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َرة َمَلف    الِكَتاب َوالِعت ْ

 ِلَسَماَحة الشَّيخ َعْبد الَحَليم الَغزِّيْ 

 النَّاِطق الِكَتاب  : الثَّاِلث ء  زْ الج  

 م12/7/2016السَّبعون وَ  ة  قة  الثَّالثَ لَ الحَ 

 لوَّ زء األج  ال-ي عشَ لتَ ى لنَ عْ ها ال مَ ونَ د   نْ دٌة مِ يْ قِ عَ  ة  عَ جْ الرَّ 
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 َوَجَد َمنْ  يْ الَّذِ َوَما  َوَجَدك اَذا فَ َقَد َمنْ مَ . .اهلل يَّةَ . بَقِ .َياءِإلَيِه يَ َتوجَّه  اأَلْولِ  يْ الَّذِ  ك يَا َوْجه اهللَسََلٌم َعَليْ 
 !.؟.فَ َقَدك

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

 

انت مبثابة  مت كح قدَّ تح  الَّيتمرَّت و يت الَّ ُت لقافاحل ،مةتقد  مُ ـلقات  الاحلح  ن  كثرٍي م  احللقاُت املتبقيَُّة أهمُّ ب  
ذا  هح احلديث  ف   بدةُ زُ فـح  ،احلديث بدةُ زُ ُص لخَّ تتح و  تخلَّصُ تجمَُّع وتح ُر وتح وح تبل  ض  تح خ  مح ـٌض وبعد المح   !كري  اٍض ف  م ح 
قي من حلقاٍت هذه بما هي  ث  بدُة احلديزُ  ،طقاالنَّ  الكتابُ  ،الثالثَّ  زءُ و الُ والعرتة وهُ  لف  الكتاب  ن مح زء  م  الُ 
 .!!.الُ أوَّ 
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 :تليهاالَّيت أضعُه لذه احللقة  واحللقات  الَّذينوان العُ و 

 !.!.ي عشَ لتَ ى لِ نَ عْ ها ال مَ ونِ د   نْ دٌة مِ قيْ عة  عَ جْ الرَّ 

وتلك  ،لش يعيَّةا الثَّقافة  ة  احلى سح عربًا عنواٌن قد  يكوُن ُمستغ ،لتشيُّعجعُة عقيدٌة من دوهنا ال معىن لالرَّ 
 نوم   ،اصيبالنَّ  كر  ن الف   م  عبُّ ا تح إّنَّ و  ،رتةوالع   تاب  الك   نابع  ها من مح تفاصيلح تيجٌة طبيعيٌة لثقافٍة ال تأخُذ ن

 ي اخلاص  خصلذوقهم الشَّ هتم و انساستحوفقًا ألهوائهم وال الش يعة   لماء  عُ  من آراء   !ةلمائي  العُ  نات  استحسح اال
  .!!.رتةوالع   تاب  لك  ا و منطقُ ه الَّذيعليهم  الل   صلواتُ  ُُمحمَّدٍ وآل  ُُمحمَّدٍ اً عن منطق  ديبع ،هبم

رب أطرحُه ع   لَّذياكري شروع الف  ون باملهتم  ذين يح تابعون هذا الربنامج وللَّ ذين يُ طايب للَّ ه خ  وج   أُ ذا فإّن  ل  
فقنا من ئماً كما ات  ودا ،فيها حُ رح طسيُ  ذيالَّ بوا احللقات واهتم   عوا هذه  تتبَّ  :أقولُ  ،الربامج رب هذه  اشة وع  ه الشَّ ذهح 
 !(،يطاّنلشَّ ا واملنطقُ  !ّنمحالرَّ ا نطقُ امل) :امليزانهذا دائمًا يكوُن معكم  ،هذا الربنامج من حلقات   لقةٍ ل حح أوَّ 
 ال إلعادة  صفاته  وال جمان وموامليز ام الكالُم ف خصائص  هذا وقد تقدَّ  ،غريي هبذا امليزان نوا حديثي وحديثح ز  
كي ها و اً كي أعرضح لا وقت أجدُ  اد  بالكح و  ،رةاثتكزدمحٌة ومُ بني يدي مُ الَّيت  طالبُ مح ال  فح  ،خرىأُ  ةً ه  مرَّ تح  حلديث وفح ا

  !!..من دوهنالتشيُّع عىن لقيدٌة ال مح جعُة عح إذاً الرَّ  .ها بني أيديكمنح أبيـ  

  :في ترتيب البحث  وبعد ذلك أدخل  مة  قدِّ م م  قدِّ دعوني أ   

  :هاث  حب تبُط بشؤون  وما ير  جعةالرَّ  الصٌة وجيزٌة ف معىنخُ هي نها لكم بي   أُ أن   ريدُ أُ الَّيت املقدمُة 

اصب  و النَّ  و منطقُ هذا ه !؟قولونذا يهك ،هودمن اليح  الش يعةُ دعٌة جاءت هبا جعُة عند النواصب  ب  الرَّ 
  !لًة وتفصيالً جُ  جعة  الرَّ  رفضُ وهو 

 ي  من ضرور  وليست،ين من أصول الد  هي ليست  :كما هم يقولون  الش يعة  جعُة عند علماء الرَّ و 
  !راءٍ ف هُ  راءٌ لكالم هُ ا هذا وكلُّ  ،املذهب

 جيعح  ،ى الميعهنا أحتد  وأنا  ،واملعتزلة شاعرة  به من األ وناين جاءُ وا عليه بأصول الد  حلفما اصط
 !؟مخسة ين  أصول الد   بأنَّ  :ولو كانت ضعيفة تقول واحدة أو روايةٍ  بآيةٍ  ّن يأتو نا أن  لمائ  عُ  جيعح و  ،نامراجع  
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 وال ف حديث   آن  ر لا ال ف القُ  صلح ارنا ال أفأظ ومة  عن ظناها منذُ ف  وحح  ،آباؤنااها علَّمنا إيَّ الَّيت هذه األصول 
  !واضحو  تقيمٍ سبشكل م واصب  نَّ نا هبا من الو جاءعلماُؤنا  ،العرتة

  .عادومح  ،ونبوةٌ  ،توحيدٌ  :عند األشاعرة   الدين   فأصولُ 

  .العدل :فأضافوا إليها أصالً رابعاً  ملعتزلةُ ا وجاء

 ة  مَّ األئ   ال ف عصر يعة  الش  ند روفاً عمع مل يكن هذا األمرُ و  ،الكربى ف عصر الغيبة   الش يعة   لماءُ وجاء عُ 
نذ زمان  شيخنا عيني مُ وبالتَّ اصيب النَّ  كر  الف رعوا فن كح الَّذي الش يعة   لماءُ ا عُ وإّنَّ  ،غرىالصُّ  وال ف عصر الغيبة  

لكالم  ا لمُ ونشأ ع !إلمامةا أصل   بإضافة  وذلك سة مخح عندهم ين وإىل يومنا هذا صارت أصول الد   ،الطوسي
  .لكالما وا علم  دارس يعرفهاالَّيت ها اصيل  فتها و صول اخلمسة بتفاريع  األُ   على هذه  ن  بُ  الَّذي

ين د  ال أصول من أنَّ  ،لتقسيماذا ل العرتة   وال ف حديث   رآن الكرميوال من أثر ال ف القُ  نيٍ فليس من عح 
  .!!.نيالد   ن أصولم جعة ال تكونالرَّ  على هذا األساس فإنَّ و  ،نهُ و تعرف الَّذيبالتقسيم  ،مخسة

  :مواجاؤوا بعد ذلك وقسَّ  مَّ ث   

  !ينالد   ناك ضروريُّ هُ  -
  !املذهب يُّ ر وهناك ضرو  -

  عنيح املصطلحات ال ذههو  ،ته  اروري  به من ض ذهٍب ما يرتبطُ مح  لكل   علح نح حَّتَّ  ق  املذاهب هي حح  وكأنَّ 
 عوا عليه  وفرَّ د ُُمحمَّ آل  اء  من أعد ا به  هذا جاءو  كلُّ   ،البيتأهل  الكرمي وال ف حديث   رآن  ال ف القُ  لا وال أثرح 

م هُ  ،شيعةٍ با هم من لَّذيا ،نارو فس  وفقهاؤنا ومُ  اوعلماؤن أولئك هم مراجعنا ،ءهتم اخلرقاوفقًا الستحسانا
 عة والجرَّ تعرفون ال ال كمأنَّ  يلودلي .!!.ةيفعيَّ أنتم شح  ،شيعةٍ بأنتم كذلك ما أنتم  ،كوأنتم كذل ،ةيفعيَّ شح 

 هث عنحتدَّ  لَّذياحو نَّ  بالال ،يعتقدون هبا بنحٍو خاطئ جعة  ن يعتقدون بالرَّ حَّتَّ الَّذيو  ،تعتقدون هبا
  .اهب ا أن نعتقدح ن منَّ يريد املعصومو  الَّذيحو ال بالنَّ و  ،نو املعصوم

  .؟!.ئاً فشيئاً  شييَّ لح اً عح رب لكن صح ألمر و الكم  ضحُ وسيتَّ  .!!.امن دوهن  لتشيُّع ل جعُة عقيدٌة ال معىنالرَّ إذاً 
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 :عنهما ان سأتحدث  همَّ م هناك أمرانِ  

 !الش يعةجعُة عند علماء الرَّ  :لاألوَّ  األمر  

 !ُُمحمَّدعند آل  جعةُ الرَّ  :انيالثَّ  واألمر  

  :انالبرنامج هناك خطَّ  لِ و على طَلحظون وأنتم ت   

ن الخرقاء وبي ساناتهماستح اصبي وبينكر النَّ جمعون فيه بين الفِ يَ الشِّيعة لعلماء  هناك خط  
  .!!.م َحمَّدكر آل شيء  من فِ 

ملف  ) :امجا البرنير لهذتاخ   الَّذينفس العنوان وهو  ،والعترة الكتابِ  هو خط   وهناك خط  
  .!!(.اطقالنَّ  الكتاب   ،الثالثَّ  الجزء   ،والعترة الكتابِ 

 ،م أجعنيعليه وسالمهُ  الل   اتُ صلو د ُُمحمَّ  جعة عند آل  والرَّ  ،الش يعةلماء جعة عند عُ إذًا سأتناوُل الرَّ 
  قاً وستجدون فار  ،ريفةطبهم الشَّ خُ و  ،رواياهتمو  ،كلماهتمو  ،أدعيتهمو  ،هتمازيار  من خالل  و  ،رآهنمقُ  من خالل  

 .عليهم أجعني هُ وسالم الل   صلواتُ  ُُمحمَّدٍ آل  ني منهجية  وبح  ،واملراجع لماء  العُ  نهجية  كبرياً بني مح 

شكلتنا مُ  ،طة على طول اخلابتالثَّ و تدمية سمُ ـال أي :ائمةوالدَّ  ،هنار ة ليلح املستمرَّ  أي :ائبةُ شكلتنا الدَّ مُ 
على مستوى عقل  ،نيعلى املستوي (!يعيّ ل الشِّ قالعَ  ة  ب نيَ ) :هي الش يعيَّة الثَّقافة   ائمة ف ساحة  الدَّ و  ائبةُ الدَّ 
عود إىل منابع تح  هي هعقل وأوجدتهذا ال نتوَّ كح الَّيت  املنابع ف ،الش يعيَّة ة  مَّ للُ  يعخبة وعلى مستوى العقل المالنُّ 
 ،نامراجع   هو عقلُ  خبة  النُّ  عقلُ و  ،خبةالنُّ  هو عقلُ  ة  مَّ األُ  تحها على عقل  فح  الَّذيو  ،ذرةإىل عيون قح و  ،رةد  يوٍن كح عُ 

ينيَّة ة  ؤسَّسامل عقلُ   ،التفاصيلبو لقول ان حني سأبسط ولكنَّ  هلةٍ وح  ل  امُع ألوَّ رفضُه السَّ لكالُم قد يح ا هذاو  ،الد 
 .ا الربنامجصوصاً فيما بقي من حلقات  هذذلك خُ  ستالحظون حقيقةح 

  :باآليت عليه تُ حلا ا صطمهو  :هوء عليط الضَّ سل  أُ  أن   ريدُ أُ ما  مة، وهذاقد  مُ شيٍء بعد الـ لُ وَّ أ

 .!!.الع َمريقل العَ  خصائص  
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ابع من من ،ألصليةااخلصائص ومن منابعهم  كي تعرفوا هذه  ،حداّن إىل ذلك الَّذي ببُ والسَّ 
صوا تفحَّ  وأنتم ،لُعمحري  ا لعقل  ئص اصابني أيديكم خح  ضعح أ أن   ريدُ أُ  ،صليةرية األمح من املنابع العُ  ،فنيلااملخ

 .؟!.معي  نعكُس على العقل الح يح  الش يعيَّة الَّذي خبة  النُّ  ذلك ف عقل  

  :الع َمريقل من خصائص العَ  يصة  صِّ خِ  ل  أوَّ  

 ،األوىل الطبعةُ  ،لبنان ،بريوت ،طبعة دار صادر بني يدي  الَّيت الطبعة  (،صحيح البخاري)وهذا هو 
وقد ذكرُه البخاري ف مواطن  ،ة اخلميسرزيَّ  ،ةالرزيَّ  حديثُ  ،احاف الرَّ مة نوَّ قد  مة مُ املقد   ،ميالدي 2004

 :حتت رقمو  ،114) :مثاًل هذا احلديث رواُه حتت رقم ،راراً راراً وم  ها ك  ذكرُ ة يح همَّ مُ ـاألحاديث ال ،عادته  عديدة كح 
 أقرأُ  ،ة اخلميسحديث رزيَّ  هذه املواطن ذكرح  ف كل   (،7366 ،5669 ،4432 ،4431 ،3168 ،3053

رقم الصفحة  ،خاري عديدةفطبعات الب ،بني يدي  الَّيت حبسب الطبعة  (،5669) :قملكم احلديث املرَّ 
ولكن  ،الطبعات متلفةأن  باعتبار  ،الفهرست من (املرضى والط ب) :وا إىل كتاببهذ تكنكم أن  مي ،1031

لوا إىل كتاب  و ف الفهرست  باب قول املريض قوموا ) :ت عنوانحت (،املرضى والط ب) :بسهولة مُيكنكم أن  تحص 
وبني  يب  كان بني النَّ   آخر شيءٍ  اذوه ،حابة الصَّ الكلمة من احلديث حني طرد رسول اللأخذ هذه  (،عن  
 يبُّ النَّ  .!!.رهجُ يح و ي ه يهذأنَّ ب :الل حني قالواموا رسول تح شح  ،ةقويَّ  يب إساءةً وا إىل النَّ حابُة أساءُ الصَّ  ،حابةالصَّ 

وهم   ،حابةالصَّ  طردتالَّيت الل هي  ورمحةُ  ،الل رسول الل هو رمحةُ ف ،طرودين من رمحة اللطردهم فخرجوا مح 
 ،اهلل عنهما اس رضيعبَّ  عن ابنِ  ،بيد اهلل ابن عبد اهللع   نْ عَ  ،هريالز   نْ عَ -ةالر واينقرأ  ،حابةكبار الصَّ 

اً ابَ تَ م كِ ك  ب لَ كت  لمَّ أَ هَ  :بيّ ال النَّ قَ  ،ر ابن الخطابمَ يهم ع  جال فِ رِ  يتِ ي البَ فِ ول اهلل وَ س  ر رَ ضَ ا حَ مَّ لَ  :القَ 
-: بعدهة كتابًا ال تضلُّ مَّ كتب للُ  يريد أن  حياته  ويُ  حلظات   ف آخر   يبُّ النَّ  ؟ هذاهم  مُ  أيُّ أمرٍ -هعدَ ا بَ و ضل  ال تَ 

قطعًا هذا حتريف -عجَ الوَ  يهلَ عَ  بَ لَ د غَ ي قَ بَّ النَّ  نَّ إِ  :رمَ ال ع  قَ ف َ  ،هعدَ وا بَ ضل  ًا ال تَ ابَ تَ م كِ ك  ب لَ ت  كْ لمَّ أَ هَ 
ولكن البخاري  ،رمح عُ  قولةُ هي هذه و  ،يهذيأي  ،يهجر ،(رهج  يَ ل لَ ج  الرَّ  نْ إِ ) :مر قد قال عُ البخاري وإالَّ 
 بإمكاّن إالَّ و  ةلقضيَّ ا هذه لدخول ف جزئيات  اآلن ال نريد ا ومع ذلك حننُ  ،والتحريف سدليتال معروف عنهُ 

جل رَّ إنَّ ال :ا قالوإّنَّ  ؟ما قال هكذا مرعُ  أنَّ لنا حًا اضو  ىخرى ليتجلَّ ة األُ ع احلديث ف الوامع احلديثيَّ أتتبَّ  أن  
 هل  لف أَ تَ اخفَ  ،اب اهللتَ نا كِ سب  رآن حَ م الق  ك  دَ نْ عِ وَ ِإنَّ النَّبَّي َقد َغَلَب َعَليه الَوَجع  :فَ َقال ع َمر-:ليهجر
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جس عنهم الر  الل ن أذهب الَّذيليس املراد من أهل البيت هنا و  ،ساً الَّ ن كانوا جُ الَّذي نيع ،أهل البيت-تيْ الب َ 
 ل واضتَ  نْ اً لَ ابَ تَ كِ   بيّ النَّ  مك  ب لَ كت  بوا يَ رِّ ول ق َ ق  ي َ  نم مَ نه  وا مِ مصَ اختَ فَ فَاخَتلف َأهل  البَ ْيت -:تلفونخيم ال فإهنَّ 

طبعاً -واوم  ول اهلل ق  س  ال رَ  قَ بيِّ د النَّ نْ َلف عِ تِ غو واالخْ روا اللَّ ثَ كْ ا أَ لمَّ فَ  ،رمَ ال ع  ا قَ قول مَ يَ  نْ م مَ ه  ن ْ مِ ه وَ عدَ بَ 
ان ابن  َفكَ قَاَل ع بيد  اهلل -:طردهم طردًا واضحاً فقد أكثر من هذا هو الكالم ف ،فرَّ هنا احلديث أيضًا ُمُ 

َلفهم تَ خْ اِ  نْ اب مِ تَ الكِ  كَ لِ م ذَ ه  ب لَ كت  يَ  نْ ين أَ بَ ول اهلل وَ س  رَ  نَ يْ ال ب َ ا حَ ة مَ زيَّ رَّ  اللَّ ك  زيَّة  نَّ الرَّ إِ  :ولق  عبَّاس ي َ 
 .طهمغَ ولَ 

 :واضحة يصةخلص  ا وهذه واضح الُعمحريولكن املنهج  ،ةلرزيَّ ا عند هذه طويالً قف  أريد أن  ال أُ 
 :ةذه املنهجي  هلنا  رآن بنيَّ القُ ف ،فسهُ نح  نها القرآنُ بيَّ الَّيت الواضحة  ة  خالفاً للمنهجي   ،(كتاب  اهللنا  سب  حَ )

 ﴾ْلمِ َوالرَّاِسخ وَن ِفي اْلعِ  الَّ الّله  يَله  إِ ْأوِ تَ َوَما يَ ْعَلم  ﴿ :ابعةالسَّ  آل عمران ف اآلية   إذا ذهبنا إىل سورة  
حتَّى ا قَ فترِ يَ  نْ لَ -قال:و ، تاب والعرتةكال ،لك ذح بنيَّ  يبُّ والنَّ  ،اسخني ف العلمإىل الل وإىل الرَّ  هُ دُّ ر م نرآالقُ  تأويلُ 

-:ةجاء ف حديث الرزيَّ  ذيالَّ س املضمون نف-يْ دِ عْ ا ب َ و ل  ضتَ  نْ ا لَ مَ هِ بِ  مكت  سَّ مَ تَ  نْ ا إِ وض مَ الحَ  يَّ لَ ا عَ ردَ يَ 
عن  مبعزلٍ  رآن  قُ ىل الإالرجوع وهو  (الل ابح ا كتنسبُ حح )منطق  ،فهذا املنطق-هدَ عْ وا ب َ ضل  ال تَ  اً ابَ تَ كِ   مك  لَ  ب  أكت  

  !الُعمحري ل  قصة من خصائص العيخص  ل هذه أوَّ  ،لعرتةا

كون مسَّ م يتان إهنَّ سالل  ب هم يقولون صحيحٌ  ،نانا ومراجع  لمائ  عُ  منهج   يصة واضحة فوهذه اخلص  
 أهل   اديثح ن أحرفضو م يح إهنَّ  ،ةا بالعرت ل ال عالقةح فهي  ،الش يعة علماء   تفاسريح كم ونح ولكن دُ  ،ةرت والع بالكتاب  

 ارسُ دم تهُ تبنَّ  لَّذيالُعمحري انهج للمأي  ،ن وفقًا لنفس هذا املنهجرآرون القُ فس  آن ويُ ر البيت ف تفسري  القُ 
  .!!.نرآف تفسري القُ البيت أهل  واصب  وأعداء  النَّ 

 ليهعوا وإذا مرُّ  ،البيت أهل ث  على حدي رُّ مي ال أحدح إذ  !!ىكح حتُ  أهل البيت فتلك حكايةٌ  ثُ ا حديأمَّ 
عكس و هط بالضَّبوهذا  ،ملخالفا لفكر  مع ا متتواءح اليت حاديث األوا منه ا ختاروا ر  خيتاإذا أرادوا أن  و  ،فوهضعَّ 

  !!همواب ف خالف  الصَّ  بأنَّ  :تقولالَّيت  أهل البيت منهجيَّة  
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ا ومراجعنا علمائن فاسريراجع تيُ  لكن من أراد أن   ،التفاصيل دد احلديث عن كل  صنا لست بأنا هُ 
دون األغلب يعتم ف األعم  و  ،زئيج  بشكلٍ إالَّ و امًا مح ال لُ إَّ البيت أهل  م ال يعتمدون على حديث  سيجد بأهنَّ 
  :فنيلاة املخعلى منهجيَّ 

  !المعصوما قاله عمَّ  بمعزل   غةِ ل  على ال -
  !خصيةوعلى استنتاجاتهم الشَّ  -

 راجع  من م ملرجعٍ  تفسريٌ  اند عندوجال يُ و  ،لا إىل آخرهانا من أوَّ لمائ  عُ  فاسري  هذا هو املوجود ف تح 
 هذه ما هيقول: أ ،؟(لنير الثقنو )و (الربهان) :قد تقول ،أهل البيت ب وفقًا لرواية  ت  حد كُ وال واالش يعة 
ث عن ا أحتدَّ أنلكن  و  ،لبيتاأهل  ع فيها حديثُ سري جُ  اتف انعندحنن  ،ةحديثي  هذه جوامع  ،علماء تفاسريُ 

ري ث عن تفسأحتدَّ و  !طربسيخ اليث عن تفسري جممع البيان للشَّ أحتدَّ و  !يخ الطوسيللشَّ  تفسري التبيان مثالً 
  .ل هذه التفاسريوأمثا !د الطباطبائيامليزان للسي  

 !!..اهلل نا كتاب  حسب   :هي الع َمريقل األولى من خصائص العَ يصة إذاً الخصِّ  

ري ند لس  ا تبح لتأريخ وكُ ا تبح كُ   راجعُ نحني  انمع أنَّ  ،عامل  مع كتاب اللف التَّ  ريةٌ مح عُ  منهجيةٌ وهذه هي 
ن عهنا  د احلديث  بصد ستُ لو  ريةواهد كثوالشَّ  ،جهاًل بكتاب  الل اس  من أكثر النَّ هو أنَّ عمر ابن اخلطاب 

 تب  ف كُ  ،احلديث تب  كُ   ف ،متبهك  ف موجودةو اهد كثرية و شَّ ول املوضوع فالأتنا أن    إذا أردتُ وإالَّ  ،ُعمر سرية  
 .اجمرت ال تب  ف كُ و  ،التأريخ تب  كُ   ف ،لاجالر   تب  كُ   ف ،ريالس  

 .!!.قعدم التعم  و طحية السَّ  :وهناك قضية أخرى واضحة وهي 

 ،ة من البخاري أواًل وبعد ذلك نذهب إىل مصادر أخرىالر وايأقرأ لكم  ،خاريعلى حتريف البُ مثال 
إذا أردمت أن تعودوا إىل  ،7293 احلديث رقم 1287صفحة  ،إليها قبل قليل أشرتُ الَّيت ف نفس  الطبعة 

ة الر واي (هينيع ف ما الكلُّ من كثرة السؤال وت هر باب ما ُيك ،ةنَّ والسُ  ب  ااالعتصام بالكت كتابُ ) :الفهرست
س ه قد دلَّ حتريف أيضًا من البخاري ألنَّ -(فلتكل  ا نينا عَ هِ ن   :القَ ف َ  رمَ ا عند ع  نَّ قال ك   ،سنَ عن أَ )-بسنده  

ذا ة هلكن بالنتيج ،عليكم من مصادر أخرى سأقرأهاتفاصيل  ث لهُ يداحل ،ثيدع احلطح نا ف املقام وقح هُ 
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 ،هو الفهم بُعمق فمن التكلُّ  راداملو  ،فلُّ كينا عن التأن عمر قال هنُ   :موجود ف صحيح البخاري املضمون
 .ةوي  دح بح بطريقة ة و بسطحي  هكذا ف املنهج العمري م األمور ا تُفهح وإّنَّ  ،الفهم بدقَّةو 

أهل  حديث   م  هفح ف  حَّتَّ و  !الكرمي باالكت هم  فح نا ف لمائعُ  يضًا انعكس ف طريقة  وهذا األمر أ 
ى بعلم سمَّ يُ  ف علمٍ و  ،صولى بعلم األسمَّ عت ف علٍم يُ ض  د وُ واعقاالعتماد على اللغة وعلى فصار  ،البيت

 ،لتفسريل اعدو قك هنا .يتل البأه م حديثُ ويُفهح  رآنُ م القُ فهح ها يُ على ضوئ  و القواعد  ى هبذهؤتح يُ  ،الكالم
 دقلغالب هي ف ا يتالَّ  لقواعدوفقًا لذه او  ،ف علم الكالم دللعقائوقواعد  ،واعد للفقه ف أصول الفقهقو 
القرآن وفهم  تم  فهمي، بيتأهل ال وق  ذ ًا وبعيدة عنقواعد سطحية جدَّ وهي  ،اصيبت من الفكر النَّ ذح خ  أُ 

 .!!.احلديث الشريف

وهذا هو  ،يوطين الس  ل الديلال (،ثورباملأ الدر املنثور ف التفسري  ) :بني يدي هو الَّذي بُ االكت
 ،تو بري  ،يبء الرتاث العر ار إحياد ،يبيخ ندت نج أحاديثها الشَّ حها وخرَّ حَّ صح الَّيت الطبعة  ،امند الثَّ اجمللَّ 

َنا فِ ﴿فَأَنبَ  :منبرى الْ لَ رأ عَ ر قَ مَ ع   نَّ أَ  ،سنَ أَ  نْ عَ -386صفحة  ،د الثامنلَّ هذا اجمل ،لبنان من  اآليات-يَهات ْ
َنا ِفيَها َحّبًا ﴿ :سورة عبس وتوىل  وفاكهةً -﴾ًة َوأَبّاً َوفَاِكهَ -:يةاءت اآلج  أن  إىل-َوِعَنبًا َوَقْضباً  ۞فَأَنَبت ْ

َنا اْلَماء نَّ أَ ﴿-:وتوىل عبس ورة  سمن رها ذك مرَّ الَّيت يعن الكلمات -اهنَ ف ْ رَ د عَ ا قَ ذَ ل  هَ ك    :القَ -:اوأب   ا َصَبب ْ
َنا ِفيَها حَ  ۞ َشّقاً مَّ َشَقْقَنا اأْلَْرَض ث   ۞ َصّباً  َداِئَق َوحَ  ۞زَيْ ت وناً َوَنْخًَل وَ  ۞ َقْضباً وَ ِعَنباً وَ  ۞ّباً فَأَنَبت ْ

 فهي ،هو لو يقرأ اآليات-؟بّ ا األَ مَ فَ  هاَرْفنا َقد عَ ك ل  َهذَ   :قَال-؟:رمح فماذا قال عُ -﴾َوفَاِكَهًة َوأَبّاً  ۞غ ْلباً 
 فُ لعح  للناس واألب  هو الفاكهةكون فت -(ك مْ نْ َعامِ اعاً لَّك ْم َوأِلَ مَّتَ -الَّيت بعدحهاواآلية -َوفَاِكَهًة َوأَبّاً ﴿-:واضحة

 سي اراتوهو وقود ال (نالبنزي ول أوالبرت )ة ميعن اآلن مثاًل كل ،وفة ف لغة العربر عم األب   وكلمةُ  (،احليوانات
حد ن ألال ميك ؟نزينالب وأ رتولال يعرف البو ة ار سي   هل يوجد أحد عندهُ  ،ف للسياراتالعل هو مبثابة   الَّذيو 

  .شيء آخر أو أي   لبنزين أو ديز  مثالً  وقود سيارته ال يعرف أنَّ و سيارة  عندهُ 

ة اخلليفولكن   ،لفالعح  أي ب  عامها هو األوط الدواب وقود هذه   ن أنَّ و فويعر   العرب عندهم دواب  كلَّ 
  .ناتاحليواع ه كان مغلن شُ يع ،رقدف سوق الغح  حلمريا يبيعُ  الً كان دالَّ   هُ مع أنَّ  !!ذلك عرفي ما كان
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 وَ اهلل ه   ر  مْ عَ ا لَ ذَ هَ ال قَ ف َ  هِ ديَ  يْ فِ ت انَ صا كَ رفع عَ  مَّ ث   ؟بّ ا األَ مَ اه فَ رفنَ د عَ ذا قَ  هَ ل  ك    :القَ 
 نْ اه مِ دَ م ه  ك  ن لَ يِّ ب    اعوا مَ بِ تَّ اِ  ،بْ ا األَ ي مَ درِ  تَ أالَّ  ليكَ ا عَ مَ فَ -:معناهاو كلمة   ؟ف هذاأي تكلُّ -فل  كَ التَ 

 الالَّيت رار سه من األألنَّ  ،إىل الل لُ وكح يُ  األب   معىن نيع-هبِّ لى رَ وه إِ ل  كِ فوه فَ عرِ تَ  ملا مَ ه و وا بِ ل  اعمَ اب فَ تَ الكِ 
 .؟!.هامن معرفت   ن اخلليفةُ يتمكَّ 

 نعَ  مرأل ع  ًَل سَ ج  رَ  نَّ أ-:زيدعبد الرمحن ابن ي عن بسنده   ،النالن فُ ج فُ خرح وأح  ،فحةالصَّ  فس  ف نح 
يهم لَ عَ  لبَ ق ْ أَ -:ألب  ا معىن فاحثون أي يتب-قولوني ا رآهملمَّ فَ وكان جمٌع من الحاضرين،  ﴾َوأَبَّا﴿ :ولهقَ 
 وضحرحهبم!! قبل عليهم بالعصاأ-ةرَّ الدَ بِ 

ه مَ  :القَ  مَّ ث   ؟ا األبّ مَ فَ اها نَ فرَ د عَ ة قَ هَ اكِ الفَ  ذهِ هَ  :القَ ف َ  ﴾َوفَاِكَهًة َوأَبّاً ﴿مر ع   رأقَ  :القَ  ،سنَ ن أَ عَ 
 ،األوىل من الدرجة   ساملدل  بل  !ثيدى احلن علؤتح ها البخاري املقرضح الَّيت  هي ةالر وايهذه -فل  كَ التَّ  نْ ا عَ نَ هي ْ ن  

 .إليها ر  ش  ة مل يُ الر واية بقيَّ و  ،فلُّ كينا عن التهنُ   :قال

الدين  للال (ملأثورفسري  باف الت املنثورالدر   )ف  أيضاً  ت أخرى عديدةاروايهناك حال  على أي  
 ؟رآنلقُ اكيف نفهم   !زممن الال قيق أكثرتدو  !قتعمُّ و  !فتكلُّ بأن ه  اً وي  غح األلفاظ لُ  يعترب فهمح فـحُعمحر  ،السيوطي

فقد  ةلغوي  املعاّن ال حَّتَّ  ،فهمهُ يال  هوو  باجاء إىل الكت ُثَّ  ،عزل الكتاب عن العرتةفح  (الل نا كتابُ حسبُ )
  .!!.البيت هل  أل فة  ل  خاملا درسة  ة الواضحة ف املطحي  سَّ ال ،ةطحي  هذه هي السَّ  ،فلُّ كها من التعدَّ 

ة فضائي   يأن افتحوا اآل ،ضحةطحية واولذلك هذه السَّ  ،نانا ومراجع  لمائ  وهذه السطحية انتقلت إىل عُ 
دوهنم جتات سينيَّ احلُ  نابر فملا استمعوا إىل ،ةبسطحي   كمم عن أهل البيت حتدث  كثد  حني حتُ  ،اتمن الفضائي  

ت امملعلو اث باتت مات حبيملية اجرتار للمعلو عح  ،هيلعملية جتح  ،يحهناك عملية تسطف ،ثون بسطحيةيتحدَّ 
على و  ،نيمييادعلى األكو  ،نيفى على أحد خصوصًا على املثقفخت ة الالقضي   وهذه   ،ها الميعي يعرفُ ي ه  ه  

  ف ساحة  واضحاً  التسطيحح و  ةح طحي  ن السَّ يرو هؤالء  ،ةزانًة من املعلومات املهمَّ ن ميتلكون خُ الَّذيعلى و  ،لعنياملط  
ينيَّة   الثَّقافة   شأ هذا نح فالش يعيَّة قافية احة الثَّ السَّ  اخرتقد قاصيب العقل النَّ  هو أنَّ األمر هذا  منشأُ و  ،الش يعيَّة الد 
 .!!.هالتوجُّ 
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 رسول ر لحديثِ مع   حرب  ) :َمريالع  في المنهج  ة  يصالخصِّ الع َمري الثة في المنهج الثَّ يصة الخصِّ  
 .!!(.ميه وآله وسلّ ى اهلل علاهلل صلّ 

 ،انادَ زَ  نة عَ بَّ شَ  ن  بج اِ رَ خْ أَ -:بهمكتاب معروف من كتوهو   البن شبَّة (رةاملدينة املنو   تأريخُ )ف كتاب  
ب  عَ كَ   ن  بْ اِ  بي  ا أ  ذَ هَ  :واالقَ -ناس جمتمعة-؟اذَ ا هَ ل مَ أسَ فَ  ،لج  ى رَ لَ ٌع عَ مْ ا جَ ذَ إِ د فَ جِ سْ مَ الْ  نْ مِ  جَ رَ مر خَ ع   نَّ أَ 

ة رَ الدَّ بِ وه ل  عْ ل ي َ عَ جَ فَ -اً غضبان-داً رِ ر حَ مع   لَ بَ ق ْ أَ فَ  ،ه  لونأَ سْ يَ  س  اج النَّ رَ خَ فَ  دسجِ مَ الْ  يْ فِ  النَّاس ث  حدِّ ي   انَ كَ 
مر عاألحاديث عن  ف حَّت وجودم ،كان األقرأ  هقولون بأنَّ ي هم ،معروفٌ  صحايب   وهوصا ضربه بالعح -اً فقَ خَ 

الضرب على  ،خلفقا ،أسه  ر  على عني ،فقاً خ-اً قفَ ة خَ الدرَّ ب علوهعل يَ جَ دًا فَ رِ ر حَ مَ ل ع  فأقبَ -:(يبح  نا أُ )أقرأُ 
ماذا تفعل أنت  :هُأيب  قال ل-عصنأَ  د  مَ ى عَ ي علفإنِّ  :قال ؟ما تصنع رظننين اؤمِ م  ير الْ مِ ا أَ يَ  :القَ ف َ -:الرأس

هذا  علم أنَّ ا تَ أمَ -:هاً شتبست مُ لو  رمألاقوم هبذا أنا بقصد أ-د  أصنعمَ ي على عَ نِّ فإ :قال-:!؟تقتلن ريد أن  تُ 
 ةٌ ذلَّ مو للمتبوع  ةٌ نع فتنتص ذيالَّ هذا  أما تعلم أنْ -جتيب على أسئلتهمو اس لس للنَّ جتح  أن  -صنعتَ  الَّذي
ى عل اضحةو  حربٌ ي ه ،لٍ ا حعلى أي   ،ال ندري ؟!ن أخرجهامن أيو حلكمة ا جاء هبذهين من أ-للتابع

وقد  ،قعرض الواود على أملوجاهو هذا  !ايل بذلكبنُ ال  ،بقصٍد حسنٍ أو  ،ءٍ بقصٍد سي   ،حديث رسول الل
و  ل :يقول ،أحاديثباس نَّ ث الد  حني يُ  مرعُ  وت  وأبو هريرة كان يقول بعد مح  ،هرب غريح ضرب أبا هريرة وضح 

 .هاث وأحرقح يدحااأل جع الَّذير هو مح وعُ  ،ثيداألحا هبذه ثتُ دَّ ا حح مح ر لح مح نت ف زمان عُ كُ 

ي لِ مالقاسم ي   ألت  سَ  :القَ  ه  أنَّ  ،ءعن عبد اهلل ابن العَل-:لكربى البن سعدا ف الطبقات طبقات
ب من لهو طح -سانَّ ال دَ شَ ناب فَ ابن الخطَّ ر مَ ع   هدِ رت على عَ حاديث كث   األإنَّ  :لفقا ،ثيدأحاّي لَ عَ 
 .موسل   لل عليه وآلهاى  صل  نَّيب  فحرق أحاديث ال-فلمَّا أتوه بها أمر بتحريقها ،هاوه بِ أت  ي أن-ساالنَّ 

قل من خصائص العح  بارزة يصةظاهرة واضحة وخص  هي  ،ظاهرة حرب احلديث ،اهرةهذه الظَّ 
 وسالمهُ  الل   بينما أهل البيت صلواتُ  ،ناراجع  نا وملمائ  عند عُ أيضًا اضحة و  يصةهذه اخلص  و  .!!.الُعمحري

: يأمرنا يأمروننا، واملنهج القرآّنعليهم أجعني   :ن يقول لنارآالقُ  ،﴾ِإن َجاءك ْم فَاِسٌق بَِنَبأ  فَ َتبَ ي َّن وا﴿ بأن نتبني 
نا ت  مؤسَّسهذا املنطق ليس موجودًا ف و  ،منهادوا تأكَّ بل وها ال ترد  فاق سَّ واها الفُ لو رح حَّتَّ ث يد األحاأنَّ ب
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ديث أهل حب التشكيكُ  :هو ناوعلمائ   ناالواضح ف منهج مراجع  و  ،نامراجع   منهج   ليس موجودًا فو  ،ةيَّ نيالد  
 :بأن ه يل عنهما ق  يفًا للحاديث كلَّ أكثر تضع ما كان املرجعُ كلَّ ف ،همحديث   ف  يتسابقون ف تضعيهم و  ،البيت

  !!مٌ لح يـ  عح   مٌ ـعال  و  ،عظيمٌ و  ،قيهٌ فح و  ،قٌ دق  مُ و  ،قٌ ق  ُمُ 

ا اخلوئي السي د و  لبيت مل اأهل  ث  يدن أحادارًا مقف م  ضعَّ  هُ ألنَّ  ةُ الكبري  ةُ ت لُه هذه األمهي  لح ُجع  إّن 
اخلوئي رمحُة الل د السي  ًا هو دَّ ر و  يباً  وتكذتضعيفاً  البيت   أهل   حديثح  رح دمَّ  مٍ ـال  عح  أكثرُ ف ،بقوهن سح الَّذيفه ضع  يُ 

 اً اً شيعيَّ ماً فقيهعال   ال أعرفُ و  ،هلو  على طيعي  رجعاً ف التأريخ الش  مح  ال أعرفُ  ،طالعيسب ا  حب  نعم،  .!!.عليه
ثلما فعل مبالوضع  ام  ه واالهت  فيست والوالتكذيب والردَّ  بالتضعيف   تيلبر حديث أهل ال دمَّ راز األوَّ من الط  
  .!!.اخلوئيالسي د 

البعض  نَّ ل إي بئو خلالسي د اما اختلفوا عن  ،الطريقة س  فاألحياء هم على ن المذته  من تح  واملراجعُ 
دة ة موجو ئق علمي  هذه حقاو  ،وهنمدل  تق نالَّذيوهم املراجع  ،اخلوئيالسي د  هم زاد تضعيفاً أكثر من تضعيفمن

 .كة على ذلدلَّ قيم األيُ  عليه أن  هبا ذ  كي يرفضها أو الَّذيو  ،على أرض الواقع

 .!!.تاب اهللنا كسب  ح :ريالع مَ  قلِ يصة األولى من خصائص العَ حن اآلن تناولنا الخصِّ نَ  ،إذاً  

اهة فالسَّ  دِّ لى حتصل إتي الَّ ية طحالسَّ  ،طحيةالسَّ وهي  (،فهينا عن التكل  ن  ) :يصة الثانيةالخصِّ  
 .!!.نا الكرامنا ومراجعِ علمائِ  تبِ في ك   وهذا موجودٌ 

  .!!.يثإحراق الحدوإصدار األمر ب (، الحديثحرب  ) :الثة هييصة الثَّ الخصِّ  

  ؟..فماذا يصنعون !.؟.يفعلوا ذلك اآلن العلماء واملراجع ال يستطيعون أن  و 

  !احلديث تبُ عت كُ ي  فقد ضُ  ،احلديث بح تع كضي  من استطاع منهم أن يُ  -
  !احلديث فت كتبُ ر  احلديث فقد حُ  تبح ف كُ ر  يُ  ومن استطاع منهم أن   -
 وهبذه ،بيتأهل ال م هبا حديثُ طَّ يُ الَّيت علم الرجال  قذاراتُ هو يف املشهور دائمًا ولكن السَّ  -

 نا كتابُ حسبُ ) الُعمحري  هج إىل املن ذهب العلماءُ وح  ،تلح ز  وعُ  ةالتفسريي   مت األحاديثُ ط  لقذارات حُ ا
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نا أعلى نا وعلمائ  مراجع   تبُ وهكذا جاءت كُ  ،خيفة وآرائهم اخلرقاءبأهوائهم السَّ رون القرآن فس  يُ  (،الل
 .ئة واضٍح وصريح مئة ف املبشكلٍ  البيت   أهل   ملنهج   الفةً م مُ الل تعاىل مقاماهت  

 .الُعمحريقل كمل خصائص العح أعود كي أُ  إىل فاصل وبعد الفاصل   نذهبُ 

تلف خت قد ،اّنثَّ لزء الهو ا اذوه ،طبعة دار صادر (،ربيلطَّ ا تأريخ) :بني يدي   الَّذي بُ االكت
ر مح عُ  ا قالهلكم م سأقرأُ  ،بن ساعدةواحلديث عن سقيفة  ،للهجرة 11ذهبوا إىل تأريخ سنة الطبعات ولكن ا

يعن من -يرم أممير ومنك  ا أنَّ مِ  :ارا قالت األنصمَّ لَ - التفاصيل كثريةألنَّ  من كالمه   اب ف جانبٍ ابن اخلطَّ 
رضى العرب ال تَ  واهللِ  ،رني قَ ثنان فاِ  جتمع  ال يَ  ،يهاتهَ  :رمَ قال ع  فَ -:ملهاجرين أمرير  أمري ومن اااألنص

 ة  وَّ ب   انت الن  ها من كي أمرَ ولِّ ت   أن منعالعرب ال تَ  ولكنَّ -يقصد من قريش-يركمها من غَ روكم ونبي  ؤمِّ ي   أنْ 
من ذا  ،بينم   لطان اللس  اهرة والظَّ ة اجَّ رب الح  ى من العَ على من أبَ نا بذلك أمورهم منهم ولَ  وليَ فيهم وَ 

 ف  أو متجانِ -لط صاحب باإالَّ -باطلبِ دل   م  وعشيرته  إالَّ  أولياؤه   حن  ونَ  وإمارته  م َحمَّد لطان عنا س  نازِ ي  
تجانف هو مُ و  ،اطلبعليه وآله هو  اللى صلَّ  دٍ ُُمحمَّ ريشاً ف خالفة قُ  عُ ناز  يُ  الَّذي نيع-كةلَ هَ  في ط  متورِّ إلثم و 

 رب الح جَّة  ن العَ من أبى ى مَ ولَنا بذلك عل :قال-:عمر هكذا قال ؟ملاذا ،كةلح هح  ط فهو متور  و  ،إلث
 ؟نو هاشمم أم بهم أقرب هُ فأي  -تهوعشير  ياؤه  أول حن  نَ -هذا السلطان؟ما هو -بينم   ال الظَّاهرة والس لطان  

  .!!.الُعمحري  لعقل ا ات فاألولوي   رابُ طاضهذا هو 

 ،لا ال وجودح  دةُ العقيف .!!.نالمائ  عُ  ة  اضطراب األولويات ف منهجيَّ  :وهي اً دَّ ة واضحة ج  وهذه القضيَّ 
زماننا  إمامُ و  ،ساً ين مُخح صار الد  و  ،صالةً  ينُ ر الد  صاف ،عن احلج  و  ،يامعن الص  و  ،الةعن الصَّ كل ه احلديث  و 

هذا حَّتَّ و  ،اً وهنا فروعهم يسم   ،ساً مرجعًا وتقليدًا ومخُ  صار الدينُ  .!!.لهُ  ين ال ذكرح الد   أصلُ  الذي هو
هذا و  ،د عن أهل البيتر  فروع الد ين مل يح و هذا التقسيم أصول الدين  ،لبيتا د عن أهلر  مل يح  (الفروع)التقسيم 

هل البيت  أتقسيماتُ  ،واصبعلماؤنا من النَّ نا و هذا التقسيم جاء به مراجعُ  ،به   البيت   ألهل   التقسيم ال عالقةح 
ونات  وسائر األمور األخرى هي من شئ ،مين هو اإلماللد   واحدٌ  عندهم أصلٌ  البيت   أهلُ  ،شيء آخرهي 

ُل إىل موضوع ص  الة حينما أح الصَّ   كيف أنَّ وسيتبنيَّ  .!!.نات اإلمامةمن شئو هي  األمور األخرى كلُّ   ،اإلمامة
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 ،له ال أصلح  (فروع وأصول)وهذا التقسيم  ،ون اإلمامةشئ الة هي منالصَّ  الة سيتبني لكم كيف أنَّ معاّن الصَّ 
  !!الش يعيَّة الثَّقافة  اآلن ف الفروع هي الـُمقدَّمة  إال  أن   ،أصول وفروع :هذا ولكن مع تقسيمهم

  ؟على ذلك قد تقول ما الدليلُ 

 ؟لو صاأل ف تبواوكم ك ؟عو ر الف فب تح كح   من العلماء   كموانظروا  يَّة يعالش   ة  بتىل املكذهبوا إاأقول: 
م قضون حياهتح يدوهنم بل جت !دف العقائأي شيئًا ف األصول  ال يكتبون يعةأكثر مراجع الش  ستالحظون بأن  

  !ر سون ويكتبون ف الفروعدي

ذاك و  ،لفتوحافتح  ذيالَّ  لعامل  ا كذاو  ،قُ حق  مُ ـلا الفقيهوذلك  ،دُ جملد  ا املرجعُ ذلك نا جاءح سمع: تو 
 ات والطهاراتسا النجيها إالَّ فتذهب إىل كتبهم والل ما وحني  ،من قبل به أحدٌ  مل يأت   جاءنا بشيءٍ اآلخر 

العباس افتهمنا و اعة جيا ) العاميةب !البول  لنا ناسةح تُ ثب  واحد يأيت يبدأ من جديد يُ  وأي   ،يء آخروال يوجد شح 
 !(البول نس ل افتهمنا أنَّ ضاابو ف

ُد ماذا ،هذا جُمد ديُقاُل و  عجر ويأيت امل ل و من الب جديدةً  اً أنواع ف لنا! يعن يكتش؟ال أدري ُُيد 
 ؟اهب تىيأيت الَّ فات االكتشما هي ا !؟أنواع جديدة من الغائط !؟يأيت به الَّذييد جدما هو الت؟! ..مثالً 

ول حبسب لى األصروع عتقدمي الفو ،اتذلك هو اضطراب األولوي   وسببُ  ،هو نفس االجرتار ،هوالكالم هو 
 .!!.ريةالُعمح  وهذا جاءنا من املنهجية   ،التقسيم الشائع

رقم  الشريف:لبالغة  هنج انني فاملؤم احتجَّ عليها أمريُ الَّيت و  ،هافسُ رية نح مح ية العُ هذه هي املنهج
ا ن َّهَ أَ بَ  جَّتْ تَ حْ اِ  :واال  قَ  ؟يشرَ ت ق   الَ ا قَ اذَ مَ فَ  :مََل السَّ  يهِ لَ عَ  الَ قَ  مَّ ث  -:موطن احلاجةإىل  بُ ذهح أ ،67احلديث 

هذا هو و -رةمَ وا الثَّ اع  ضَ أَ و  ةرَ جَ الشَّ وا بِ ج  تَ حْ اِ  :مََل السَّ  يهِ لَ عَ  الَ قَ ف َ -رمح قاله عُ  الَّذيالكالم -ولس  الرَّ  ة  رَ جَ شَ 
لثمرة ويذهب ع اضي  يُ  لَّذياف !مرةلثَّ منها ا رادُ أصل الشجرة يُ  !هابعين   ةُ فاههي السَّ وهذه  !اتي  األولو  ابُ ر اضط
ك يتمسَّ  الَّذياك كذ  ،اقةاحلم نيُ وعح  ة  فاهالسَّ  نيُ عح هو هذا  !اً هأليس هذا سفيك باألغصان واألوراق يتمسَّ 

قسيم  حبسب تح ال ،لشائعا لتقسيماحبسب  أصولٌ هو ين الد  ف .!!.أمحقٌ  هو سفيهٌ فين فروعًا بالفروع وُيعل الد  
 .آخر شيءٌ هو تقسيم أهل البيت ف ،أهل البيت
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 ونحن  ) :رمح قاله عُ  لَّذياهذا الكالم -للرَّس و ة  اِاْحَتجَّْت بَأَن ََّها َشَجرَ  :قَال وا ؟َفَماَذا قَاَلت ق  َريش
 .تعح يـ  ضُ قد مرة الثَّ -ةوا الثََّمر َأَضاع  َجَرة و بِالشَّ ِاْحَتج وا -:قال ؟املؤمنني أمريفماذا قال  (،وعشيرته   أولياؤه  

ينيَّة ة  ؤسَّسملحة ااس مرة هي هي موجودة فجرة وإضاعة الثَّ االحتجاج بالشَّ وهي  ،يةالقض هذه   ،الد 
 وفقاً  طتنب  تُ سا الَّيتبالفروع  كالتمسُّ و  !ةعضيَّ نا مُ زمان   إمامُ اليت هي  مرةُ الثَّ  .!!.الثَّقافة الش يعيَّةف ساحة و 
 ،رآنتفسري القُ  فلبيت اهل أ أحاديثُ  ،ةيمرة احلقيقوالثَّ  !أهل البيت هبا من أعداء   يءح اعد وأصول ج  و قل

ه ب يلقونو  ،ماؤناعل فهُ ضع  يهذا كله  ،همف أسرار   ،ممقاماهت  ف البيت أهل  حاديثُ أ ،أهل البيت زياراتُ 
ون يؤك دهم  ،هم  مور األتلك األ إىلالناس ال يلفتون أنظار و  ،شيئًا سطحياً  دئاشيئًا من العق تونيثب ،جانباً 

وا م  اهت ،ةالقضيَّ  كذا صارتوه ،واصبت من النَّ ذح خ  أُ  ت أيضًا وفقًا لقواعدطح هذه الفروع استُنب  و  ،على فروع
 .!!.جرة وأضاعوا الثمرةبالشَّ 

  .؟!.الع َمريإذاً اآلن صارت واضحة لدينا خصائص العقل  

  !اهلل حسبنا كتاب   -
  !فهينا عن التكل  ن   -
  !الحديث رق  حَ  -
  !رسول اهلل ون حديثَ و ير  همعلى رؤسهم ألنَّ  حابةِ وضرب الصَّ  -

عيٍب ف  وما من !نه إخباريعيقال  !غايلمُ  عنه يقالُ  البيت   أهل   يروي حديثح  الَّذيهذا ف زماننا 
 ،فنحر قال عنه مُ يُ  ،غايلعنه مُ  قاليُ  ،قال عنه إخباري  يُ  ،ُسبَّةً  اإلخباري  عنوان وا لعولكن هم جاإلخباري 

ستطيعون يكانوا   لو ،يصبالع ناسح و رؤ  وابتطيعون أن يضر  يسُهم ال !!دمَّ وآل ُُمح  ُُمحمَّدٍ  حبديث ثُ د  ه يُ ألنَّ 
 ولكن  هؤالء ،بالعصي   ؤوسح ر كان يقدر فضرب الر ُعمح  ،لكنَّهم ال يستطيعون ذلك ،نا بالعصيلضربوا رؤوسح 

  .هكذا يفعلونو ك مسعت   ك بتشويه  ون رأسح بيضر 

  .!!.القرآن ف تفسري   البيت   أهل   رفضوا حديثح  :نا كتاب اهللحسب   -
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مثال أ ،براعإ ،حنو ،غةلُ  ،لفنيخاامل مبناهج   القتداء  ا وإىل طحية  السَّ  ذهبوا إىل :فهينا عن التكل  ن   -
 أهل   حديثح  وتركوا زعبالتخلا من هذهوا كتب التفسري فمل ت ما أنزل الل هبا من سلطاناقراء ،هذه

 ،الل بنا كتاحسبُ  ،لكد من ذتتأكَّ حَّتَّ وأنت راجعها بنفسك  دونك كتب تفسري املراجعو  ،البيت
  .!!.فاهةطحية والسَّ وتلك هي السَّ  ،فينا عن التكلُّ هنُ 

ف يتضعبأحرقوها ف ، بالناراحلديث   قوا كتبح ر ي طيعون أنتسال ي :حرب رواة حديث أهل البيت -
تطيعون ن ال يساآلو  ،لكذ كان يستطيعألن ه   ث بيدهيدعمر أحرق األحا ،النتيجة واحدةو  ،سانيداأل
ورأس ا رأسي و ب يضر طيعون أن  تسال ي ،ة األسانيدقضيَّ ب ايرقوهنبالنار فهم ديث احل رقوا كتبح  يأن  

 !!ي هيهوالقضي ة  ،والتسقيط معة  ويه السُّ فيضربون رؤوسنا بتش ،عصيأمثايل بال
 .!! .ةيَّ هي القض ةُ القضيَّ و  ،رةِاْحَتج وا بِالشََّجَرة وَأَضاع وا الثَّمَ  :اتيو طراب  األولضا -

بب ولذا السَّ !! ..ةيَّ عشي  لبة اخهي هي خصائص عقل النُّ الُعمحري  العقل   خصائص تالحظون أنَّ 
 .ببلسَّ ا لذا البيت   أهل   وضاعت عقائدُ  ،جعة  الرَّ  ضاعت عقيدةُ 

 .؟! .ياقةاللِّ  عدم   

ة ذاجة وعن سطحي  عن سح  وادثح فيها ح فصَّلة ذكرتُ ت علينا ف حلقة مُ ة مرَّ القضيَّ  وأعتقد أنَّ هذه  
 (،بن سعداللطبقات الكربى ا) :تابكهذا   ،عنها ثتُ حتدَّ الَّيت ماذج والنَّ األمثلة  ،نالمائ  نا وعُ ة  مراجع  قاوعدم لي

 فهارسها رياض عبد عدَّ أ ،الديمي 1996عة الطبعة األوىل هذه الطب ،لبنان ،بريوت ،العريب اثالرت  ار إحياءد
 ن يمسح  ر كامَ ع   أنَّ  ،ن عاصم ابن عبيد اهلل ابن عاصمعَ  :بسندهِ -170ف صفحة  ،الل عبد الادي

 أنَّ -!نعليهبميسح  ؟ذا ميسحمر مباعُ لكن باملناديل و  اس تسحالنَّ  ،أ أو إذا أكل شيئاً يعن مثاًل إذا توضَّ -بنعليه
سوى  ،عليقتاج إىل تي كالمالأن   تقد أعوال-همعال  ر نِ مَ مناديل آل ع   إنَّ  :بنعليه ويقول ان يمسح  ر كَ مَ ع  

ا هذه احلاالت  أنَّ   .ث عن عدم اللياقةتتحدَّ إّن 

 مَّ ث   ،حمز واللّ بالخطاب فيأكل الخ  مر ابن يت  عند ع  ما تعشَّ ربَّ  :ائب ابن يزيد قالعن السَّ 
ة على مرَّ و  ،ميسح على نعاله   ةً يعن مرَّ -دمهِ ه على قَ دَ يَ  يمسح   مَّ ث  -سح على رجله  مي-دمهِ ه على قَ يدَ  مسح  يَ 



 

 1نى للتشيع من دونها جالرجعة عقيدة ال مع (73الحلقة )   ب الناطق / للشيخ الِغّزي     االكت :3الجزء  –الكتاب والعترة ملّف 
 

16 
 

بار  ألربعة الك  ا عن أحد املراجع لكم حادثةً  كرتُ ذح  ،رونإذا تتذك  -رمَ ع   ر وآلِ مَ ع   نديل  مِ  ذال هَ و قيَ  مَّ ث  -ه  رجل
 ابع  ده  بني أصيح  ابعح ضع أصوهو يستقبل وزيراً من الوزراء وقد وح  رٌ وح صُ  ت لهُ رح ش  نُ  (باتاكت)ه على موقع أنَّ  كيف

فوضع  ،مل تكن نظيفةو  اً دَّ وسخة ج  تبدو كانت الصورة  ومن خالل  ،ون جواربمن دُ  هُ جالكانت ر  جله  و ر  
 ،هُ يتح ل حل  ل  وخيُ  هُ بعد ذلك سُيخرج أصابعح قطعًا  :ينهاوأنا قلت ف ح   ،أصابع قدمه ،رجله   بع  ده  بني أصاأصابع يح 

بالدُّعاء وميسح وجهُه ابتداًء  فريفع يديه   عاءطلبون منه الدُّ بعد ذلك يح  ُثَّ  ،هُ ل حليتح ل  خيُ  ،يء الطبيعي هكذاالشَّ 
وال أدري  ،كون هبالوهنا ويتربَّ فيقب   هُ خيرج الوزير والوفد الَّذين معه سيأخذون يدح  حينما ُثَّ  ،إىل حليته  من جبهته  

 وال ،كون هبايترب  و لوهنا قطعًا الالسون جيعًا سيقب   ؟ماذا سيصنُع هباأم  شرب هبايأم  بعد ذلك هل يأكل هبا
اب فيأكل الخبز ابن الخطَّ  رمَ  عند ع  يت  ما تعشَّ ربَّ -:ة تفرق كثريًا عن هذا املعىنهذه القضيَّ  أعتقد أنَّ 
 .رمَ ع   ر وآلِ مَ يقول هذا منديل ع   مَّ مه ث  على قدَ  ده  يَ  يمسح   مَّ واللحم ث  

رغ ا فَ اب فلمَّ لخطَّ ار ابن مَ د ع  لجارود عنا أكل :الابت قَ ن ثَ عَ -قي النديللمتَّ  (،المَّ لعُ ا كنز)ف 
َعن  -:عشائريوخ الشمن  ،ت االجتماعية من شيوخ العربايا كان شخصية من الشخصذوه-يا جارية :قال

 ينيع ،ارلدستَ اي لمِّ هَ  اريةجيا  :أكل الجارود عند ع َمر ابن الخطَّاب فلمَّا َفرغ قال :قَالثَابت 
وضيف  ةهذا شيخ عشري -مرفقال ع   ،يده يمسح   ،المنديل ينعي ،ي الدستارلمِّ ه-كلمة فارسية-المنديل

 الا ترتك إمَّ -رأو ذ-دبرتحة الهي ف ،ستاأل-كستِ دك بأح يَ مسَ اِ  :رمَ قال ع  فَ -:ر وطلب املنديلمح عند عُ 
 ،ا قلتة كمقياالل   من عد عم  نُ ذه احلوادث تـح هو  ،نا مناديلديعن ال توجد عن ،كستبأ يدك تسح أو أمسح

زادة ستمن يريد اال  و ملوضوع ذا اهعن  ثتُ ة وقد حتدَّ ينيَّ تنا الد  مؤسَّسواضح ف  لظاهرة موجودة بشكلٍ ا وهذه
 .مةد  قفلريجع إىل احللقات املت

نن السُّ  ،شروالنَّ  ق احلديثة للطباعة  و ر الناشر الفا ،لالزء األوَّ  ،للبيهقي (نن الكربىالسُّ )كتاب هذا  و 
سار ابن يَ -اخلادم-مرعن مولى ع   ،عن أبي إسحاق-111صفحة  ،زء األولالوهذا  ،الكربى للبيهقي

-للتنظف من البول أو الغائطهو االستنجاء -ال ناولني شيئًا أستنجي بهمر إذا بال قَ كان ع    :قال ،نمير
ه ل  األرض ولم يكن يغسِ  أو يمسّ -ميسح باحلائط-ح بهِ و يأتي حائطًا يتمسَّ ود والحجر أالع   ناوله  فأ   :قال

  .إىل آخر الكالم-ما روي في هذا الباب وهذا أصحّ 
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د والحجر و لع  اأناوله ف :قال ،ي بهجنناولني شيئًا است :بال قال إذا-:ابابن اخلطَّ ا حال ُعمحر ذفه
قذارة  من ر  للتطهُّ  ل املاءتعمسي يعن مل يكن-ألرض ولم يكن يغسله اح به أو يمسّ تمسَّ ي حائطاً  يتأو يأ

ث عن عمر تتحدَّ  فة  ة اخلليف سري   وأمثالا كثريٌ هذه  و  ،هُه ورجلُ نعالُ هو ومنديله كما رأيتم  ،وناسة البول
 .!!.الُعمحريصائص العقل يصٍة أخرى من خح ص  خ  

ة سمؤسَّ لطبعة ا ههذ ،ورية الدينبالبن قتي ،خللفاءا بتأريخأيضاً  ىيسمَّ و  (والسياسة اإلمامةُ ) باهذا كت
  طالب يّي ابن أبعل كيف كانت بيعة  -22فحة ص ،لبنان ،بريوت ،ميالدي 2006 .للمطبوعات األعلمي

 شيءٍ  قرأ كلَّ يد أن أر ا ال أُ هنا وأن ،اعليه الل واحلديث عن الجوم على بيت فاطمة صلواتُ -م اهلل وجههكرَّ 
 ا قدنَّ ى فاطمة فإق بنا إللطان :عمر ألبي بكر رضي اهلل عنهما فقال-:23 صفحة ولكن جاء ف

 ،ا عليهاماه فأدخلهمًا فكلَّ عليَّ  فأتيا ،مافلم تأذن له   ،ستأذنا على فاطمةاف ،فانطلقا جميعاً  ،ناهاغضبأ
ة مإذا كانت فاط-َلمسَّ ليهما الع فلم تردّ  ،اما عليهسلَّ ف ،إلى الحائطلت وجهها حوَّ عندها ا قعدا فلمَّ 

ما فسلَّ -: حالي  أعلى  ،بلم واجالم على املسالسَّ  ردُّ و  ؟ال الم أمعليهما السَّ  ترد  فهل بإسالمهما  تعتقدُ 
 ،يرفضونهُ  حيح همص ،نورية الديبالبن قتي (ةياسوالس   ةاإلمام) :الش يعةالكتاب ما هو من كتب  وهذا-اعليه
ما لَّ سف ،لى الحائطإها جهَ و لت حوَّ  افلمَّا َقعدا عنَده-:وا أم أبواهم شاءُ ب  تُ من كُ هو هذا  ولكن ،مهبراحت  
ن ة مِ مَ اطِ فَ ضا رِ  : يقولسول اهللر سمعا تَ  مكما اهلل ألشدت  نَ -:قالت إىل أن  -َلمعليهما السَّ  ردّ فلم تَ  ،عليها

رضاني فاطمة فقد أ من أرضىي و نفاطمة ابنتي فقد أحبَّ  ن أحبَّ مَ ف ،يطِ خَ سَ ة من مَ اطِ فَ  ط  خَ ضاي وسَ رِ 
 ه  تَ كئهلل ومَلا شهد  أ   يفإنِّ  :قالت ،معناه من رسول اهللعم سَ نَ  :قاال ،أسخطنيط فاطمة فقد سخَ ومن أَ 

تعالى  ائٌذ باهللِ ا عَ أن :ال أبو بكرفق ،ليهإما ك  ألشكونَّ  بيَّ النَّ  قيت  ن لَ ئِ ماني ولَ كما اسخطتماني وما أرضيت  أنَّ 
 واهللِ  :ولتزهق وهي تق أن فسه  ن تداكَ ى  ب أبو بكر  يبكي حتَّ انتحَ  مَّ ث   ،يا فاطمة كِ طخَ طِه وسَ خَ ن سَ مِ 
 .يهاأصلّ  صَلة   لِّ اهلل عليك في ك   دعونَّ ال

  .!!.من فاطمة يئالسَّ  الموقف   
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ح ثرياً ثريًا ككح   لُ سأفص   ،فاطمة المة  فيها إىل ظُ  ضُ رَّ علقات أتوستأتينا حح  ح  مج الب الربناسح  حب  ب سح حب 
ديث عن حلابعد أن أكمل  ،دمةالقا ف احللقات كثريًا حبسب الربنامج ف هذا املوضوع  لُ ص  سأف ،هات  المح ظُ 
 ةيعش  بار مراجع الك    ،يعة  الش  ع مراج وسرتون كيف أنَّ  ،فاطمة اطمة وعن ظالمة  عن فح  سأنتقل للحديث   جعةالرَّ 
 .!!.ظلموا فاطمةقد  ،الش يعةلماء وعُ 

  اب اهلل(..!!ب نا كتل ه: )َحسَقو  ،الع َمريقل زت العَ ميَّ الَّتي زات هي الخصائص والميِّ هي هذه  

 منهج ،ته  سن نيَّ عن حُ و أ ،ته  وء نيَّ س ظر عنالنَّ  بغضَّ ف ،ة أبداً سوء النيَّ اعتبار فيها  خذتُ أ ما نمع أنَّ  
 ،نرآالقُ   حقيقةح يعن ،نرآالقُ  ن تأويلح يعلمو  نالَّذي نَّ بأ رآن بني  القُ  ألنَّ  !اللإىل الضَّ  سيقودُ حسبُنا ك تاُب الل 

ال يستطيع  هُ ني ألنَّ اسخلرَّ وبني ا رآنقُ ل بني الصح ذا املنهج فح هبر ابن اخلطاب مح وعُ  ،اسخون ف العلمالل والرَّ هم 
بيعة  املسلمني ف ىلعهد علاأخذ  يبُ والنَّ  ،ني ف العلماسخلرَّ ا تواصل معي يستطيع أنوال  ،للا تواصل معي أن

 ،(للا تابُ نا ك  سبُ حح )يصة خلص  فهذه ا !وهم يعلمون ذلك ، عن علي  ن إالَّ رآال يأخذوا تفسري القُ  ير أنالغد
ض  النَّظر أنَُّه بغو  ،جهله   دم  ع أو ه  جهل ظر عنالنَّ  بغض  و  ،هتو عن عدم سوء نيَّ ر أمح ة عُ وء نيَّ س ظر عنالنَّ  بغض  

 (للا نا كتابُ حسبُ ) :ةهجي  من ،ةهذه املنهجي   ،ذلك ظر عن كل  النَّ  بغض   ،هانسح الغدير أو لـم يح  نسي بيعةح 
  .!!.نالماؤ عنا و مراجعُ فيه وهذا ما وقع  ،الضالل إىل تقودُ  ةٌ منهجي  

هم ابتنت اسريُ تفو  ،دةموجو  همعلى أرض الواقع تفاسريُ و ي لمع العقون باأللسنة ال ولكن ف الواقولسي
ئماً اا دوهنديرد   يتلَّ الطريقة ا ذههبونا وجاءُ  ،(كتاب الل  انحسبُ )على منهج  ،لى هذا املنهج األغلب عف األعم  

أمَّا أن   ،يتالب أهل   واعد  ق ضمنح  آن لكنر ر بالقُ سَّ يف رآنُ القُ صحيح،  ،همفقًا لذوق  ن و  رآن بالقرآروا القُ يفس   نأ
ثوا بالكتاب بح ا عح من خالل ،ةٌ ي  شيطان عوبةٌ أل قهم فهذهو ذرآن وفقًا لذوق  املخالفني أو وفقًا لرآن بالقُ يُفس روا القُ 

ستجدون كالمي ف ،ظر فيهالنَّ قوا اق  ودنا جع  انا ومر سري علمائ  اودونكم تف !ُُمحمَّدوآل  ُُمحمَّدٍ وعبثوا بدين   ،الكرمي
 .تلك التفاسري اً ف كل  جليَّ  ناً بيَّ صحيحاً واضحاً 

 .!!(.فلتكل  ا هينا عنن  ) :انيةلثَّ ا قطةالن   
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عرف ف اهر الىل الظَّ للجوء إا ،غويرف اللُّ اللجوء إىل العُ  ،اللجوء إىل اللغة ،قةغر  مُ ـطحية اللسَّ ا هذه
  قة ف ظاهره  ألناا هذه ،ميقعح  طنهُ يق وباأن ظاهرهُ  ،بواطن لهُ و  ،هراو ظ رآن لهُ القُ  :مَّة يقولونئ  بينما األ ،همالفح 

 ،املعاريضب طةذه أناقة مرتبه ،رفالعُ  رو أو على الظه غة  ية على اللُّ نليست األناقة املبت ،كما يقول أمري املؤمنني
 ،قواعدهُ  ق لهُ ن العمياطبح ال ،عليهم أجعني وسالمهُ  الل   بلحن قولم حبديثهم صلواتُ  ،مهممبعاريض كال

 .للا علماؤنا كتابح و نا اجعُ ه مر ر بفسَّ  الَّذيصيب اوق النَّ بعيداً عن الذَّ  ،قواعدهُ  والظَّاهر األنيق لهُ 

 ن ينقلونيذلَّ ان ثيدِّ لى المحوع ،البيتأهل  عواء على حديثِ الشَّ  بر هي الح :ثةلايصة الثَّ الخصِّ  
  .!!.تأهل البي حديثَ 

 !لتشويهقيط  واوالتس بالتفسيق   سناو ن على رؤ م يضربو هُ و  !كان يضرب على رؤوسهم بالعص ير  مح عُ 
 !جالا األحاديث بقذارات علم الر  و قهم أحر  !ارنَّ البُعمحر أحرق األحاديث 

 .؟!.اتاألولويّ  راب  طاض :ابعةيصة الرَّ الخصِّ  

 :مياهتح قم األول فلرَّ اجعلوا  يعةُ الش   ،يعي  لش  ا اقعوهذا هو الو  ،مرةضاعوا الثَّ وأ جرةوا بالشَّ احتجَّ 
لكن حني  ،كار التشكيثح يُـ  مَّة  ئ  األ عن كرامات ثُ حني نتحدَّ و  ،ركوا اإلمام املعصومتس و واخلمُ  ديلقالتَّ و  املرجع
 كون ف حديث  شك  ين لَّذياتهم صَّ ن وخاقبلو يح الش يعة ة عامَّ  ،الميع يقبلونفلماء مات العُ راكثون عن  يتحدَّ 
 ،ندصدر أو عن السَّ عن امل حدٌ أ لُعلماء ال يسألُ ل ماتٍ اث عن كر نتحدَّ  اآلن حني ، أيضًا يقبلونالبيت   أهل  

م ما يكون احلديث عن آل  ُُمحمَّد لكن حين   .!.ندألون عن احلديث وعن السَّ يسفإهن 

 اً عضبم تح هم شح بعضُ  حابةح الصَّ  إنَّ  :لو فنق ،ني ننتقدهم ويرفض املخالفونح   ،ابةحصَّ ث عن الحنُن نتحدَّ 
  ؟همن ننتقدح ن أو لباذا ال تقفلم ،اً ف ر بعضهم كوبعض ،اً بعض سبَّ  وبعضُهم ،اً ضع بلح قتح  همضُ عوب

كفَّر بعضهم و  ،البعض همبعض سفكوا دماءح و  ،هم بعضاً ل بعضُ لماء قتح العُ  :يءنفس الشَّ  تفعلُ  ةُ يعالش  و 
 واحلوادث موجودة ف التأريخ، ،مما بينحهفعلوا ما فعلوا فيو  ،لحعحنح بعضهم بعضاً و  ،فسَّق بعضهم بعضاً و  ،بعضاً 

بعضهم  سبُّ لماذا هم يح ف .!!.هذا سب  للعلماء ،ال ُيوز :قاليُ  ،صحيحٍ  حني ننتقدهم ومبنطٍق علمي  و 
ر كف  يُ  بعضهم بعضًا وأن سبَّ يح  لم أن   ملاذا يل   ،اً علمي   اً حنن انتقدناهم انتقاد ،لماءبنا العُ بح ن ما سح حن ؟بعضاً 
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سيطر تُ الَّيت   املنهجية  اً فدَّ ات واضح ج  اضطراب األولوي   ،ةة هي هذه القضيَّ أليس هذه القضيَّ  !؟بعضاً بعضهم 
 تاوي  هناك اضطراب واضح ف األول ،الش يعيَّةفة اقاحة الثَّ تشيع ف سالَّيت  ة  جيَّ وف املنه ،ةيَّ ينالد   ة  ؤسَّسعلى امل

 .!!. جلي  جداً بشكلٍ و 

 .!!.فياقة والتخل  عدم اللِّ  :الع َمريص  العقل ئهذه هي خصا 

وأمثال  ن البولمر ف يتطه  وكي ،وأمثال ذلكر مح ر وآل عُ مح عُ ت عن منديل ثحتدَّ الَّيت مثل احلوادث 
  .!!.صره  تناسب مع عح تح الَّيت مور هذه األ

ينيَّة زنا رمو ًا ف دَّ ف واضح ج  ذاجة وختلُّ ناك سح أيضًا هُ   ،موال  ف أحو م فاهت  ر  تص ف ،ناراجع  وف مالد 
قضية  ،ًا منهابعض مجُ لربنااوقد عرض  ،اآلن ال جمال اآلن لنشرهاو األشياء موجودة على الفيديو  وبعض هذه  
 ة وفيَّ ر مح العُ  ملنهجية  ضح ف اا واهذ ،ة والتصرُّفات غري املناسبةف وعدم اللياقية والتخلُّ حطوالسَّ السَّذاجة 

 .!!.ريمح عُ لا لتكوين وتركيب العحق

 .؟!.اهرةلطَّ ا ديقةِ من الصَّ  الموقف السَّيئ 

والتقصري اطمة فمع  دب  األ تُ إساءا ،مراجعنا عند كبار  و نا هذا املوقف موجود عند كبار  علمائ  أيضًا 
  .!!.هاا عن مقام  ها وإنزال  ق  ف حح 

هذه  س  تنهلون من نف نتموأ ،ةيعيَّ الش  الثَّقافة وجود ف ساحة هو هو مح الُعمحري العقل  الحظون أنَّ أال تُ 
ينيَّةة ؤسَّسهذه املواصفات أليست موجودًة ف عقل امل ،املنابر الَّيت  وهي  !؟الش يعيَّة خبة  نُّ لقل اعف و ! ؟الد 

  .يعي  الش   قل المعي  نت العح كوَّ 

ة طنابه ف ساحأ بُ ضر  يح  ذيالُعمحري الَّ ا من العقل نمَّت ما ختلصَّ  ،يعيف العقل الش  هي شكلتنا مُ 
ينيَّةة ؤسَّسامل هرائي ف لزَّ اأوجدنا العقل و لُعمحري ان العقل نا مصما ختلَّ  مَّت ،ةيَّ يعالش  الثَّقافة وف ساحة  ،الد 
  ..؟يدماذا نر حنن  نا نرجع إىل منهج الكتاب والعرتة.فإن   ،الُعمحريقل قابل العح مُ 

 .؟!.هرائيبني العقل الزَّ نَ  نريد أنْ  
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قل العح  يمنة  هب   إالَّ يعيَّة الش   ة  لثَّقافا احةُ لن تستقيم سح و  ،هرائيالزَّ  وهناك العقلُ الُعمحري  ناك العقلُ هُ فـح 
 تاموعة من احللقجم ،ئي  هراصائص العقل الزَّ لكم جانبًا من خح  هذه احللقات املتبقية ستعرضُ و  ،هرائيالزَّ 

ا ال أحاديثح رمبَّ ب ن فاطمةع مكثُ أحد   ،كم عن فاطمةثُ سأحد   تاجمموعة من احللقو  ،عةجرَّ ال فيها عن ثُ أحتدَّ 
  !ةفاطم ة  المظُ عن  سأحد ثكم !سأحد ثكم عن فاطمة !من أحٍد آخر ا ولن تسمعوا هباعتم هبمسح 

 !!..ولكمقُ من عُ  لُعمحرياالعقل  راتكنسوا مؤث  لن تستطيعوا أن تح فإن كم فاطمة  ظالمةح سوا ما مل تتلمَّ 
خرتاق عة من هذا اال  م املناء يعطيكهذا الدواو  ،اجة إىل دواءحبو  ،معق  مُ  حباجة إىلو  ،حباجة إىل ُمضاد  م أنتُ ف

ن ص مح خ  شنُ  ها وأن  متح عرف ظالنح  ن  أ .؟!.هاالمت  ظُ  يبدأ من معرفة  هو فاطمة و  ف والء   هوهذا الدواء  ،الُعمحري
ن الَّذيون هم هرائيُّ الزَّ  ،ونهرائيُّ نا زح نا أنَّ سنفُ على أ طلقُ اذا نُ مح  ل  وإالَّ  ،ادهمدح كون ف ع  ي ال نح كح   ،هامح لح ظح الذي 

 الَّذيهو  الُعمحري لعقلُ اسيبقى  وإالَّ  ة،كونوا خارج هذه الدائر ها كي يح لمح ن ظح ن مح و ففاطمة ويعر  يعرفون ظالمةح 
 .كمول  بعقُ  مُ يتحكَّ 

 .إىل فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل نذهبُ 

نا ئ  لماجعة  عند عُ  الرَّ بحث إىلل السيتحوَّ مة بعد هذه املقد   ،واضحًا لديكم ع باتح ملوضو اأعتقد أنَّ 
سحوف لن  آلن ارعُت فيه ذا شح ن إنَّ أل ،اء الل تعاىلشح  ٍد إن  لقة  يوم غح وهذا املوضوع سأتناولُه ف حح  ،ناومراجع  
حًة جليًَّة واض ورةُ الصُّ  كوني تح كلت  اطح  وإن   دةفاصيله  ف حلقٍة واحح تح  أجعح املوضوع بكل   ن  وأحاول أ ،يكتمل

 .حللقة ف هذا اليوما ف هذه نتهُ بيَّ  الَّذيلذا أكتفي ب ،كملح  بة  سبالن  

 ..رمَ القَ  ةِ ايَ عَ ي رِ م فِ ك  رك  تْ أَ وَ 

ى لَ نا عَ يعِ ابِ تَ م  ا وَ ينَ دِ اهِ شَ م   جوهِ و  ا وَ نَ وهِ ج  و  ن عَ  بَ رْ ف الكَ شِ كْ ين اِ يَك الح سَ خِ ِه أَ جْ ن وَ ِب عَ رْ الكَ  فَ اشِ ا كَ يَ 
 ..ينسَ الح   يكَ خِ أَ  قِّ حَ رنت بِ تَ ن ْ اإل

 الكتابُ  ،ربنامجهو ال الربنامجُ و  ،ةيَّ فضائال رُ مح القح  ،فس الشَّاشةدًا إن  شاء الل تعاىل على نح غح  دنا يتجدَّدُ موع  
 ..اطقالنَّ 
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 ..اِن اهللمَ ي أَ فِ . .اً يعَ مِ اء جَ عَ م الد  ك  ل  أَ سْ أَ 
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