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َرة  َمَلّف الِكَتاب َوالِعت ْ

 الِكَتاُب النَّاِطق الُجزُء الثَّاِلث

 م14/5/2016األربُعون و  الحلقُة الّسادسةُ 

 1ج  – ُمَغرِّبُون والشِّيعةُ ُمشرٌِّق  إماُم زماننا 
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 يْ الَّذِ َدك َوَما َوجَ  . َماَذا فَ َقَد َمنْ .ِقيَّة اهلل. بَ .اءْولِيَ يِه يَ َتوجَُّه األَ ِإلَ  يْ الَّذِ  ك يَا َوْجه اهللَسََلٌم َعَليْ 
 !.؟.َوَجَد َمْن فَ َقَدك

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

 

 ،يعيقايف الش  دي والثَّ قائِ الواقِع الع  ِة يف معرفِة الغة األمهيَّ لت أرضيًة ب  كَّ ت ش  مرَّ الَّيت مُة احللقاُت املتقد  
 هذهِ  .؟!.األهم   ق هي احللقاتُ اطِ النَّ  تابلقاِت الكِ لقٍة من ح  احللقة وإىل آخِر ح   ن هذهِ ُة مِ تبقيَّ مُ ـال احللقاتُ و 

يف أحاديثي اخلاص ة ويف أحاديثي  ،دُه دائمًا يف أحاديثيرد  نوانًا أُ ا عُ نوانُ ليها سيكوُن عُ ت  الَّيت احللقة واحللقات 
 ،مليةوالع   لميةِ جتربيت العِ  الصةُ هذه الكلمُة هي خُ  ،سئوٌل عنهاوأنا م   ،الكلمة ُد هذهِ رد  دائمًا أُ  ،تُنشرالَّيت 

  .!!.ُمغ ر بُون نُ ون  ُمشر ٌق إماُم زماننا  :دائماً أقول
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-داً عنوانًا جدي ك أختارُ  بعد ذلع ُثَّ املوضو  كملأست   إىل أن-تليهاالَّيت ذا هذِه احللقة واحللقات لِ 
 ،يضهمضِ هم وق  ض  بق   الش يعةُ و  ،ر قٌ ُمشه علي المهُ وس   اللِ  ن صلواتُ س  احل   ابنُ  ةُ جَّ إمام زماننا احلُ ) :اعنوانُ 

 .(بُونُمغ ر  مجيعاً أنا وأنتم واجلميع  ننُ و  ،ةينيَّ ستهم الد  ؤسَّ مبمبراجعهم و 

بني نا و  يما بين  فِ  اُت البعيدةُ ُخ املسافرتسَّ ُد وتا تتأكَّ إّنَّ من ف  الزَّ  رَّ ما م  وكلَّ  ،ُمغ ر بُونونن ُمشر ٌق فإمام زماننا 
 ُمشر قـلوقت فإنَّ الاما مرَّ لَّ كُ و  ،الماه الظَّ ي باجت  شّنُمغ ر بُون ن مس ون  اِه الشَّ ميشي باجت  ُمشر ٌق فهو  ،إمامنا

ني ُض ب  أعرِ س  ين كنَّ ل ،لى أحدعال أفرضها و قناعيت هي هذه  ،يبتعُد ويبتعد هو املغر بُ يذهب بعيدًا وكذاك 
 ،وتوالصَّ  ةِ ر الصو بو  ،ليةاألص من املصادرِ و  ،ةاحلسيَّ  ةِ دتكم باألدلَّ كما عوَّ عطيات هي  م حقائق ومُ أيديكُ 

 عرضِه يف صاعدي  مج ت  الربنا  هذابأنَّ ابقًا لُت س  كما قُ   ،احلس   عهُ تعامل م  بكل  ما ميكن أْن ي   ،بالفيديو
 (،ُمَغرِّبُونن ونحُمشرٌِّق  عليه اهللِ  إمام زماننا صلواتُ ) :إذًا نن وهذا العنوان ،واملطالب للحقائِق والوثائقِ 

  .؟!.بةغر  مُ  الش يعةُ نعم 

ناك هُ ل بالطائرات التنق   ،الطائرات دوا على ركوبتعوَّ الَّذين  ،ني املطب اترٌي ما ب  س  هي هذِه احللقاُت 
قات أو عو  اصف أو مُ و ناك ع  و هُ أ ،ات قوية يف اجلو  وجد مطبَّ غط أو تُ ختالل يف الضَّ دث اِ االٌت حينما ي  ح  

 ،ط األحزمةشري إىل ربتُ  غمةلنَّ لك االطائرات تِ  نركبُ  عتدنا على مساعها وننُ ناك نغمة اِ هُ  ،مشاكل يف الطريان
هي  هذه احللقات! .؟.معي زمتكمربطوا أحا :أنا أقول للمشاهدينو  ،األحزمة ربط المةكاب ع  ظهر أمام الر  وت  

  .؟!.يعيات يف الواقع الش  حركٌة يف عامل املطبَّ 

 ؟من أين أبدأُ الحديث 

 ،سبة لنا هو املركزهم بالن  حديثُ  ،إىل حديثهم ونُن حيثما ذهبنا نعودُ  ،ديثهماحلديث من ح   أبدأُ 
اخلطوط الواصلة ما بني  هي ،ناك األشعةُ هُ  ويف الدائرةِ  ،يطمركز وهلا مُ  ليس للدائرةِ أ ،احمليطهم هو وحديثُ 

ما بني  ،ائرةدود الدَّ ني حُ يتواصُل ما ب  الَّذي  طر هو اخلط  القُ ف ، عنها بأنصاف األقطاررُ عبـَّ ما يُ  ،واملركز طاحملي
عاعية املمتدة من املركِز إىل طوط الش  لك اخلُ األقطاِر هي تِ  وأنصافُ  ،هتني عرب املرور مبركزهاائرة من جِ يط الدَّ مُ 

ائرِة نقطٍة يف الدَّ  وكل   ،همحديثُ هي ل  أنصاف أقطارنا وكُ  ،همحديثُ هو وميطنا  ،همحديثُ هو مركزنا ف ،احمليط
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إىل  نا نذهبُ إنَّ فورية من دون هذه الن  و  ،(ورم نُ كُ مُ ََل كَ ) .عليهم أمجعني وسالمهُ  اللِ  صلواتُ  همحديثُ هي 
يف  بصرُ ال تُ الَّيت  اقةُ شواُء هي النَّ والع   ،شواءع   ط  فيِه ختب   طُ نتخبَّ  ،لٍ ي  لْ يٍل أ  من ل   ،كالِ يف دامٍس ح   ونغط   ،الظالم
وذلك هو احلاُل إذا ما  ،هتتدي الطريق يناً ومشااًل دون أنْ ها كلَّ شيٍء تذهب مي بأرجلِ رى فتخبطُ وال ت   ،الظالم

من  ،(ورم نُ كُ مُ ََل كَ )هو نوٌر على نور الَّذي نوار ديِث نور األجاِل على ح  لم الر  عِ  ذاراتِ عرضنا أو سل طنا ق  أ  
  ..هنا نبدأ

ريع إىل تقيٍم وسسحٍو مهُب وبنا أذوإّنَّ  ،مات الكالملي يف مقد  توغ   د كثريًا من خاللِ ال أريد أْن أبتع
 لِ عامُ التَّ  سِب جتربيت يفحبو  ،وداحملد هميناك نص ان حبسِب ف  هُ  ،أبتغيهاالَّيت  ايةِ موطن احلاجِة وإىل موطن الغ  

 باحلقائقِ و ضُه ا أعر ي إّنَّ ري ذلك على غ   ضُ وأقول ذلك لنفسي ال أفرِ  ،ربيتخِ  حبسبِ و  ،مع حديث أهل البيت
أيضاً م هاآلخرون  ،ايتناعق   يفوحر    حر  يف فهميكما أّن    ،ال يقبلون هم أحرارأو اآلخرون يقبلون  ،والوثائق

 :انهناك نص  أقول  .ويف قناعاهتممهم  يف فهأحرارٌ 

 اللِ  لواتُ رتة ص  دق العِ ف عن صاريلشَّ اسكري يف تفسريِه نا الع  ثنا بِه إمامُ د  حديٌث يُ  :لاألوَّ  صُ النَّ 
فَأَمَّا ) :فيهاالَّيت  وايةُ الر   ،ةنني املاضيلس  رب اعِ  اترَّ ات وم  رَّ ها م  ولقد شرحتُ  ،راراً أتناوهلاراراً وكِ مِ  الروايةُ هذه و  ،عليه

 .لا هو النص  األوَّ ذه ،(َمْن َكاَن ِمن الُفَقَهاء

اّن فري الثَّ رب السَّ اءنا عِ جلَّذي ا لتوقيعُ ا ،ف بتوقيع اسحاق ابن يعقوبُعرِ الَّذي  التوقيعُ  :انيالثَّ  صُ والنَّ 
 ثِ ادِ وَ ي الحَ ا فِ مَّ أَ وَ ) :اء فيهجالَّذي توقيع اسحاق ابن يعقوب و  ،زمانناى عن إمام الغيبة الصغر  فراءِ من سُ 

 .(ةعَ اقِ الوَ 

 الن حبسبِ شك  صان يُ هذان النَّ  ،هماهما وأجوائِ ائِ ا ويف فنليهما وعندمهُ ف ع  قِ أ   ريد أنْ صان أُ ن النَّ اذه
لكنَّ لألسف  ،الش يعيَّة ياسيةِ والس   واالجتماعيةِ  والعقائديةِ  قافيةِ ة الكاملة للحركِة الثَّ طر فهمي وقناعيت اخلا

وا هبذين عبأُ ي مل الش يعةُ فإن  ديد ُف الشَّ س  أل  سف لأل  ف لس  أل  ف لس  أل  ل :وأبقى أقول ،فألس  ول ألسف  ول
 هاتِ رَّ وتُـ  افاتِ خ  وس   وجناساتِ  وساخِ وأ ضعيف حبسِب قذاراتِ وكذاك التَّ  ،عليهما صني فضاًل عن اهلجومِ النَّ 

 عادي ألهل البيت وجاءونامُ ـاصيب الكِر النَّ عوا يف الفِ ر  حيُث ك   ،جاللماء الر  وكذاك عُ  جالِ لم الر  وتفاهاِت عِ 
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إذاً من  دايةُ البِ  ،ى بعلِم الرجالسمَّ تُ الَّيت م هتالجها يل بقذاراهتم وبقذاراتِ   شأن  ال ،بهِ  اء  بأقذِر ما ميكن أن يُ 
فسرٌي ت   يقول بأنَّهُ الَّذي وال شأن يل ب ،عليه وسالمهُ  إمامنا العسكري صلواُت اللِ  من تفسريِ  ،ريففسري الشَّ التَّ 

 !!.. تفسري مكذوبهُ بأنَّ و موضوع 

 اللِ  لصَّادق صلواتُ مامنا ان إِ ع وايةُ عليه والر   وسالمهُ  اللِ  هذا هو تفسرُي إمامنا العسكري صلواتُ 

ُهمْ }رة: رة البقن سو مبعني جاءت يف بياِن معىن اآليِة الثامنِة والسَّ  وايةُ الر   ،عليه وسالمهُ  أي من اليهود -َوِمن ْ

ُهْم أُمِّيُّونَ -ُث عن بين إسرائيلتتحدَّ الَّيت  يف سياق اآلياتِ  ْن ُهْم ِإلَّ َب ِإلَّ َأَماِنيَّ َوإِ وَن اْلِكَتاْعَلمُ ي َ  لَ  َوِمن ْ

الَّيت اآلية و   هذهِ لفاِظ وبتفسريِ ُق باألتعلَّ ما ي فاصيلِ كوف يف بياِن ت  طيل العُ أُ  ريد أنْ وأنا هنا ال أُ -{َيظُنُّونَ 

ُهْم أُمِّيُّو -اّنَّ م   سريع لبيان معىن كلمة أ  ولكن بشكلٍ  ،بعدها يف كتب -َتاَب ِإلَّ َأَماِنيَّ َن اْلكِ َلُمو  يَ عْ َن لَ َوِمن ْ
  .باألكاذيب واألباطيلنا ويف كتب اللغة ُفس رت األماّن هُ  فسريِ التَّ 

  .لباطلوا اذبِ الك   جاء بالكالمِ  ،ذبه ك  أنَّ  (:متىن  ) وقالوا بأنَّ من معاّن

ل هو املعىن آليِة باع سياق م يتناسبُ الَّذي عىن وهو امل ،الأي قرأ أو ت (متىنَّ ) :وهناك معىًن آخر
  .عليه وسالمهُ  اللِ  يف تفسرِي إمامنا العسكري صلواتُ  رد  و  الَّذي الواضح 

ُهْم أُمِّيُّونَ } لَّيت االتالوة  إالَّ  ون من الكتابِ ال يعلم-يَّ َأَمانِ  لَّ َن اْلِكَتاَب إِ َل يَ ْعَلُمو -من اليهود-َوِمن ْ

من  م بأنَّ هذاقالوا هلكتاب و هم بشيء ما هو من الو لو جاءُ حَّتَّ تاب فن يتلون عليهم الكِ يسمعونا ِمَّ 
 ون بأنَّ سيصد ق ينيم  ء األُ ؤال ه  فإنَّ  ،تابشبُه كالم الكِ ُه ي  ظهرون الكالم وكأنَّ ويُ لوون ألسنتهم حيث ي   ،الكتاب

  .من الكتابهو هذا 

ُهْم أُمِّيُّوَن َل يَ ْعَلُموَن اْلِكَتاَب ِإلَّ َأَماِنيَّ َوِإْن ُهْم ِإلَّ َيظُنُّونَ } فَ َوْيٌل لِّلَِّذيَن -بعدهاالَّيت اآلية -َوِمن ْ

هم  !يعلمون ما يكتبونو  يكتبونالَّذين من هم  ،للَّذين يكتبون ؟ملنالويُل -اْلِكَتاَب بِأَْيِديِهمْ َيْكتُُبوَن 
فَ َوْيٌل لِّلَِّذيَن -ينِ عن الد  هنا هو احلديث  ألنَّ  ،يينالعلم الد   عن أهلِ واحلديُث هنا  ،هم أهل العلم ،العلماء
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وُلوَن َه َذا ِمْن ِعنِد الّلِه لَِيْشتَ ُروْا ِبِه َثَمناً قَِليًَل فَ َوْيٌل لَُّهم مِّمَّا َكَتَبْت أَْيِديِهْم َيْكتُُبوَن اْلِكَتاَب بِأَْيِديِهْم ثُمَّ يَ قُ 

 .تاسعة والسَّبعون من سورة البقرةبعون والامنة والسَّ اآليتان الثَّ -{َوَوْيٌل لَُّهْم مِّمَّا َيْكِسُبونَ 

 الَ قَ  مَّ ثُ -؟يقول إمامنا العسكري ماذا ،عليه وسالمهُ  اللِ  ري صلواتُ نذهب إىل تفسري إمامنا العسك
ى لَ وٌب إِ سُ نْ ي مَ مِّ األُ كَ   ،ونبُ تُ كْ  يَ َل اب وَ تَ ون الكِ أُ رَ قْ  ي َ ون َل يُ مِّ ود أُ هُ الي َ  ؤلءِ ن هَ مِ وَ ُمَحمَّد ا يَ  :لَّ جَ وَ  زَّ اهلل عَ 

 َل اء وَ السَّمَ  نْ ل مِ زَ ن ْ مُ اب الْ تَ ون الكِ مُ لَ عْ  ي َ َل  ،بتُ كْ يَ  َل وَ  رأُ قْ  ي َ ه َل مِّ طِن أُ ن بَ ج مِ رَ ا خَ مَ و كَ ي هُ ِه أَ مِّ أُ 
 ،ةار ر اليهود يقولون هلم هذه هي التو أحبا وهمالعلماء و  ،ونبتال يكو ون يون ال يقرأُ م  هؤالء أُ -هب بِ ذَّ كَ مُ الْ 

َل يَ ْعَلُمون -أكاذيِب األحبار دخلت فيهر ف و حُ الَّذي ل وبني الكالم نز  مُ ـزون بني الكالم الي  ال مي فهم
َزل ِمنْ  -ميهِ لَ أ عَ رَ قْ ي ُ   أنْ لَّ ي إِ أَ  ،يانِّ مَ  أَ لَّ ما إِ هُ ين َ بَ  ونَ زُ ي ِّ مَ  يُ َل وَ  السََّماء َوَل اْلُمَكذَّب ِبه الِكَتاب اْلُمن ْ

 نْ ون إِ فُ رِ عْ  ي َ ه َل مُ ََل كَ اهلل وَ  ابُ تَ كِ   ذانَّ هَ م إِ هُ لَ  الُ قَ ي ُ وَ -ون عليهم ويقولون هلم هذا من عند اللاألحبار يقرأُ 
مرَّ علينا يف احللقاِت فقد رون وإذا تتذك   ،ون وال يكتبونون ال يقرأُ هم أمي  -يها فِ ف مَ ََل اِب خِ تَ ن الكِ ئ مِ رِ قُ 

 وقالوا بأنَّ  ،عرف القراءة والكتابة يفيه أنْ  طُ شرت  يعي هل يُ املرجع الش   أنَّ  ةِ قهاء ناقشوا يف  قضيَّ الفُ  أنَّ مة باملتقد  
 ،ع بامسهِ يوق   ه يستطيع أنْ  أنَّ ما كان يعرُف من الكتابِة إالَّ -عن هذا املوضوع ثتُ حتدَّ قد و -اجع ر مرجعًا من امل

وبني  ،ال يعرفون القراءة والكتابة نالَّذيهود الي ث عن هؤالءِ تتحدَّ الَّيت  ،أربطوا بني هذه املضامني املوجودة هنا
-مهُ ؤ اسَ ؤَ م رُ هُ ول لَ قُ ا ي َ ي مَ أَ  ،ونظنُّ يَ  لَّ م إِ هُ  نْ إِ وَ -هؤالء بعُ تَّ تـ   مَّةٍ أُ  ءة والكتابة، وهناكجع ال يعرفون القرامرا
دون يقل  -مهُ دون َ لِّ قَ م ي َ هُ تِه وَ رَ ت ْ عِ  دِ يِّ ليٍّ سَ ة عَ امَ مَ إِ وَ  هِ تِ وَّ ب ُ ي ن ُ فِ  ُمَحمَّد   يبِ كذِ ن تَ مِ -اليهود أحبارهم ءُ اسرؤ 

 وسالمهُ  اللِ  صلواتُ  ثنا بِه إمامنا العسكري  د  هذا الكالم يُ  كل  -ميدهُ قلِ تَ  ميهِ لَ عَ  مٌ رَّ حَ مُ  هُ نَّ أَ  عَ مَ -أحبارهم
لء ؤُ هَ  انَ ا كَ إذَ فَ  :َلمالسَّ  يهِ لَ عَ  قِ ادِ لصَّ ٌل لِ جُ رَ  الَ قَ ف َ  ،الَ قَ -متواصالً  وال زال الكالمُ ادق عليه عن إمامنا الصَّ 

م هُ مَّ يف ذَ كَ ه فَ يرِ لى غَ م إِ هُ لَ  يلَ بِ  سَ م َل هِ ائِ مَ لَ ن عُ مِ  هُ ونَ عُ مَ سْ ما يَ  بِ لَّ اب إِ تَ ون الكِ فُ رِ عْ  ي َ ود َل هُ ن الي َ مِ  امّ وَ العَ 
ك ئِ ولَ ز أِلُ جُ م يَ لَ  إنْ هم فَ اءَ مَ لَ ون عُ دُ لِّ قَ نا ي ُ مِّ اوَ عَ  كَ لَّ ود إِ هَ الي َ  امُّ وَ ل عَ هَ م وَ هِ ائِ مَ لَ عُ  نْ ول مِ بُ القَ م وَ هِ يدِ لِ قْ ت َ بِ 
نا امِّ وَ عَ  ينَ بَ  :فَ َقاَل َعَليِه السََّلم ،الَقُبول ِمْن ُعَلَماِئِهم-للش يعةِ -ءَل ؤُ هَ ز لِ جُ م يَ م لَ هِ ائِ مَ لُ ن عُ مِ  ولبُ لقَ ا
 أي-ووام استَ هُ ن َّ يث أَ حَ  نْ مَّا مِ أَ  ،هةن جِ ٌة مِ ويَ سْ تَ ة وَ هَ ن جِ رٌق مِ هم فَ ائِ مَ لَ عُ ود وَ هُ الي َ  امِّ وَ عَ  ينَ بَ نا وَ ائِ مَ لَ عُ وَ 
يث حَ  نْ ا مِ مَّ أَ وَ - املطالبستتبنيَّ و -مهُ امَّ عوَ  مَّ د ذَ ا قَ مَ م كَ هُ اءَ مَ لَ م عُ هِ يدِ لِ قْ ت َ نا بِ امَّ وَ مَّ عَ د ذَ اهلل قَ  إنَّ فِ -اوُ او  س  ت  
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 نَّ إِ -ادقإمامنا الصَّ أي -يهلَ عَ  اهللِ  واتُ لَ صَ  الَ قَ  ؟اهلل ولِ سُ رَ  بنَ ا ك يَ لِ ي ذَ ن لِ يِّ ب َ  :الَ قَ  ،ََل وا فَ قُ رَ ت َ ف ْ هم اِ نَّ أَ 
 ،علماء اليهود نَّ أل ؟راحملراد بالكذب الص  ا ما-احرَ ب الصُّ ذِ الكَ هم بِ اءَ مَ لَ فوا عُ رَ د عَ وا قَ انُ ود كَ هُ الي َ  امَّ وَ عَ 

ة ثوا عامَّ وحدَّ  ،هي هذهِ  هُ ام  أيَّ  نَّ بعث وأيب سيُ النَّ  أنَّ يب بة اليهود قبل بعثة النَّ ثون عامَّ د  أحبار اليهود كانوا يُ 
 ،ذلك كان موجودًا عندهم يف كتبهم ل  كُ   ،هجرتهِ  بِه وعن تفاصيلِ س  وعن ن   اليهود عن أوصافِه اجلسدية

ثنا دَّ ح  الَّذي  يب  ة اليهود قالوا هو هذا النَّ عامَّ  ،ى الل عليه وآلههاجراً إىل املدينة صلَّ جاء مُ و   يب  ث النَّ عِ فحينما بُ 
 ،هكذا وصفوا خامت األنبياء ،دجال هذا نيب   ،ةوَّ بُـ هذا يد عي النُ  ،ليس كذلكال  فقال األحبارُ  ،األحبار عنهُ 

مع و ظمى مالوا مع علمائهم العُ  البيةُ الغ  و  ،يبل ة وآمنوا بالنَّ فضوا ذلك وهم قِ ر  م ن هود البعض منهم الي ةُ عامَّ و 
ع مج  -اشَ الرُّ بِ ام وَ رَ الحَ  لِ كْ أَ بِ وَ  هم بِالَكِذب الصَُّراحود َكانُوا َقد َعَرفوا ُعَلَماءَ ِإنَّ َعَوامَّ اليَ هُ -أحبارهم
-اتعَ ان َ صَ مُ الْ وَ -حملسوبياتا ينيع ،ناياتالعِ -اتايَ نَ العِ ات وَ اعَ فَ الشَّ ا بِ هَ بِ اجِ وَ  َعن امِ كَ حْ األَ  يرِ غيِ تَ بِ وَ -األموال

يعين الواسطة الشفاعات  ،ون األحكام عن واجبها بالشفاعاتوا يغري  انك  ف   ،يعين اجملاملة ،املصانعات
 سةِ فهذه احلالة كانت متفشيًة يف املؤسَّ  ،اجملامالتهي واملصانعات  ،احملسوبياتهي والِعنايات  ،الوسائطو 

ديان واملذاهب سات لألوهكذا باقي املؤسَّ الش يعيَّة  ينيةِ ستنا الد  وهي متفشيٌة اليوم يف مؤسَّ  ،اليهودية ينيةِ الد  
 ادق صلواتُ إمامنا الصَّ  ال زال حديثُ  ،عييقعنا الش  ث عن وانن نتحدَّ  ،لنا باآلخرين لكن ال شأن   ،األخرى

 أنَّ  ينيع-يددِ الشَّ  بِ صُّ عَ لت َّ ابِ  َوَعَرُفوُهم-همبأحوال علمائِ  اليهودِ  رفةِ ث عن مععليه وهو يتحدَّ  وسالمهُ  اللِ 
بب هذا التعصب خيرجون س  بِ -مهُ ان َ يَ دْ أَ  هِ ون بِ قُ ارِ فَ ي ُ  يْ الَّذِ  بِالت ََّعصُِّب الشَِّديد-همة اليهود عرفوا أحبار  امَّ ع  

بون على من خيتلف معهم يف وجهة يتعص  -يهلَ وا عَ بُ صَّ عَ ت َ  نْ مَ  وقَ قُ وا حُ الُ زَ أَ  وأن َُّهم إذا تَعصَُّبوا-عن دينهم
َأزَالُوا  َتعصَُّبواوأن َُّهم إذا  يُ َفارُِقون ِبِه َأْديَانَ ُهم يْ الَّذِ  َوَعَرُفوُهم بِالت ََّعصُِّب الشَِّديد-آخر أمرٍ  نظر أو يف أي  

-مهِ لِ جْ أَ  نْ م مِ وهُ مُ لَ ظَ م وَ هِ يرِ غَ  الِ وَ مْ ن أَ ه مِ وا لَ بُ صَّ عَ ت َ  نْ ُه مَ قُّ حِ تَ سْ  يَ ا َل وا مَ طَ عْ أَ وَ  تَ َعصَُّبوا َعَليه ُحُقوَق َمنْ 
 طيحتُ الَّيت مراتب من الدوائر و  ،قونل  ماملتو  ،األحفادو  ،األصهارو  ،داألوالو  ،الوساطاتو  ،هي هذه القرابات

وهناك جمموعة  ،ةهناك جمموعة اللحيسيَّ وباللهجة العراقي ة  ،ياسيةعامات الس  أو بالزَّ  مات الدينيةاعبالزَّ 
 غاية ما يف األمر ،عن هذه اجملموعاتهو واحلديث  ،ةيَّ لوگوهناك جمموعة ال ،امةهناك جمموعة العظَّ و  ،ةامَّ اللگ

ال جمال لشرح هذه العناوين  ،العناوين عن هذهِ هو  وايةِ يف الر   ثُ احلدي ،جةار هذا تبويب باللهجة العراقية الدَّ 
تَ َعصَُّبوا َله ِمن َأْمَواِل َغيرِِهم  َوَأْعَطوا َما َل َيْسَتِحقُُّه َمنْ -ةمواصفاته اخلاصَّ  عنوان لهُ  ل  كُ   ،هذه املراتب ولبيانِ 
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ا ل مَ عَ ن ف َ مَ  نَّ لى أَ م إِ هِ وبِ لُ ق ُ  فِ ارِ عَ مَ وا بِ رُّ اضطُ ات وَ مَ رَّ حَ مُ ون الْ فُ رِ اقَ م ي ُ هُ ن َّ أَ م بِ وهُ رفُ عَ وَ  َأْجِلِهم م ِمنْ َوظََلُموهُ 
عرف اجلميع  يليس بالضرورة أنْ  ،ة اليهود كانوا يعرفون أشياء عن أحبارهميعين عامَّ -قاسِ و فَ هُ ه ف َ ونَ لُ ْفعَ ي َ 

ألنَّ  ،جمموعة من اليهود كانت عندهم معلومات كل  ،خص كان يمل معلومةل ش  ولكن كُ  ،مجيع املعلومات
يب كانت يب وبعد بعثة النَّ ثون هبا قبل بعثة النَّ يتحدَّ  مثاًل األحاديث الَّيت ،ظاهرةتكون بعض املعلومات 

ثون هبا وهي ختالف الواقع فاليهود كانوا قريبني يتحد  الَّيت األحاديث  وكذلك  ،متناقضة وكانت واضحة للعيان
نَّ ُم مَّداً ص لَّى ويرون بأ ن إىل الواقعو ر فهم ينظ ،يفرتون األكاذيب يب وأحبار اليهود كانوايب يعايشون النَّ النَّ من 
 ولكنَّ  هوشؤون وأمورهِ  يف سلوكهِ و  فاتهِ يف تصر  و  يف سريتهِ و  كما يفرتي عليه اليهود يف أخالقهِ   ليس عليِه وآله اللُ 

ِه في نُ فنَّ ت  ة وتـ  ينيَّ سة الد  املؤسَّ  فيه نُ تفنَّ تالَّذي و  ،املوجود الد عايات عامل ُ هذا هو  ،ويكذبون األحبار يفرتون
ون فُ رِ َوَعرُفوُهم بِأَن َُّهم يُ َقا-مكان ل   ويف كُ زمانٍ  هي هي يف كل   القضيةُ و  ،ماء الدينينيمكاتب املراجع والزع

ة هم يجيعين هذه النت-ونَه فَ ُهو فَاِسقلُ ْفعَ فَ َعل َما ي َ  َمنْ  قُ ُلوِبِهم ِإلى أنَّ  وا ِبَمَعاِرفِ رُّ اْلُمَحرََّمات َواضطُ 
الوجدان هكذا -قُ ُلوِبِهم وا ِبَمَعاِرفِ رُّ َواضطُ -وصلوا إليهاالَّيت ج ئِ هم يقفزون على هذه النتاا إليها ولكنَّ لو وص

 وا ِبَمَعاِرفِ رُّ َواضطُ -هم ما هم على دينصحيح هم رجال دين ولكنَّ  ،ؤالء ما هم على دينه   بأنَّ  ،يقول هلم
 ينَ بَ  طِ ئِ اسَ ى الوَ لَ  عَ َل ى اهلل وَ لَ عَ  قَ دَّ صَ  يُ نْ وز أَ جُ يَ َل  ونَه فَ ُهو فَاِسقلُ ْفعَ فَ َعل َما ي َ  َمنْ  قُ ُلوِبِهم ِإلى أنَّ 

 ،ئي  ال س  م ح  اهلُ ح  أنفُسهم م هُ م و  ون يف أحاديثهِ كُ الل ويشك   امات آلِ ق  ن م  ون مِ صُ قِ ت  نْ يـ  فـ  -اهلل ينَ بَ وَ  قِ لْ الخَ 
هم و  ،أو  ،أو ،أو ،أو اخِلطابةِ  أو املرجعيةِ  بالفقاهةِ  فواصِ ن وُ اإلنسان إىل تصديق هؤالء ِمَّ  فهل الوجدان يدفعُ 

ينتقصون من  ،ومع ذلك ينتقصون من أولياء الل ،قت فيهاإليها ودقَّ  م سيئة لو نظرت  أحواهلُ  ،سيئة يف حالةٍ 
كون يف أخبارهم ويف  شك  ويُ  ،ميف أحاديثهم ويف زياراهتِ  هو ذكر الَّذي هم ويغمطونم حقَّ ُم مَّد  وآلٍ  ُم مَّدٍ 

ور ولقطات من الواقع مرورًا سريعًا على صُ  سنمر   ،وسنرى !؟ئم وهم حاهلم سي  فهل نقبل أقواهل   ،مكلماهت
ك لِ ذَ لِ فَ -يعيوبني ما عليه الواقع الش   ابقةبني أحوال اليهود السَّ  ري مقارنةً نا يُ هادق اإلمام الصَّ  يعي ألنَّ الش  

د ن قَ مَ فوا وَ رَ عَ  دقَ  نْ وا مَ دُ لَّ ا ق َ مَّ لَ  َفِلَذِلك َذمََّهم اهلل-اربحهود يف تقليدهم هلؤالء األالي   مَّ ذ  -م اهللهَ مَّ ذَ 
 ،وهدُ اهِ شُ م يُ ن لَ مَّ م عَ يهِ لإِ  يهِ دِّ ؤَ ما ي ُ ل بِ مَ  العَ َل وَ  هِ تِ ايَ كَ ي حِ فِ  هُ يقُ دِ صْ  تَ َل رِه وَ بَ خَ  لُ و بُ وز ق َ جُ يَ  َل  هُ نَّ وا أَ مُ لِ عَ 
 ،أدعوكم دائمًا إليهالَّذي وهذا هو -اهلل ولِ سُ رَ  مرِ ي أَ م فِ هِ سِ فُ أن ْ ر بِ ظَ النَّ -وجب على اليهود-ميهِ لَ عَ  بَ جَ وَ وَ 
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قوا فيما ق  قوا اآلخرين أيضًا د  ال تصد  و  ،قوا فيما أقولق  د   ،تصديقي دمِ إىل ع   دائمًا أدعوكم يا أشياع علي  
هم كانوا حبار  أ   ألنَّ -النََّظر بِأنْ ُفِسِهم ِفي َأمِر َرُسوِل اهلل َعَليِهم َوَوَجبَ -ا تسمعوندوا ِمَّ تأكَّ و  ،يقولون

ْن َتْخَفى َوَأْشَهر ِمن أْن ن أَ ح مِ ضَ وْ أَ  هُ لُ ئِ َل ت دَ انَ كَ   ِإذْ -بأقبح األوصاف ونهُ فُ صِ كونم يف رسول الل وي  ك  شيُ 
عايشوا  منَّ إ ُثَّ  ،بواعوا وكذَّ جر الَّذي من نفس األحبار  رسول الل فقد مسعوا كثرياً عن أوصافِ -َتْظَهر َلُهمَل 

هم ولكنَّ  ،مال والفضل واخلري من رسول اللسن واجل  ف باحلُ وص  يُ  كن أنْ ميُ  لَّ شيءٍ رسول الل عن قرب ورأوا كُ 
لذلك ماذا يقول إمامنا  .؟!.واألكاذيب واألباطيل واألراجيف يات واالفرتاءاتاعسمعون من أحبارهم الد  ي  

 لنا أولياؤنا األطهار صلواتُ  هناك منهج وضعهُ  ،قوادق  يُ  أنْ و فحصوا ي   أنْ و روا  ينظوجب عليهم أنْ  ؟الصادق
 اذَ هَ  يْ فِ  لَ خَ دَ  نْ مَ -وآل علي   يف دين علي   ،من دخل يف هذا الدين-مرا األَ ذَ هَ  يْ فِ  لَ خَ دَ  نْ مَ ) :عليهم اللِ 
قنعك بفكرة فتقبل هذه أُ  أنْ  ينميكن-الجَ الرِّ  هُ نْ مِ  هُ جَ رَ خْ ال أَ جَ الرِّ مر بِ ا األَ ذَ هَ  لَ خَ دَ  نْ مَ -يف واليتهم-مراألَ 

 هُ ل   ،يف تدبيج العبارات قدرًة مين  يف سرِد احلديث أكثرُ هو هذا الشَّخص و  آخر يأيت شخصٌ ث   ،الفكرة
 لٍ جُ يأيت ر  ميكن أن ك بأمٍر مثلما أقنعتف ،من التأثرِي عليك لكُ ا أمتمن التأثري أكثر ِمَّ  هُ هذا املظهر ل  و مظهر 
َمْن َدَخَل َهَذا -من دخل يف هذا الد ينف ،ك فيهأدخلتُ  األمر الَّذيخرجك من آخر فيُ  قنعك بشيءٍ آخر فيُ 

هنا املراد من السنة و -ةنَ السِّ اِب وَ تَ الكِ مر بِ ا األَ ذَ هَ  يْ فِ  لَ خَ دَ  نْ مَ وَ  ،اأَلمر بِالرَِّجال َأْخَرَجُه ِمْنُه الرَِّجال
لوجود  ؟ملاذا-(زولل يَ وَ  الُ بَ ت الجِ الَ زَ -وحديث العرتة ومن دخل بالكتابِ  ،"كالمكم نور"هم حديثُ 

م إليكم احلقائق وأنتُ  أنقلُ  ،ساعدل مُ امِ د ع  رَّ أنا جمُ ف ،بني أيديكم هُ أعرضُ الَّذي وهذا هو  ،الوثائقو احلقائق 
 أنا وأمثايل ،كمتب فذلك ليس من اختصاصالكُ  إىل هذهِ  أنتم قد ال هتتدون الطريق ،فسكمقوا بأنق  د  

سئوالً م   لستُ  ،قوا فيما أقولدق   ،ال تقبلوا مين  ولكْن أنا آتيكم هبذه احلقائق  ،نتدي ون هبذا الشأناملختص  
ين أقول إنَّ فة هناك ئديإذا ما جئنا يوم القيامة وكانت احملاكمة العقابأن ه مًا ئذا داُد ه  رد  أُ وأنا  ،عن قناعاتكم

من دون و شاهدوا براجمي ال تقبلوا كالمي من دون دليل ي و ذين استمعوا إىل حديثللَّ  لتُ لقد قُ  :إلمام زماّن
أنا عامل مساعد أنقل لكم احلقائق  ،ساعدكمأنا أُ  ،على أحد ةً جَّ سُت حُ ل  و  ،فسيٌة على ن  جَّ قناعيت حُ  ،عتتب  

رة ليست متوف   ،احلقائق ،الوثائق ،املصادر ،ديرة ل  اإلمكانيات املتوف   ،الوصول إليها لكم يف ال خربة  الَّيت 
-ربُّ دَ ا تَ يهَ فِ  يسَ لَ  اءة  رَ ي قِ فِ  يرَ  خَ  َل َل أَ )-رواروا وتدب  اقشوا وفك  نقوا و ق  أنا أعرضها بني أيديكم وأنتم د   ،لديكم

هذه و  ،تب بني أيديكمالكُ  ين أقرأُ فإنَّ  ،متلفزة قراءةٌ  ،ةا قراءٌة مرئي  تسمعونه هو لوٌن من ألوان القراءة إنَّ الَّذي و 
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ون قرأُ اس ييف األجيال املاضية كان النَّ  ،نعايشها يف هذا العصرالَّيت متلفزة تتناسب والتكنولوجيا  قراءةٌ 
األقمار  رب  عِ صار  األمُر اآلن ث   ،بشكٍل حس ٍي مباشر الكتاب يف أو يقرأ هلم أحديف الكتاب سهم بأنفُ 

وهذه القراءة املتلفزة هي حباجة -َأَل َل َخيَر ِفي ِقَراءة  لَيَس ِفيَها َتَدبُّر-ةعرب التكنولوجيا املوجودو الصناعية 
فإذا كنُتم  ،التعل م وطلب املعرفة العبادات وأفضلُ -َفكُّرلَيَس ِفيَها ت َ  ي ِعَباَدة  َأَل َل َخيَر فِ -رواتدبَّ  ،ردب  إىل ت  

َأَل َل َخيَر ِفي -رك  فتوامها الالعبادات قِ و  ،داتابمن هذه الربامج فتلك هي أفضل العكي تتعلموا   جتِلُسون
 .؟!.رإىل التدبر وإىل التفك   فنحن حباجةٍ -(َفكُّرلَيَس ِفيَها ت َ  ي ِعَباَدة  َأَل َل َخيَر فِ  ،ِقَراءة  لَيَس ِفيَها َتَدبُّر

ى أو َتْخفَ ْن ه َأْوَضح ِمن أَ َنت َدَلئِلُ ْذ َكاإِ  اهلل ولِ سُ رَ  رِ مْ ي أَ م فِ هِ سِ فُ ن ْ أَ بِ  رُ ظَ م النَّ يهِ لَ عَ  بَ جَ وَ وَ 
رت يات قد توفَّ هذه املعط ل  كُ ا كانت  فإذ-أْن َل َتْظَهر َلُهم َوَأْشَهر ِمنْ -يها أحدفِ خيُ  من أنْ أوضح -ىُتخفَ 

ما  حبسبِ و  ،هبح حبسبك القُ من ذل اً شيئ ملِ رأى شيئاً أو ع   شخصٍ  ل  هم وكُ أحبارِ  بحِ ا رأوه من قُ بني أيديهم ِمَّ 
ما  ى حبسبِ رأ خصٍ ش   ل  وكُ  هِ يطوم نهِ شؤو عليه وآله ويف  ى اللُ صل  ُم مَّد عند  نٍ وما رأوا من حس ،ر لديهتوفَّ 

ُقوا من ُهن ،وصل إليه م ص د  ما لو أنَّ  فإنَّ  ،احلقيقةِ  وا يبحثون عنم وكانجدان  و لوا م سأمن هنا لو أنَّ  ،قـُُلوهب 
نوايا إذا كانت ال سيصلون وحينئذٍ  للبحِث للوصول إىل احلقيقةو  ،رِ للتفك  و  ،للتدبرِ و  ،ظرِ نَّ لذلك سيدفعهم ل

  .ادقةص  

ر اهِ الظَّ  قَ سْ م الفُ هِ ائِ هَ قَ ن ف ُ ا مِ و فُ رِ ا عَ إذَ نا تِ مَّ أُ  امُّ وَ ك عَ لِ ذَ كَ وَ -احل ديث دقانا الصَّ امُ مإ فُ عطِ ي   ُثَّ 
هذا املعىن ال  ؟رب اخلمر مثالً د من الفسق هو شُ ار هل امل ؟اهرما املراد من الفسق الظَّ -ةيدَ دِ ة الشَّ يَّ بِ صَ العَ وَ 

على ُم مَّد  وآلِ  ُم مَّدٍ  سق الظاهر هو االبتعاد عن منهجِ ا املراد من الفِ وإّنَّ  ،ث عن فقهاءنحن نتحدَّ فر يتصوَّ 
-على املستوى األديب والسلوكيو  ،على املستوى األخالقيو  ،توائيعلى املستوى الف  و  ،املستوى العقائدي
 العلماء وأبرز عالمة يف هذا الفسق الظاهر أنَّ -الظَّاِهر ْسقَ ا إَذا َعرُِفوا ِمن فُ َقَهاِئِهم الفُ وََكَذِلك َعَوامُّ أُمَِّتنَ 

أبرز عالمة من عالئم هي هذه  ،هم األساسو  هم هم القدوةون أنفس  لعيو  ،ساملقياهم هم ون أنفس  لعي
 ،وبني املقياس الش يعةِ  ةِ وسيٌط بني عامَّ  لماءُ ا العُ وإّنَّ  ،تنامَّ ئالقدوة هم أو  ،تنامَّ ئاملقياس هم أف ،اهرالفسق الظَّ 

هم  وأوالءِ  ،هم املوازين ءِ أوال ،ادقهو جعفٌر الصَّ  امليزانُ  ،سناحل   ابنُ  ةُ جَّ هو احلُ  امليزانُ  ،علي  هو  امليزانُ ف
  .املقاييس
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خروج التمرة  ،ة التمرة من قشرهابَّ الفسق هو خروج لُ  ؟ة العرب لغأصاًل ما معىن كلمة الفسق يف أصلِ 
ت رجخ  انباً و  شرها ج  ة التمر توجد مترٌة هنا أو مترة هناك قد انفصلت فخرج قِ الحظتم ذلك يف سلَّ  ،من قشرها

نزع الَّذي  مُ ِـ هو العال الفاسقُ  مُ ِـ والعال ،نزعت ثوهباو زعت قشرها ن  الَّيت الفاسقة  مرةُ انبًا هي هذه التَّ تها ج  بَّ لُ 
هو  اإلمامُ بينما  ،ه بدياًل عن اإلمامنفس   ب  ص  ن   ؟كيف خرج عن املسار  ،رج عن املسارخ  و  ،شرهُ نزع قِ و  ،ثوبه

ما هو  ،منحرف  أدعو إىل منهجٍ ينأن   وهوة يَّ نيسة الد  املؤسَّ  هذا الكالم من داخلِ يل يل راراً قِ راراً وكِ مِ  ،األصل
وهذا هو  ةِ جَّ احلُ  باإلمامِ  اس لالرتباطِ ك تدعوا النَّ إنَّ  :يقولون يل ؟أدعو إليهالَّذي هذا املنهج املنحرف 

ال منهم أقول هلم جيئوّن بواحٍد  فكنتُ  !!والفقهاءِ  بالعلماءِ  يُب عليك  أن تدعو النَّاس لالرتباطِ  ،االنراف
جيئوّن  ،ط بهابتر اس لالنَّ ال وأنا حيئٍذ أدعو ،التفاصيل السيئةب ،صيلافكاماًل بالتسلبي ًا  ّنتلك عنه فاياًل 

 كُ رت رتباط بالعلماء ويُ اس تُدعى لالالنَّ  ،ة صارت باملقلوبالقضيَّ و  ،م يعرفون احلقائقيسكتون ألنَّ  واللِ  ،بواحد
مثلما  ،القضية انقلبت ،بأهل البيت طُ تبار قال االوكذبًا يُ  ،عليهم أمجعني وسالمهُ  اللِ  البيت صلواتُ  أهلُ 

صريًة منذ  واضحةً  وبدأت املشكلةُ  .؟!.ناإمامِ  يعي بعد غيبةِ الش   انقلب الواقعُ  بعد رسول الل حابةُ انقلب الصَّ 
ال و نستمر ل ،الل هذه احللقاتُس احلقائق خِ سنتلمَّ  ،ر ةمُ ـال الواضحةُ  لك هي احلقيقةُ تِ  ،ربىابتداء الغيبة الكُ 

ْسق الظَّاِهر َوالَعَصِبيَّة ُفوا ِمن فُ َقَهائِِهم الفُ ا إَذا َعرَ وََكَذِلك َعَوامُّ أُمَِّتنَ -ب كثريًا يف احلديثأتشعَّ  ريد أنْ أُ 
 صِ خبصو  ةسة الدينيَّ ؤسَّ ملراعات داخل امن الص  هناك كم -اهَ امِ رَ حَ ا وَ يَ ن ْ ام الدُّ طَ ى حُ لَ ب عَ الُ كَ التَّ وَ  الشَِّديَدة

فالناً  وكيف أنَّ  !كيف خدع التاجر الفالّن  هرُ وهذا الص   ،وذاك االبنُ  ،هذا الوكيلُ ! و ؟األمخاسو  اخلُمس قضية
وكم  ،وكم (،يمج) فجعله يدفع األمخاس عند املرجع (ادص) دي املرجعقل  هو من مُ الَّذي  (نيس)اجر أخذ التَّ 

 كأفريقيا وهو ال  رج مثاًل إىل بلدٍ للمرجع الفالّن حينما خي   وكيلُ  هُ عي بأنَّ فيد   ،روا الوكاالتمن زوَّ  من الوكالءِ 
هلا عند أهل  هذه األمور ال أصل  كانت هذه القضية قضية الوكاالت و   وإنْ  ،من ذلك املرجع وكالةً  كُ ميتل
من هناك وكم وكم  !راع والتسقيطمن الص  هناك كم وكم   ،ولكن مع هذه املنظومة املوجودة اآلن ،بيتال

-خبصوص هذا املطلب ةينيَّ الد   سةِ املؤسَّ  عليها وحوهلا يف أجواءِ  دار احلديثُ الَّيت  الفضائِح ومن األمورِ 
وََكَذِلك َعَوامُّ -؟املعاّن أي   ،رمبا هذه املعاّن قد ختفى على كثريين-اهَ امِ رَ حَ ا وَ يَ ن ْ ام الدُّ طَ ى حُ لَ ب عَ الُ كَ التَّ وَ 

ى لَ ب عَ الُ كَ التَّ وَ  َوالَعَصِبيَّة الشَِّديَدة-قد خيفى هذا على النَّاس-ْسق الظَّاِهرُفوا ِمن فُ َقَهاِئِهم الفُ أُمَِّتنا إَذا َعرَ 
ن مَ ك ََل هْ إِ وَ -ة واضحة ال حتتاج إىل حبث وإىل تدقيقهذه القضيَّ و ة ولكن هناك قضيَّ -اهَ امِ رَ حَ ا وَ يَ ن ْ ام الدُّ طَ حُ 
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ال ميتلك  العلمية احلوزةِ  وال أعتقد أنَّ أحدًا من طلبةِ -اً قَّ حِ تَ سْ ه مُ رِ مْ أَ  حِ ََل صْ ِل  انَ كَ   نْ إِ وَ  يهِ لَ ون عَ بُ صَّ عَ ت َ ي َ 
ا الكثري من النَّ  ،د والوقائع على هذا املطلباهو الكثري من الش اورون املراجع ن ييني ِمَّ م  جفيني والقُ ورمب 
-من الوقائع الَّيت تدور حول هذا العنوانزنون يف حافظتهم الكثري والكثري ذاكرهتم وخي  ون يف والعلماء يتفظ

يف و نظر  معهم يف وجهةِ  لفُ تخيالَّذي هو  ؟بون عليهعص  تيالَّذي من هو هذا -يهِ لَ ون عَ بُ صَّ عَ ت َ ن ي َ ك مَ ََل هْ إِ وَ 
هو هذا الَّذي سوف  ،ر املرجعأو لصه عبدًا وذياًل البن املرجعِ  يكون ريد أنْ ال يُ الَّذي هو  ،ما فكرةٍ 

 هرُ ابن املرجع وص هبا سحُ مي   يكون عبدًا ذلياًل ومسحةً الَّذي ون بِه هو ذلك قُ يرتفَـّ  ألنَّ الَّذي ،يتعصَّبون  عليه
 حِ ََل صْ ِل  انَ كَ   نْ إِ وَ  يهِ لَ ون عَ بُ صَّ عَ ت َ ي َ  نْ ك مَ ََل هْ إِ وَ -هأطفالِ  ه وأحذية  زوجتِ  مداس  حَّت ه بل وحذاء   هُ داس  املرجع مِ 

 ،يتهميكون مسحًة ألحذ نْ ال يريد أ هُ والتأييد ولكن ألنَّ  ةصر هو يستحق اإلصالح والن  -اً قَّ حِ تَ سْ ه مُ رِ مْ أَ 
قانون  من ألوان التقدير حبسبِ  ال يستحقون أيَّ لونٍ و  ،ال ال يعرفون شيئاً هَّ جُ  ناسٍ ألحذية أُ  ؟ألحذية من
م  ،قىااًل ح  هَّ وأصهاره ولو كانوا جُ فإنَّ أوالده  مرجعيَّةِ لل ىيتصدَّ  أي  شخصٍ ف ،خصيالوالء الشَّ  فإن 

العملي  هذا هو الواقعُ  ،ةمَّ ف بشؤون األُ تصر  لالوالية املطلقة ل سة متتلكمقدَّ  ادسةٍ ق   لون إىل وجوداتٍ سيتحوَّ 
 ،الس نني الَّيت مرَّتعرب مئات بل ليس يف زمٍن واحد  ،عرب مئات السنني اسبقون نالَّذييف زمان و زماننا  يف
يخ الوائلي سآيت على للشَّ  هناك كلمةٌ  ،وأصهارِه وأحفاده وبناتهِ  بأوالدهِ  ة ستُبتـ ل ىمَّ األُ  ن يكون املرجع فإنَّ م  ف  

سوقية لكنَّها  روا بأنَّ كلمة قد تكونُ تذكَّ  ،شاء الل تعاىل مة إنْ ق هبذا املوضوع يف احللقات القادذكرها تتعلَّ 
ث حبواد ا ترتبطُ ألنَّ  ،تعاىل شاء اللُ  سيأيت ذكرها يف احللقات القادمة إنْ  ،ن حقيقٍة واضحةع ثُ تتحدَّ 

ربطوا ا ،دوا األحزمةشُ  :ين أقول لكملكنَّ  ،احللقات سبق ترتيب املوضوعات يف هذهِ  أريد أنْ وتفاصيل ال أُ 
ًة علن مرَّ قائد الطائرة سيُ  فإن   ،اتاملطب  ر املسري وتبدأ اآلن يف حالة إقالع بعد ذلك حني سيستق   ننُ  ،األحزمة

تب الرجال إذا يف كُ  ،ارونم طيَّ ن بأنَّ فو الة يوصوالغُ  ،لونو غايل كما يق مُ ة أّن  مع مالحظ ،أخرى ومرَّة أخرى
وصفون العديد من رواة أهل البيت يُ تب الر جال ستجدون إىل هذه القذارات واألوساخ الَّيت ُتسمَّى كُ  رجعتم

 .غايليعين مُ  ارطي  و  ،اري  طيقال فالن  ،ارونطي   مبأنَّ 

 نْ ى مَ لَ ان عَ سَ حْ الِ وَ  رِّ البِ بِ  قِ فُّ رَ الت َّ بِ وَ  اً قَّ حِ تَ سْ ه مُ رِ مْ أَ  حِ ََل صْ ِل  انَ كَ   نْ إِ يه وَ لَ ون عَ بُ صَّ عَ ت َ ن ي َ ك مَ ََل هْ إِ وَ 
م يف األعم  األغلب هُ  ،أصهار املراجع ،أوالد املراجعيعين -اً قَّ حِ تَ سْ مُ  ةِ انَ هَ الِ وَ  لِ َل ذْ لِ لِ  انَ كَ   نْ إِ ه وَ وا لَ بُ صَّ عَ ت َ 
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يء الشَّ هو وهذا  ،تلكون كفاءةً ال ميو  ،ال ميتلكون ديناً و  ،لماً م ال ميتلكون عِ ألنَّ  ،ونستحق  م واإلهانةِ  لإلذاللِ 
هذه هي  ،ةلَّ ًا قِ قَّ نون ح  املتدي  و  ،ةب املواهب قلَّ ادائمًا أصح ،ةلَّ قِ هم دائمًا أصحاب الكفاءات فاملنطقي 

 أْن يكون مرجعاً هلم البُدَّ أْن يكون أوالدهُ  اسالنَّ  خيتارهُ  ملاذا دائماً من ،اجتماعية طبقةٍ  ل  ة الواقعية يف كُ القضيَّ 
ملراجع ذا التالزم الذايت بني عوائل اما ه ؟ارة والقيادة ملاذادرة يف اإلدوكفاءٍة ومواهب عالية وقُ   ودينٍ لمٍ على عِ 

يه لَ ون عَ بُ صَّ عَ ت َ ن ي َ ك مَ ََل هْ إِ وَ -شري إىل عكس ذلكبالضبط يُ هو العملي  اقعالو  بينما ،املواصفاتوبني هذه 
َوبِالت ََّرفُِّق بِالِبرِّ َواِلْحَسان َعَلى َمن تَ َعصَُّبوا لَه َوِإْن َكاَن ِلِلْذَلِل َواِلَهانَِة  اً قَّ حِ تَ سْ ه مُ رِ مْ أَ  حِ ََل صْ ِل  انَ كَ   نْ إِ وَ 

ولكن ماذا  ،العلمية احلوزةِ  زوها وخصوصًا طلبةُ أن يتمي   الش يعةِ هذه العالمة بإمكان  أعتقد أنَّ -ُمْسَتِحقَّاً 
من هم هؤالء  ،املوصوصون ،اجملموعة املوصوصة هناك ،العلمية وهم على جمموعات طلبة احلوزةِ نصنُع ل
 ،فالن ياكل ويوصوص ،كل ووصوصا  :يقولون عيب العراقيد يف الوسط الشَّ ل يرتدَّ ث  عندنا م   ؟نصو املوصو 

 ،تلتقط طعامها وتوصوص ،احلبة رُ ق  نـ  تُـ  ؟راخ الدجاجة ماذا تعملفِ  ،ذت من كتاكيت الدجاجخِ الفكرة أُ 
الِل على هؤالء الكتاكيت يف  فصلواتُ  ،الكتاكيت هلذه يئة الطعامِ الدجاجة الكبرية هي املسئولة عن هت  و 

  !!ريين ومِ هِ أقول هلم باللهجة  ،يأكلون ويوصوصونالش يعيَّة الَّذين وأحزابنا  حوزاتنا العلمية

أى ر ه مل يكن قد س وكأنَّ غل  ن يُ عينه ولك يرى احلقائق بأم  أحُدهم  :سونغل  مُ ـالهم خرى اجملموعة األو 
حني  م لهُ ويقامُيد ح  الفالّن فالن وما زال ،ىما زالت اجليوب مأل ى والبطون مأل ى والبيوت مأل   ؟ملاذا ،اً شيئ

 ،سغل   يُ نْ أ دَّ فالبُ  ،يسبالتغل إالَّ  افظ على ذلكي نال يستطيع أْ فهو  ،نانشار إليِه بالب  يدخل إىل اجملالس ويُ 
 ،بالرتقيع اس خربةً النَّ  م أكثرُ سون هؤالء املغل  وه ،وهي مواهب الرتقيع هنا املواهب جُ ر حينئٍذ ختسائل  ولو سألهُ 

املؤمنني  أمريُ  ث عنهُ دَّ حتلَّذي او هذا هاخلبيث  سُ ل  غ  مُ ـال ،خبيث سٌ ل  غ  مُ عًا ماهرًا فإنَّه حيثما وجدت مرق  ف
  .شيطاٌن أخرس عن احلق   اكتُ السَّ  ،يطان األخرسفه بالشَّ فوص  

  على احلاشيةتعيشُ الَّيت اجملموعات هي هذه و  :بائسة موعاتٌ جم  هي  من الطلبةِ  هناك جمموعاتٌ و 
لقى إليهم يُ  ،فهم مرفوسون باألرجل يف كل  األحوال ،هؤالء ال يستطيعون أْن يفعلوا شيئاً  ،املوائدتات على فُ و 

يقولون  ناسٍ عن جتربيت ال شأن يل بأُ  ثُ أنا أحتدَّ  ،احلقيقةهي ك تل ،يُهانونو  سون باألرجلِ رف  ويُ  بفتات املوائدِ 
 بأنَّ  الر وايات كما تقول  مالئكيٍ   عاملٍ يف نن نعيشُ ا هذه األمور ليست موجودة على أرض الواقع وإّنَّ  بأنَّ 
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على أجنحة املالئكة  سريُ العلم ت   أقدام طلبةِ  ن بأنَّ و لفيقو  ،تفرُش أجنحتها حتت  أقداِم طالِب العلم املالئكة
خر يف ئر الواق واق أو يف عاملٍ  آيف جزا هو هل ،امل  ال أدري أين هذا هو الع ،نوري سبوحي ملكويت مٍ ـيف عال  

ثُوا عنأنا  ،آخر املريخ أو يف مكانٍ  فإّن  ربيت عن جت ثُ ني أحتدَّ حِ  ،اربكمجت   أحتدَُّث عن جتربيت وأنتم أيضًا حتدَّ
تتواىل عليكم يف معون وستقرأُون وستنظرون هذه احلقائق وهي واحلقائق وستس دِ هواوالش سأعضدها باألدلةِ 

ه رِ مْ أَ  حِ ََل صْ ِل  انَ كَ   نْ إِ يه وَ لَ ون عَ بُ صَّ عَ ت َ ن ي َ ك مَ ََل هْ إِ وَ -اً جدَّ واضحة  إذًا هذه العالمة عالمة ،هذه احللقات
عليكم  باللِ -َوبِالت ََّرفُِّق بِالِبرِّ َواِلْحَسان َعَلى َمن تَ َعصَُّبوا َله َوِإْن َكاَن ِلِلْذَلِل َواِلَهانَِة ُمْسَتِحقَّاً  اً قَّ حِ تَ سْ مُ 

يعي من بينكم كان كم من شِ   ةِ يَّ الش يع ةِ ينيَّ الد   سةِ ون يف املؤسَّ لمالعاها م أي  عليك باللِ  ،لميةلبة احلوزة العِ يا ط  
 ،ه رفض دكتاتورية املرجعألنَّ  ؟ملاذا ،قال كلمة حق   هُ ألنَّ  ؟ملاذا ،نيهِ جالل أُ واإل ًا لالحرتاِم والتوقريِ ستحقَّ مُ 

 كم من هؤالء أُِهيُنوا وُشو هت مُسعُتهم  ،أو صهره ملرجعاحلذاء ابن  ةً مل يقبل أن يكون مسح هُ ألنَّ   ؟ملاذا
ار ص   هُ ألنَّ  ؟عليهم باألموال ملاذا غدقُ رفع شأنم ويُ هلم يُ  ال قيمة   ذينافهني الَّ وكم من هؤالء التَّ  ،دوارِ طُ و  
 هلهم وأدل  مع ج   رفع شأنمهؤالء يُ  ،كتاتورية املراجعد اً لنَّ صهره وصار عبداً قِ  ذاءِ  حلذاِء ابن املرجع وحلسحةً مِ 

هي فضائياتنا هذه  ،نون الكالمال يسالَّذين  ؟مون فيهايتكلَّ الَّذين من  ،تنااهذه فضائيعلى ذلك دليل 
 وهذهِ  ،هذه الفضائيات ،دل ونا ،أشريوا إىل واحد ينطلع بيه ،)يكون كفوءاً( هيْ لع بِ نطِ لنا واحد يِ شوفو 

علينا جبهاالت وال خيرج علينا برتقيعات وال  ى شخٍص ال خيرجُ لعونا دل   ،وهذه املسؤوليات الدينية ،املناصب
  ونا على واحد ينطُق باحلقيقةِ دل   ،ا على واحدوندل   ،هيٍل للعقوليٍح وبتجة وال خيرج علينا بتسطأخيرج علينا بتأت

قع هذا هو الوا ،ال يوجد ،عاياتمن دون دِ و من دون ترقيع و من دون أكاذيب و جمامالت  من دونِ  ،كما هي
 .بوّن ولو بلقمةكذ  قمة،لوّن ولو ببمكم ودائماً أقول كذ  أما

اء هَ قَ لء الفُ ؤُ هَ  ثلَ ا مِ نَ امِّ وَ عَ ن د مِ لَّ ق َ ن مَ فَ -عليه فيقول وسالمهُ  اللِ  ادق صلواتُ إمامنا الصَّ   يستمر  ُثَّ 
َعَوامَِّنا  لَّد ِمنْ َفَمن ق َ -املشاهبة هنا وجهُ -مهِ ائِ هَ قَ ف ُ  ةِ قَ سَ فَ لِ  يدِ لِ قْ الت َّ ى بِ الَ عَ م اهلل ت َ هُ مَّ ذَ ين الَّذِ ود هُ الي َ  ثلُ م مِ هُ ف َ 

 .ميِد ِلَفَسَقِة فُ َقَهاِئهِ ى بِالت َّْقلِ َعالَ ت َ  َهُؤلء الُفَقَهاء فَ ُهم ِمثُل اليَ ُهود الَِّذين َذمَُّهم اهللُ  ِمثلَ 

 .نذهب إىل فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل
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 الُفَقَهاءِ  ْن َكاَن ِمنْ مَ فََأمَّا -ويلةطواية الر   ال زالتو ا الصَّادق يقول إمامن-الُفَقَهاء فََأمَّا َمْن َكاَن ِمنْ 
م هذه مونكًا يعل  دائمهم -ُدوهه َفِلْلَعَوامِّ أْن يُ َقلِّ ْمِر َمْوَل  أِلَ يَعاً َصائَِنًا لِنَ ْفِسِه َحاِفظًَا ِلِديِنِه ُمَخاِلَفًا ِلَهَواه ُمطِ 

س واضح ليدهناك ت ،عيَّةالش ي قافةالثَّ و التدليس يف ر وذلك هما تأخَّ الرواية و  م منالكلمات ويذفون ما تقدَّ 
ًا ِلِديِنِه ئَِنًا لِنَ ْفِسِه َحاِفظَ َصا لُفَقَهاءِمن ا َكانَ   مَّا َمنْ فَأَ -ونكم هبذه األلفاظ فقطماً يغذ  ئاد ،ةي  عيالش  الثَّقافة يف 

عض  بَ لَّ ن إِ و كُ  يَ َل  كَ لِ ذَ وَ -ال يكملونويسكتون و -وهَقلِّدُ  ي ُ َله َفِلْلَعَوامِّ أنْ ُمَخاِلَفًا ِلَهَواه ُمِطيَعًا أِلَْمِر َموْ 
الفقهاء  من قليل ن عددٍ عث تحدَّ تاجلملة  هذه يأتون هبا ألنَّ  الة لهذه اجُلم-مهُ يعَ مِ  جَ َل ة الشِّيعَ اء هَ قَ ف ُ 

وفقاً  بونيتعصَّ ذين الَّ ك ئِ ول  أُ  ،همالكالم خبصوصم دَّ تقالَّذين هم  األغلب األعم  و  ،ني عند أهل البيتاملرضي  
الِبرِّ َواِلْحَسان َوبِالت ََّرفُِّق بِ  اقَّ حِ تَ سْ ه مُ رِ مْ أَ  حِ ََل صْ ِل  انَ كَ   نْ إِ يه وَ لَ ون عَ بُ صَّ عَ ت َ ي َ  نْ ك مَ ََل هْ إِ وَ -لقوانني الباطل

كيف -ائَِنًا لِنَ ْفِسهِ صَ ْن َكاَن ِمن الُفَقَهاِء فََأمَّا مَ  ،اِحقَّ ْستَ مُ َعَلى َمن تَ َعصَُّبوا َله َوِإْن َكاَن ِلِلْذَلِل َواِلَهانَِة 
د اخلوئي السي   ،راجعوئي وكالم املد اخللسي  ن يل بكالم اال شأ-َحاِفظًَا ِلِديِنهِ -ينهدِ  نفسُه ويفظُ  يصوُن الفقيهُ 

 !!فهم معناهاي ملو ار فيها ح  وصل إىل هذه الكلمات ف  

 ،تادي للمطبوعادار اهل اشرنَّ ال ،االجتهاد والتقليد ،لعروة الوثقىالتنقيح يف شرح ا :وهذا هو كتابهُ 
وعلى -ات يقولذَّ لت باالكلما ث عن هذهِ وهو يتحدَّ  ،223يف صفحة  ،هجري 1410الثة الطبعة الثَّ  ،قم

الة يف تشرتط العد واية اليعين هذه الر  -دفي المقلَّ  عتبار العدالةِ واية ل دللة لها على اِ الرِّ  الُجملة إنَّ 
 .223هذا يف صفحة  ،املقل د

ي فَهواه حتَّى لالفًا خمُ  هِ نكو   د من اعتبارِ في المقلَّ  دَّ عليِه لبُ وَ -؟ماذا يقول ،237يف صفحة 
د جِ يرهم أو لو وُ غ ف بهِ صِ تَّ ي مل أنْ حتيُ ل  رٌ أم هُ فإنَّ  ،ن ال ُمتَِّصُف بذلك غيُر المعُصومينال ُمباحات ومَ 

فحة صد اخلوئي يف ول السي  ما يقك  ! هل أنَّ الر واية؟حيحالصَّ  الفهمُ فهٍم هو  فأي  -غاية الشذوذ في فهو
فيها على  اللة  دمن نفس الكتاب هي ال  ،223أم كما يقول يف صفحة  ،عن العصمة ثُ تتحدَّ  ،237

ال مبا و  ،هتميل حبري  ال شأن  و  ،يعةالش  ع مراج تلك هي حريةُ  ؟حي املعنيني هو املعىن الصحفأي   ،دالعدالة يف املقلَّ 
  .يقولون
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ية يف رجال واالر   أعتقد أنَّ -ِديِنهِ َحاِفظًَا لِ  ْفِسهِ لِن َ  فََأمَّا َمْن َكاَن ِمن الُفَقَهاِء َصائَِناً -اً واضح جدَّ الكالم 
 ،ائيويد السَّ ن سُ ب اليّ عَ ن عَ -يانة وعن هذا احلفظالص   ث عن هذهِ ي عن إمامنا باب احلوائج تتحدَّ ش  الك  

ن مَّ ي مِ لِ ا عَ يَ  رتَ كَ ا ذَ ا مَ مَّ أَ وَ  ،جني السَّ فِ و هُ وَ  ،رعفَ جَ ى ابن وسَ مُ  ،لوَّ األَ  نِ سَ و الحَ بُ أَ  يَّ لَ إِ  بَ تَ كَ   :الَ قَ 
يتَ ُهم فَإنَّك إِ  انَ تِ يعَ شِ  رِ ين غَ عَ  كَ ينِ م دِ الِ عَ مَ  نَّ ذَ خُ أُ  تَ َل  ،كينِ دِ  مُ الِ عَ مَ  ذُ خُ أَ تَ  ن عَ  ِديَنكَ  َأَخْذتَ ْن تَ َعدَّ

وه فُ رَّ حَ  فَ ََل عَ وَ  لَّ اهلل جَ  ابِ تَ لى كِ عَ  وانُ مِ تُ ئم اِ هُ ن َّ إِ  ،مهِ اتِ انَ مَ وا أَ انُ خَ وَ  هُ ولَ سُ رَ وا اهلل وَ انُ خَ  نَ الَّذيين نِ ائِ الخَ 
لى إِ  يتِ يعَ شِ  ةُ نَ عْ لَ ي وَ تِ نَ عْ لَ ة وَ رَ رَ ام الب َ رَ ي الكِ ائِ آبَ  ةُ نَ عْ لَ ه وَ تِ كَ ئِ ََل مَ  ةُ نَ عْ لَ وَ  هِ ولِ سُ رَ  ةُ نَ عْ لَ وَ  اهللِ  ةُ نَ عْ م لَ يهِ لَ عَ وه ف َ لُ دَّ بَ وَ 
 ؟نفسك نُ تصو  كيف،ينفظ الد  وحِ  فسِ نَّ ال نةِ تتحدَّث عن صيا ؟ثعن أي  شيٍء تتحدَّ  الر وايةُ -ةمَ َياالقِ  ومِ يَ 

 نْ أتستطيع لمًا عِ  كُ تلت ال متًا وأنعرِ تكون و  كيف   ،مبنعها عن احلرام بالورعستقول يل إّن  أصوُن نفسي 
 ينك  د فظُ كيف حت  ،ائننيعن اخل خذأنت تأو صحيحًا ًا لم  عِ  ال متتلكُ إن ك  ؟عر  ه يف هذا الو  ل  فع  تُ  أنْ و  ذهُ نف  تُ 

س هنا فالنَّ  ةُ يانصِ ين  هي أ .!!.أو عن الغزايل ،أو عن الط ربي ،طبأو عن سي د قُ  ،عن ابن عريب تأخذُ  وأنت  
ذا هو ه ،قض املوجودع التنامهات رَّ هات يف تُـ رَّ د اخلوئي تُـ السي   رهُ ك  ذ  الَّذي ! الكالم ؟ينالد   فظُ حأين و 

 فظُ نفسك وحت صونُ كيف ت  ،بيقهاأواًل وبعد ذلك بتط وحفظ الدين باملعرفةِ  النفسِ  صيانةُ  ،ةمَّ األئِ  حديثُ 
م ِديِنَك َعن َغيِر َذنَّ َمَعالِ تَُأخُ  َل -؟! ماذا قال إمامنا باُب احلوائج؟املعرفة من أعداء علي   ينك وأنت تأخذُ دِ 

يتَ ُهم َأَخْذَت ِديَنَك َعن الَخائِ ِشيَعِتَنا فَإنَّك إِ  ائن بيث خ  ا هو خ  عن اخلائنني إمَّ  ينهُ د يأخذُ ذي الَّ و -ِنينْن تَ َعدَّ
 ،ذلكب مُ يعل ائنني والمن اخل غرتفُ يب فهو ركَّ مُ  يف جهلٍ  ا هو غيٌب أحق يغط  وإمَّ  ،ائننيعن اخل   لذلك يأخذُ 

 ،خبيث خؤونهو خائٌن  اإمَّ  ،ثالث مالاحت عن اخلائنني ال يوجد لهُ  يأخذُ الَّذي ف ،ر إنَّ هذا هو احلق  يتصوَّ 
رعون يف يكين الَّذ همو صفني وصف من هذين الو  لكرام بأي  انا فماذا تصفون علماء   ،غيٌب أحق هو اوإمَّ 

م ،اصيبالفكر النَّ   .األمُر راجٌع إليكم ،أنُتم أحرار ؟ماذا تصفون 

 "الفًا هلواهخم"فهم  اخلوئي دالسي  -فََأمَّا َمْن َكاَن ِمن الُفَقَهاِء َصائَِنًا لِنَ ْفِسِه َحاِفظًَا ِلِديِنِه ُمَخاِلَفًا ِلَهَواه
ية املباحات هذا وفقًا للرؤ يف حَّتَّ الفًا هلواه خمُ  ؟خمالفًا هلواه أي  هوىً  ،يف املباحاتحَّتَّ  هالفخيُ  أنْ هو 
هذا هو  ،ى إمامهِ مطابقًا هلو   أْن يكون هواهُ هو  "خُمالفًا هلواهبينما " ،افعي لألحاديثللفهم الشَّ و ة افعيَّ الشَّ 

الكبرية ال  اجلامعةِ  يارةِ وهذا شرحُه يف الز   ،إمامهِ  ىهواه الَّذي ال يُطابق هو   أْن خُيالف   ،"خمالفًا هلواهمن "املراد 
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 ،وسيأيت احلديُث عن ذلك ،واصبنَّ تب الون من كُ األخالقي  الش يعة  لماءُ ا عُ هاستنسخالَّيت تب األخالق  كُ يف
 يهِ ٌم فِ لِّ سَ مُ م وَ يكُ لَ ِه إِ لِّ كُ   كَ لِ ي ذَ ٌض فِ وِّ فَ مُ وَ ): الكبرية اجلامعةُ  يارةُ الز   هُ عن ثُ تتحدَّ الَّذي خمالفًا هلواه هو هذا 

ي تِ دَ ارَ إِ ي وَ جِ ائِ وَ حَ ي وَ تِ بَ لِ ام طَ مَ كم أَ مُ دِّ قَ مُ وَ  ،ةدَّ عَ م مُ كُ ي لَ تِ رَ صْ نُ ع وَ بَ م ت َ كُ ي لَ أيِ رَ م وَ لِّ سَ م مُ كُ لَ  يبلْ ق َ م وَ كُ عَ مَ 
-(مكُ يِر غَ  عَ  مَ م َل كُ عَ م مَ كُ عَ مَ فَ -مهُ ع  م م  عهُ يكون هواه م   أنْ هي الفة اهلوى هذه خمُ -يورِ مُ أُ وَ  يالِ وَ حْ أَ  لِّ ي كُ فِ 

هلذه العبارة  احلقيقي رالتصو   ،فمعكم معكم ،هواُه معهم معهمو  ،ى لههو الَّذي ال هو   ،هو هذاهلواه خمالفًا 
يكون  أنْ  دَّ البُ  ،هذا هو مرجُع التقليد ،كل هوًى ليس معكم  أخالفُ  ،هواي معكم يعين كل   (معكم معكم)

 هو ؟د اخلوئيفماذا يقول السي   ،ليهإ ت اإلشارةُ رَّ م  الَّذي  (التنقيح)دنا اخلوئي يف كتابِه هكذا ال كما يقول سي  
يف  ،عليهم أمجعني وسالمهُ  اللِ  تُ صلوا قليد أن يكون شديد احلب  ألهل البيتِ يف مرجع التَّ  طُ شرت  ه ال يُ أنَّ 

يكون شديد  أنْ شترط رعية ل يُ رجع إليه في األحكام الشَّ من يُ  بأنَّ -جزم قطع-للجزمِ -220صفحة 
هنيئًا لكم يا مراجع  ،ال ُيشرتط يف مرجِع التَّقليد ذلك-متام  في أمره ثباتٌ  من لهُ مالحبِّ لهم أو يكون 

تالحظون املعارضة الصرية الواضحة مع  ، الفتياهبذا الفقه وهبذهِ الش يعة الفتاوى وهنيئاً لكم أيها  هبذهِ  الش يعة
قواًل أقوله  بن رسول اللين يا مْ ل  ع ،عليه أمجعني وسالمهُ  اللِ  لواتُ منطق الزيارة اجلامعة دستور أهل البيت ص

 غُ يلالب الكبرية هذا هو القولُ  جلامعةِ ا ارةِ إمامنا اهلادي بالز ي ت شفاهُ اض  ف  فـ   ،بليغًا كاماًل إذا ُزرُت واحدًا منكم
اجلميع هذا هو  ،مراجعنا الكرام وهذا الكالم ليس خاصًَّا بالسي د اخلوئي ،هذا هو الدستور الكامل ،الكامل

ة ل ن يُرجع إليه في األحكام الشَّرعيبأنَّ مَ  للَجزمِ  -دوا بأنفسكممل تصدقوّن فتأك   إنْ و اجلميع  ،رأيهم
 .متام  في أمره لهم أو يكون ممن له ثباتٌ  ُيشترط أْن يكون شديد الحب

لعموم هي يارة هذه الز  و  ،ذا الوصفهب يكون هواه أنْ -َصائَِنًا لِنَ ْفِسِه َحاِفظًَا ِلِديِنِه ُمَخاِلَفًا ِلَهَواه
هذا الوصف  ،نَّاسوُد إليِه الذي يعيِه الَّ فما باُلك بالفق ،أْن يكون هبذا احلال ي  شيعي  املطلوب من أو  ،الش يعة

عن  ين نائبُ بأنَّ  يقولالَّذي ا الك هبذا بمف ،جلميعب مين ومنكم ومن اطل  يُ  (مكُ يِر غَ  عَ  مَ م َل كُ عَ م مَ كُ عَ مَ فَ )
قول ي ؟ي د اخلوئيقول الساذا يم لكن ،من هذا الوصفه أكثر بكثري أن تكون أوصافُ  دَّ البُ  !؟ةجَّ اإلمام احلُ 

 !! ألهل البيتاحلب    يكون شديدأنْ  ال يشرتط فيهِ بأنَُّه 
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 ع أي  مفأنت   ؟يطاّن  منطق ش هماأي  و  ؟أي  املنطقني منطٌق رحاّن   :الربنامج ل حلقاتِ كما قلنا من أوَّ 
يطاّن ة املنطق الشَّ ع جمموعنت مإذا ك !؟يطاّن أم مع جمموعة املنطق الرحاّنمع جمموعة املنطق الش   ؟موعةجم

اّن حاملنطق الرَّ  مع ،بيتأهل ال حاّن وهو منطقإذا كنت مع جمموعة املنطق الرَّ و  ،ويقر بونكلونك إذا سيدل  
نت أهالً ك  ن عليك وإنْ بو يتعص  م سفإنَّ  اإلهانةِ باإلذالِل وب إذًا فابِشر ،منطق الزيارة اجلامعة الكبريةوهو 

ن اإلهانة و يستحق   بل ،جاللاإلو ون اإلكرام ال يستحق  الَّذين قون على أولئك رتفَّ ي إنم ،إلصالح أمرِك
 !!هكذا هي الدنياو  ،جتري بالعكس األمور ولكن   ،واإلذالل

 كيف يطيعُ -اِفظًَا ِلِديِنِه ُمَخاِلَفًا ِلَهَواه ُمِطيَعًا أِلَْمِر َمْوَلهفََأمَّا َمْن َكاَن ِمن الُفَقَهاِء َصائَِنًا لِنَ ْفِسِه حَ 
املراجع  أنَّ الفقهاء و  يف أنَّ كت علينا احللقات األوىل من الربنامج  مرَّ  ؟حديثهِ  أمر مواله وهو ال يعرُف معاّن  

ه كيف إمامِ  كالم    ذي ال يعرفُ الَّ و  ،(عي املشاهدةد  ي من يتوسيأيت شيع) !ا معىن املشاهدةرفو ما كانوا قد ع  
 خالفت كالم  الش يعيَّة ة مَّ يع اسحاق ابن يعقوب كيف أنَّ األُ وسيأتينا يف توق ،يكون مطيعًا لهُ  يستطيع أنْ 

نا ُه من أنَّ إماموهذا هو الَّذي قصدتُ  ،شيئًا آخر قالوا ةُ مَّ األُ معهم و  واملراجعُ  ،قال شيء فاإلمامُ  ،اهإمامِ 
إذا كان و  ،يقلدوه هلم أنْ بل ليس واجبًا عليهم -ُمِطيَعًا أِلَْمِر َمْوَله فَِلْلَعَوامِّ أْن يُ َقلُِّدوه-ُمغ ر بنيونُن  مشر قٌ 

-حينئذٍ و البُدَّ أْن يتَِّصف  الفقيه هبذه األوصاف  ،دينهم فليسلكوا يف ذلك الطريق عندهم طريق آخر ملعرفةِ 
-سخة األصلالن   ،فذلك حتريف-وهدُ لِّ قَ ي ُ  نْ أَ  امِّ وَ ى العَ لَ عَ ف َ -املوجود يف بعض النسخا مَّ أ-َفِلْلَعَوامِّ أْن يُ َقلُِّدوه
يف الدروس احلوزوية و  ،تِب الفقهيةكُ ألنَُّه يرتدَّد يف ال ،جمةناشئ من العُ  ذلك حتريف أو-َفِلْلَعَوامِّ أْن يُ َقلُِّدوه

وعدم جمتهم وايات ومن عُ وهذا من جهلهم مبتون الر  -يُ َقلُِّدوهفَ َعَلى الَعَوامِّ َأْن -على ألسنة بعض املراجع
َفِلْلَعَوامِّ أْن -سخ املخطوطة األصلية حلديث أهل البيتكذلك بالن    معرفتهم باللغة العربية ومن جهلهم

-تمتقدَّ الَّيت ب البيانات حبس-َصائَِنًا لِنَ ْفِسِه َحاِفظًَا ِلِديِنهِ -صفًا هبذه األوصافتَّ مُ  قيهُ فإذا كان الف  -يُ َقلُِّدوه
فما باُلك والرأُي  .!!.عارفًا بكالمهِ  يكونحَّتَّ لن يكون مطيعًا ألمره و-ُمَخاِلَفًا ِلَهَواه ُمِطيَعًا أِلَْمِر َمْوَله

وردت من الَّيت يارات الز  و  ،دعاء الندبة ضعيفو  ،التوقيعات ضعيفةو  ،زماننا ضعيفٌ  إمامِ  كالم    أنَّ ب الشَّائعُ 
بقذراهتم  ذينجال وعلمائنا الرجاليني الَّ قذارات وجناسات علم الر   حبسبِ نعم ضعيفة  ،سة ضعيفةاحية املقدَّ النَّ 

 عند إمام زماننا الفقيه املرضي   أم ا .ولو ثوا السَّاحة الثَّقافية الش يعيَّة أهل البيت حديثِ  كتب  ثوا  م لوَّ اهتوجناس
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 نَّ ذَ أخُ  تَ َل )-عن أولئك اخلونة ؟يصوُن نفسُه عمَّن-َحاِفظًَا ِلِديِنِه ُمَخاِلَفًا ِلَهَواهَصائَِنًا لِنَ ْفِسِه -فهذه صفاتُه
 يعين خرجت   ،(يننِ ائِ ن الخَ ك عَ ينَ دِ  تَ ذْ خَ م أَ هُ يت َ دَّ عَ ت َ  نْ ك إإنَّ فَ -ويديا ابن سُ -ناتِ يعَ شِ  يرِ ن غَ ك عَ ينَ م دِ الِ عَ مَ 

ك أنَّ  ك هوعذر  ،ك أحقلو كنت جاهاًل فإنَّ حَّتَّ  ،اخليانةدخلت  يف حالِة و  ،من حالة الص يانة واألمانة
ق م  احل  ف ،قكم  هنيئًا لك حِب   ،متيل إىل اخليانة نفسهُ  يعلم ولكنَّ الَّذي أفضل من ذلك اخلؤون ولكْن  ،أحق

كر تكرع يف الفِ  يا عزيزي وحقك حني   بغبائك لك فهنيئاً  ،ةوالغباء أفضل من اخليان ،يانةأفضل من اخلِ 
عن  فلماذا أخذت  لكن إْن مل ت ُكن خائنًا  ،إّن  ُأِجل ك أن تكون خائناً  ،عن اخلائنني ك تأخذُ ألنَّ  ،اصيبالنَّ 

اً  يمنت عاقاًل لبيبًا حكلو كُ وإالَّ  .!!.أثولو ويا نور عيين ألنَّك أحق  يا حبييبك غيب  يا عزيزي ألنَّ  ؟اخلائنني
 ولي القَ فِ  هُ لَ  نَ حَ لْ ي ُ تَّى حَ ًَل اقِ ًا عَ يبَ بِ ًا لَ يهَ قِ نا فَ ابِ حَ صْ ن أَ ل مِ جُ الرَّ  عدُّ  نَ ا َل نَّ إِ ) :ادقنا الصَّ كما يقول إمامُ 

 ،أثولو أحق و  غيبٌ  فأنت ال تعرف ذلك يا حبييب يا نور عيين يا تاج رأسي إنَّك ،(لوْ ي القَ فِ  نَ حْ اللَّ  فَ رِ عْ ي َ ف َ 
أنا ال أحتدَّث عن  ،أحلك عليهحَّتَّ أحسن من هذه احملامل  ين على مملٍ ل  د   ،وهذه هي أحسن احملامل

 ،ك عليه وأنا برسم اخلدمةأحل  حَّتَّ أي ها الش يعي  لٍ معلى م ينأقول دل   ،أحتدَّث بشكٍل عام ،شخٍص معنيَّ 
ين ال إنَّ  ،رك يا حبييبوأنت تأخذ عن اخلائنني فكيف أتصوَّ  ،ك أن تكون خائناً ل  جِ أنا أُ  ،ين على مملٍ ل  د  

تأخُذ عن اخلائنني من دوِن أْن تعلم وأنت معذوٌر أنت لذلك  ، أثوالً  اً يغب   اً أحق ركأْن أتصو   أستطيع إالَّ 
 .بذلك

ْمِر َمْوَله َفِلْلَعَوامِّ أْن ًا ِلَهَواه ُمِطيَعًا أِلَ ُمَخاِلفَ  هِ ِلِدينِ  ظَاً َصائَِنًا لِنَ ْفِسِه َحافِ  فََأمَّا َمْن َكاَن ِمن الُفَقَهاءِ 
 فعليكم أنْ  ،ةلَّ القِ  ،فونصِ هكذا يتَّ يعة الش  ء فقها بعض-ةالشِّيعَ اء هَ قَ عض ف ُ  بَ لَّ إِ  ونُ كُ  يَ ك َل لِ ذَ وَ  يُ َقلُِّدوه

قرأ يف نماذا  ،ائننيعن اخل ككل  ذل  صانوا، همم وعقائد  هُ قه  هم وفِ انوا دين  ص  الَّذين ة ثوا عن هؤالء القل  حبت
 ؟أحاديِث أهل البيت

-ولقُ ا ي َ ضَ الرِّ  عتُ مِ سَ  :الَ قَ  ،اززَّ ن الخَ عَ -(الش يعةفات ص)دوق يف يخ الصَّ الشَّ  لنذهب إىل ما رواهُ 
 :القَ -يقولاز اخلزَّ  ،امنعن اإلمام الثَّ  وايةُ دوق والر  يخ الصَّ للشَّ الش يعة من كتاب صفات  هُ احلديث أقرأ

يتَِّخذ يعين -يتالبَ  لَ هْ ا أَ نَ ت َ دَّ وَ مَ  ذُ خِ تَّ ي َ  نْ مَّ مِ  نَّ إِ  :ولقُ ي َ  َسِمعُت الرَِّضا :قَال-اخلزاز ُم مَّدٌ -اضَ الرِّ  عتُ مِ سَ 
َنًة َعَلى ِشيَعِتَنا ِمن الَدجَّال-يعةمن الش  وهو يعتقد  ث عن قصاب قطعًا اإلمام ال يتحدَّ -َلَمْن ُهو َأَشدُّ ِفت ْ
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اإلمام  ،أو قبطان سفينة أو طي ار أو سائق يقود حافلة ف أو سكرتري يف دائرةاد أو موظ  ار أو حد  مثاًل أو جن  
 ميتلك ِفكراً الدجَّال زعيمٌ  ؟المن الدجَّ  الش يعةِ  ىلع  فتنةً ن أشدَّ هؤالء كيف يكونو  ،ث عن هؤالءال يتحدَّ 

ِإنَّ ِممَّْن يَ تَِّخُذ -عن مراجع الطائفة ،ث عن مراجعيتحدَّ و  !نييتحدَّث عن ُزعماء ديني   اإلمامو  !اً اً عقائدي  ديني  
َنًة َعَلى ِشيَعِتَنا ِمن الَدجَّال َمَودَّتَ َنا َأْهَل الَبيت يعين -؟ااذَ مَ اهلل بِ  ولِ سُ رَ  بنَ ا يَ  هُ لت لَ قُ ف َ  ،َلَمْن ُهو َأَشدُّ ِفت ْ

ال من جَّ من الد فتنةً  وهم أشد  ون كيف يكونون من شيعتكم والزعماء الديني   واملراجع والعلماء هؤالء الفقهاء
بَن َرُسوِل اهلل ُقلت َلُه يَا ف َ -النيأو الدج   ،ألعن من الدجاجلةهم  ،أكثر من دجاجلة هم يعين ؟الش يعة
  ؟من هم أعداء أهل البيت ،أعدائنا مبواالةِ -ناائِ يَ لِ وْ أَ  َأْعَدائِنا وُمَعاَداةِ  اَلةِ و مُ بِ  الَ قَ  ؟ِبَماَذا

 :أعداء أهل البيت في رواياتهم صنفان

 لَّذيناهؤالء  ،تينصبون العداء ألهل البيالَّذين الظاهري  أصحاب النصبوهم صنٌف معروف  -
ت عنهم كلماتُ  م أعداء الش يعة  عربَّ ر من ل ابن عملمفضَّ لادق نا الصَّ كما يقول إمام  املعصومني بأنَّ

ي نِّ بأول قُ اس ي َ لنَّ ي اًا فِ دَ حَ أَ  دُ جِ تَ  َل  كَ نَّ إِ )-وايات تقولالر   ألنَّ  ،الش يعةم أعداء أعداؤكاصبة النَّ  أنَّ 
م عاِشر الشِّيَعة وُهو يَعلَ َلُكم يا مَ  لَعَداءُب اوإنَّما النَّاِصب الَّذي ينصِ  ُمَحمَّدًا وآل دَ مَّ حَ مُ  ضُ غِ بْ أُ 
من داخل الوسط  يعةِ عداء للش  نصُب اليذي وسواء كان هذا الَّ  (ناون من أعدائِ أُ برَّ تَ ت َ ونا وَ تولُّ كم تَ أنَّ 

  .ىلعة األو اجملمو  هيهذه  ،ينطبق عليه هذا الوصففهو يعي أو من خارج الوسط الش   الش يعي

فأعداءُ  ،م من الش يعةهص رة واملق ،ارة أعداؤناإلمام قال واملقص   ،الش يعةانية هم من اجملموعة الثَّ و -
ون أعداء من ري  ظاهلواصب النَّ ا ،نيةلثَّااهؤالء أعداء من الدرجة  ،بالدَّرجة األوىل ليس النَّواصب ِئمَّةِ األ  

وحني حتدَّث  ،أعداؤنا ص رةُ الـُمقؤكم و اإلمام الصَّادق للمفضَّل النَّاصبُة أعدا كما قال  ،انيةالدرجة الثَّ 
 .الش يعةرة قص  مُ عن  ،الش يعةث عن حتدَّ عن الـُمقص رة  

فتنًة  من يكون أشد  الش يعة من فقهاء الش يعة هناك من مراجع  أنَّ -؟بَن َرُسوِل اهلل ِبَماَذاَلُه يَا  ُقلتُ ف
واصب الظاهريني مثل ة النَّ االمو هي ا مَّ االة األعداء إمو -ناقَاَل ِبُمواَلة َأْعَدائِ -على الش يعة من الدجَّال

من يكون املرجع  رين ورمبا هو نفسهُ قص  أو مواالة امل ،وهذا قد ال يدث بشكل واضح وعلين ،ةالوهابي  
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الَّذين هؤالء  .؟!.يعيمن داخل الوسط الش   ُمواالة املقص رين الَّذين يُقص رون يف حق  أهل البيت ،املقصرين
ال أحتدَّث  ،فانظروا إىل ُدعاة الوحدة ،نيحق  مستواإلذالل  لإلهانةِ  واإلحسان وإن كانوا قون عليهم بالربِ يرتف  

اصب عليهم باألموال واملن غد قُ كيف يُ   ،حقيقةً  عاة الوحدةِ ظروا إىل دُ نا ،سان فقطبالل  ة عن الدعوة السياسي  
الر وايات هكذا  ،ُم مَّدأعداء آل  هم مصداق واضح من مصاديقِ  وهؤالء ،ح هلم كل  األبوابفت  أللقاب وتُ وا

باسم اإلمام  يعيةالش   ناتانن اآلن هنا يف لندن املهرج ،ما هو حديثيو ذا حديُث أهل البيت ه ،تقول
الرموز الناصبية املعادية ألهل البيت و  ،قام على أساِس الفكِر النَّاصيبتُ  ؟بأي  وسيلةو  قام بأي طريقةاحلسني تُ 

لندن هنا يف  الش يعةِ س ل إىل جمالِ يتسلَّ الَّذي هو اصيب النَّ  كرُ والفِ  ،هذه االحتفاالت وضع يف واجهةِ تُ الَّيت هي 
َنًة َعَلى  ِإنَّ ِممَّْن يَ تَِّخُذ َمَودَّتَ َنا َأْهَل الَبيت، وهذا ما ُيشري إليه اإلمام: )ويف غري لندن َلَمْن ُهو َأَشدُّ ِفت ْ

 انَ ا كَ إذَ  هُ نَّ إِ  ،َأْولَِيائِنا َأْعَدائِنا وُمَعاَداةِ  ِبُمواَلةِ  :قَالَ  ؟بَن َرُسوِل اهلل ِبَماَذافَ ُقلت َلُه يَا  ،ِشيَعِتَنا ِمن الَدجَّال
اختلطت األمور فصار املنافُق -(اأَلْمر فَ َلم يُ ْعَرف ُمؤِمٌن ِمن ُمَناِفق هبَ تَ اشْ ل وَ اطِ البَ قُّ بِ الحَ  طَ لَ ت َ خْ ك اِ لِ ذَ كَ 

س هلذا يؤس  الَّذي و  ،طت احلقائقفاختل ،ؤمُن هو املعادي ألهل البيتوصار امل ،اطق حبق  أهل البيتهو النَّ 
عون برناجماً ض  سون تأسيسًا وي  ؤس  يُ الَّذين ون سُ املؤس   ،المن الدجَّ الش يعة فتنة على  أشد   سيكونُ  التأسيس

هلم لون طب  يُ  الش يعةُ ال و جَّ دمن ال الش يعةِ على  فتنةً  هؤالء أشد   ،ضاهي هذه كما يقول إمامنا الر   هُ جئنتا
 .تعاسُتهم نيئاً هلمهف !!فقونويص

-ائيويد السَّ بن سُ ا لعلي   عليه وسالمهُ  اللِ  ة إمامنا الكاظم صلواتُ يف وصيَّ  (الكايف الشريف)هذا هو 
 امَ بَ  اضَ الرِّ م وَ هُ لَ  ةِ مَ الَ سَ مُ الْ وَ  ،يّ صِ الوَ  دَ عَ ب َ  يّ صِ وَ ى القَ ث ْ الوُ  ةِ وَ رْ العُ وَ ُمَحمَّد ين آِل دِّ الْ  ةِ وُ رْ عُ بِ  كسِ مْ تَ اسْ فَ )
 هُ ولَ سُ رَ ا اهلل وَ و انُ خَ  ينَ الَّذِ ون نُ ائِ خَ م الهُ إن َّ فَ  مهُ ين َ دِ  نَّ بَ حِ  تُ َل وَ  كتِ يعَ ن شِ مِ  يسَ ن لَ مَ  نَ يس دِ مِ تَ لْ  ت َ َل وا وَ الُ قَ 
 .ويلةة طالوصيَّ و  ،ةإىل آخر الوصي  -...(مهِ اتِ انَ مَ وا أَ انُ خَ وَ 

: المقال أبو عبد الل عليه السَّ  :الق   ،ابن ساملشام عن هِ -ريفامن من الكايف الشَّ هذا هو اجلزء الثَّ 
االنتحال  ،االعتقاد الكاذب أو االعتقاد املنافق نتحل ليس املراديو من الش يعة، -رمْ ا األَ ذَ هَ  لُ حِ تَ نْ ن ي َ مَّ إنَّ مِ )

املقصود قطعًا ليس -هبِ ذْ إلى كِ اج يحتَ ان لَ يطَ الشَّ  نَّ إِ تَّى حَ  بذِ كْ يَ لَ  رمْ ا األَ ذَ هَ  لُ حِ تَ نْ ن ي َ مَّ إنَّ مِ -هو االعتقاد
يكذبون رمبا ولكن هؤالء  ،ون يف املصانعلميعالَّذين وليس هؤالء  ،ازاريف البو ون يف السوق لميعالَّذين هؤالء 
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ا وهم  ،يطان بكذهبمالشَّ  ماذا يصنعُ  أو يف حاجاهتم اليومية أو يف معاشهم أو  يف شؤونم اخلاصة يكذبونإّن 
يطان حني الشَّ  يتاجهُ الَّذي الكذب  ،يطان هبذا الكذبوماذا يصنع الشَّ  ،عملهميف أماكِن و يف شؤونم 

َحتَّى ِإنَّ  لََيْكِذب رمْ ا األَ ذَ هَ  لُ حِ تَ نْ ن ي َ مَّ إنَّ مِ -يطانالشَّ  يتاجهُ الَّذي هذا هو ُم مَّد يكون الكذب على آل 
قطعاً هؤالء هم من الفقهاء  ،من الدجال الش يعةِ أشد فتنًة على الَّذين هؤالء هم -ْذبِهلى كإ الشَّيطَان لَيحَتاجُ 

هذه و  ،ث عن ظواهرا أحتدَّ وإّنَّ  ،ث عن أشخاص بأعينهمأنا ال أحتدَّ و  ،نيي  من الزعماء الدينو من املراجع و 
 .هاروا شيعتهم منث عنها أهل البيت كثرياً وحذَّ الظواهر حتدَّ 

 زتُ يَّ و مَ لَ -المه السَّ يعين اإلمام الكاظم علي-الحسن قال لي أبو-موسى ابن بكر الواسطي يقول
 (المًا يا قمرس)يف برناجمي  ا قلتُ كم  ،يثون كحايل وحال غري فقط يتحدَّ -ةفَ اصِ  وَ لَّ م إِ هُ دْ جِ م أَ ي لَ تِ يعَ شِ 
 ظاهرةٌ  حنُ ن  ف لك حقيقةٌ وت ،تيةصو  م ظاهرةٌ ث عن العرب فيقول بأنَّ ديبًا سعوديًا معروفًا يتحدَّ أ   لت بأنَّ قُ 

و لَ ين وَ دِّ رتَ  مُ لَّ م إِ هُ ت ُ دْ جَ َما وَ لَ م هُ ت ُ نْ حَ تَ مْ اِ  ولَ وَ  َلو َميَّزُت ِشيَعِتي َلم َأِجْدُهم ِإلَّ َواِصَفه-ليس إال   صوتية
يعين  ،ةلَّ قِ الوهم -يلِ  انَ ا كَ مَ  لَّ م إَ هُ نمِ  قَ بْ م ي َ ة لَ لَ ب َ رْ هم غَ لتُ بَ رْ و غَ لَ د وَ احِ وَ  فِ لِ ن األَ ص مِ لُ ا خَ مَ م لَ هُ ت ُ صْ حَّ مَ تَ 

 ليلة!!إال  القل ة الق هذه الفلرتة فال يبقى عد كل  بو  ،هذه التفاصيل  كل    بعد

 أِلَْمِر َمْوَله َفِلْلَعَوامِّ ِلَفًا ِلَهَواه ُمِطيَعاً ُمَخا ِديِنهِ ظًَا لِ افِ َصائَِنًا لِنَ ْفِسِه حَ  فََأمَّا َمْن َكاَن ِمن الُفَقَهاءِ )...
 ..(.مهُ يعَ مِ  جَ َل الشِّيَعة أْن يُ َقلُِّدوه َوَذِلك َل َيُكوُن ِإلَّ بَعض فُ َقَهاء 

 .نذهب إىل فاصل وأعود إليكم كي أكمل احلديث بعد الفاصل

وصلنا إىل  ،الل عليه سري إمامنا العسكري صلواتُ تف ه مننقرأُ الَّذي ادق إمامنا الصَّ  يف حديثِ  زلناال 
ُمَخاِلَفاً ِلَهَواه ُمِطيَعاً أِلَْمِر َمْوَله  َصائَِناً لِنَ ْفِسِه َحاِفظَاً ِلِديِنهِ  فََأمَّا َمْن َكاَن ِمن الُفَقَهاءِ -الل عليه قولِه صلواتُ 
فَإنَّ َمن رَِكَب  َل َجِميَعُهم-ةلَّ بعض يعين القِ -الشِّيَعةِإلَّ بَعض فُ َقَهاء  يُ َقلُِّدوه َوَذِلك َل َيُكون َفِلْلَعَوامِّ أنْ 

اء هَ قَ ف ُ  ةِ قَ سَ فَ  بَ اكِ رَ مَ  الَقَباِئِح والَفواِحش فَإنَّ َمن رَِكَب ِمن-الش يعة من فقهاء-الَقَباِئِح والَفواِحش ِمن
 بُ كرجعًا مثاًل يرتم   ن أنَّ و ر هل تتصوَّ  ؟املراد من القبائح والفواحشما -يئاً ا شَ نَّ م عَ هُ ن ْ وا مِ لُ ب َ قْ  ت َ ََل ة فَ امَّ العَ 

هذا  ،الشَّافعي هذا هو الفهمُ  املقصودة؟ هل هي هذه القبائح والفواحش ؟نا علناً الز   بُ كيرتأو  ،لناً اللواط ع  
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القبائح والفواحش صحيح  ،ألهل البيت املخالفُ  هذا هو الفهمُ  ،ريم  العُ  هذا هو الفهمُ  ،هو ف هُم الُبخاري
باالبتعاد عن أهل البيت وما  ما يرتبطُ  هياألوىل  والفواحش بالدرجةِ  القبائح ،هذه مصاديق تقع يف حاشيتها

الكتاب الكرمي يقول  ،أقولهالَّذي وهذا املعىن لست أنا  ،إىل أعداِء أهل البيت باللجوء املعريف والثَّقايف يرتبطُ 
 .صمةأهل بيت الع وأحاديثُ  كذل

اآليُة  ؟ماذا تقول اآلية ،والعشرين من سورة األعراف امنةِ الثَّ  هبنا إىل سورة األعراف إىل اآليةِ ذ إذا

َها آبَاءنَا َوالّلُه َأَمَرنَا ِبَها}: الثَّامنُة والعشرون من سورة األعراف -َوِإَذا فَ َعُلوْا فَاِحَشًة قَاُلوْا َوَجْدنَا َعَلي ْ

رآن ال يعرفُه إالَّ حَّتَّ تعرفوا بأنَّ القُ  ةمَّ حديث األئِ إىل  هوا لآلية وانتبهواانتب ،منهم مُ  الكالليس مين   الكالمُ 
َها آبَاءنَا َوالّلُه َأَمَرنَا ِبَها-ُهم هل مسعتم  :يقول ؟ةمَّ ماذا يقول األئِ -َوِإَذا فَ َعُلوْا فَاِحَشًة قَاُلوْا َوَجْدنَا َعَلي ْ

إذاً ما املراد  ،ذا يف كل  الدياناتهبال يوجد أحد يقول  !؟الل أمر بالقتل الل أمر بالزنا أو بأنَّ  أحداً يقول بأنَّ 
-اآلية أوَّالً  نقرأُ  ،وايةسأقرأُ عليكم الر   ،ذا هم يقولونهك أهل البيت أعداءِ  واالةُ مُ هي احشة الف   ؟من الفاحشة

َها آبَاءنَا َوالّلُه َأَمَرنَا ِبَهاَوِإَذا فَ َعُلوْا فَاِحَشًة قَاُلوْا َوَجْدنَا  ُقْل ِإنَّ الّلَه َل يَْأُمُر بِاْلَفْحَشاء أَتَ ُقوُلوَن َعَلى  َعَلي ْ

د عليهم أمجعني وهذا هو اجمللَّ  وسالمهُ  اللِ  هتم صلواتُ اماذا تقول كلماتنا النورية كلم-{الّلِه َما َل تَ ْعَلُمونَ 

ابن ُمَحمَّد ن عَ  ،عيدين ابن سَ سَ ن الحُ عَ -ئر الدرجاتاينقلها عن بص وايةُ الث من تفسري الربهان والر  الثَّ 

َوِإَذا فَ َعُلوْا فَاِحَشًة قَاُلوْا َوَجْدنَا } :عالىبارك وتَ اهلل تَ  ولِ ن قَ عَ -سأل اإلمام املعصوم-هلتُ أَ سَ  :الَ قَ  ،ورنصُ مَ 

َها آبَاءنَا َوالّلُه َأَمَرنَا ِبَها قال -فقال ،{لَ يَْأُمُر بِاْلَفْحَشاء أَتَ ُقوُلوَن َعَلى الّلِه َما َل تَ ْعَلُمونَ ُقْل ِإنَّ الّلَه  َعَلي ْ

 ؟الُخُمور أو ِبَشيء  ِمن الَمَحارِم ُشربَأمَرنا بِالزِّنَا أو  الىعَ اهلل ت َ  أنَّ  زعمُ ًا يَ دَ حَ أَ  يتَ أَ رَ أَ -اإلمام املعصوم
م لَ عْ الى أَ عَ اهلل ت َ  :لتقُ ف َ  ؟هانا بِ رَ مَ الى أَ عَ اهلل ت َ  ون أنَّ عُ دَّ يَ ي الَّتِ  ةُ شاحِ ه الفَ ذِ ا هَ مَ فَ  :القَ ف َ  ،َل  :لتُ قُ ف َ 
ام مَ ئتِ الِ اهلل بِ ر أمُ م يَ وم  لَ قَ بِ  امِ مَ تِ ئْ الِ م بِ هُ رَ مَ أَ  فإنَّ َهِذِه ِفي أَِئمَِّة الَجور ادَّعوا أنَّ اهلل تَ َعاَلى :فَ َقالَ  ،هيُّ لِ وَ وَ 
إذاً -ةشَ احِ م فَ نهُ ك مِ لِ الى ذَ عَ ت َ  ى اهللُ مَّ سَ فَ  َفردَّ اهلُل َذِلَك َعَليِهم َوَأْخبَ َرنَا أن َُّهم َقْد قَاُلوا َعَليِه الَكِذب مهِ بِ 

اصيب دائمًا ينصرف إىل الفهم النَّ و ري م  الفهم العُ و افعي لكن الفهم الشَّ  ،املعىن احلقيقي للفاحشة هو هذا
 .ُم مَّدوآل ُم مَّد  منطقُ هذا هو رآن و القُ  هو منطقُ هذا ف وإالَّ  !!املعاّن اجلزئيةإىل و املعاّن الفرعية 
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 طباستنو  ،أي سار بطريقتهم-ةفُ َقَهاء الَعامَّ  َمَراِكَب َفَسَقةِ  فَإنَّ َمن رَِكَب ِمَن الَقَباِئِح والَفواِحش
على قواعد علِم و  ،علم الر جالعلى عتمد وا ،واستخرج العقائد كما يستخرجون ،ونبطاألحكام كما يستن

وهذا هو الَّذي يري يف  ،همرآن بطريقتِ ر القُ فسَّ و  ،عتمد على علم الكالموا ،احلديث الَّذي مسُ ي بالد راية
ينيَّةِ  ،حوزاتنا العلمية تنا ايري على منابرنا احلسينية ويف فضائيالَّذي وهذا هو  ،الش يعية ويف مؤسَّستنا الد 

فَإنَّ َمن رَِكَب -وشعرائناوهذا هو الَّذي يري على أيدي وأقالم مفك رينا وُكتَّابنا  ،ةراكزنا اإلعالمي  ومدارسنا وم
ُهم َعنَّا َشيئاً  الَقَباِئِح والَفواِحش ِمن هذا التقدير -مهُ ة لَ امَ رَ  كَ َل وَ َمَراِكَب َفَسَقة فُ َقَهاء الَعامَّة َفََل تَ ْقبَ ُلوا ِمن ْ

-يطلِ خْ ر التَّ ثُ ما كَ نَّ إِ وَ -منزلة عندنا ليس هلم أي  أي  ،هلم وال كرامة   :اإلمام يقولالناس و هلم من والتعظيم 
فقه لى باسمَّ ما يُ وهو  ،التخليط بني حديث أهل البيت وحديث أعدائهم ،بني احلق  والباطل طليالتخ
مع  ي  ن الكالم النور قر  يُ فـ   آخره،إىل  ،نار  بالتفسري املق ،نبالكالم املقار   ،نقار  األصول املعلم ب ،ناملقار  

ين بني هذ ونخلط، وهؤالء يأتون فية وهناك عيوٌن كدرةهناك عيوٌن صافي ،وساخاألو  القذاراتِ و  النجاساتِ 
من هم -انَّ ون عَ لُ مَّ حَ تَ ة ي َ قَ سَ الفَ  نَّ ألَ  ،كلِ ذَ لِ  تيل البَ هْ ا أَ نَّ ل عَ مَّ حَ تَ ي ُ  ايمَ يط فِ لِ خْ ر التَّ ثُ ما كَ نَّ إِ وَ -يناملاء
ة قَ سَ الفَ  نَّ ألَ -ةالعام  فقهاء مراكب فسقة ويركبون مييلون إىل أعدائهم كما مر قبل قليل الَّذين هم  ؟ةق  س  الف  
هذا  بُ طكما قلت قبل قليل وأنا أخا  ،هذا يف أحسن األحوال-مهِ لِ هْ جَ لِ  هِ رِ سْ أَ بِ  هُ ونَ فُ رِّ حَ م يُ هُ ف َ  انَّ ون عَ لُ مَّ حَ تَ ي َ 

 مهِ لِ هْ جَ ه لِ رِ سْ أَ بِ  هُ ونَ فُ رِّ حَ م يُ هُ ف َ  انَّ ون عَ لُ مَّ حَ تَ ة ي َ قَ سَ الفَ  نَّ ألَ -يٌب أحقغ   هُ ف بأنَّ صو عليه ال ينطبقُ الَّذي 
 ،أهل البيت يعودون إىل معارفِ ال  مألنَّ -مهِ تِ فَ رِ عْ ة مَ قلَّ ا لِ هَ وهِ جُ وُ ها وَ عِ اضِ وَ مَ  يرِ ى غَ لَ اء عَ يَ شْ األَ  ونَ عُ ضَ يَ وَ 
ت  بسببِ و  ،قليلةو جال صارت أحاديث أهل البيت يف نظرهم مدودة بسبب علم الر  و  علم األصول تغريَّ

افعي وأمثال يفهمون احلديث وفقًا لذوق الشَّ أخذوا وفقًا لقواعد املخالفني فمعاّن حديث أهل البيت 
 ارِ لى نَ م إِ هُ ادُ و زَ ا هُ ا مَ يَ ن ْ الدُّ  ضِ رَ عَ  نْ وا مِ جرُّ يَ ا لَ ينَ لَ ب عَ ذِ ون الكَ دُ مَّ عَ ت َ ي َ  ينَ رِ آخَ وَ قلَّة َمْعرِفَِتِهم لِ -افعيالشَّ 
من  هناك ب على أهل البيت باأللفاظ و ذ  ك  ناك من  هُ  ،وسأتناول هذه املسألة يف الوقت املناسب-منَّ هَ جَ 

هناك   ،سآتيكم بالشواهد واألمثلةو  ،الش يعةمن علماء و يعي يف الوسط الش  وذلك  ،كذب بتحريف املعاّن
وأحد هذه األكاذيب -اينَ لَ ب عَ ذِ ون الكَ دُ مَّ عَ ت َ ي َ  ينَ رِ آخَ وَ -على مستوى املعاّنكذب على مستوى األلفاظ و 

ذا الكالم هبأكثركم ما مسع  ،م بهتعم أنتم يا شيعة أهل البيت ما مسهذا الكال كل    ،وايةالتقطيع يف الر  هو هذا 
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سطر -فََأمَّا َمْن َكاَن ِمن الُفَقَهاء) :فقطهو هذا املقطع من هذه الرواية  مسعوه والَّذي ،وايةوما مسع هبذه الر  
حَّتَّ هذه اجُلملة الَّيت تُعترب  ،(َوَذِلَك ل َيُكون إلَّ بَ ْعض فُ َقَهاء الشِّيَعة ل َجِميَعُهم-دون أْن ُيكِملوهو واحد 

ون دُ مَّ عَ ت َ ي َ  ينَ رِ آخَ وَ -واضح هذا كذبٌ  ؟ال هذا كذٌب أم ،يقطعونا ويذفونا املعىن هذهِ  لاضرورية إلكم
ُهم منَّ هَ جَ  ارِ لى نَ م إِ هُ ادُ و زَ ا هُ ا مَ يَ ن ْ الدُّ  ضِ رَ ن عَ وا مِ جرُّ يَ ا لَ ينَ لَ ب عَ ذِ الكَ  اجع من مر و من هؤالء الفقهاء -َوِمن ْ
هذا  (الشِّيعةاء هَ قَ عض ف ُ بَ  لَّ ون إِ كُ  يَ ك َل لِ ذَ وَ  فَِلْلَعوامِّ أْن يُقلُِّدوه)نُن نتحدَّث عن مراجع التقليد  ،قليدالتَّ 

م مرجع  من يقال لهُ  ل  كُ فالش يعة يف نظر أم ا  ،يف نظر أهل البيت هؤالء  ث عنفاإلمام يتحدَّ  ،دونهُ يقل  فإن 
ني رجئة يف النَّواصب الظاهري  مثل ما يُوجد عندنا مُ  ،الش يعة ُنصَّابُ هم هؤالء -وِمنُهم َقوٌم ُنصَّاب-املراجع
-(وال ُمَقصِّرُة َأْعَداُؤنا)الش يعة  وهناك نواصبُ  ،ون معرفونهناك نواصب ظاهري   ،الش يعة مرجئةُ أيضًا هناك 

بشكل مباشر ال -اينَ فِ  حِ دْ ى القَ لَ عَ  ونَ رُ دِ قْ  ي َ َل وِمنُهم َقوٌم ُنصَّاب -من هؤالء املراجع-وِمنُهم َقوٌم ُنصَّاب
ون مُ لَّ عَ ت َ ي َ  َل يَ ْقِدُروَن َعَلى الَقْدِح ِفيَناوِمنُهم َقوٌم ُنصَّاب -بشكل واضحو ئدهم اضوا عقعرِ ي   يستطيعون أنْ 

ط نا داخل الوسابِ صَّ عند نُ -انَ ابِ صَّ نُ  ندَ ا عِ نَ ون بِ صُ قِ تَ نْ ي َ نا وَ تِ يعَ شِ  ندَ عِ  هِ ون بِ هُ وجَّ تَ يَ ة ف َ يحَ حِ ا الصَّ نَ ومِ لُ عُ  عضَ بَ 
وِمنُهم َقوٌم ُنصَّاب -يعيداخل الوسط الش   أصهارهممن و من أوالدهم و  من تالمذهتمو يعي من أتباعهم الش  

  "ةالعام  بـ" اإلمام مسَّى النَّواصب الظاهريني-ةيحَ حِ ا الصَّ نَ علومِ  عضَ ون بَ مُ لَّ عَ ت َ ي َ  َل يَ ْقِدُروَن َعَلى الَقْدِح ِفيَنا
ى مراجع ومس َّ  ،(ةامَّ اء العَ هَ قَ ف ُ  ةِ قَ سَ ب فَ اكِ رَ مَ  َفإنَّ َمن رَِكَب ِمن الَقَباِئح والَفواِحش) :كما مرَّ علينا قبل قليل

ون مُ لَّ عَ ت َ ي َ  َل يَ ْقِدُروَن َعَلى الَقْدِح ِفيَناوِمنُهم َقوٌم ُنصَّاب -"نواصببـ "الى طائفة كبرية منهم التقليد مس َّ 
وِمنُهم َقوٌم ُنصَّاب -!؟ ناصبيًا يأيت يتعلَّم علوم أهل البيت الصَّحيحةأرأيت سنيا  -ةيحَ حِ ا الصَّ نَ ومِ لُ عُ  عضَ بَ 

ا نَ ون بِ صُ قِ تَ نْ ي َ نا وَ تِ يعَ شِ  ندَ عِ  هِ ون بِ هُ وجَّ تَ يَ ة ف َ يحَ حِ ا الصَّ نَ علومِ  عضَ ون بَ مُ لَّ عَ ت َ ي َ  َل يَ ْقِدُروَن َعَلى الَقْدِح ِفيَنا
علوم أهل البيت عض ب موه منتعلَّ ون إىل ما يفُ ضِ يُ -ليهِ إِ  ونَ يفُ ضِ يُ  مَّ ثُ -متالمذهتم وأتباعهعند -انَ ابِ صَّ نُ  ندَ عِ 

نفس و -َنحُن بُ َراٌء ِمنَهاي الَّتِ ا ينَ لَ عَ  يبِ اذِ كَ ن األَ ِه مِ افِ عَ ضْ أَ  افَ عَ ضْ أَ وَ  هُ افَ عَ ضْ أَ  يهِ ثُمَّ ُيِضيُفوَن ِإل-الصحيحة
يف و يف الكتب و يكتبون يف احُلسينيات و  ،لَّ هذِه احلقائقكُ   يرتكون ،هبذه الطريقة معها واية يتعاملونهذه الر  

َصائَِنًا لِنَ ْفِسِه َحاِفظًَا ِلِديِنه ُمَخاِلَفاً  فََأمَّا َمْن َكاَن ِمن الُفَقَهاءِ ) :ثون يف الفضائيات فقطيتحدَّ و املساجد 
ويأتون هبذا احلديث يف سياق  ،(وهدُ لِّ قَ ي ُ  أنْ  امّ وَ ى العَ لَ عَ ف َ -يقول وأيضًا بعضهم-اه ُمِطيَعًا أِلَْمِر َمْوَلهِلَهوَ 
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 ؟أليس هذا كذب ،فون هبذا الوصفصِ اجلميع يتَّ  بأنَّ للناس شعورًا هذا عطي فيُ  ،العلماءمدح املراجع ومدِح 
وقل ما  ؟تضليلو أليس هذا تسطيح وجتهيل  ؟أليس هذا حتريف ؟أليس هذا تدليس ؟هذه خيانة تأليس

-يهِ  ِإلثُمَّ ُيِضيُفونَ -يضيفون إليها األكاذيبو حيحة يأخذون بعض العلوم الصَّ  ؟أليس هذه أكاذيب ،شئت
ا نَّ اصهم مِ نتق  روا اِ هِ  يُظال يستطيعون أنْ -َل يَ ْقِدُروَن َعَلى الَقْدِح ِفيَناوِمنُهم َقوٌم ُنصَّاب -؟يف البداية ماذا

داخل مكاتب  ،ديث أهل البيتاحأثريون إشكاالهتم على أهل البيت وعلى ة ين يف جمالسهم اخلاصَّ لك
َل يَ ْقِدُروَن َعَلى الَقْدِح وِمنُهم َقوٌم ُنصَّاب -النَّاس يتكلَّمون شيئًا آخرأمام و  ،املراجع هذا الكالم موجود

هم الَّذين -انَ ابِ صَّ نُ  ندَ ا عِ نَ ون بِ صُ قِ تَ نْ ي َ نا وَ تِ يعَ شِ  ندَ عِ  هِ ون بِ هُ وجَّ تَ يَ ة ف َ يحَ حِ ا الصَّ نَ علومِ  عضَ ون بَ مُ لَّ عَ ت َ ي َ  ِفيَنا
ه لُ ب َّ قَ ت َ يَ ف َ  َوَأْضَعاَف َأْضَعاِفِه ِمن اأَلَكاِذيِب َعَليَنا الَِّتي َنحُن بُ َراٌء ِمنَها َأْضَعاَفهُ  يهِ ثُمَّ ُيِضيُفوَن ِإل-حوهلم

وا ضل  هم  ،هؤالء الش يعة لْن يهتدواف ،أضلوهم-موهُ لُّ ضَ أَ وا وَ لُّ ضَ نا فَ ومِ لُ ن عُ مِ  هُ نَّ ى أَ لَ نا عَ تِ يعَ ن شِ ون مِ مُ لِّ سَ مُ الْ 
هؤالء لو كان الل  ،ذنبـُُهمهو  ،الك  ؟همبنقد تقول ما ذ ،فضل وا وأضلوهم ،اإلمام يقول هكذا ،وأضلوهم
م يريدون احلقيقة   سبحانه ولكن هؤالء  ،نه اإلمامهناك قانون سيبي   ،سريشدهم هُ فإنَّ  ،احلقيقة وتعاىل يعلم أنَّ

 :مايلكما يف دعاء أيب حزة الث    ،هم يوقعون أنفسهم يف هذا املرض ،يريدون هذا املرض ،ريدون الصنميَّةيُ 
أنَا الَّذي َأْعطَيُت  ،ىعَ سْ ا أَ يهَ لَ إِ  تُ جْ رَ ا خَ هَ بِ  رتُ ُبشِّ  ينَ حِ ي الَّذِ ا نَ أَ  ،ىشَ يل الرُّ لِ ي الجَ اصِ عَ ى مَ لَ يُت عَ طَ عْ أَ وَ )

أوقع نفسي يف حَّتَّ أدفع األموال الَّذي أنا  ،(مجع رشوة) أدفع الرشاالَّذي أنا  ،(ي الَجِليِل الرَُّشاَمَعاصِ  َعَلى
تريليونات املرات هي األموال الَّيت ُتدفع ألجِل املعاصي  ؟ع ألجِل املعاصيمن األموال ُتدف  هناك وكم  ،املعصية

 كان على مستوى الدول  إنْ  ،جل املعاصيدفع ألأكثر األموال تُ  ،تدفع ألجل الطاعاتالَّيت  أضعاف األموال
ب سِ ن   أنْ  حَّتَّ نُن املتدي نون إذا أردنا ،أو كان على مستوى املؤسَّسات أو حَّتَّ على مستوى األشخاص

يف نفق يُ و  ،يف طاعِة اللنفق ال يُ  املقدار األكرب سنجد أنَّ  ،ّنوت ل حياتنا إىل أنْ من أوَّ  نفقناهاأالَّيت األموال 
 وسنجد أنَّ وإال  فهو غالبا  ما يُنفق يف املعصية،  ،ن طاعة اللسب مال حتُ اليت هات رَّ تُـ اليف أحسن األحوال 

أَنَا الَِّذي ِحيَن  ،ي الَجِليِل الرَُّشاَمَعاصِ  أنَا الَّذي َأْعطَيُت َعَلى)ًا دَّ األموال ننفقها يف طاعة الل قليلة جِ 
! ؟هل يوجد أسوأ من ذلك (يتُ الَ ا بَ مَ فَ  كَ ينِ ن عَ ي مِ نِ تَ طْ قَ سْ أَ وَ ) ،(ُبشِّرُت ِبَها َخَرْجُت ِإلَيَها َأْسَعى

ِمن  فَ َيتَ َقب َُّله اْلُمَسلُِّمون ِمن ِشيَعِتنا َعَلى أَنَّهُ -بهمنفهؤالء هذا هو ذ (،َوَأْسَقْطَتِني ِمن َعيِنَك َفَما بَالَيتُ )
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 نْ مِ  َعَلى ُضَعَفاء ِشيَعِتناوُهم َأَضرُّ -فقهاء الش يعةو مراجع الش يعة  هؤالء-مهُ وَ  ُعُلوِمنا َفَضلُّوا َوَأَضلُّوُهم
وُهم َأَضرُّ َعَلى -رملةمن ح   أضر  و شمر الهؤالء ألعن من -هابِ حَ صْ أَ يٍّ وَ لِ عَ  ين ابنِ سَ ى الحُ لَ زيد عَ يَ  يشِ جَ 

 ،نعم رق  قليب :قال ؟لبكق   قَّ قال أر  مع املختار معروفة  تهُ صَّ ضيع وقِ بح الرَّ حرملة حني ذ  -ُضَعَفاء ِشيَعِتنا
قليب يف  ماطِه واعتنق أباه رقَّ ضيع من الوريد إىل الوريد وأخرج الطفُل يديه من قِ هُم عبد الل الرَّ السَّ  بححينما ذ  

يذحبونُه من الوريِد دماؤهم، ألجلِه كت فِ سُ الَّذي أهل البيت  ذحبون حديث  ي  فهم أمَّا هؤالء  ،هذه اللحظة
من  كونون أضر  فسي .؟!.قونق  م مُ على أنَّ عند الناس  وفخر ويعترب ذلك دليال  إىل الوريد وهم يف حالِة ِعناٍد 

ك دم فِ ألجله سُ الَّذي أهل البيت حديث ولكن هؤالء يذحبون  ،قةحرملة رغم إجرامه دخلته الر  ف ،حرملة
ويصبحون هم األعلم  ،وتبارك هلمل هلم اس هتل  فخرون بذلك والنَّ الوريد وهم ي من الوريد إىل هُ يذحبون ،الرضيع

يٍّ لِ عَ  ين ابنِ سَ ى الحُ لَ عَ  زيد  يَ  يشِ جَ  ِمنْ  وُهم َأَضرُّ َعَلى ُضَعَفاء ِشيَعِتنا-!!وفهماً  واألكثر حتقيقًا وتدقيقاً 
 الوَ مْ األَ وَ  احَ وَ رْ م األَ هُ ون َ بُ لِ سْ م يَ هُ ن َّ إِ فَ -شمراليعين حرملة و -الوَ مْ األَ وَ  احَ وَ رْ م األَ هُ ون َ بُ لِ سْ م يَ هُ ن َّ إِ فَ  هابِ حَ صْ أَ وَ 
ِلَما ِلِحَقُهم ِمْن َأْعَدائِِهم  الوَ حْ األَ  لُ ضَ فْ أَ  َولِلَمْسُلوبِيَن ِعنَد اهلل-سني وأصحابهاحلُ -اهلل ندَ عِ  ينَ وبِ لُ سْ لمَ لِ وَ 

 لَ هْ نا أَ تَ دَّ وَ مَ  ذُ خِ تَّ ن ي َ مَّ إنَّ مِ )-ونالُ وَ ا مُ نَ لَ  مهُ ن َّ أَ ون بِ هُ ب ِّ شَ مُ الْ  ونبُ اصِ النَّ -هؤالء املراجع-ُعَلَماُء السُّوء وَهُؤَلء
إنَّ ِممَّن -اخلز ازُم مَّد عن مرَّ علينا كالم اإلمام الر ضا الَّذي نقلُه الشَّيُخ الصَّدوق يفِ ِصفاِت الش يعة -يتالبَ 

 ؟اهلل ولِ سُ رَ  ا ابنَ يَ اذا مَ بِ  :لتُ قُ  ،يَ تَِّخُذ َمَودَّتَنا َأْهَل الَبيت َلَمن ُهو َأَشدُّ ِفتَنًة َعَلى ِشيَعِتنا ِمَن الَدجَّال
فَإنَُّه إْن َكان َذِلك ِاختَلَط الَحقُّ بِالَباِطل َفَل يُ ْعَرُف ُمؤِمٌن ِمن  ،انَ ائِ يَ ولِ أَ  ةِ اادَ عَ مُ نا وَ ائِ دَ عْ أَ  ةِ َل او مَ بِ  :الَ قَ 

ُعَلَماُء  وَهُؤَلء-اصيب  ن ن  مِ  يعي  شِ  فُ عر   يُ ال  دو و ن ع  يل  مِ و   فُ عر   يُ ال  ف  -(رافِ ن كَ مِ  نٌ ؤمِ مُ  فُ رَ عْ َل ي ُ فَ  ،ُمَناِفق
بِأَن َُّهم لَنَا -على النَّاسو للنَّاس  هونشب  يُ و ن رو ظهِ هكذا يُ -اْلُمَشب ُِّهون بِأَن َُّهم لََنا ُمَواُلون النَّاِصُبونالسُّوء 

علمونم يُ فـ  -ناتِ يعَ شِ  اءِ فَ عَ ى ضُ لَ عَ  ةَ هَ ب ْ الشُّ وَ ك َّ الشَّ  ونَ لُ خِ دْ يُ -؟ماذا يفعلون هؤالء-اُدونا ُمعَ نَ ائِ دَ عْ أِلَ ُمَواُلون وَ 
 أمري املؤمنني ويقولون بأنَّ  ،ونااءها كانوا يب  وبأنَّ أعد ،مهراء مل ُتظل   الزَّ وبأنَّ  ،أولياءهم أعداء أهل البيت  بأنَّ 

 ،فيها غٌ بال  المة الصديقة مُ ظُ  وأنَّ  ،فيها سني مبالغٌ ت على احلُ ر  ج  الَّيت ائب  املصوأنَّ  ،ذاكو  ما كان يعلم كذا
َهَة َعَلى ُضَعَفاِء ِشيَعِتنا-وأنَّ وأنَّ  َوالشُّب ْ قِّ الحَ  دِ صْ َويَْمنَ ُعونَ ُهم َعن قَ م هُ ون َ لُّ ضِ يُ ف َ  يُْدِخُلوَن الشَّك َّ

سيأتينا و  نن، نعيشهالَّذي هذا هو الواقع  ،الضالل اقصون ُيصف قون يُهل ُلون هلذار  رحونف   الش يعةُ و -يبصِ مُ الْ 
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ء املخالفني وسيؤتى بالقر ا ،سةيف العتبات املقد  سينيات و جد واحلُ ارآن يف املسالقُ  افلُ د م  عق  شهر رمضان وستُ 
تى بأوالدهم وهبم وهم ويؤ  اجملالس اس ترتاكض إىل هذهِ رب الفضائيات واجلوائز والنَّ نقل عِ وستُ  ،ألهل البيت
 رآن على طريقةِ رون القُ فس  رآن يُ رون هلم القُ س  يفالَّذين و  ،أعداء أهل البيت على طريقةِ  رآنون القُ فرحون، يقرأُ 

ينية سة الد  جاءت هبا املؤسَّ الَّيت امات من املناقب والكر هذه وتُعد   ،احملافلالس و وتُقام اجمل ،أعداء أهل البيت
هذا هو معىن  ،به  هلمال عالقة  و ذلك بعيٌد عن أهل البيت  رحون بذلك وكل  ف   ل  والكُ  ،النيةأو اجلهة الفُ 

م إىل جهة أخرى هم يأخذونولكنَّ  ،هؤالء يبحثون عن احلق   ألنَّ  ،املصيب مينعونم عن قصد احلق  و ونم فيضل  
 ،فائِ ا يذهبون هبم إىل احلق  الزَّ وإّنَّ  ،صيب اهلدفيُ الَّذي أي املصيب  ،املصيب احلق   دِ صيمنعونم عن قف

هذا  ،هكذاهي األمور  وبقية ،ناما هو حبق  عند إمام زمانِ و  ،أهل البيت ما هو حبق  عندو  "حق  "يه سم  اس تُ النَّ 
 .الطريقة املنحرفة عن أهل البيت األمور تسري هبذه كل    و ،مثال

-امّ وَ العَ  لءِ ؤُ ن هَ مِ  هِ بِ لْ ن ق َ م اهلل مِ لِ ن عَ نَّ مَ أَ  مَ رَ  جَ َل -اإلمام الصادق هذا القانونيضع  بعد ذلكو 
 من عوام  -امّ وَ العَ  لءِ ؤُ ن هَ مِ  هِ بِ لْ ن ق َ م اهلل مِ لِ ن عَ نَّ مَ أَ  مَ رَ  جَ َل -(كَّ ش   ال)كما نقول هي   (م  ر   ج  ال  ) هذهِ 

عن املرجع ث يتحدَّ -رافِ س الكَ بِّ لَ مُ ا الْ ذَ هَ  دِ ي يَ ه فِ ركُ تُ م ي َ ه لَ يِّ لِ يم وَ ظِ عْ ت َ ه وَ ينِ ة دِ انَ يَ  صِ لَّ يد إِ رِ  يُ َل  هُ نَّ أَ -الش يعة
(  چیکل  ) ،اليس يعين متال يف غاية االحتلب  مُ و  ،اإلمام ُيسم يه ُملب سو  ،عن مرجع التقليد الش يعي ،الش يعي

ِفي َيِد َهَذا -احملتال-َلم يَ ُترُكه ِفي َيِد َهَذا اْلُمَلبِّس- ما شئترب  ع  کالوچی( أو )كما نقول باللهجة العراقية 
 (وِمنُهم َقوٌم ُنصَّاب) :اإلمام قال قبل قليل ،ناصيب والنَّاصيب كافر هُ ألنَّ يه كافر سم  اإلمام يُ -اْلُمَلبِّس الَكاِفر

زون هذه احلالة بالطرق ربِ م يُ هُ لكنـَّ  (اينَ فِ  حِ دْ ى القَ لَ عَ  ونَ رُ دِ قْ  ي َ َل  وِمنُهم َقوٌم ُنصَّاب)من هؤالء املراجع 
َوتَ ْعِظيم  َل يُرِيد ِإلَّ ِصَيانَة ِديِنهِ  أَنَّهُ  امّ وَ العَ  لءِ ؤُ ن هَ مِ  هِ بِ لْ ن ق َ م اهلل مِ لِ ن عَ نَّ مَ أَ  مَ رَ  جَ َل -اخلاص ة هبم ةاملناسب

ال منهم األكثرية  ،الش يعةِ الل قبل قليل من ض   ا مرَّ لذلك م  -ِفي َيِد َهَذا اْلُمَلبِّس الَكاِفر َلم يَ ُترُكهُ  َولِيِّهِ 
نا ومِ لُ ن عُ مِ  هُ نَّ ى أَ لَ نا عَ تِ يعَ ن شِ ون مِ مُ لِّ سَ مُ ه الْ لُ ب َ قْ ي َ ف َ ) :وايةل مَّا قالت الر   ،نهممِ  يف أن  التقصريوجد إشكال يُ 
لكن  ،(يبصِ مُ قِّ الْ الحَ  صدِ ن قَ م عَ هُ ون َ عُ ن َ مْ يَ وَ م هُ ون َ لُّ ضِ يُ ف َ ) ،م هم يريدون ذلكألنَّ  ،(موهُ لُّ ضَ أَ وا وَ لُّ ضَ فَ 

 ،اإلمام املعصومتعظيم ه يعين تعظيم ولي   ،التقليدرجع ليس تعظيم م  و ه لي  و   دينه وتعظيم    صيانة  ال يريد إالَّ الَّذي 
لإلمام هو فقط  التقليد احلقيقي   ،يف التقليد الفرعي   وسائطهم الفقهاء و  ،هو لإلمام املعصوم احلقيقي   دليالتقف
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الل  شاء يوم غد إنْ  هذا يف حلقةِ  سآيت على ذكرو  ،الش يعية املغيَّبة وهذا أيضًا جزٌء من الثَّقافةِ  ،املعصوم
 َلم يَ ُترُكهُ  َولِيِّهِ  َوتَ ْعِظيمَ  َل يُرِيد ِإلَّ ِصَيانَة ِديِنهِ  أَنَّهُ  امّ وَ العَ  ءِ َل ؤُ ن هَ مِ  هِ بِ لْ ن ق َ م اهلل مِ لِ ن عَ نَّ مَ أَ  مَ رَ  جَ َل -تعاىل

 ،ابوَ ى الصَّ لَ عَ  هِ بِ  فُ قِ يَ -ناً ؤمِ ًا مُ يه  قِ ف  -ناً مِ ؤْ مُ  هُ لَ  ضُ يِّ قَ ي ُ  هُ نَّ كِ لَ وَ  الَكاِفر-يعياملرجع الش  -ِفي َيِد َهَذا اْلُمَلبِّس
ك لِ ى ذ  ل  ع  -هلَّ ضَ ن أَ ى مَ لَ عَ  عُ جمَ يَ ة وَ رَ اآلخِ ا وَ يَ ن ْ الدُّ  يرَ ك خَ لِ ذَ بِ  هُ ع لَ مَ جْ يَ نه ف َ مِ  ولِ بُ قَ لْ الى لِ عَ ه اهلل ت َ قُ ف ِّ وَ ي ُ  مَّ ثُ 

 .ةرَ اآلخِ  ابَ ذَ عَ ا وَ يَ ن ْ الدُّ  نَ عْ لَ -املرجع

لقة مها يف هذه احلبتماها  أقرأحاولت قدر اإلمكان أنْ  وقد وايةالر   رح هذهِ كثريًا يف ش    ختصرتُ أنا ا
الكثري  أفتحنَّين مل إ الحظونت ،صنعأين أرى الوقت يري سريعًا فماذا ًا لكنَّ دَّ طالب كثرية جِ وكان يف بايل م  

 ،دَّد يوم غدجؤنا يتلقا ،قدرأكتفي هبذا الولكْن  ،طالب أخرى كثرية أتناول مأنْ كان يف بايل   ،من الكتب
 فين وأنعر  يُ  أنْ  ،دايةاننا حقَّ اهلممام ز  م إلِ كُ يهدي   يهديين وأنْ  ر أنْ م  الق  لوا بِ توسَّ  ،مرعلى شاشة الق   باشرٌ م بث  

 .زمانكم حقَّ املعرفة كم إمام  فُ عر  ي

 هلَ الجَ ف شِ كْ إ ،انوهِ جُ ن وُ عَ  ربَ ف الكَ كشِ ين إسَ الحُ  يكَ خِ أَ  جهِ ن وَ عَ  ربِ الكَ  فَ اشِ ا كَ يَ 
 ..يقيقِ رب الحَ و الكَ هذا هَ  ،ناوهِ جُ ن وُ ا عَ هَ فْ شِ كْ ة إايِ وَ الغِ اية وَ مَ العِ ة وَ لَ ََل الضَّ وَ 

ا ينَ دِ اهِ شَ مُ  وهِ جُ وُ ا وَ نوهِ جُ وُ ن عَ  ربَ ف الكَ شِ كْ ين إسَ الحُ  يكَ خِ أَ  هِ جْ ن وَ عَ  ربِ الكَ  فَ اشِ ا كَ يَ 
 اسِ بَّ ين عَ سَ الحُ  سِ فْ ى ن َ لَ عَ وَ  ينسَ ى الحُ لَ عَ  هللِ ا واتُ لَ صَ  ،ينسَ الحُ  يكَ خِ أَ  قِّ حَ ت بِ رنِ تَ ن ْ ى اللَ ا عَ ينَ عِ ابِ تَ مُ وَ 

 ..ُمَحمَّد وآلِ  َحمَّد  مُ وا لصُ لَ خْ أَ ن مَّ اِب مِ يَ طْ األَ وَ  ارِ هَ طْ األَ  ىلَ عَ  هُ َلمُ سَ وَ  اهللِ  واتُ لَ صَ ُمَحمَّد آِل 

 ..أسألكم الدعاء جميعاً 

 ..نلتقي غداً إن شاء اهلل تعالى

 ..في أماِن اهلل
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