذَ  يْ  فِ ك  ا شَ هَ وب ُ شُ يَ  اَل  ،يددِ الحَ  رُ م زُب َ هَ وب َ لُ ق ُ  أنَّ اٌل كَ جَ رِ وَ )-صفالوَ 
 نَ و حُ سَّ مَ تَ ي َ  ،انبَ قْ م العُ هِ ولِ يُ ى خُ لَ عَ  نَّ أكَ   ،اوهَ بُ رَّ  خَ الَّ إِ ًة لدَ م بَ هِ تِ اايَ رَ  بِ ونَ دُ قصُ  يَ اَل  ،وهاالُ زَ أَلَ  الِ بَ ى الجِ لَ عَ 
 ،ميهِ فِ  يدُ رِ ا يُ مَ  هُ ونكفُ يَ وَ  ،وبرُ حُ ي الم فِ هِ سِ فُ ن ْ أَ ه بِ ونَ قُ ه ي َ ون بِ حف  يَ وَ  ،كةرَ ك الب َ لِ ذَ ون بِ بُ طلِ ام يَ مَ اإلِ  رجِ سَ بِ 
ْصِبُحون َعَلى َعَلى َأْطَراِفِهم ويُ ًا يامَ ون قِ يتُ بِ يَ  ،حلنَّ ال وي  دَ م كَ هِ تِ اَل ي صَ فِ  ويٌ هم دَ يل لَ ون اللَّ امُ نَ  ي َ اَل  الٌ جَ رِ 

م هُ ب َ ُلو ق ُ  أنَّ كَ   ،يحابِ صَ مَ الْ كَ   ،اهَ دي  سَ لِ  ةِ مَ ن األَ مِ  هُ لَ ع ُ وَ طْ م أَ هُ  ،ارهَ الن َّ ٌث بِ يوُ لُ  رُْهَباٌن بِاللَّيل ،ُخُيوِلِهم
ا م يَ هُ ارُ عَ شِ  ،اهللِ  بيلِ ي سَ لوا فِ تَ قْ ي ُ  ون أنْ ن  تمَ يَ وَ  ،دةاهَ الشَّ ون بِ دعُ يَ  ،ونقُ فِ شْ مُ اهلِل  ةِ شيَ ن خَ م مِ هُ وَ  ،يلادِ نَ قَ ال
ْنُصُر اهلل ِبِهم ي َ  ل َموَلى ِإرَساالً اِإَلى  مُشونيَ  ،هرشَ  ةَ يرَ سِ م مَ هُ امَ مَ عب أَ الر   وا َيِسيرُ ارُ إذا سَ  ،ينسَ الحُ  اتِ ارَ ثَ لِ 

  .هه عليوسالمُ  اللِ  صلواتُ هذه أوصاف أنصاِر إمام زماننا -(إماَم الَحقَّ 

يُطرح هذا شر عالثة ثم الو  ئةالثمالمثسنة فحينما يُذكر لد على الهذه الوصاف البعض منها يّتدم 
أوهم وال ر إىل اآلن ال  لش يعةاو  !ةالتقديس لذه اجملموعو  و  لُ رجة عالية من الغُ ورة يف دَ بّن صُ فتُ  ،املوضوع

  .!!.سو والتقديلُ شكلة الغُ مُ هي هذه  !؟قال أهل البيت عنهمعرفوا ماذا حَّتم ال فوهم و رَ عَ 

 ،فاهيمملا اس هبذهالنم  ونغذ  ين يُ ذم لل لأنا أعتقد هبا ولكن أقو  ،ندواية ضعيفة السم هذه الر   والً أأقول: 
لبيت هل امقامات أ ث عنحدم تتيت الم وايات قطعًا الر   ؟دون عليهالماذا تعتمف ،ندواية ضعيفة السم هذه الر  

ت ذه الر واياهت نحَّتم لو كا ،الش يعة عنو  لماءعُ الث عن لكن حينما تأيت روايات تتحدم  ،كون فيهاُيشك  
م ضعيفة السمند  ذين ين أقول للم لكنم  ،يتيث أهل البواية وهذا حدالر   ذهِ هب أنا أعتقدُ  ،كون هبايتمسم فإَّن 

ند عيفة السم ض وايةُ ه الر  فهذ !؟ةوايلر  كون يف هذه اشك  ملاذا ال تُ  :يف منازلمو ُيشك كون يف أحاديث أهل البيت 
  .هذا أوالً 

أنا ما قرأت  ،ةنثت عن جمموعة معيم ا حتدم َّنم إِ ثمالثة عشر ئة و الثمالمث ل  ثت عن كُ ما حتدم  وايةُ هذه الر  -وثانياً 
ث يتحدم  ،عن إمامنا الصمادق-َعن أبي َعبِد اهلل ،َيسارَعن الُفَضيل ابن )-لنقرأ بداية الر واية ،وايةبداية الر  

ٌز  :قَالَ -موعة الطالقانيةث عن اجملواية تتحدم هذه الر  -انقَ الَ الطَّ ٌز بِ ن ْ كَ   هُ لَ  :الَ قَ -ةجم عن اإلمام احلُ  َلُه َكن ْ
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إىل  (...يددِ الحَ  رُ ب َ م زُ هُ وب َ لُ ق ُ  أنَّ  كَ لٌ اجَ رِ وَ  َما ُهو َبَذَهٍب وال ِفضَّة َورَايَة َلم تُ ْنَشر ُمنُذ طُوَِيت بِالطَّاَلَقان
هذا  ولكن   ،ثمالثة عشرئة و الثمالمثمن  فاإلمام الصمادق يف هذه الر واية يتحدمث عن جمموعة   ،آخر الكالم
ند ال السم  ةُ عيفالضم  واياتُ ند والر  ضعيفة السم  وايةُ الر   ،و  لُ من مصاديق الغُ  اذأليس ه !م على الميعالكالم يُعمم 

  ..نّتك قضيمة السمندول! ؟وايةلماذا تعتمدون على هذه الر  ف ،د عليهامَ عتَ يُ 

موعة صغرية جمهي ية القاناجملموعة الطو  ،قانلاكنٌز بالطم    همث عن جمموعة  تتحدم  هذه الر واية
خلمسني من زء الثاين وامن ال ا عليكمقرأت وايةُ الر   ،يف خطبة البيان (،خطبة البيان) إذا ذهبنا إىل.!! .قليلةو 

ن أهل عث يتحدم وهو  ملؤمننياأمري  طبة البياناين وهذه خُ الزء الثم  (باصِ إلزام النم )هذا هو  ،حبار النوار
اهلل  ولسُ م رَ هُ رَ كَ ذَ  ينَ الَّذِ م هُ وَ  ،انقَ الَ ن الطَّ ون مِ شرُ عُ وَ  ةٌ عَ رب َ أَ وَ )- وعشرونأربعةٌ  ؟عددهم كم  ،القانالطم 
يل من قبل قل عليكم قرأتهالمذي م نفس الكال-ةضَّ الفِ  الوَ  بِ هَ ن الذَّ مِ  يسَ ًا لَ زَ ن ْ ان كَ قَ الَ الطَّ بِ  دُ جِ ي أَ ن  إِ  :القَ ف َ 
إىل -َعفر وَيحيىم َصاِلح وجَ ا وهُ هَ يفِ  م اهللُ هُ زَ ن َ كَ -فُهم هؤالء ،ادقسار عن اإلمام الصم ضيل ابن يَ ة الفُ ايرو 

 ،بل قليلرأتا عليكم ققلميت ا وايةُ ثت عنهم الر  حتدم المذين وعشرون  هم أربعةٌ  ،أربعٌة وعشرون ،آخر المساء
ة جم اإلمام احلُ  صرة نُ يفقفهم عف  يف مواشري إىل ضَ خرى تُ هؤالء الربعة والعشرون سنقرأ روايات أُ حَّتم و 

  !!ه عليهوسالمُ  اللِ  صلواتُ 

روايات عن  رِدمل تَ مان سل حَّتم خصًا مل أجد شَ  ،ع حديث أهل البيتب  تَ الل تَـ ين من خِ واحلقيقة إنم 
هكذا  ،ةلبه جيضقد جاض قل ،لقد حاص قلبه حيصة ،ن الفارسيسلماحَّتم  ،قص  فيهشري إىل نتُ الَِئممة 
هذه من  :قال ؟ماذا قال لهُ ب فضرَ يُ مان وهو وَلمما مرم أمرُي املؤمنني على َسل ،انسلم يف حَّتم  واياتالر  ورَد يف 

 !!انهذه عقوبة لك يا سلمأي أن   ،تلك

َعن إسَحاِق -386مسني صفحة اين واخليف الزء الثم -ارمَّ عَ  ابنِ  اقِ ن إسحَ عَ )-واية يف حبار النوارالر  
يأيت إىل حني املدينة  اإلمام احلجة يف بداية ظهوره إىل جميءث عن و يتحدم هُ ادق وَ نا الصم امِ مَ ن إِ عَ -ابِن َعمَّار

على -برى القَ لَ عَ ي الَّذِ ط ائِ ر الحَ كسُ يَ  أنْ  بَ ثَ م وَ اَل السَّ  يهِ لَ م عَ ائِ القَ  مَ دِ ا قَ إذَ -رهطه  يُ  ويريد أن   مسجد النميب
َعُث اهلل تَ َعاَلى رِيَحًا َشِديَدة -قِب رسول الل ق رَّ فَ ت َ يَ ف َ  ،اذَ ا لِ ذَ نَّما إِ اس ول النَّ قُ ي َ تَّى حَ  اً ودَ عُ رُ واعق وَ صَ وَ فَ َيب ْ
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فَ َيأُخذ -ونيفر  و قون عنه هم يتفر  كل  ثمالثة عشر  ئة و الثمالمث ،الميع-اَل يَبَقى َمَعُه َأَحدتَّى حَ نه عَ  هُ ابُ حَ صْ أَ 
فَ َيُكون َذِلك الَيوم َفْضُل -ثمالثة عشرئة و هؤالء الثمالمث-مهِ عضِ بَ  لُ ضْ وم فَ ك اليَ لِ ون ذَ كُ يَ ف َ ال ِمْعَول بَ َيِده 
ث عن أنم تتحدم يعين الر اوية  ،إىل آخر الرواية (..طائِ ون الحَ مِ هدِ يَ يه ف َ لَ م إِ هِ قِ بْ سَ  درِ قَ عض بِ ى بَ لَ بَعِضِهم عَ 

قضية ال الو  ،ه عليهوسالمُ  اللِ  ادق صلواتُ واية عن إمامنا الصم الر   ،يّتكون اإلمام لوحده رثمالثة عشئة و الثمالمث
 .تقف عند هذا املوقف فقط

 ،وقغ الس  بلَ يَ تَّى حَ الم سَّ ال يهِ لَ عَ  مُ ائِ لقَ ل اتُ قيَ  :قادِ ا الصَّ نَ امِ مَ ن إعَ  ،اننَ اهلل ابن سِ  بدِ ن عَ عَ )-أيضاً 
هٍد عَ بِ فَ  مالنَّاس ِإْجَفاَل الن  عَ   لَُتْجِفلُ إنَّكَ -شرثة عثمالئة و الثمالمثوهذا من -يهبِ لد أَ ن وُ ل مِ جُ رَ  هُ ول لَ قُ ي َ ف َ  :القَ 
 ي النَّاِس رَُجٌل َأِشد  ولَيَس ف :لَ قَا-مامجه اإليصيح يف و -!؟اماذه أو بِ آلِ وَ  يهِ لَ عَ  اهللُ ى لَّ اهلل صَ  ولِ سُ ن رَ مِ 

َفِعنَد َذِلك  كقُ ن ُ عُ  نَّ بَ رِ ضْ و أَلَ أ نَّ تَ سكُ تَ لَ  :هول لُ قُ ي َ ف َ -من الفرس-يالِ وَ مَ  ن المِ  لٌ جُ رَ  يهِ لَ م إِ و قُ ي َ ف َ  ،ِمنُه بََأَساً 
 !!الثة عشرثم ئة و الثمالمثمن هو هذا و  ،(هوآلِ  يهِ لَ عَ  ى اهللُ لَّ اهلل صَ  ولِ سُ ن رَ اً مِ دَ هْ عَ  ُيْخِرُج الَقاِئُم َعَليِه السَّالم

َعن ِهَشاِم  يةالر وا ،387 ةن صفحو ساخلمو اين نوار الزء الثم حبار الالر واية يف -مالِ سَ  ابنِ  امِ شَ ن هِ عَ )
ر مُ أيَ  ا الرَُّجل َعَلى رَأِس الَقاِئمبَينَ -240اين صفحة ي يف غيبة النعموهُ ادق نا الصم امِ مَ ن إِ عَ  ،َساملِ ابِن 
ملاذا  (،هافَ  خَ الَّ يٌء إِ ين شَ قَ افِ الخَ  ينَ ى بَ قَ ب ْ ي َ  اَل فَ ه قِ نُ عُ  ربِ ضَ بِ  رَ مَ أَ  إذْ -ثمالثة عشرالثمالمثائة و هذا من -ىنهَ يَ وَ 

 ؟ارتكبها أليس لرمية   ؟يضرب عنقه

 ابنِ  لِ فضَّ مُ  ن العَ ) :673صفحة  ،672صفحة  ،اينالزء الثم  (عمةكمال الدين ومتام الن  )يف  وايةُ الر  
 هُ ولَ حَ ة وَ وفَ ر الكُ بَ نْ ى مِ لَ الم عَ السَّ  يهِ لَ عَ كأن ي أنظُر إلى الَقاِئم   :المالسَّ َعَليِه اهلل  بدِ أبو عَ  الَ قَ  ،الَ قَ  ،رمَ عُ 
ِفي َأرِضِه َعَلى  ام اهللكَّ م حُ هُ ة وَ يَ وِ لْ األَ  ابُ حَ صْ م أَ هُ وَ   َبْدرهلِ أَ  ةُ دَّ اًل عِ جُ ر رَ شَ ة عَ ثَ الثَ ة وَ ئَ مِ الثْ ثَ  هُ ابَ حَ صْ أَ 

َصلَّى اهلُل َعَليِه  اهلل ولِ سُ ن رَ ود مِ هُ عْ مَ  دٌ هْ ب عَ هَ ن ذَ مِ  مٍ اتَ خَ ًا بِ ومَ تُ خْ ًا مَ ابَ تَ كِ  َخْلِقه َحتَّى َيْسَتخِرَج ِمن ِقَبائِهِ 
ى قَ ب ْ  ي َ اَل فَ -ون عن اإلماميفر  -مم الُبكْ نَ غَ لال افَ جْ إِ  نهُ ون عَ لُ جفِ يُ ف َ -؟فما هو رد  فعِلهم-ه َعَليِهميَقَرأُ  ،وآِله
 ،السَّالمَكَما بَ ُقوا َمع ُموَسى ابِن ِعْمَران َعَليِه -ونيفر   301يعين -اً يبَ قِ ر نَ شَ عَ  دَ حَ أَ ير وَ زِ  الوَ الَّ م إِ نهُ مِ 
ي الَّذِ  واهلِل إن ي أَلَْعِرُف الَكاَلم-اإلمام يقول-فَ َيرِجُعوَن ِإلَيهًا بَ هَ ذْ مَ  نهُ ون عَ دُ جِ يَ  اَل وَ  رضي األَ فِ  ونَ ولُ جُ يَ ف َ 
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هذه  ،ايات أخرىو ور  ،ثمالثة عشرئة و الثمالمثيكفرون بقوله هؤالء و يكفرون باإلمام -هون بِ رُ فُ كْ يَ م ف َ هُ ه لَ ولُ قُ ي َ 
 !!ةمهدوي   كم ليس ثقافةً ثقافتُ  :أهل البيت أنا أقول لكم يا شيعةَ و  ،ناذج

 ،هو هذا موضوعه (رو ظه يف عصر الفتٌ )كتابًا عنوانه وطبعُت  كتبُت   ،قرنربع ب من يقرُ ما قبل 
ثمالثة عشر ئة و مثالثمالوهم  ،ه عليهسالمُ و  اللِ  لواتُ ة صَ جم صحاب اإلمام احلُ ض لا أتعرم يَ  يتت الم موضوعه الفِ 

أنتم  ،تأهل البي واياتُ ر هي ذه ة وهجم ئًا مع اإلمام احلُ قفون فيها موقفًا سي  هناك فت وحاالت يَ  ،معهُ ومن مَ 
  !؟مائمما قيمة الع !؟راجعامل يمةُ قما فهذا حالم ثمالثة عشر ئة و الثمالمثإذا كان  ،م بثقافة خاطئةفتُ ق  ثُـ 

  ؟أصل ريد أنْ أُ  إلى أي شيءً  

 ،يمتهم َعَرضيةقفقيمة البا أم   ،وال غري القيمة فقط للمعصومني وهي  واحدة أصل لنتيجةٍ  ريد أنْ أُ 
أهل  ديثأحا جعةمرا لِ من خالو  ،منهمفهي إذا كان لسلمان منزلة  ،عليهم اللِ  منهم صلواتُ  هبةٌ  وهي

  !فيه قص  إىل ن شريُ  ووردت الحاديث تُ إالم الَِئممة حابة ال يوجد أحد من صَ  فإن هالبيت 

  ؟كل  ذلك إىل أي  شيء  ُيشريو  

 كان لم من قيمة ن  إو  ،لم يمةَ ق ال ةُ والبقيم  ،نازمانِ  إليها هو إمامُ  جهُ نتم الميت ة يدالهة الوح شري إىل أنم يُ 
 ،يمة مراجعقما فالثة عشر ثم ئة و المثالثم فبالل عليكم إذا كان هذا حال  ،من جهة انتساهبم إليه ىقيمتهم تتأتم ف
 ولقد ،ن مؤذيةقد تكو  راحةصم الأن  صحيح  ،ن صرحينيكُ لنَ  ؟ما قيمتكم أنتم أنا ما قيميت ،وكالءو  ،ءخطباو 

 راحةهو الصم  مرضي !يومرض !ينوجنو  !يهوسهي ها لكنم  ،أوذيت بسببها كثرياً  ،كثرياً   آذتين هذه الصمراحةُ 
 ن دونِ ما هي مقائق كل احلوصِ نُ  ف نستطيع أن  يكلكن   ،الحيان عضب يففرطة بصراحة مُ  مُ إنين أتكل  

رم احلق  هي هذه مُ و  (قّ  الحَ ر  مُ بِ  يتِ فْ ي ُ ي بِ أَ  انَ كَ ) :يقولفقر العلوم ابث عن ادق يتحدم إمامنا الصم  !؟راحةالصم 
 .طةفرِ مُ ـطة أو الفرَ مُ ـالصمراحة ال ،الصمراحة الـُمفَرطة

 .ل احلديثكمِ نذهب إىل فاصل وأعود إليكم كي أُ 
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أورد   لو أردت أن  و  ،فصملمُ  ثت بشكل  أنا هنا ما حتدم  ،هو هذاثمالثة عشر ئة و المثالثم فإذا كان حاُل 
ة لم بب هو ال أقول قِ والسم  ،بون منهاالتفاصيل لذكرت لكم أشياء كثرية تتعجم  ل  أدخل يف كُ  ن   الروايات وأكل  

املهدوية ثقافة مغلوطة يف الثمقافة  ل إنم نعدام بليس فقط اِ و  .؟!.ةويم املهدالثمقافة نعدام اِ بل هو  ،ةيم و املهدالثمقافة 
ا  !املهدوية ثقافة ليست صحيحةالثمقافة هذه  !طكموس ذت خِ أُ بل  ،حيحةمن منابعها الصم  ؤخذ  مل تُ إذ أَّن 

بينما  ،فينانا ومؤل  نا وخطبائِ من علمائِ  جيوِب أصحاهبا،من  ارإليها آراء وأفك يفَ ضِ تب املخالفني وأُ من كُ 
النقطة هو ف (،ةقطَ ا الن  نَ وأَ ) :ل أمري املؤمننيأمل يق ،هو اإلمام املعصوماليت ينبغي التوج ه إليها قطة الوحيدة الن  
يف  كذلك  ،ةمم هِ نقاط مُ  اكث يف أمر  ما نقول هنأليس حينما نتحدم  ،ة ابن احلسن وال توجد نقطة أخرىجم احلُ 
ة ابن جم احلُ  ة هيهم  مُ ـقطة الواحدة الالن   .؟!.ةهمم تنا هناك نقطة واحدة مُ يديف عقو ياتنا حَ  يف أمرِ و نا دين أمرِ 

 :كما قال علي    ،توجد نقطة واحدة ،تانطال توجد نق !ال توجد نقطة ثانية ،يوجد شيء آخراحلسن وال 
 اليتيمةُ و  والفريدةُ  الوحيدةُ  الـُمهممةُ  الن قطةُ  ،هناك نقطة واحدة ،سن هو النقطةابن احلَ  ةُ جم احلُ و  (،وأَنَا الن قطَة)

 ،يف اجملتمع ،ياسةعماء يف الس  زُ  ،قهاءفُ  ،سائر الوصاف الخرى مراجعو  ،سنة ابن احلَ جم احلُ هي يف حياتنا 
ال إشكال يف ذلك ولكن  ،احّتامهُ و  منزلتهُ و  تهُ واحد خصوصي   ل  كُ لِ  ،يءشَ  يف أي   ،يف االقتصاد ،يف العلم

 ،جعار امل ،الميع ! هو كيٌس للجيففِ يَ وبني الِ  !وآخره جيفة !لُه جيفةأوم اإلنسان ف ،دودِه البشريةمن حُ ضِ 
 دُ هَ شْ أَ )-هو اإلمام املعصوم رة الوحيدةات املطهم الذم  ،أنتمأنا و  ،اديونصاالقت ،ياسيونالس   ،القادة ،الفقهاء

 رَ هُ طَ ا وَ يهَ فِ  تَ نْ أَ  ضٌ رْ ت أَ رَ هُ طَ د وَ اَل البِ  كَ ت بِ رَ هُ طَ وَ  تَ رْ هُ ر طَ هَّ طَ ٍر مُ اهِ طَ  رٍ هْ ن طُ ر مِ هَّ طَ مَ  رٌ اهِ ٌر طَ هْ طُ  كَ نَّ أَ 
 ينقطع س وبعد أن  فَ ينقطع النـم  قط وفقط وفقط وفقط وفقط وفقط وفقط إىل أن  صف فَ هذا الوَ -(كمُ رَ حَ 
 ،نااتُ صوصي  لنا خُ  حننُ  ،لوصفهذا ا وغريه ال ميتلك ،سنة ابن احلَ جم خاٌص باحلُ هو هذا الوصف ! !سفَ النـم 

يعي ولكن داخل الوسط الش   ،ل ما تشاءدرجات قُ و تب امر و هناك منازل  يعياخل الوسط الش  ديعة و للش  
تكون تلك  أن   دم والبُ  ،القداسة حتتاج إىل طهارة ،ال توجد قداسةفهنا  ،اتيةالقداسة الذم  ال خيرج إىل حد  المذي 

 النمجاسات احَلَدثيمة واخلََبِثيمةف ،ال توجد عندنا طهارة ذاتيةو  ،ةذاتي  طهارة ال نتلك  حننُ و  ،ةالطهارة طهارة ذاتي  
اإلسالم  ل العملية أنم يف الرسائو ون يف الكتب الفقهية رأُ أليس تق ،يننا من الد  رجُ الة تُ قائد الضم العَ و  ،سنانج  تُ 
الطمهارة  ،ال توجد طهارة ذاتيةف ،راملطه   د هذاقَ سالم فَـ د اإلنسان اإلقَ يعين إذا فَـ  ؟ر اإلنسانطه  يُ وهو ر طه  مُ 
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ر املطه   اهرهر الطم د هذا الط  عن ،نريفقط عند أولئك املطهم هي اتية الطهارة الذم  ،ةضيم رَ طهارة عَ  الميت نتلكها
 ،طهارة َعَرضيمةهي الطمهارة الميت نتلكها و  ،عند أولئك فقطاتية لذم هارة االطم  ،رطهم مُ  اهر  طَ  هر  هو من طُ المذي 

وبني   ،بب من السبابس  تزول بأي  ضية ميكن أن  رَ تكون هناك مقاربة بني موجودات طهارتا عَ  أن  فال مُيكن 
هارة ميتلكون الطم رهبم منهم اآلخرون بسبب قُ  ،هارة لآلخرينمتنُح الطم الميت هي و ا ذاتية كائنات طهارتُ 

هذه الكائنات ال  صل لنم هذا ال حيَ  لكنم  ،ذاتية مينحوا هذه الكائنات طهارةً  درة أن  وعندهم القُ  ،رضيةالعَ 
  !لذلكة ال متتلك الهلي  و  !اتيةهارة الذم نح الطم متُ  أن   تستحق  

  :مناشئ الغُُلوّ  

 ما يتعل ق في بيتل الئ  حلديث أههم  خاطى فَ لعيعتمد هو  إمما الذي ،بركم مُ ـال الهلُ و  ،لهلا ناشئهم
منازلم  منعة الش يياء من ج الولر وخيُ  ةيج العلماء من منازلم احلقيقخُيِر  ومنازل العلماء حبيث الش يعةِ نازل مب

  .اً دم ة فيضعهم يف مقامات ومنازل عالية جِ ياحلقيق

أو  ،و بُأخرىأدرجة  بِ  كن  كاشفات هي منامات ولمُ ـوال ،كاشفاتمن منامات أو من مُ  نشأا هو يوإمم 
  .صحيحة ال تعتمد على قواعد من استنتاجات خرقاء

 هُ ار بأنم ي جعفر الطيم اذا مسُ  مللسؤال من قبيل ا ،ت علينا يف كتب القوممرم  كالتمفريعات والتشقيقات الميت 
 :فقال ،يه إلي وخالقإنم  :الفق ؟ليعما تقول يف  لهُ  الطيار فقال اً عفر لنم أبا طالب سأل جَ والواب ! ؟ارطيم 

كم يت تلوت عليكتب الم ذه الهليس فقط يف  املوجود الذرهذا  وأمثال !!ي بالطيارسم  رت يا طيار فَ لقد طِ 
 يفو انية فر رس العيف املداو وفية املدارس الص موجود يفبل هو  ،يف احللقة املاضية ويف هذه احللقة أيضاً  منها

 تلف الصقاعك يف مُهنا وهنا يف كثري من التجم عاتو  ،يف العراقاآلن  ظهرتالميت  لكثري من اجملموعاتا
 .بركم مُ ـهل الإىل هذه ال هُ و مرد  لُ فهذا الغُ  ،الش يعيمة

  .؟!.ة يغفل عنها الكثيرونهمَّ ناك نقطٌة مُ هُ و  
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 فإن  ن العلم ع ينُ الد  فيه  ي ينفك  و معنو أو مكاين أ زماين   قطع  يف أي  مَ و  ،بالعلم دٌ قيم يُن مُ الد  وهي أن  
-واقال ؟اذا قالوام ممةُ الَئِ ذلك ل !!تفاهات وإىل سخافات إىلو  رافاتل إىل خُ يتحوم و  !!هذرإىل يتحو ل الدين 

هذا هو و -(وَفهِمِهم ِمنَّانَّا وايَِتِهم عَ ِمن رِ  وننُ سِ حْ ا يُ مَ  درِ قَ بِ -؟بأي شيء-انَ ندَ نا عِ تِ يعَ شِ  لَ ازِ نَ وا مَ فُ رِ أعْ )
ا ال  ،عند أهل البيت هي هذه الش يعةِ منازل فَ  ،العلم ى يف رَ نازل تُـ مَ هي  وال ،ماتمناـ الى يفرَ قامات تُـ مَ أَّن 

وهذا  (،...ناتِ يعَ شِ  لَ ازِ نَ وا مَ فُ رِ عْ ا) :هي هذهالش يعة  منازلُ  ،يقولا فالن وفالن خزعبالتوال  ،كاشفاتمُ ـال
 ،ِل والعلمقعٌد باليُن مقي  الدف (،هلَ  نَ ي دِ اَل  هُ لَ  لَ قْ عَ  ن اَل مَ )-قالوافسوا لنا أساسًا نا أسم تُ مم وأئِ  ،العقل هو منطقُ 

د جت يستحيل أن  و  ،العلم عارض معالعقل وال يت ال يتعارض مع الدينو  ،تعارض مع العقل يال مُيكن أن   والعلمُ 
ه ك أنت املشتبمر فإنم ذا الوإذا وجدت ه ،كال ميكن ذل !أو مع العلم موضعًا يف الدين يتعارض مع العقلِ 

 ،احة العقلسيِن يف مِ د   من اليئاً شَ  مُ د تُقحِ لنمك قَ  !العقل بالدين عالقةِ  يف الفهم وأنت املخطئ يف معرفةِ 
ملساحة يف هذه ا َّتم حلشياء من ا ًا للديِن يف شيء  ضعارِ يكون مُ  قل لن  العَ  لكنم  ،دودةالعقل ُمَ  ساحةُ ومِ 

 ،غيب هِ جوهر  يف الدينو  ،غيبجب الّتق حُ  خيال يستطيع أن  و مساحة ُمدودة  العقل لهُ  غم أنم رَ  ،ةداحملدو 
وهذا  ةعنجد ما تو ال !لغيبا املَ انع ما يأيت به الدين من عحته بقواعده وقوانينه لن ميُ اسلكنم العقل يف م

  .العقل والدين متوافقان أنم ب قصدتهُ المذي 

  .تفاصيلهِ  به العقل بكل   قر  يِن ما يُ فهناك من الد   -
وال  ،ةمانع  توجدوال ،ض عليه العقل حني يكون ذلك من جهة الغيبّت يع وهناك من الدين ما ال -

  .شؤون الدين هذا يف كل   ،قلعات التوجد هناك منافرة مع بديهي  

ك أو أنم  ،من الدين هُ أنم  وافّتضتَ  فإمما أنمك جئَت بشيء  من خارِج الد ين وجدت غري ذلك إن  و 
ال  الدين  فإنم وإالم  ،ين وبني حقائق العقلفيما بني حقائق الد   أو يف تنظيم العالقةِ  طبيقِ الفهم يف التم  أسأتَ 

طريقة  أو شيخَ  اً أو مرجع م دين  ِـ أو شيخًا أو عال أو رمزاً  فإذا وجدت شخصاً  ،عن العلمو ل قع عن الفك  ني
 كن على يقني من أنم و  ،راءهُ  حديثهُ  فكن على يقني من أنم ممد ُمَُ  من علم آلِ  ،من العلم ك وهو خلي  ثُ د  حيُ 

طيح ل إىل سفاسف وإىل سخافة وإىل تسعن العلم حتوم  فكم الديُن إذا اِن ،وال قيمة لهُ  لهُ  ال معّن ،هذره حديثُ 
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 قُ يصد   ضحكةٌ وهناك مَ  ،يضحك عليه فهناك جاهلٌ  ،ضحكةإىل مَ  حينئذ   ل اإلنسانُ وحتوم  ،اوإىل كوميدي
  .يف ميزان العلمو  يف ميزان احلقيقةِ وذلك  ،ومسخرة يف نفس الوقت ضحكةٌ هو مَ المذي ويغايل هبذا الاهل 

 املدارس يفيستشري  المذيو لُ يف الغُ الة أو كان رق الغُ فِ  كان يف جرى وجيري إن  المذي هذا  ل  كُ 
ي يف هذه يسر المذي و لُ ذا الغُ ه كل    ،ةالش يعيم سائر املدارس و  !العرفانيةو  !يخيةالشم و  !الصولية ،الش يعيمة

ُوا ْعرفِ اِ ) :و هذاهالبيت  زان أهلميو  ،إليها أشرتُ الميت ر و ذُه إىل هذه السباب وإىل هذه الس مرد  ر املدا
 .؟!(.اهِمِهم م نَّ ا َوفَ نَّ ِتهم عَ دِر َما ُيْحِسُنون ِمن ِرَوايَ َمَناِزل ِشيَعِتنا ِعنَدنا ِبقَ 

 .نذهب إىل فاصل وأعود إليكم

ْهَل اْلِكَتاِب اَل يَا أَ  - أولاجاء يف ،ئةملبعون بعد االسم و  احلاديةُ  ساء اآليةُ يف الكتاِب الكرمي يف سورة الن   

 .!!.{ق  ُكْم َوالَ تَ ُقوُلوْا َعَلى الّلِه ِإالَّ اْلحَ تَ ْغُلوْا ِفي ِدينِ 

  ابعةُ السم  يةُ وهي اآل ،ابقةالسم  ةِ  اآلير  يفمَ المذي املعّن  لُ ُتكمِ  وجاء أيضًا يف سورة املائدة وهذه اآليةُ  

َر يِنكُ ي دِ ُقْل يَا َأْهَل اْلِكَتاِب الَ تَ ْغُلوْا فِ }-والسبعون من سورة املائدة  .!!.{َحق  الْ ْم َغي ْ

ُقْل يَا } :ى هبذه اآلية على سبيل املثالؤتَ ي ،و  لُ لغُ ااحلديث عن  شار إليه حني يتم  ال يُ هناك مطلب و 

َر اْلَحق   ىل شرح  أو ال أعتقد أنم اآلية حباجة إو ق اآلية واضح و منط-{َأْهَل اْلِكَتاِب اَل تَ ْغُلوْا ِفي ِديِنُكْم َغي ْ

ة عيسى لهل الكتاب خبصوص قضيم أن ه وهذا اخلطاب صحيح -ُقْل يَا َأْهَل اْلِكَتابِ -صريح يٌ َّنَ فهو  ،بيان
بل هذا اخِلطاب ِخطاب  ،لنا وهو أيضاً  ،ياناتالد   لكل   خطابٌ هو  هذا اخلطاب ولكنم  ،الل ابنُ  هُ ح وأنم املسي

هو  و  لُ الغُ و  ،صاهبايضع الشياء يف نِ  أن   ريدلعقل يُ  النم  ،لقلعا  معمسألة تتناىف و  لُ الغُ ف !عاقل لكل  و  للعقلِ 
َر اْلَحق  -صاهباإخراج الشياء من نِ   لكنم  ،اآلية واضح قو منط-ُقْل يَا َأْهَل اْلِكَتاِب اَل تَ ْغُلوْا ِفي ِديِنُكْم َغي ْ

 ،ةجم املفهوم حُ و  ةجم حُ  قو أليس املنط !اآلية لا مفهومف.؟! .هوم اآليةث عن مفحدم ال أحد يتأن ه الغريب 
 !؟نو يا تقولون أي ها الصولهكذأليس 
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ْم وا ِإن َجاءكُ آَمنُ ذين الَّ  يَا أَي  َها}-العجب يا علماءنا حني نذهب إىل سورة احلجرات !بجَ والعَ 

ردُُت هذه اآلية ئمًا إذا ما أو دا ،مهافهو مإىل  ذه اآلية تّتكون منطوقها وتذهبونه-{فَاِسٌق بَِنَبٍأ فَ َتبَ ي َُّنوا

َمُنوا ِإن آالَّذين َها ا أَي   يَ } جالُف علم الر  نسِ املنطوق يَ  لنم  ،وتّتكون املنطوق إىل مفهوم اآليةتذهبون 

سقَط إذاً  !تبيمنوااملت و  بل دققوا يف ،هو  ترد  اسق الب الفخَ  :قولآلية يا قو منط ،{َجاءُكْم فَاِسٌق بَِنَبٍأ فَ َتبَ ي َُّنوا

  .ال تتحدمثُون عنههذا املنطوق ولكن   !علم الر جال

  .قةث  ب الذ خبنأخُ  أن   هو ماملفهو و  ،ثون عن املفهومتتحدم  ؟شيء  تتحدثون عن أي  

  !!جالعلم الر  بِ  ؟ة من غريهقالث   زي  كيف نُ 

  !الةالغُ و  و  لُ ت عناوين الغُ يت حتَ يف حديث أهل البَ ضعِ تَ النتيجة هي  ؟جة ما هيالنتيو 

الَ   اْلِكَتابِ ا َأْهلَ يَ ُقْل  :ق اآلية صحيح واضحو نطمَ  !فهومهاّتكون مَ وتَ هذه اآلية تأخذون منطوقها 
َر اْلَحق     .تَ ْغُلوْا ِفي ِديِنُكْم َغي ْ

َر الْ  ؟ماذا يقولاآلية لكن مفهوم  يف  اغلو تَ  ن  أتستطيعون ن كم أيعين -َحق  اَل تَ ْغُلوْا ِفي ِديِنُكْم َغي ْ
 !احلق  

َر اْلَحق   :اآلية هذا هو منطوق   .الَ تَ ْغُلوْا ِفي ِديِنُكْم َغي ْ

ون مساحة تستطيع كهنا ،احلق   يف دينكم او غلُ تَ  ستطيعون أن  تَ  هو أن كمة مفهوم اآلي ؟املفهوم ما هوو 
ث عنه دم هذا املنطق حتو  ،مدوحامل ُلو  ساحة للغُ مِ  كهناف ،ة العقلحملدودي   ،تناحملدوديم  ؟ملاذا ،وا فيهاغلُ ت أن
 .؟!.رآنالقُ 
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َمن يَ تَِّخُذ  َن النَّاسِ َومِ }-ئةد املبع ناآلية اخلامسة والستو  ،على سبيل املثال إذا ذهبنا إىل سورة البقرة

آمنوا هم المذين اآلية ما قالت و -{ ل ّلهِ َشد  ُحّباً وْا أَ َمنُ آالَّذين ِمن ُدوِن الّلِه أَنَدادًا ُيِحب ونَ ُهْم َكُحب  الّلِه وَ 

اآلية ما قالت  ،حةالقضية مفتو ف-ّلهِ ّبًا ل  آَمُنوْا َأَشد  حُ الَّذين وَ  :قالت !؟ًا لل بالقياس لآلخرين حبالشد  
 .عبريينقوا بني التم فر   !؟منوا ُهم الَشد  ُحبماً للوالمذيَن آ

الء فيما بني هؤ سة قايم مُ الكال ًا لل لكانبم حُ  آمنوا هم الشد  المذين و  :لو كانت اآلية قالت هكذا

عملية الِشدمة ف ،{ّبًا ل ّلهِ حُ َشد  أَ وْا آَمنُ الَّذين وَ } :فة باللف والالمعرم لكن القضية ما جاءت مُ  ،ريهموبني غَ 

ومن  ! اللب  يف حُ  زايد املفتوحالتم  !املمدوح ولُ الغُ و  !ببم حَ مُ ـو اللُ ة هو هذا الغُ دم تزايد الشِ و  ،تتزايدوهي مفتوحة 
م كن أبغضوم !حدعاىل واحانه وته سبالعالقة واحدة حب هم وحب   !كمالل أحبم  ومن أحبم  !الل م أحبم كُ أحبم 

هم  ،وجههُ  همف !اللم بِ صَ تَ ع  اِ م كُ بِ م عتصَ من اِ  !الل اصَ كم عَ ا صَ من عَ  !الل أطاع الل مكمن أطاع !الل أبغض
  .هإليه نتوجم المذي وجه الل 

لنمنا  ،كانند مست منتهية عليو  ،احة هنفتو ة مَ دم عملية الشِ  {آَمُنوْا َأَشد  ُحبًّا ل ّلهِ الَّذين وَ }

 !؟قةطلَ ل مع حقائق مُ تعامف نَ فكي ،ول ُمدودةقُ العُ  نم فة ُمدودة ولر عامل فألنم  ،معرفتنا ُمدودةو  ،دودونُمَ 
و هو لُ الغُ ليس هذا و  ،ملمدوحا و  لُ الغُ هي حة املفتوحة هذه املسا ،لعالقةلساحة مفتوحة تكون هناك م أن   دم البُ 

  !عنه احلديث رم مَ المذي الغلو املذموم 

َر اْلَحقّ اَل تَ ْغُلو } :اآليةا قالت كم  أن ه  املفهوم هو ؟ومو املفههما  اً إذ ،{ْا ِفي ِديِنُكْم َغي ْ

َأَشد  ُحبّاً  آَمُنواْ ذين الَّ وَ }م وهب مهومنهم وإلياحلق  معهم وفيهم  !مواحلق  هُ  !و يف احلق  غلُ تَ  نكم أن  اكبإم

 .{ل ّلهِ 
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آؤُُكْم َوِإْخَواُنُكْم ْم َوأَبْ نَ بَاؤُكُ آاَن ُقْل ِإن كَ }: والعشرين ابعةِ الرم  إذا نذهب إىل سورة التوبة يف اآليةِ 

تَ َرفْ ُتُموَها َوتِ  ْونَ َها َأَحبَّ ِإلَْيُكم م َن اَدَها َوَمَساِكُن تَ ْرضَ ْخَشْوَن َكسَ ٌة تَ َجارَ َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشيَرُتُكْم َوَأْمَواٌل اق ْ

إذا كانت  -{ْوَم اْلَفاِسِقينَ َوالّلُه الَ يَ ْهِدي اْلقَ   بَِأْمرِهِ الّلهُ  ِتيَ يَأْ حتَّى ُصوْا الّلِه َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد ِفي َسِبيِلِه فَ تَ َربَّ 

بْ َنآؤُُكْم اؤُُكْم َوأَ َن آبَ َكا  ُقْل ِإن-عطيها أعلى درجات احلب  نسان يُ وهذه الشياء اإلِ  ،هذه الشياء كل  
تُ -ب  ت احلُ اجر دعلى عطيها أان يناوين اإلنسه العَ هذ-َوِإْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشيَرُتُكمْ  تَ َرف ْ ُموَها َوَأْمَواٌل اق ْ

 ب  يها أعلى درجات احلُ عطاإلنسان ي أيضاً  ينعناو هذه ال-َوِتَجارٌَة َتْخَشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن تَ ْرَضْونَ َها

من شؤونات  ،سولؤونات الرم ش هو من اِلهاد-يِلهِ َسبِ  ُسوِلِه َوِجَهاٍد ِفيَأَحبَّ ِإلَْيُكم م َن الّلِه َورَ -االهتمامو 

قتكم عال اتِ ليكم من شؤونإ بم حَ ان أَ ة يف حياة اإلنسهمم مُ لـهذه الشياء ا إذا كانت كل   !برسول الل العالقةِ 
ا وينفي عنم  ،اسقنيينا فيسم  هنا -ْلَفاِسِقينَ اْلَقْوَم ا ْهِدياَل ي َ  يَْأِتَي الّلُه بَِأْمرِِه َوالّلهُ حتَّى فَ تَ َربَُّصوْا -برسول الل

 خر الَعناوين أشدم وأكثرآ آبائهم إىل بم دون حُ جيذين الم ي فيسم  .؟! .َوالّلُه اَل يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقينَ -الداية
ينا فَاسقنيرآن هنقُ لا من ُحب  الهاد ومن ُحب  ِخدمة رسول الل ي نفيو ني ال  ا ضَ ينويسم   ،ذلكنما كلو كُ  ا يسم 

  .َوالّلُه الَ يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقينَ -ا الدايةعنم 

  ؟تشير تريد أنْ  إلى أي  شيء اآليةُ هذه  

 آَمُنواْ ذين الَّ وَ -وح مفتمع رسول الل ب  ولكن احلُ  ،أعلى درجات احُلب  بحب وهم أتقول صحيح هؤالء 
املساحة هي هذه  ،نكم غري احلق  و يف ديتغل ه النم أَ  ،ولُ ساحة الغُ هنا تبدأ هذه املساحة مِ -َأَشد  ُحبًّا ل ّلهِ 

 .الواسعةاملفتوحة 

كمل وأُ  ذا احلد  هف عند بدأنا نقّتب من وقت الذان والصمالة أق ،نفس املضمون يف سورة الشورى
 .احلديث بعد فاصل الذاِن والصمالة

 (ايهَ ِع فِ ودَ تَ سْ مُ  الْ ر  لس  ا واَها َوبَِنيهَ اللَُّهمَّ َصل  َعَلى فَاِطَمة وأَبِيَها َوبَعلِ )
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ب  هو حُ المذي م ب هناء حُ  فِ ياتُه يفنه آعَ  ثت  دم ا حتَ رمي ومَ تاِب الكَ الكِ  ُل يف أجواءِ تواصَ ي ل احلديثُ ال زا
  !الل

وهذا -َمَودََّة ِفي اْلُقْرَبىالْ رًا ِإالَّ  َأجْ َلْيهِ ُقل الَّ َأْسأَُلُكْم عَ }: والعشرون الثالثةُ  يف سورة الشورى اآليةُ 

رت يف س  فُ  ،افةضَ ضيف إِ من يُ -{ْسناً يَها حُ  فِ َوَمن يَ ْقَتِرْف َحَسَنًة نَّزِْد َلهُ -تمراملعّن واضح لديكم واآلية تس

 وباُب املعرفةِ  .؟!.اتايَّنالاىل املتوحًا إفمَ  ةِ ن باب املعرفكُ سليُم ال يكوُن ما مل يَ والتم  ،سليموايات بالتم بعض الر  
 .؟! .َّناياتالاملا  إىلأيضاً سيكون مفتوحاً  ب  باب احلُ  َّنايات فإنم الحني يكون مفتوحاً إىل املا

َوَمن -بزيادةو افة من يأيت بإض-ِرْف َحَسَنةً َوَمن يَ ْقتَ  ىُقْربَ الْ  ُقل الَّ َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإالَّ اْلَمَودََّة ِفي

باٌب  فباب التسليمِ -َها ُحْسناً ُه ِفيِزْد لَ نَّ -من اللزيادة تواجهها  ؟هذه الزيادة ماذا تواجهها-َحَسَنةً يَ ْقَتِرْف 

أيضًا مفتوح  حب  بابهُ  هُ ارنسيق وذلك ،َّناياتاالفتوٌح إىل املم  باب املعرفةِ أنم َّنايات وسببُه فتوح إىل املاالم
 .اياتَّناملاال إىل

َر  ي ِديِنُكمْ فِ ُلوْا تَ غْ  الَ }: بعني من سورة املائدةابعة والسم السم  آليةِ هو نفس املضمون يف او  َغي ْ

قيدتنا ع يف ضوءِ  ،فتهممعر  وءِ ضيف  ،وِء تعاليمهممفتوٌح يف ضَ  البابُ  ،مفتوح فالبابُ  أم ا يف احلق  -{اْلَحق  

اهو يف أي  غلُ نا نَ فإنم  وغلُ نَ  نابدأ نا إذا ماإنم  !م مداُر احلقم هُ  ،الامعة يارةُ ث عنها الز  تتحدم الميت  اهيف  ؟اجت  احلق   اجت 
 !يف جهة احلق  و 

-ُله وَمْعِدنهُتم َأهْ ن ْ أَ م وَ يكُ لَ إِ م وَ كُ نْ م  م وِ يكُ فِ م وَ كُ عَ ق  مَ والحَ -الكبرية الامعةِ  يارةِ وحنن خناطبهم يف الز  
املضمون و  !َّنايات يف هذا احلقالإىل املا فتوحٌ مَ  ميهِ و فِ لُ فالغُ  ،َّناياتإىل املاال فيهم مفتوحٌ  حلق  ا معّن أي أنم 
 فِ صْ الوَ  نَ مِ م وِ كُ هَ ن ْ ِح كُ دْ مَ ن الْ مِ  غُ لُ ب ْ  أَ اَل م وَ كُ اءَ نَ ي ث َ صِ حْ  أُ اَل  يَّ الِ وَ مَ -الكبرية الامعةُ  رُه الزيارةُ قر  تُ المذي 
بت هذه سبم الميت  نيفما بالك بالع ،رهو أثٌر من أث ،الثناءُ  ؟ما هو والثناءُ  ،أنا ال أحصي ثناءكم-مكُ َر دْ قَ 

هي هم م وفضلُ هُ وآثارُ  ،لفضلهم كرٌ شُ  هو ناءُ الثم و  ،آلثارهم هو مدحٌ  ناءُ الثم و  ،ناءَكمي ثَ حصِ فأنا ال أُ .؟! .اآلثار
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لنا ما ر ظهِ تُ الميت م هي فاتُ وصِ  ،عٌة عن صفاتمتفرم م مُ وأفعالُ  ،عة عن أفعالممتفرم و  ،اتمو ذعة عن متفرم أمور 
فما بالك إذا كان  ،حصيهأنا ال أُ و   من أثر  ثر  ول ،ثر  على أثر  كٌر ِل فهذا ذِ  ،من مجال ذاتم هافي وراءَ تُ 

 .؟!.اتمو ذالكالم عن 

 ،نا ذلكوأّن  يكون ل-ِف َقْدرَُكمِمَن الَوصْ وِ َهُكم َكن ْ   ُكم َواَل أَبْ ُلُغ ِمن اْلَمْدحِ اءَ َمَواِليَّ اَل ُأْحِصي ثَ نَ 
 .؟!.مكُ ئِ اَل بَ  يلَ مِ ي جَ صِ حْ أَ م وَ كُ ائِ نَ ث َ  نَ سْ حُ  فُ صِ أَ  يفَ ي كَ سِ فْ ن َ ي وَ م  أُ م وَ تُ ن ْ ي أَ بِ أَ بِ -الزيارةُ  رهُ كر  واملعّن تُ 

ا نَ أَ  رّ ا ذَ بَ ا أَ م يَ لَ عْ اِ )-؟نني املؤمول أمريماذا يق ،الوصياء سي د املروي عن  ةيم نورابالنم  يف حديث املعرفةِ و 
هذا و  ،الباب مفتوح-!متُ ئْ ا شِ ا مَ نَ لِ ضْ فَ  ِفيوا ولُ قُ ًا وَ ابَ بَ ر أَ  انَ و لُ عَ جْ  تَ ه اَل دِ ابَ ى عِ لَ عَ  هُ تَ يفَ لِ خَ وَ  لَّ جَ وَّ  زَ اهلل عَ  بدُ عَ 

 !"د  حباً للأشارة " عبنفس املعّن يف-َوُقوُلوا ِفي َفْضِلَنا َما ِشْئُتم-!و املمدوحلُ هو الغُ 

طبعة  ،تو بري  ،ملرتضىابعة دار هذه الطبعة ط (،عواتهُج الدم مُ ) هذا هو ،عاء العباتماذا نقرأ يف دُ 
ك يَ دَ لَ  ةً يعَ رِ ذَ ك وَ يَ لَ إِ  ةً لَ يسِ ب  وَ ا ر يَ  يكَ فِ كْ ا يَ مَ أَ )؟: ماذا نقرأ يف دعاء العبات ،340يف صفحة  ،حروفية
ي ضِ قْ أَ وما وَ ظُ كْ مَ  ودُ غْ أو أَ  وماً لُ ظْ م مَ هِ يوح فِ رُ أَ  نْ أ نييفِ كْ يَ ا مَ أَ  ،يالِ م ُمغَ هِ تِ بَّ حَ ي مَ فِ ي وَ الِ وَ مُ  كَ يائلِ وْ ي أِلَ نِ نَّ أَ 
يف هو املمدوح  و  لُ الغُ -(بَِّتِهم ُمَغاِليي َوِفي َمحَ َوالِ مُ ائَك أَنَِّني أِلَْولِي ،اومَ جُ وُ  ومٍ جُ وُ  عدَ بَ وَ  وَمامهُ  ومٍ مُ هُ  عدَ بَ 

و مريي بن ُنصري الن  اعريي و الشم و  بااخلطم  أيبابن سبأ و  أشرنا إليه يف أحوال ذيالم  و  لُ الغُ ذلك ال  ،حب هم
هنا حلب اباب و  "ًا للحبم  أشد  هم "هو الصواب، واملغالون هنا هم المذين آمنوا فهم ب  و يف حُ لُ الغُ ف ،غريهم

 .لهُ  ال تقديرَ  أي ،لهُ  ايةَ ال َّنو مفتوح 

  ؟ما هو وّ لُ غُ المّرة أخرى،  

هو و لُ لغُ ا ،و  لُ من الغُ  أكثركون يه إنم فحينما يكون مفتوحاً و  ،فوق قيمته يء قيمةً أنمك تعطي الشم  :و  لُ الغُ 
هذا شيء فوق فَّنايات الملا إىل اتوحاً مف يكون البابُ  امأمما حين ،ا يستحقيء أكثر ِمم عطي قيمًة للشم أنمك تُ 

  !لعقيدةاولكن ضمن ضوابط  ،و  لُ الغُ 
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َر غَ ي ِديِنُكْم وْا فِ ْغلُ ت َ اَل }-املائدة  نا اآلية من سورةوقبل قليل  قرأ ،كما قال القرآن الكرمي ي ْ

ُمَواِلي َوِفي  ْولِيائكَ ِني أِلَ أَنَّ ): قم احل نعم وهذا هوف ق  يف احلأم ا  ،ال تغلو يف دينكم غري احلقم  ،{اْلَحق  

فية الطبعة احلرو  ،بريوت ،ملرتضىة دار اعة طبعيف هذه الطب ،هذا الد عاء هو دعاء الَعَباتو  (،َمَحبَِّتِهم ُمَغاِلي
 .340صفحة 

نفس ب ،340يف صفحة  عاءلد  اوجود م ،مية املعروفةقدالطبعة ال ،داليَ  جرية املكتوبة خبط  ويف الطبعة احلَ 
 .؟!.عاءف الدم هناك من حرم  ،ك من حر فهُ انقرأته لكن هالمذي ص هذا النم 

 ،للُمحد ث الن وري (جنمُة املأوى)يف الكتاب الـُملحق وهو  ،من حبار النوار ،53إذا نذهب إىل الزء 
كان املعّن   وإن   (،َوِفي َمَحبَِّتِهم) ليسو  (ُمَغاِلي كَ ي أِلَْولِيائَك ُمَواِلي َوِفي َمَحبَّتِ أَن  )-؟الحظوا التحريف كيف

وهذه  !عبث يف الدعاء ولكن هناك مريض من املرضى ،للُمبمة اهي ُمبمُتهم وُمبمُتهم هي محبمُة الل ف ،هو هو
هذه ء من حتريف مثِل اتب العلميف كُ  وشاهدتهُ  لكثرة ما رأيتهُ فذلك حينما أقول هذا الكالم  ،ررم تتكاهرة الظم 

َر اْلَحق  } اآلن اآلية من سورة املائدة ،كما مرم علينا  ،المور حد هذه ال أ {اَل تَ ْغُلوْا ِفي ِديِنُكْم َغي ْ

نا يوصلوهو  ،ا فيه حٌث على حب أهل البيتهذ لنم  ،عن املنطوقالكالم هو فقط  ،يتحدمث عن مفهومها

 لنم  ؟ملاذا ،ّتكمنطوقها يُ فإن   {ِإن َجاءُكْم فَاِسٌق بَِنَبأٍ } :ا آيةأمم  ،ث عنهاأحتدم الميت إىل هذه املضامني 

جال نا إىل علم الر  وديقسالمذي إىل مفهوم اآلية  جوعِ أحاديث أهل البيت من دون الر   نقبلُ منطوقها جيعلنا 
 ،ول اخلطهذه القضية موجودة على طُ و  ،جال سيقضي على حديث أهل البيتالر   وعلمُ  ،معواهُ دَ  حبسبِ 

الميت والشياء  ،غريم ا تُ مم إِ و  ،إمما ُتطمسو  ،إمما حُتذفو  ،فرم ا حتُ مم إو  ،فضعم تُ  اهل البيت إمم بة لقر  مُ ـالشياء الف
ائدة واضح مفهوم اآلية يف سورة امل ،وأفضل مثال هو هذا ىقوم تُ الميت ي هتطرح و  يتتُبع د عن أهل البيت هي الم 

ة تكون بينما منطوق اآلية واحُلِجيم  ،ث عنهخص يتحدم ل شَ ا أنا أوم مبم رُ  ،ث عنهتحدم مفهوم اآلية ال أحد ي ،اآلية
 !ضعيف حديث أهل البيتي إىل تَ املفهوم سيؤد   لنم  ،ب إىل املفهومذهَ ك ويُ ّتَ منطوق يُ بالدرجة الوىل لل

ا وهذه القضية رمبم  ،نفس العملية هنا ،ُيّتك املنطوقفهنا سيؤدي إىل تقوية حديث أهل البيت  بينما املنطوق
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ة يقيم قِ تحلة وابيت العلمير سب جتحب ،وستأتينا موارد كثرية ،أيضاً  رت إليهاموارد سابقة أش رت يفالحظتم تكرم 
ث عن هذا وسأحتدم  ،ةيالعلمائالش يعيمة ف ريح إليها يد التم املوارد متتد   ههناك الكثري والكثري والكثري من هذ

  .ذه القضية وآتيكم بأمثلة وشواهدث عن هسأحتدم  ،(مس الحديثطَ )  إىل موضوع املوضوع إذا ما وصلتُ 

عاء يف والد   (َغاِليمُ  كَ َحبَّتِ ِفي مَ وَ َواِلي ي أِلَْولِيائَك مُ أَن  ) حريفالتم هذا حصل  (ة املأوىجنم )نا يف هُ فَـ 
 .؟!(.يالِ غَ م مُ هِ تِ بَّ حَ مَ َوِفي ) :أصلهِ 

ُقوُلوا ِفي َفْضِلَنا َما ْجَعُلونَا َأربَابًَا وَ تَ َباِده اَل َلى عِ عَ َته َوَخِليفَ   أَنَا َعبُد اهلل َعَز وَّجَّلِاْعَلم يَا أَبَا َذرّ )
ُلُغون ُكْنه ما-أكثر من الغُُلو الباب مفتوح-ِشْئُتم زيارة ناها يف القرألميت افس املضامني نَ -َناِفيِ  فَإنَُّكم ال تَ ب ْ

ُلُغون ُكْنه فَإنَُّكم ال تَ ب ْ ) (،مكُ هَ ن ْ كُ   حِ دْ مَ الْ  نَ مِ  غُ لُ ب ْ  أَ اَل وَ )-ةبري كرة الامعة الاينا يف الز  ماذا قرأ ،الامعة الكبرية
 ،ُيضع فهُ  ش يخ اجمللسيَّتم الحبل  ،اال كما ُيضع فُه علماؤن ،وهذا يدل ك على صدِق هذا احلديث (،ما ِفِيَنا

ُلغُ فَإنَُّكم ال -رواياتنا راتنا وعباراتُ زيا عبارات احلديث عباراتُ   لَّ جَ وَ  زَ عَ  اهلل إنَّ فَ  هتَ اي َ هَ  نِ اَل وَ  ِفِيَنا ْنه ماون كُ تَ ب ْ
 اذإفَ -يالاخلحَّتم و ور طُ اخلُ َّتم حَ -مكُ دِ حَ أَ  لبِ ى قَ لَ عَ ر طُ خْ و يَ م أَ كُ فُ اصِ ه وَ فُ صِ ا يَ مَّ م مِ ظَ عأَ ر وَ بَ كْ ا أَ انَ طَ عْ د أَ قَ 
 .و  لُ لغُ اا بعد مو  ُلو  ق الغُ فو إىل ما الباب مفتوح  (،فَأنْ ُتم اْلُمْؤِمُنون ذاكَ ا هَ ونَ مُ تُ ف ْ رِ عَ 

 انَ ضلِ ي فَ وا فِ ولُ قُ ًا وَ ابَ بَ رْ ا أَ نَ و م  سَ تُ  اَل هلل  ابيدِ ن عَ مِ َعَبٌد  ا نَ أَ نَّما إِ وَ )-آخر من نفس احلديث يف مقطع  
ُلُغوا ِمن َفْضِلَنا ُكْنَه َما َجعَ َما ِشْئُتم فإنَُّكم  ر يف قدم م يُ قُ رَ  أقل   وهذا هو-(رشْ العُ  ارَ شَ عْ مِ  اَل وَ  َناهلل لَ اَلُه َلْن تَ ب ْ

ُلُغواَلنْ ُكم فإنَّ ) شرشر العُ شار العشر هو عُ معو  ،إىل عشرة أقساميُقسمم  فالشيء ،ةاللغة العربي ِمن َفْضِلَنا    تَ ب ْ
 .(َواَل ِمْعَشاَر الُعْشر ُكْنَه َما َجَعَلُه اهلل لََنا

-لثاينويف املقطع ا-ِف َقْدرَُكمِمَن الَوصْ وِ َهُكم  َكن ْ َواَل أَبْ ُلُغ ِمن اْلَمْدحِ ُكم اءَ َمَواِليَّ اَل ُأْحِصي ثَ نَ )
 (.مكُ ائِ نَ ث َ  نَ سْ حُ  فُ صِ أَ  يفَ كَ 

 ،هنا العبارة أدق (،مكُ ائِ نَ ث َ  نَ سْ حُ  فُ صِ أَ  يفَ كَ ) :ب وحريةنا تعج  ا هُ أمم  ،(َمَواِليَّ اَل ُأْحِصي) :هنا
من  ر وذلك الثر جاءعلى أث من أثر وأثرٌ  ناء هو أثرٌ وقلنا الثم -ُكماءَ ُأْحِصي ثَ نَ اَل  :ابقةماذا قالت العبارة السم 
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صدر من  والفعلُ   من أفعالمى من فعل  تأت   ؟ىهو شكٌر ومدٌح لفضل  وهذا الفضل من أين تأت   فالثمناءُ  ،آثار
  .ايتالم الذم ئ عن مجنبِ تُ  من صفاتم وتلك الصفةُ  صفة

  :هنا-(ُكماءَ نَ ث َ اَل ُأْحِصي )-لسابقةالعبارة ا-(مكُ ائِ نَ ث َ  نَ سْ حُ  فُ صِ أَ  يفَ كَ )-ةانيالثم هنا يف هذه الفقرة 
ي صِ حْ أَ م وَ كُ ائِ نَ ث َ  نَ سْ حُ  فُ صِ أَ  يفَ كَ  !؟كيف أصفهُ   ،فإنم لذا الثمناِء ُحسن ؟َكيَف َأِصُف ُحْسَن الثَّناء

أَنَِّني ) ،اياتَّنالعلى املا حٌ مفتو  حلب  وا تَّناياالاملا مفتوحة على ،ابات مفتوحةالبو   إذا   !؟مكُ ئِ اَل بَ  يلَ مِ جَ 
  (.أِلَْولِيائَك ُمَواِلي َوِفي َمَحبَِّتِهم ُمَغاِلي

-ة اللقيم ا بَ يَ -يفسِ نَ بِ )-با احلُ وعة هذثنا عن لَ د  حتُ فهي بارات دبة هذه العِ عاء الن  د حينما نقرأ يف
 ،بعيدون عنكالحنن  لب ،اعيداً عنم لست ب أنتَ  ب  غيم بنفسي أنت من مُ -انَّ مِ  لُ خْ م يَ لَ  بٍ يَّ غَ مُ ن مِ  تَ نْ أَ  بَِنفِسي
 نَّ د إالِ ا خَ بَ ا أَ يَ )-رب ينايُ نا وأن عل ميُ الد عاء يريد أن  ،حنُن بعيدون عن إمام زماننا ،هكذا يقول ال أنا الدعاء
ر مل تتوفم  .؟!.انكه ما  يكون ولكنم  أن   دم بُ الهذا كان -هِ رِ و هُ ظُ لِ  نيرِ ظِ تَ نْ مُ الْ ه وَ تِ امَ مَ إِ بِ  ينَ لِ ائِ القَ  هِ تِ يبَ غَ  انِ مَ زَ  لَ هْ أَ 

 !!ةما هي بثقافة مهدوي  و طبية قُ و  ،ةوفيم صُ و  ،ةعيم افافة شَ قثَ الش يعيمة الثمقافة لنم  ،اخلاطئة ّتبيةِ لل ؟ملاذا !ةلم الثُـ  هذهِ 
 هِ تِ يبَ غَ  انِ مَ زَ  لَ هْ أَ  نَّ أل-وايةذه الر  ث عنه هتتحدم المذي  ية لنشأ هذا اليلو مهد ثقافةً الثمقافة  لو كانت تلك

ن مِ  تَ َباَرَك وتَ َعاَلى م اهللاهُ طَ عْ ا أَ مَ بِ -؟اذامل-انمَ زَ  ل  كُ   هلِ ن أَ مِ  لُ ضَ فْ أَ  هِ ورِ هُ ظُ ين لِ رِ ظِ تَ نْ مُ الْ ه وَ تِ امَ مَ إِ بِ  ينَ لِ ائِ القَ 
ِمن  ا ُيْحِسُنونمَ ِبَقدِر  ِعْنَدنا انَ تِ يعَ شِ  لازِ نَ وا مَ فُ رِ عْ اِ ) ،(انَّ م مِ هِ مِ هْ ف َ وَ ) الفهامو -ةفَ رِ عْ مُ الْ وَ  امِ هَ ف ْ األَ وَ  ولِ قُ العُ 

 ك وتعالىارَ بَ اهلل ت َ  نَّ أِل -؟جادالسم  امماإل بلي عناكالد الة أيب خَ ايماذا تقول رو  (،وَفهِمِهم ِمنَّاِروايَِتِهم َعنَّا 
َهاِم َواْلُمْعرَِفة َما صار ب ماهُ طَ عْ أَ  قد  (!انَّ مِ  لُ خْ م يَ لَ ) (،ةدَ اهَ شَ مُ ة الْ لَ زِ نْ مَ بِ ندهم غيبة عه الِمن الُعُقوِل َواأَلف ْ

 ةُ يَّ نِ مْ ت أُ نْ ي أَ سِ فْ ن َ بِ  ،نَّاعَ  حَ زَ ا ن َ ٍح مَ ازِ ن نَ مِ  نتَ ي أَ سِ فْ ن َ بِ  ،ِمنَّا أَْنَت ِمن ُمَغيٍَّب َلم َيْخلُ  بَِنفِسي)
َتاقشائق -قٍ ائِ شَ   ارَ كَ ذَ  ةٍ نَ مِ ؤْ مُ وَ  نٍ مِ ؤْ ن مُ ى مِ نَّ مَ تَ ي َ  أَْنت أُْمِنيَُّة َشاِئقٍ -شتاقمُ - أُمنيَّةُ نتَ ي أَ سِ فْ ن َ بِ -يعين ُمش 
 يَّ وأَ ِفيَك  فُ صِ اٍب أَ طَ خِ  يَّ أَ ى وَ تَ لى مَ إِ وَ  يواَل ا مَ يَ  يكَ فِ  ارُ حَ ى أَ تَ لى مَ إِ  :يقول الدعاء إىل أن  -نَّاحَ فَ 
 نْ أَ  يَّ لَ عَ  يزٌ زِ عَ  ،ىرَ الوَ  كَ لَ ذُ خْ يَ وَ  كَ يَ كِ بْ أَ  نْ أَ  يَّ لَ عَ  يزٌ زِ عَ  ،ىاغَ نَ أُ وَ  كَ نَ وْ دُ  ابَ جَ أُ  نْ يَّ أَ لَ عَ  يزٌ زِ عَ  ،ىجوَ نَ 
 هُ عَ زَ جَ  دَ اعِ سَ أُ فَ  وعٍ زُ ن جَ ل مِ هَ  ،اءكَ البُ وَ  يلَ وِ العَ  هُ عَ مَ  يلَ طِ أُ ين فَ عِ ن مُ ل مِ هَ  ،ىرَ ا جَ م مَ هُ ن َ وْ دُ  يكَ لَ ي عَ رِ جْ يَ 
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 لُ صِ تَّ ي َ  لهَ ى قُ لْ ت ُ ف َ  يلٌ بِ د سَ مَ حْ أَ  بنَ ا يَ  يكَ لَ ل إِ هَ  ،َهل َقِذَيت َعيٌن َفَساَعَدتها َعيِني َعَلى الَقَذى ،اَل ا خَ إذَ 
 الَ د طَ قَ ف َ  كَ اءِ مَ  ذبِ ن عَ مِ  عُ قِ تَ نْ ى ن َ تَ مَ  ،ىوَ رْ ن َ ة ف َ ويَّ الرَّ  كَ لَ اهِ نَ مَ  دُ رِ نَ  متَّى ،ىحظَ نَ ف َ  ةٍ دَ عِ بِ  نكَ ا مِ ومنَ يَ 

  !!!مَّت مَّتمَّت  ،(ىدَ الصَّ 

هو يب قِ الرم  ،ا رقيباهال تراَك علي-ايبَ قِ ا رَ يهَ لَ عَ  اكَ رَ  ت َ اَل  ينٌ يت عَ مِ عَ -هداء يوم عرفةالش  سي د  يف دعاءِ 
اهك ذه العني مفتوحة باجت  ه أي أنم -َبارَِقي يَهاَعِميت َعيٌن اَل تَ َراَك َعلَ -مر يف املراقبة واإلمام هنا يقولستَ مُ ـال

 ،يقول هذا الواقع ،يونكمعوال  ينيست عيلقطعاً  ،ال مييناً وال شاالً  فهي ال تنظر رقيباً عليها تراكا لَّنم  ،فقط
ال  !ن ذلكعخيتلف  الواقع املفروض هكذا تكون عيوننا ولكن ،ثايل  هذا وصٌف مِ  ،وال عيونكم ال هي عيين
َعِميت َعيٌن -يهه علوسالمُ  اللِ  اتُ صلو  سناحلَ  ة ابنجم ني احلُ  عَ يعي كهذه العني إالم يف الواقع الش   وجود لعني  

-ايبَ صِ نَ  كَ ب  ن حُ مِ  هُ لَ  ْجَعلْبِد َلم تَ َقُة عَ فْ َوَخِسَرت صَ -هذه العني دائمًا ناظرة إليك-اَل تَ َراَك َعَليَها رَِقيَبا
ت َصْفَقُة َوَخِسرَ -له ددو اب ال حالب ،الباب مفتوح ينيع ،يتالزم مع هذه العني النماظرة إليك دائماً  هذا احُلبم 
 .؟!.ْجَعل َلُه ِمن ُحب َك َنِصيَباَعْبِد َلم تَ 

ي وقِ شَ  يكَ لَ إِ ي وَ سِ فْ ى ن َ نَ مُ  كَ لُ صْ وَ وَ ي نِ يْ ة عَ رَّ ق ُ  كَ اؤُ قُ لِ وَ -؟منا هذه املناجاةعل  تُ  ني ماذاحب  مُ ـاجاة النميف 
ي مِ يعِ ا نَ يَ -ملناجاةاتقول  إىل أن  -يتِ اجَ ك حَ تُ ؤي َ رُ وَ ي تِ يَ اك بُ غْ ضَ رِ ي وَ تِ ابَ بَ صَ  اكَ وَ لى هَ إِ هي وَ لَ وَ  بَِّتكَ حَ ي مَ فِ وَ 
ا يَ -آلخرةالدنيا واهو  انسنرفه اإلعي المذي لم وكُ -يتِ رَ وآخِ  ايَ يَ ن ْ دُ يَا وَ -امة ال حدود لعيم والنم والنم -يتِ نَّ جَ وَ 
 .؟!.د لهُ الباب مفتوح ال حدو -يتِ رَ آخِ وَ  ايَ يَ ن ْ ا دُ يَ ي وَ تِ نَّ جَ  ي وَ يمِ عِ نَ 

 ن لقلب  مَ ) هوسالمُ  اللِ  اتُ ر صلو ا عند اإلمام الباقنشدها أَ مم شارة إليها لَ ت اإلِ قصيدة الكميت ومرم 
 :إىل أن قال (ستهامِ م مُ تيم مُ 

 ي ه           واي فم           ا ل           أخل           ص اهللُ 
 

 س             هامي وال تط             ي ُ  نزع             اً  قُ غ             رِ أُ  
  ؟الكميت هنا ماذا يقول 
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ال  ينيع ،زعاً ق نَ غرِ ال أُ  ينإنم فَ  :يقول ،دمم ُُمم وآل  ممد  حَ مُ لِ  ؟ملن ،الل سبحانه وتعاىل أخلص له هواه أنم 
هم ؤتى بالسم ما يُ تر وحينس فيه و القو  ار أنم بتباع ،همسقط السم يَ المذي  ر القوس إىل خارج احلد  بوت أذهبُ 

إذا ما  ،وسهم عن القلسم ج رأس اخيرُ  والبد أن   ،وضع على الوتريشات الخرية تُ يعين الر   ،همالسم  وضع َّنايةُ تُ 
 :وليق ؟ا يقولماذف ،ىن يرمخيرج عن القوس وبالتايل ل فو هم سرأس السم  فإنم  سحب الوتر إىل حد  بعيد

 يف حيب يبٌ صِ مُ ين إنم  ،هامسقط الس  تال  حَّتم  ال أجر  الوتر إىل آخرهِ  ،يف ُحيب  لهِل البيتال أغرق نزعًا ين إنم 
  .كتقصد ذل لعباراتلكن ا يقصد ذلك الكميت قطعاً هو ال ،هم حبدودحب   أُ ينأنم  ؟ذلك ينماذا يع ،لم

ين ولكنم  بم يف احلُ احلدود  ىل أبعدإذهب أين أنم  ينيع ،زعاً ق نَ غرِ قد أُ فَ  :قال ؟اإلمام الباقر فماذا قال لهُ 
هو  ب  ذا احلُ ه فإنم  كانهِ موتر عن ج الخر  لنمين إذا ذهبُت بعيداً يف ُحب ِهم حَّتم لو ،كمةسوف لن أجتاوز احلِ 

  سُأِحب  ينيعين أنم  ،يمهاي  سِ طِ تَ  امَ وَ  اً زعق نَ غرِ د أُ قَ ف َ  :فقال عليه السالم ،احلكمة تقتضي ذلكو املطلوب 
ًا يف دائرة سأبقى ملتزم ينلنم  !يهامستطيش  لكن لن  و  و  لُ بعد الغُ  ام و ب  وأغايل يف احلُ   وُأِحب  ب  حِ وأُ  ب  أحِ و 

ام هنا اإلم ،همطِ وابِ ضَ  منضِ و  ،همدِ واعِ من قَ ولكن ضِ  و  لُ ما بعد الغُ فهو يذهب أىل  ب  هذا هو احلُ  !احلكمة
 .فقط الباقر قال هذا الكالم

 ،ادقلصم اى عند اإلمام خر ة أُ مرم صيدة قرأ الق عندماأمرُه أن  يقول هذا الكالم فإن ه أمما اإلمام الصمادق 
لُه قال  فماذا ،ارو لنان حبار مربعون وهذا هو الزء السمابع وال ،والربعون من البحار ادسالسم  ءز هذا هو ال

  يطِ ا تَ مَ زعًا وَ نَ  قُ رِ غْ أُ د ل قَ ن قُ كِ لَ وَ  ،اً زعَ نَ  قُ رِ غا أُ مَ ل فَ قُ  ت َ اَل  ،اذَ كَ ل هَ قُ  ت َ اَل  :الَ قَ )-؟ادقالصم  اإلمام
 .؟!.اياتَّنالاملا دودِ حب عنها عب  أُ  م إىل حدود  ميكن أن  هِ ب  هب يف حُ يف هواهم وأذ ين سأذهبُ إنم  (،يامِ هَ سِ 

مري املؤمنني وضعها أ قوانني وهي ،اتاخّت  تاثالث كلمهناك  ،الشريف أمري املؤمنني يف َّنج البالغةِ و 
 :ب  د لنا احلُ د  حتُ 

-قال ؟الوصياء سي دماذا قال  ،صاريف َّنج البالغة يف الكلمات القِ  ،268رقم  :الكلمة الوىل
-شيء آخرفذلك هم أم ا  ،مع غريهمأي  ،خواننامع إو مع آبائنا هو هذا احلب -امَ  اً نَ وْ هَ  كَ بَ يْ بِ حَ  بْ بِ حْ أَ )
 بْ بِ حْ أَ -قص مهما كانحبيبك نا لنم  ؟ملاذا ،َّناياتااليعين ال تذهب إىل امل-امَ  اً نَ وْ هَ  كَ بَ يْ بِ حَ  بْ بِ حْ أَ 
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  َمااً نَ وْ هَ  كً يضَ غِ ض بَ غِ بْ أَ وَ -يصدُر منُه النمقص فتبغضهُ -امَ  اً ومَ ك يَ يضَ غِ ون بَ كُ يَ  نْ ى أَ سَ عَ  امَ  اً نَ وْ هَ  كَ بَ يْ بِ حَ 
بل إىل  ة مفتوحة على الخريالقضيم فهذا يف غريهم أمما فيهم ويف أعدائهم -امَ  اً مَ وْ ي َ  كَ بَ يْ بِ ون حَ كُ يَ  نْ ى أَ سَ عَ 

 .ما بعد الخري

ريية صالن   ،صرييةال  كالن  غَ مُ  هه ولكنم ب  حيُِ  ب  ُمُِ -(الٍ قَ  ضٌ غِ بْ مُ اٍل وَ غَ  ب  حِ مُ  نالجُ رَ  يَّ ك فِ لَ هَ )-وقال أيضاً 
يعين  ،همب  حُ  م ا الغلو يفأ ،لبيتا أهلُ  نهُ عَّنى المذي و لُ الغُ هو هذا و  ،غالون يف عقيدتمم يُ هُ ًا ولكنـم حيبون عليم 

 ن  أ !ال حدودب ب  احلُ  ،قليلةهي هم ب  حُ  يف و  لُ كلمة الغُ حَّتم  ف ،و  لُ ما بعد الغُ إىل حَّتم حبهم يف  نذهب أن  
نا تِ يعَ شِ  لازِ نَ وا مَ فُ رِ عْ اِ )-ابطةضمن هذه الضِ  ،من ضوابط عقيدتمولكن ضِ  و  لُ ما بعد الغُ  ،بال حدود همبم حنُ 
هات رم لتُـ اوتلك  !ذكرها مر  الميت عبالت ال تلك اخلز  ،(انَّ م مِ هِ مِ هْ ف َ ا وَ نَّ م عَ هِ تِ يَ اوَ ن رِ ون مِ نُ سِ حْ ا يُ مَ  درِ قَ ا بِ نَ دَ نْ عِ 

 .هذا اليوم يوم أمس أو يف حلقةِ  ةِ إليها يف حلق ريَ ُأشالميت 

غض بُ غايل يف اله يُ إنم  !طبقسي د  مثل ،غضيف البُ غايل ايل هو مالقَ  ،ايلض القَ غِ بوامل-َوُمْبِغٌض قَالٍ 
 !بيتلل اها مع أهالقتُ ع ساءت رت بهِ ثم تأالش يعيمة الميت ولذلك الحزاب  ،تهِ اواضُح هذا يف كتابو  ،لهل البيت

ذهبوا  واصبوالنم  !تبيهل الهم مع أكر طوا يف عقيدتم ويف فِ ذاَّنم تبم  إىل آفكرهِ  غطسوا يفالمذين اجع واملر 
ره صوم يت ا ميكن أن  مأبعد  يفرمية سوا بلباس الوتلبم  !وعلى أشياعهم تِ يعلى أهل الب درجات احلقدِ   أبعدِ إىل
 الم ما داعش إو  ،ةإلرهابيات ماعالنا الوأنتج  !ي أنتج لنا القاعدةذقطب هو الم  فكر سي دو  !هن البشريالذ  
م إَّنم  !؟ارسهمدسون يف مَ ر  داذا يُ اعش موا وتابعوا أخبار داقرأ !قطب ًا من مثار سي ددم ًا جِ دم صغرية جِ  ةر مثَ 

وء وقاعدة لنشاً اً وجذر عتب أساسيُ المذي الكتاب  (،معامل الطريق)كتاب ات  وبالذم  ،طبقُ  دسي  تب سون كُ يدر  
اديق ق من مصضح مصدافأو  ،داعشدولة  س يف مدارسِ يدرم المذي هو  هذا الكتاب ،اإلرهاب يف العامل

  .؟!.ملجم ألعن وألعن وألعن من عبد الرمحن ابن هُ إنم  ،قطب سي د هو غض القايل بامل

المذين الش يعة ث عن الكثري من مراجع التقليد عند ادق وهو يتحدم يف حديث اإلمام الصم  انمثل ما عند
ليها أضعاف وأضعاف ذلك من إيفون ضَ حيحة ويُ ومنا الصم لُ عُ  يتعلممون بعض ،م نواصبيصفهم بأَّنم 
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فاء عَ على ضُ  إنـمُهم أضرم  :قال إمامنا الصمادق ؟ماذا قال عنهم اإلمام .؟!.الميت حنُن بُراٌء ِمنهاا الكاذيب علين
  !!ن جيش يزيد ابن معاوية على احلسني وأصحابهمِ و ة لمر حر و يعتنا من ِش شِ 

بن لرمحن اان عبد مبيت وأضر على شيعة أهل ال على البشريةِ أضر و ه أضر د قطب إنم كذاك سي  
 .؟!.حلقيقةا إىل هذه ذلك يشري كل     ،المذين تأثروا بهو  ،آثارهو  ،فكرهو  ،كتبهو  ،منهاجهُ ف ،ملجم

ة ابن املغري  ،ابخلطم ثل أيب ام ،بأمثل ابن س-َهَلك ِفيَّ رَُجالن ُمِحب  َغالٍ )-وقال عليه السمالم
 أفضلو  ،فضل مثالأ-(لٍ ٌض قَاَوُمْبغِ -صري إىل يومك هذاابن نُ ُمممد وامتدادات  ،صريابن نُ ُمممد  ،سعيد

 .؟!.قطب سي د هو هنا مصداق 

يَّ وفِ د تُ قَ وَ )-الموقال عليه السم  ،111رقم  :صارقالا أمري املؤمنني يف الكلمات القِ الميت الكلمة الثالثة 
قال أمري فماذا  (،يهلَ إَ  اسِ النَّ  بَّ حَ أَ  انَ كَ ين وَ ف  ن صِ مِ  هُ عَ ه مَ عِ رجِ مَ  عدُ ة بَ وفَ الكُ ي بِ ارِ صَ نْ يف األَ نَ حُ  ابنُ  لُ َسه

 ،اوتتُثم خور رت الص  تكسم  ،عين يف البداية تكسمريَ  ،تافَ هَ تَـ -(.؟!.تافَ هَ ت َ ٌل لَ بَ ي جَ نِ بَّ حَ لو أَ )-؟املؤمنني
لو )-بعضها على البعض اآلخر اقطُ يتس ،خوره وتتساقطر صُ ت البل حينما تتكسم افَ تَ  هُ بأنم  لِ قال للجبيُ 

صدق بِ  ب  هذا احلُ  صدق فإنم بِ  هُ لو أحبم  ،فهذا الباب باب مفتوح هُ لو أحبم  هُ لنم  ؟ملاذا (،َأَحبَِّني َجَبٌل لَتَ َهاَفت
مة نظم أليس هناك اآلن مُ  ،بال حدودو يات اَّنالفتح أبواهبا إىل املاادقة ستالصم  واملعرفةُ  ،ادقةعرفة  صَ ود إىل مَ يقُ سَ 
هم أولئك  .؟!.بال حدود ول حنن شيعة لعلي  سمية فأقتم ستعري هذه الأَ  ينإنم  ،"اء بال حدودبطأعنها "ن قولو ي

 حنن شيعةٌ  ،عاطفيةو ة يعقائدومعنوية و  ث عن حدود فكريةأحتدم  ينإنم و  ،فيةار يتحدمثون عن حدود جغ الطباء
د معّن د  قد حتُ ة بار عهي حَّتم هذه العبارة -(أَنَِّني أِلَْولِيائَك ُمَواِلي َوِفي َمَحبَِّتِهم ُمَغاِلي)-لعلي  بال حدود

لو َأَحبَِّني َجَبٌل ) :وهذا هو احُلب  ًا عليم  ب  نا حنُِ إنم  ،ب  إىل مرتبة من مراتب احلُ  ،تشري إىل حد  معني ،ب  احلُ 
قولوا فينا ما شئتم بال  ،قولوا فينا ما شئتم !بال حدود وعقيدتنا يف علي   !لي  بال حدودعَ نا لِ ب  حُ  (،لَتَ َهاَفت

 لَّ ان كُ يمَ ل اإلِ كمِ تَ سْ يَ  اد أنْ رَ ن أَ مَ ) :هي القاعدةُ  ،،نبين على قاعدة   ناولكنم  ،هذه هي عقيدتنا ،حدود
م ا لَ نا مَ غَ لَ ا ب َ وا مَ نُ لَ عْ ا أَ مَ وا ر  سَ ا أَ مَ  ،الحوَ األَ  ميعِ ي جَ فِ  ،مَّدحَ مُ آل  هُ الَ ا قَ ي مَ ن  مِ  ولُ ل القَ قُ ي َ لْ ان ف َ يمَ اإلِ 
ل العقيدة يف أذهاننا ونطلب معرفتهم وتتشكم  ،حنُن خنوض يف حديثهم (!الحوَ ن األَ اٍل مِ ل  حَ ي كُ فِ  ،اغنَ بلُ يَ 
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صلنا إليه من وما وَ  !يريدونالمذي ريد نا نُ ري ذلك فإنم ريدون غَ م يُ لو أَّنم  :قولنا نَ نا ويف ضمائرنا ولكنم بو ويف قل
وغري املعصوم جهده ليس معصومًا ونتائجه ليست  ،حنن لسنا معصومني ،نا قاصرهدُ نا وجهدفبج معرفة  

ك به وما نصل إليه من النتائج نتمسم  !صل إليهم ننا أن  دهنسعى بكل ج !همب  نا حنُِ إنم  !نا نريدهمإنم  ،معصومة
م لو عرفنا أَّنم و  ،انوا يريدونه كك به إن  نا نتمسم إنم وهو ومع قانون  ولكن مع قاعدة  ومع شرط   !زل عنهلن نتناو 

 ؟كقد تقولون وكيف ذل ،أ منهنا نتب  إنم  اآلنِ  ويف نفسِ  ويف احلالِ  في اللحظةِ ف ،ال يريدون ذلك

كتاب   اء مطبوعًا يفج ،عمائةل الربصو من الُ  (ادزيد الزرم )هذا هو كتاب  :نا لَ بني  يُ  ادقُ الصم إمامنا 
 الَّ كَ -ن يقول اإلمامأإىل -ؤِمِنينُكون مُ  نَ َنخَشى أْن اَل  :َعبد اهللبي قُلُت أِلَ  ،يد قَالزَ -شرة عَ تَ الصول الس  

  ننيمِ ؤْ مُ  ونَ ونُ كُ تَ م ف َ كُ مَ اَل حْ ع اهلل أَ مَ جا يَ هَ ندَ عِ ا فَ نَ مُ ائِ قَ ج خرُ يَ تَّى حَ م كُ مانُ يَ ُل إِ مُ كْ  يَ ن اَل كِ لَ ون وَ نُ مِ ؤْ م مُ كُ نَّ إِ 
ا ان الكامل مياإل !!مالوحنن بانتظاِر ذاك الكَ -ينلِ امِ كَ  -كم ُمْؤِمُنونَكالَّ ِإنَّ -ام زمانندي إمايكون بني يإنم
ُمْؤِمنين   ونَ هلل َأْحاَلَمُكم فَ َتُكونُ َها َيجَمع اِعندَ فَ ُمنا َوَلِكن اَل َيْكُمُل ِإَيماُنُكم َحتَّى َيخُرج قَائِ -بدرجة   ،بة  نسب

ب ا التعص  وال معّن لذ ،فيها و  لُ للغُ ّن فال مع ،دارس ناقصةمهي الش يعيمة س ار املد ل  كُ   ،ننا حنَ ل  كُ -َكاِمِلين
مال لكَ ا نتظرُ ُن نَ حن .؟!.طلبا و  لُ ذلك غُ بأن   الفالين أو للمرجع الفالين أو للحزب الفالين املقيت للعاملِ 

 ،اقصوننا نل  كُ و ماء ناقصون العل ل  كُ و  ون املراجع ناقصل  كُ و املدارس ناقصة  ل  كُ   !!ناند إمام زماوالتكامل على يَ 
جتاه يف اال ،لغييبجتاه ايف اال ،يف االجتاه العلمي ،ريفعيف االجتاه امل ،يف مجيع االجتاهاتهناك نقص واضح 

 واتُ مام زمامنا صلعند إو ه مالُ الك ،يف مجيع االجتاهات ،يف االجتاه السلوكي ،يف االجتاه العبادي ،املعنوي
من  ينَ الد   يعين أنم ! (؟هلِ هْ أَ وَ  ينِ لد  ام الِ عَ ي مَ يِ حْ مُ  ينَ أَ )-لشريفدبة ااطبه يف دعاء الن  خنُ  أاَل  ،ه عليهوسالمُ  اللِ 
 عني-(اةيَ الحَ  ينَ عَ يَا اة وَ جَ ة النَّ ينَ فِ سَ ا يَ  يكَ لَ عَ  مُ اَل السَّ )-وأنم أهَل الد ين موتى بن رسول اللت يا ك مي  دون

  .؟!.اءغريه هبو ين هو الد   حقيقةُ و  ،ليهه عوسالمُ  اللِ  إمام زماننا صلواتُ  هوة ياحلياة احلقيق

يقودنا المذي نمية مرض الصم  ،نجو من هذا املرض اخلطرينَ نا سَ فإنم  إذا ما كانت عقيدتنا هبذه املقاييس
خلوا دا :الةوالصم  قبل فاصل الذانِ  ،بل قليل  قلت لكم قَ  ،ادينيغايل يف أشخاص  عَ نُ حيُث  !اطلالبَ  و  لُ إىل الغُ 
الت للعديد من مراجع يهناك الكثري من التسج ،هناك الكثري من الفيديوات ،حوا املواقعصفم ت ،نّتنتإىل اإل
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إىل  ،معوا إىل أحاديثهمستاِ  ،ِاستمعوا لم !العرفانية !يخيةالشم  !اإلخبارية !من علماء املدرسة الصولية ،الش يعة
مثلي  عاديون ناسٌ م أُ إَّنم  ،إىل حركاتم ،مإىل مظاهره ،يطرحوَّناالميت املضامني  إىل ، الكالمطريقتهم يف

 عندهم الخطاء والعثرات واالشتباهات ،كما عندي وعندكم  ،ومثلكم وعندهم الخطاء واالشتباهات
هبا من  سلسلة من اللقاب الميت ما أنزل اللُ  يضعون لهُ مع ذلك و  ،الورقة وخيطئ وبعضهم يقرأ يف ،عفالضم و 

 !!هر فيه روح رسول اللتظالمذي وذاك  ،تننّت وهذه الفالم موجودة على اإل ،قةوالِل بيدِه الور  ،ُسلطان
ومراجعنا يف  ،الفالم طويلة عريضة ةُ والبقيم  (،حيچی نمِ  ثِمثمي) :كما نقول يف لجنتا العراقية  يتأتئُ  جلُ والر  
أحسن بليست لم تسجيالت فما هم المذين و  ،نّتنتجف تسجيالتم موجودة على اإلجف أو يف غري النم النم 

كل نا نعيُش هذه احلالة الميت تتحدمُث   ،مجيعنا كل نا يف الواء سواء ،خرجت تسجيالتمالمذين هؤالء  نحااًل م
  ؟شيء ث عن أي  حدم أهل البيت تت أدعيةُ  ،أهل البيت أدعيةُ عنها 

ا إ !لألولياء والدعيُة هذه ،ئاته أكثر من حسناتهث عن إنسان سي  تتحدم  ال و عن الولياء  تحدمثُ تَّنم
ن م أكثرُ  عيوبهُ  ،هابصو  من رُ أكث أخطاؤهُ  ،من حسناته أكثرُ  هُ عن إنسان سيئات ثُ تتحدم  ،ث عن داعشتتحدم 

 ريهة يف كل  ئحه الكرت روايسّتها الل النتش الكثرية لوال أن   فضائحهُ  ،من علمه أكثرُ  جهلهُ  ،حكمته
ذي اإلنسان الم  هذا ،كةاملالئ عنحَّتم ائح ضالل يسّت بعض الف ،ان الكثرية املستورةسنفضائح اإل .؟!.مكان

هلنا ج ،كثريةتورة السفضائحنا امل ،ليهإاس رب النم أق اس مجيعاً منه حَّتم فر النم لو ظهرت واحدة منها لنَ  فضائحهُ 
من  ا أكثرُ نهُ فَ سَ  ،ابنار من صو ا أكثأخطاؤن ،من حسناتنا سي َئاتنا الميت هي أكثرُ  ،من علمنا هو أكثرُ المذي 

 حقيقةُ  ،ميعقيقة التنا وحهذه هي حقيق ،نامن ُماسن حنا أكثرُ قبائِ  ،تنامكمن ح كثرُ عيوبنا أ ،لمناحِ 
حقيقة اإلنسان  هذه ،ة الميعحقيق ،رجات  وال ،واملهندسني ،والطباءِ  ،عماءِ والز   ،اسةِ والسم  ،والفقهاءِ  ،املراجع

 ؟!..مغايل فيهنُ  ن  أستحقون يؤالء فهل ه ،أهل البيت تتحدمُث عن هؤالء فأدعيةُ  ،أحتدمُث عن الصماحلنيوأنا 
  !؟من هم هؤالء

ال حُيسن  .؟!.صحابه ما يغالونغايل فيه أَ رآن ويُ يقرأ القُ  ال حُيسن أن  المذي يعين مثاًل هذا  ،رقهذه الفِ 
ا طالٌب يف االبتدائيِة أو املتوسطة  ،مالؤها صحيحطوراً إب سُ يكتُ  أن   نسِ ال حيُ المذي وذلك  ،نرآ يقرأ القُ أن   ُرمبم

وذاك وذاك  ذاجةوالسم  طحيةِ السم  يف غايةِ  همهُ فَ المذي وذاك  ،سلسلة طويلة من اللقاب ولهُ  ،يكتُب خرياً منه
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 هةً هنا جِ  أنا ال أخاطبُ  ؟من ذلك وما الفائدةُ  ؟من ذلك ما هي احلكمةُ  ؟ملاذا ،فتأتون وتغالون فيهم ،اكوذ
ا  نةمعيم معينة أو مدرسة   .؟!.و  لُ اء الغُ دَ وبِ  نميةِ اء الصم دَ بِ  ،اءالميع قد ابتلوا هبذا الدم  فإنم  !ُأخاطُب الميعوإن 

اً  ينصبون أناسًا قبائحهم كثرية  ناسٌ لو الوصاف وهم أُ هم الوصاف تِ سبغون علييُ ُثم وُماسنهم قليلة  ،جدم
وتلك  ،رفون عن أهل البيتعي ما وبقدرِ  ،بقدر ما حيّتمون أهل البيتهو اس حّتام النم يزاننا يف امِ و  ،عاديون

أنتم  (،ِمن ِروايَِتِهم عنَّا وَفِهِمهِم ِمنَّا وننُ سِ حا يَ مَ  درِ قَ ا بِ نَ ندَ نا عِ تِ يعَ ل شِ ازِ نَ وا مَ فُ رِ عْ اِ )-هي موازين أهل البيت
 ،ثت عنهما كثرياً حتدم ين المذَ ابقني نوه بامليزانني السم زِ  ،هذا الكالم ل  نسوا كُ تَ  ال :تابعون هذا البنامجيا من تُ 

: حتت أي عنوانو  ،حتت أي سقف  يقع  صرييةِ كتب الن  لكم يف   ما قرأتهُ  (،يطايناملنطق الشم و محاين الر   املنطقُ )
 ثتُ حتدم الميت وهبذه املوازين  هبذا الوصفِ بيت لأهل ا ثت به عن حب  ما حتدم و  !؟شيطاين رمحاين أم منطقٌ  منطقٌ 
عمائها رغم نقصهم وكثرة زُ  يف يعةِ و الش  لُ من قضية غُ  ما ذكرته !؟شيطاين منطٌق رمحاين أم منطقٌ  :عنها

يف  هذه الطريقةُ ُثم  !؟شيطاين منطٌق رمحاين أم منطقٌ  :م وأنتم كذلك حنن مجيعاً حكمنا واحدسيئاتم وأنا منه
 ،احلمري ة أشباهُ هي منهجي  فوال تنسوا املنهجية البطائنية  !؟ةي  بطانئ زهرائية أم منهجيةُ  ةُ منهجي  هي  هل ريكالتف

 ،البطانئية تلك هي املنهجيةُ و  (،يرمِ الحَ  اهُ بَ شْ أَ  كَ ابُ حَ صْ أَ وَ  تَ نْ أَ ) :تذكروا دائمًا كلمة إمامنا الكاظم للبطائين
 .هبذين امليزانني ذاهَ  لم وا كُ نُ زِ 

 بث   ،اطقنم لكتاب الا ،امجالبن نفسُ  ،نفس املوعد ،نوان جديدة وعُ دجدي لقة  لتقيكم غدًا يف حَ وأَ 
 .!!.زاملميم  يعيُ الش   وتُ الفضائية الصم  القمرُ  ،مراشر على شاشة القبم

 ..رمَ اية القَ عَ م في رِ كُ أتركُ  

ى لَ ا عَ ينَ عِ ابِ ُمتِ ا وَ ينَ دِ اهِ ُمشَ  وهِ جُ وُ ا وَ نَ وهِ جَ وُ  نْ عَ  ربَ ف الكَ شِ ين اِكْ الُحسَ  يكَ خِ ِه أَ جْ ن وَ عَ  بِ رْ الكَ  فَ اشِ كَ يَا  
 ..ينيَك الُحسَ خِ ت ِبحق  أَ رنِ تَ ن ْ اإل

 ... في أماِن اهلل.أسألكم الدعاء جميعاً 
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