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الزال الحديث يتواصل تحت العنوان الّذي مّر ذكره يف الحلقت� املاضيت� (جولة استكشافيّة يف ساحة الثّقافة الّشيعيّة) وقلت  ✤

بأّن هذه الجولة تشتمل عىل وقفات، ويف هذه الحلقة سيكون الحديث يف الوقفة الرّابعة، وسيكون الحديث فيها منّوعاً، وسأنقل 
 ):ضحالة الواقع الفكري والعقائديه املؤّسسة الّدينيّة يف ساحة الثّقافة الّشيعيّة، والّذي �كن أن أعّرب عنه بـ(لكم آثاراً مّ� تنرش 

ألمر عليه الّسالم. ا صاحب هو) املفيد( الّلقب بهذا املفيد الّشيخ لّقب الّذي أنّ  الّشيعية األذهان يف شائع أمرٌ : األوىل الّصورة ■

آشوب املازندرا�، يقول يف ترجمة الّشيخ املفيد: (باب امليم: ولقبّه  بن شهراوهذه الكالم جاءنا من كتاب (معامل العل�ء) للمحّدث 

ّن % ؛ أل 100الّشيخ املفيد صاحب الزّمان صلوات الله عليه ، وقد ذكرت سبب ذلك يف مناقب آل أيب طالب) وهذه املعلومة خاطئة 

 الرّسائل الّتي وردت عن إمام زماننا للّشيخ املفيد ولقبّه فيها اإلمام باملفيد، وردت عليه يف آخر عمره، والّشيخ املفيد كان يُلّقب
 باملفيد منذ أيّام شبابه.

كان معروفاً ب� عل�ء الّذي لّقب الّشيخ املفيد بهذا الّلقب هو أحد عل�ء املخالف�، وهو عّيل بن عيىس الرّما�، وهذا الّلقب  ✤

املخالف�. فهناك من عل�ء املخالف� أيضاً من لُّقب بهذا الّلقب (راجع ما كتبه امل�زا محمد باقر املوسوي الخوانساري يف كتابه 

 ] يف ترجمة الّشيخ املفيد)6[روضات الجنّات يف أحوال العل�ء والّسادات: ج

لقب الشيخ املفيد بهذا اللقب هو افرتاء عىل اإلمام الحّجة ولو كان من دون قصد. هكذا هذه القضيّة أّن اإلمام الحّجة هو الذي  ✤

تنترش مفردات الثقافة الشيعية، والكث� من املعلومات هي من هذا القبيل، وإّ�ا أوردت هذه القضية ألنّها شائعة جّداً، وهي تكشف 

 ب.عن ضحالة الواقع الفكري الّشيعي النّاشئ من الجهل املركّ

 املراجع أحد زار دينيّة مؤّسسة من وفداً  أنّ  وهي الّشيعي، والثّقايف الفكري الواقع ضحالة عن تكشف أيضاً  هذه أيّامنا يف حادثة ■

يعرف  مل البداية يف املرجع.. الّصايف تفس� كتاب يف رأيه ويطلب علميّة قضيّة يف ليستش�ه األرشف؛ النّجف يف األحياء الكبار األربعة
 تفس� الّصايف، وح� سألهم عنه، وقالوا أنّه للفيض الكاشا�، قال لهم: اتركوه .. هذا تفس� فلسفي..!!

تفس� الّصايف هو تفس� باملأثور، أي باآلثار الواردة عن النّبي وأهل البيت عليهم الّسالم، وال عالقة له بالفلسفة ال من قريب وال  ✤

] وأّن سبب تسميته لهذا التّفس� بـ"تفس� الّصايف" هو 1ه الفيض الكاشا� يف مقدمة [تفس� الّصايف :جمن بعيد، (وقفة عند ما كتب

 أنّه سعى لتصفية هذا التّفس� من الفكر املخالف ألهل البيت)

اإلمام الحّجة هو الّسيد مقتدى الّصدر، وأنّه : اعتقاد الكث� من الّصدري� (أتباع التّيار الّصدري) أّن الواقع من أيضاً : الثانية الّصورة ■

!! وحتّى عندما يُشكلون عليهم بأّن الّسيد مقتدى له هفوات وعرثات يف -أي أنّه غيّب نفسه بتغييب عنوانه -غائب بغيبة العنوان

لّسيد مقتدى الّصدر يّدعي أنّه الكالم والتّرصفات وهي واضحة، يقولون: هو يفتعل ذلك افتعاالً ألجل تضييع أمره. وأنا ال أقول أّن ا
اإلمام الحّجة، فالّرجل يرفض ذلك، وقد كّذب هؤالء وردّ عليهم أكرث من مرّة. وهذه صورة أخرى من صور ضحالة الواقع الفكري 

 والعقائدي الّشيعي، والّسبب: هو أّن الّشيعة ثُّقفت بثقافة بعيدة عن منهج ومعارف الكتاب والعرتة.

عض بأّن املعمم الفال� هو اإلمام الحّجة، وأنّه غائب بغيبة العنوان، هذه القضيّة ليست وليدة اليوم، وإّ�ا هي قضيّة تصّور الب ✤

وتكّرر، قضيّة مرتبطة بواقع الثّقافة الّشيعية، والثّقافة الّشيعيّة مرتبطة بواقع املؤّسسة الّدينيّة، فهذا األمر مّر يف العصور الّسابقة 

هـ يف أحد كتبه الّتي ذُكرت يف كتاب الّذريعة إىل تصانيف الّشيعة، وأنّه 1313به الّشاعر جابر الكاظمي املتوىف سنة ومثال ذلك: ما كت

 كان يعتقد أّن الّشيخ محّمد حسن آل ياس� هو اإلمام الحّجة!!

هو أّن الّساحة الثقافية الشيعية ُرضبت  الّسبب يف تصّور البعض بأّن املعمم الفال� هو اإلمام الحّجة، وأنّه غائب بغيبة العنوان، ✤

يّـاً بالفكر املخالف ألهل البيت. واملشكلة تكمن يف أّن املخالف� يتصّورون أّن اإلمامة مبثابة الزّعامة العشائريّة، ولهذا ح� رفضوا عل
الخليفة من قريش، وأن يكون كب� وجاؤوا بآخرين، وضعوا قواعد قبليّة وقواعد عشائريّة لخلفائهم، منها: أن يكون هذا اإلمام و 

أفضل من أوصاف أمئة  -بنحٍو ما  -الّسن.. وغ�ها، والّشيعة بسبب تأثرهم بالفكر املخالف، صاروا يفرتضون يف اإلمام أوصافاً 

يرتبط بالغيب، وقد بيّنتها  املخالف�، ولكنّهم يبقون أيضاً يف دائرة (الزّعامة الّدينية والّدنيوية). بين� اإلمامة عند أهل البيت أمٌر آخر
 الّزيارة الجامعة الكب�ة.

أيضاً مثال آخر عىل تصّور البعض بأّن العامل الفال� هو اإلمام الحّجة، هو تصّور جملة من العل�ء واألعيان بأّن الّسيد مهدي بحر  ✤

يد 4ّسالم: جالعلوم هو اإلمام اإلمام الحّجة [راجع ما ذكره املحّدث النّوري يف كتابه (دار ال أي الّسيد  -]. يقول: (ومّ� اشتُهر عن السَّ



أّن ج�عة من األعيان والعل�ء ظنُّوا أنّه صاحب الزّمان محّمد بن الحسن، برَز بهذه الكيفيّة لبعض الِحكَم، حتّى  -مهدي بحر العلوم

من الّسهو)!! وهذه هي الّضحالة الّتي  -أي اإلمام  - رأوه شّك يف الّصالة ب� الّسجدة والّسجدت�، فعلموا أنّه ليس إماماً؛ لعصمتهِ 
أّدى أتحّدث عنها، ضحالة الواقع الفكري والثّقايف الّشيعي، ألنّهم جعلوا اإلمام ُ�كن أن يكون قريباً من املرجع أو العامل، وهذا الّذي 

 أّي سوء حظٍّ وخيبة وخذالن هذه..؟!) إىل تقديس املرجع أكرث مّ� يستحق. (قّدسوا املراجع، وأنزلوا مراتب األمئة..!!

) يف مقدمة الكتاب الّتي كتبها: 1وشاهد آخر عىل هذه القضيّة ما ذُكر يف كتاب الّسيد مهدي بحر العلوم (الفوائد الّرجالية: ج ✤

هـ ، فاستقبل من 1195الّسيد صادق بحر العلوم، والّسيد حس� بحر العلوم، جاء فيها: (ورجع إىل النّجف األرشف يف أخريات سنة 

استقباالً منقطع النّظ�، وازدلفوا إليه بقلوبهم وأفكارهم، وتسابقت الّشعراء للّرتحيب  -عىل اختالف طبقاتهم  -قبل أهايل النّجف 

 به والتّرشف مبدحه، وقيل يف تاريخ قدومه: "ظهر املهدي"..)

 تتعلّق كرامة ذكر القّمي، امل�زا كرامات سياق يف] 5ج: الجنّات روضات[ كتابه يف الخوانساري امل�زا ذكره ما: الثالثة الّصورة ■

ً  يُّدرس كان الفقه أصول يف كتاب وهو) القوان�( بكتاب لكرامة هي: أّن امل�زا بعد تأليفِه لكتاب (القوان�) وا العلميّة، الحوزة يف سابقا

كتابه: (وقد أصيب بعد فراغه من هذا التّأليف يف سمعه الّرشيف، و ابتَُيل بثقل أُصيَب بالّصمم.. عَـّد هذا األمر كرامة!! يقول يف 

 الّسامعة، وثقيل آفة الّصمم دون الخفيف)!!

 : جاء يف كتاب (كشف الغطاء) للّشيخ جعفر الكب� املعروف بـ(كاشف الغطاء) والكالم للمحّدث النّوري، يقول: الرابعة الّصورة ■

 عليهم البيت بأهل إّال  يليق ال الوصف وهذا) األلسن وصفها وعن ، العقول دركها عن تقرص الّتي لعجيبةا الله آيات من وهو( ●

م أناس عاديّون. إىل أن يقول: (و مع ما اشتهر من كرثة أكله وإْن كان مل يكن يأكل إّال الجشب وال يلبس إّال فه املراجع أّما الّسالم،
أكله كانت مشهورة عند النّاس.. فهل هذه كرامة من الكرامات..؟! وهل هذا الوصف أنّه من اآليات الخشن..)!! يعني أّن قضيّة كرثة 

 العجيبة الّتي تقرص عن دركها العقول، هو هذه الّصفة أنّه كان كث� األكل للطّعام الجشب؟!!

 علم يف بعده يباحثون ثُم األكل يف أوالده عليجتم الطّعام بتهيئة يأمر أن دأبه ِمن كان و): (اآلمال بهجة( عن نقالً  يقول أيضاً ●

 إلنسان عىل الفهم، وعىل التفهّم، وليس الشبع.ا تُع� الّتي هي الفارغة فاملعدة. الّسالم عليهم البيت أهل س�ة بخالف وهذا) الفقه

 فيبيعها فيها، ما يُقّوم حتّى األكل يف ألحد يأذن ال و يأكل فال التّجار لبعض الّضيافة مجلس يحرض كان رمّبا: (الكتاب يف جاء أيضاً  ●

فرتض أنّه مالك الوليمة، وإّال كيف يبيعها ا أنّه بُدّ  ال..) للمستحق� الثّمن يعطي و باألكل يأمر ثمّ  مثنها يأخذ و املجلس، لصاحب

 عىل املالك..؟!! فهل هذه كرامة..؟!!

من التّفك� هو الّذي دفع الّشيخ جعفر كاشف الغطاء أن يقول يف الجزء  هكذا تُسّوق الكرامات يف الواقع الّشيعي، وهذا الّلون ✤

جرب مانعي الحقوق، ومع االمتناع يتوّصل إىل أخذها بإعانة ظامل أو مبعونة الجند)!!  -أي املرجع -الرّابع من كتابه: (ومنها أنّه يجوز له 
أي مال  -خذ بحكم الطّاغوت وإن كان حّقاً ثابتاً، فهو سحت وهذا بخالف ذوق أهل البيت، فإنّه يف منطق أهل البيت أّن من يأ 

 وهذه ليست ُمقايسة، وإّ�ا هو عرض لذوق أهل البيت عليهم الّسالم. -حرام

ً للتّقليد، وأوجب عىل عائلته تقليده.. وهذه الواقعة  ✤ عل�ً أّن الّسيد مهدي بحر العلوم يف حياته نصَب الّشيخ جعفر مرجعا

 يف الجزء األّول من مقّدمة كتاب (الفوائد الّرجاليّة). مكتوبة ومفّصلة

النّاس تتصوّر أّن تسميّة الّشيخ جعفر بـ(كاشف الغطاء) قد نشأت بسبب معجزة عند الّشيخ جعفر، فسّميت عائلته آل كاشف  ✤

 بسبب معجزات أو كرامات. الغطاء، بين� سبب التّسمية يرجع إىل اسم كتابه (كشف الغطاء عن مبه�ت الّرشيعة الغراء) وليس

ملُحّدث النّوري بخصوص ا عن نقالً الطّويس للّشيخ كرامة الطّهرا� بزرك آغا الّشيخ يذكر الطّويس، للّشيخ التّبيان كتاب مقدمة يف ■

قاله لهم سيّد األوصياء املشايخ الثّالثة الّذين كان عندهم شك وإشكاالت عىل الّشيخ الطّويس.. والرّؤيا الّتي شاهدوها يف املنام، وما 

 بخصوص كتاب (النّهاية) للّشيخ الطّويس. وهذه الكرامة الّتي أوردها الّشيخ آغا بزرك الطّهرا� تُش� إىل عصمة كتاب النّهاية للّشيخ
عىل أّن هذه الطّويس! يف ح� أّن نفس الّشيخ الطّويس هو أّول من خالف كتاب النّهاية، ح� ألّف كتابه املبسوط. أال يدّل ذلك 

 الكرامة كذب يف كذب..؟! وأنّها ترقيع وتغطية عىل كالم الفقهاء الّذين كانوا يعرتضون عىل الّشيخ الطّويس؟!

) للّسيد صادق الّش�ازي وهو يتحّدث عن مواصفات 3ما جاء يف كتاب (بيان الفقه يف رشح العروة الوثقى: ج الخامسة الّصورة ■

أّن من هذه الّرشائط (معرفة الكتابة)!! واألنىك من هذا ح� يقول: (نعم يُنقل عن املقّدس املرحوم  مرجع التّقليد ورشائطه، يقول

ِمن  الحاج آغا حس� القّمي أنّه مل يكن يُحسن ِمن الكتابة غ� توقيعه، ومع ذلك كان مرجعاً مسلّ�ً وفقيهاً مقلَّداً)!! الّذي ال يُحسن
القراءة أيضاً.. فكيف صار مرجعاً ُمسلّ�ً وفقيهاً ُمقلّداً..؟! (وقفة عند حادثة يف كتاب أعيان  الكتابة غ� توقيعه، فهو ال يُحسن



ينقلها الّشيخ عبّاس القّمي عن اآلغا حس� القّمي ح� كان يف مشهد). هذه الّشواهد ومثلها باملئات تُنبُئ عن هذه  6الّشيعة: ج

 الفكري والعقائدي يف الثّقافة الّشيعيّة، بل الّشيفعيّة).الحقيقة، وهي (حقيقة ضحالة الواقع الثّقايف و 

 الفتى الهندي املّسلم املعّوق الّذي ُولد بعيب خلقي فصار ُمقّدساً، وصار وجوداً إلهيّاً تطلب النّاس منه الحاجات.لفيديو إعادة  ✤

قضيّة واضحة يف أجواء الّساحة الثّقافيّة الّشيعية، وهي أّن هناك العديد من العل�ء، واملراجع، واملتحّدث�، واملحارضين،  ✤

والخطباء، يجعلون القسم األغلب من حديثهم عن كرامات العل�ء!! فيكون حديثهم عن كرامات العل�ء أضعاف ما يتحّدثون به 

م..! وهذه القضيّة ترسبت إلينا من الِفكر الّصويف املخالف، فالّصوفيّة املُخالفون ألهل البيت، وامللعونوَن عن إمام زماننا عليه الّسال 
يف حديث أهل البيت جعلوا ِمن شيوخهم، وسادات طريقتهم رموز متكاملة، وتوّجهوا إليهم بالعبادة والّدعاء والطّلب والتّوسل 

 وبكّل يشء.

 يحثّونا عىل التّمسك بأصحابهم، وأصحابهم أفضل من عل�ئنا ومراجعنا مبالي� املرّات. أصحاب األمئة أهل البيت عليهم الّسالم مل ✤

 يبقون عىل الحاشية، أّما املنت ومنت املتون فهو أهل البيت عليهم الّسالم.

حة الثّقافيّة الّشيعية إرباكاً مشكلة من املشاكل الّشيعية هي االضطراب يف ترتيب األولويات..! وهذه القضيّة قد أربكت الّسا ✤

كامالً. ألّن عل�ء الّشيعة قد اضطربت قامئة أولوياتهم.. (ومثال ذلك جعل القسم األغلب من حديثهم هو عن كرامات العل�ء، عىل 

 حساب ذكر اإلمام الحّجة).

فهي ال تُقاس وال بالواحد من الّرتليون تحت قضيّة زيارة قبور العل�ء والّرتكيز عليها ليس من ثقافة أهل البيت عليهم الّسالم،  ✤

 الّصفر بالقياس إىل زيارة األمئة عليهم الّسالم.

الّصحيح من كرامات العل�ء، هي يف حقيقتها كرامة للمعصوم وليس للعامل، واملعصوم يُعطي كراماته للمحسن واملُيسء وفقاً  ✤

 لحكمته.

با األقباط املرصي�، وهو شخصيّة مشهورة يف وسائل اإلعالم، والوسط الّسيايس قفة عند كتاب (معجزات البابا شنودة) وهو باو  ✤

بغّض  -لو قُورنت هذه املعجزات بشكل منطقي  جزء، وفيه الكث� من املعجزات، 20وهذا الكتاب من  والجّو الّديني املسيحي،

امات العل�ء، لكانت املعجزات املذكورة للبابا شنودة لو قُورنت مع تلك الّتي تحّدثُت عنها يف الحلقة من كر  -النّظر عن صّحتها 

أعىل رتبة من كرامات العل�ء، ألّن معها وثائق، وال تتناقض مع نفسها ك� هو الحال يف الكث� من كرامات العل�ء (وقفة موجزة 
 عند مقدمة كتاب معجزات البابا شنودة، وعند إحدى املعجزات املذكورة يف الكتاب).

وأُمرنا بالتّوّجه إىل الله، والتّوجه إىل الله  ت صلوات الله عليهم يُريدون منّا أن نتوّجه إليهم فقط، نحن عبيٌد لله،أهل البي ✤

 محصور فقط بالتّوجه إىل اإلمام املعصوم (وَمن قصده توّجه إليكم). لذلك لن تجد شأناً خاّصاً لصحابة األمئة طيلة حياة األمئة، وتراب

 ة أرشف من كّل عل�ئنا ومراجعناأقدام أصحاب األمئ

 عنوان عىل أشكلوا أنّهم كالمه بَلَغني شيعي عامل من وأكرث معمم، من وأكرث شخص من أكرث: إليها أش� أن أريد أخرى مسألة ■

يُريدون هذا ، وأّن أهل البيت ال البيت بأهل للتّمسك يدعو -الكتاب صاحب- فالن بأنّ  فيقولون) الحسيني العشق وهج من( كتايب

النّوع من التّثقيف املوجودة يف مفردة (العشق)، وهؤالء يعانون من جهل مركّب. فمصطلح (العشق) هو من عمق حديث أهل 
 البيت عليهم الّسالم،

إذا كان  أكرث الّذين يُضاّدون ويحاربون تعب� (العشق) هم املدرسة الّشيخيّة، ألّن الّشيخ اإلحسايئ يرفضها، ما شأننا بالّصوفية ✤

 أهل البيت يستعملون هذا املصطلح؟

 �اذج الستع�الت أهل البيت عليهم الّسالم ملفردة (العشق) واشتقاقاتها:  ✤

( أفضل النّاس من عشق العبادة، فعانقها وأحبّها بقلبه، وبارشها بجسده، وتفّرغ لها، فهو ال يُبايل عىل ما  2يف الكايف الّرشيف: ج ●

 أصبح ِمن الّدنيا، عىل عٍرس أم عىل يُرس) وهل العبادة إّال والية عيل.

 عن نُقل: يقول) العبادة عشق من النّاس أفضل( ديثالح هذا يورد أن بعد عشق مادة يف) .. 7ج: البحار سفينة مستدرك يف ●

م املعصوم؟ ومثل هذا كث� من اقرتاحات كال  مواجهة يف أدب إساءة هذا أليَس )!!! العبادة عسق( هو األفضل أنّ  األفاضل بعض

 العل�ء يف مواجهة أهل البيت، وسيأتينا ذلك.



 حتّى أيديهم، ب� تقّدم ميل، أو ميل� عىل بكربالء كان إذا حتّى بالنّاس، يس� عيل خرج( 41ج: األنوار بحار يف الباقر اإلمام عن ●

بي ومائتا سبط، كلّهم شهداء، ومناخ ركاب، ومصارع عّشاق شهداء، ال يسبقهم ن مائتا فيها قتل: فقال املقدفان، لها يقال مبكان طاف

 َمن كان قبلهم وال يلحقهم َمن بعدهم)

 )للجنة سل�ن من لسل�ن ألعشق الجنّة وإنّ  الجنّة، إىل سل�ن ِمن سل�ن إىل ألشوق الجنّة إنّ ( األنوار بحار يف أيضاً  ●

كلمة (االجتهاد) كلمة ملعونة ومبغوضة ومذمومة جّداً عند أهل البيت عليهم الّسالم، وُرغم ذلك يستعملها الّشيخ اإلحسايئ  ✤

تعملها أهل البيت عليهم الّسالم، ولكنّها مبغوضة ومرفوضة عند الّشيخ اإلحسايئ، وعند وعل�ؤنا بكرثة!! يف ح� أّن كلمة العشق اس

 جملة من عل�ئنا!!

كلمة (االجتهاد) هي من ُمخرجات الّسقيفة املشؤومة، وبهذه الكلمة قُتل أهل البيت عليهم الّسالم. (راجعوا كتاب دروس يف  ✤

 ) فهي تتحّدث عن بغض أهل البيت لكلمة االجتهاد)56إىل 53ّصفحة (علم األصول للّسيد محّمد باقر الّصدر، من ال

هناك من اإلخوة َمن ينتقدون استع�يل لبعض األلفاظ أثناء حديثي عن الظّواهر الّسلبيّة للعل�ء، ويرون أنّها تخرج عن حدود  ✤

 األدب! وأقول بأّ� سأبقى عىل هذه األلفاظ، وأرّد عىل ذلك بعّدة مالحظات: 

 إّ�ا القمر، قناة يف هنا ويعملون معي، يعيشون الّذين اإلخوة مع حتّى وال بيتي، يف أستعملها ال أنا األلفاظ هذه:  1املالحظة  ■

ات مضطرّاً، عن قصٍد وعن عمٍد لبيان سوء الظّاهرة أو سوء التّرصّف الّذي أتحّدث عنه.. فأسلوب املُجاملة ال العبار  هذه أستعمل
 رصف.يُبّ� سوء التّ 

 : أنحاء عىل الحديث أنّ :  2 املالحظة ■

أ برضا فاطمة صلوات الله أعب إّ�  بسخطهم، وال اآلخرين، برضا أعبأُ  ال وأنا اآلخرين، رضا كسب منه يُراد دبلومايس، حديث هناك ●

 عليها فقط، الّتي يرىض الله لرضاها ويسخط لسخطها. 

 ) بلسانك املنافق وصانع املؤمن، ألخيَك  املوّدة امحض: (املعصومي وقانونه االجت�عية للمعارشة اجت�عي حديث وهناك ●

 التّعليم.  اقسي يف ولكن يشء كّل  فيه يُذكر الحديث وهذا التّعليمي العلمي الحديث وهناك ●

 جانب وتهدم الحّق، جانب تقوي الّتي الوسائل كامل تكريس من البدّ  وهنا) بالحق الّصدع حديث( الحقائقي الحديث وهناك ●

 .الكريم القرآن أدب هو األسلوب وهذا يرضوا، مل أم النّاس بها ريض سواء الباطل،

 (مرور رسيع عىل آيات القرآن الكريم، وكل�ت العرتة الّتي استعملت فيها هذه النّوعية من األلفاظ املُعرتَض عليها).  ✤

 يعانون ألنّهم األسفار، يحمل الّذي الح�ر من أسوأ العل�ء) أسفارا يحمل الح�ر كمثل يحملوها مل ثم التوراة حملوا الذين مثل( ●

 .املركّب الجهل من

 شارة إىل الح�ر الوحيش املخطط. إ املُستنفرة الحمر) قَسَورة ِمن فرّت*  مستنفرة حمرٌ  كأنّهم( ●

 . جهنّم حم� هم وفاطمة، عيلّ  أعداء هم الحم�) الحم� لصوتُ  األصوات أنكر إنّ ( ●

 األرض إىل أخلد ولكنّه بها لرفعناه شئنا ولو* الغاوين ِمن فكان الّشيطان فأتبعه منْها فانسلخَ  آياتنا آتيناه الّذي نبأ عليهم واتُل ( ●

 ُه كمثل الكلب إْن تحمل عليه يلهث أو ترتكه يلهث) القرآن يقول مثله كمثل الكلب، فهل القرآن غ� مؤّدب؟! فمثَلُ  هواه واتّبع

م الله عند الّدواب رشّ  إنّ ( ●  ) يعقلون ال الّذين البُكم الصُّ

 ) سبيال أضلُّ  هم بل كاألنعام إّال  هم إنْ  يعقلون أو يسمعون أكرثهم أنَّ  تحسب أم( ●

بنميم* منّاعٍ للخ� ُمعتٍد أثيم* عتلٍّ بعَد ذلك زنيم) وهذه اآليات جاءت يف سياق قوله تعاىل: (وإنّك لعىل ُخلق  مّشاءٍ  هّ�ز( ●

 عظيم)

 بهذه فخاطبه الّشخص، هذا سوء عن يكشف أن يريد اإلمام) بسبّته لغدر بكّفه بايعني لو( البالغة نهج يف األوصياء سيّد كالم ●

 .العبارات

وهو يتحّدث عن عمرو بن العاص (إنّه ليقول فيكذب، ويعُد فيُخلِف، ويُسأل فيَبخل، ويَسأل فيُلِحف، ويخون  آخر موطن ويف ●

فإذا كان عند الحرب فأيُّ زاجٍر وآمر هو. ما مل تأخذ الّسيوف مآخذها، فإذا كان ذلك كان أكربُ  -أي الّرحم -العهد، ويقطع اإلل
 )-أي فتحة الّدبر -تهمكيدته أن �نح القرم سبّ 



 الله سلّط فعلوا فإذا جويف، ِمن العلقة هذه يستخرجوا حتّى يدعو� ال والله( الطّفوف يوم الّشهداء سيّد يقول املقاتل كُتب يف ●

 ). حاضت إذا قبلها يف املرأة تجعلها خرقة والفرام قال. املرأة فرام ِمن أذّل  يكونوا حتّى يُذلّهم، َمن عليهم

 م عاشوراء (يابن راعية املعزى: أنت أوىل بها صلّيا) يو  الشهداء سيّد قول ●

 ). الّذلة منّا وهيهات الّذلة أو الّسلة اثنت� ب� ركز قد الّدعي بن الّدعي وإنّ  أال( ●

 ) عقبيه عىل البّوال يابن( الق� بن زه� كلمة ●

 قبَل منَك يا ح�ر)وتُ  الرّسول آل ِمن تُقبَل ال -الّصالة أي - أنّها زعمَت ( مظاهر بن حبيب كلمة ●

 هذا هو األدب الحسيني وأدب أصحاب الحس� الطّاهرين من الّدنس ألجل بيان الحقائق. 

 ) الخنازير أشباه األّمة هذه ذلك من تنكر وما( الحّجة اإلمام غيبة عن الّصادق اإلمام حديث ●

: التّوسعة يف املجلس، والطّيب يُعرض عليه) ويف حديث قال ذلك؟ معنى ما: قلتُ . ح�ر إالّ  الكرامة يأىب ال( األوصياء سيد حديث ●

 آخر: (ال يأىب الكرامة إال ح�ر يعني بذلك الطيب والوسادة)

 وهو الّشيعة فقهاء كبار من لشخصيّة هو الخطاب وهذا) الحم� أشباه وأصحابك أنت إّ�ا عيل يا: (للبطائني الكاظم اإلمام قول ●

 لّدون البطائني. واإلمام الرّضا سّ�هم بالكالب املمطورة (أي ال تقرتبوا منهم فينّجسوكم). يُق الّذين وللّشيعة البطائني،

 إيّاكم موّدتنا، املُنتحل� شيعتنا، معرش يا( الّشيعة من طائفة عن يتحّدث وهو األوصياء سيّد قول العسكري، اإلمام تفس� يف ●

نة أن يعوها، فاتّخذوا عباد الله ِخوال، وماله األ  منهم تفلّتت الّسنن أعداء فإنّهم الّرأي وأصحاب حاديث أن يحفظوها، وأعيتهم السُّ

 دوال، فذلّت لهم الرّقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكالب)

 رسول صالة عن فسأله الله، عبد أىب عىل يفسد أو يُبتىل أن قبل الخطاب وأبو أنا دخلت: قال ُزرارة عن( عرش الّستة األصول يف ●

فتغّ� وجه أىب عبد الله، ثّم قال: إّ� ألمقت العبد يأتيني فيسألني عن صنيع رسول الله، فأخربه  ه فقال: أزيد إن قويت؟فأخرب  الله
ج عن حدود أدبهم، ويُؤذيهم فيقول: أزيد إن قويت؟! كأنّه يرى أنَّ رسول الله قد قّرص..) أهل البيت عليهم الّسالم يُؤذيهم الخرو 

 أن نقرتح عليهم أدباً آخر. نحن عبيد وعلينا أن نلتزم مبوازين أدب أهل البيت عليهم الّسالم.

حكاية حصلت مع الّشيخ الغزّي يف الثّ�نينات، واعرتاض بعض العل�ء عليه وانزعاجهم من عبارات كان يُلقيها يف دروسه  ✤

 ّصالة.. ومحارضاته دامئاً بعد الحمد وال

 ((وإنزعاج العل�ء من هذه العبارة. واعتبارها سوء أدب!!))
 


