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 الكتاب يف ورد ذلك إنّ  وقلت ذلك عن وتحّدثْت  ذّمته، قد األخرى الّديانات وأنّ  بالخمر، يتعلّق في� أمس يوم حلقة يف ذكرتُ ✤
 .النّصارى وعند اليهود عند املقّدس

 يف اآلن املُتبنّى املقّدس بالكتاب جئت املقّدس، وقد الكتاب يف املوارد هذه تعي� تطلب ب�وت من جامعيّة أستاذة من ورد� سؤال
 :املوارد هذه إىل لإلشارة) والجديد القديم( املسيحيّة بشطريه والّديانة اليهوديّة الّديانة

 ُمستهزئٌة، الخمر( :الكالم هذا سنجد ،20 اإلصحاح بداية إىل وذهبنا القديم، العهد أسفار من وهو األمثال، سفر إىل ذهبنا إذا -1
 )بحكيم فليس به� يرتنّح وَمن عّجاج، املُْسكر

 :سنجد 17 الفقرة يف ،21 اإلصحاح -األمثال ِسفر يف أيضاً  -2
 )يستغني ال والّدهن الَخْمر محبُّ . ُمْعِوز إنسان الفرح ُمحّب (
 :20 الفقرة يف -23 اإلصحاح -األمثال سفر يف -3
 )يفتقران واملُرسف الّسك� ألنّ  أجسادهم، املُتلف� ب� الخمر، ّرشيبي ب� تكن ال(
 :بعدها وما 29 الفقرة يف -23 اإلصحاح نفس يف أيضاً  -4
 يدخلون الّذين الخمر يُدمنون للّذين* العين� ازمهرار ملن سبب، بال الجروح ملن الكرب ملن املخاص�ت ملَن الّشقاوة ملَن الويل ملَن(

 وتلدغ كالحيّة تلسع اآلخر يف*ُمرقرقة وساغْت  الكأس يف ِحبابها تظهر ح� احمرّت إذ الخمر إىل تنظر ال* املمزوج الّرشاب طلب يف
 رأس عىل كمضطجع أو البحر، قلب يف كمضطجع وتكون*ُملتوية بأمور ينطق وقلبك األجنبيات، تنظران عيناك*كاألفعوان

 )بعد أطلبها أعود. استيقظ متى. أعرف ومل لكأُو� لقد. أتوّجع ومل رضبو� يقول*سارية
 :األّول اإلصحاح ويف -]لوقا[ إنجيل يف: الجديد العهد يف القديم، أّما العهد يف جاء ملا إشارة هذا

 اآلن تسّمى الّتي وهي- ألِيصابات وامرأتك ُسمعْت، قد طلبتَك  ألنّ  زكريا يا تخف ال املالك له فقال( :زكريّا حديث من 13 الفقرة -5
 سيفرحون كث�ون و ابتهاج و فرح لك يكون و*-القرآن يف يحيى وهو- يُوحنّا تسّميه و ابناً  لك ستلد -إيليزابث املعروفة بالتّسمية

 بني من كث�ين يردُّ  و*القدس الرّوح من �تلئ أّمه بطن وِمن يرشب، ال ُمسكراً  و خمراً  و الرّب، أمام عظي�ً  يكون ألنّه*بوالدته
 )األبرار فكر إىل والعصاة األبناء، إىل اآلباء قلوب ل�دّ  وقّوته إيليا بروح أمامه يتقّدم و* إلههم الرّب إىل إرسائيل

 الله رسول ومع باطناً  األنبياء مع كنت( واملدد بالقّوة و�ّدهم األنبياء مع يكون الّذي ذلك إىل يش� املقّدسة الكتب يف إيليّا رمز
 )ظاهرا
 واملُسكر الخمر رشب كان فلو) يرشب ال ُمسكراً  و خمراً  و( العبارة هذه فهو الّشاهد موطن أّما .املقّدسة الكتب يف بقايا هذه

 ً  .ليوحنّا املدح هذا جاء ملا ممدوحا

 يف :املثال سبيل عىل الكتب، هذه يف آثارها موجودةً  الزالت بها، نتمّسك والزلنا ديننا بها جاء الّتي املطالب من الكث� هناك ✤
 الحديث عنه يثار الّذي الحجاب عن والكالم بعدها، وما 5 الفقرة من ،11 اإلصحاح يف -كورنثوس أهل إىل األوىل الرّسول بولس رسالة
 :الكالم هذا فيها جاء.. بحجابهن املسل�ت وتتمّسك األمر، بهذا املسلمون يتمّسك حين�

 واملحلوقة ألنها رأسها؛ فتش� مغطّى، غ� ورأسها -املسيحيّة الكنيسة يف القداسة عامل إىل تدخل أي - تتنبأ أو تصّيل  امراة كّل  وأّما(
 باملرأة قبيحاً  كان وإن. شعرها فليُقّص  تتغطّى ال كانت إن املرأة إذ -الزّمان ذلك يف للعواهر وصٌف  هو واملحلوقة-* بعينه واحد يشءٌ 

 .)فلتتغطَ  تحلق أو تُقص أن
 واحدة، األديان يف الحقيقة أنّ  إىل تُش� بقايا هي الكافية، وإّ�ا وهي األصل، النّصوص متثّل النّصوص هذه أنّ  أقول ال فأنا.. بقايا هذه

 عليهم الله صلوات واألمئة عيلّ  ووالية نبيّنا بنبّوة بعث وقد إّال  بُعث أو نُبئ نبيّ  من ما تقول الّسالم عليهم البيت أهل وأحاديث
 .أجمع�

 من تبدأ) الَعلَوي الّرتاث سلسلة( العنوان هذا تحت طُبعت كتب مجموعة يف جولة يف أخذتكم قد كنت املاضية الحلقة يف ✤
 12 إىل 1الجزء

 من بعض عىل يشتمل كتاب وهو عمر، بن املفّضل مؤلّفات مجموعة يف ويعّدونه كتبهم، من وهو) الّرصاط( كتاب عند وقفة ✤
 يف ورد ما نفس هي واملضام� املطالب من فيه ورد وما الَعلَوية، الطّائفة كالم من كث� عىل ويشتمل الّصحيح، البيت أهل حديث
 ).الّرشيف الهفت( كتاب إىل مبارشة سأذهب ولهذا. مخفف بشكلٍ  ولكن) الّرشيف الهفت( كتاب

 .يقولون ك� عمر بن املفّضل كتب مجموعة من وهو كتبهم، من اآلخر هو الّرشيف والهفت

 .الباطن يف املؤمن� أم� بنت كلثوم أم تزويج بقضيّة تتعلّق والّتي) الّرشيف الهفت( كتاب يف جاء مّ�  سطور قراءة ■
 النّاس من الهوام ودالة باألولياء، الطّغاة فعل معرفة يف واألربعون الخامس الباب: عنوانه موضوع من أخرى وسطور



 عبارة الّسطور العراق، وهذه يف النّص�يّة كب� ومن الخصيبي، تالمذة من وهو الجرسي لعيلّ ) التّوحيد رسالة( ِمن سطور قراءة ■
 .الجرسي وب� الخصيبي ب� مطارحة عن

 العقيدة تفاصيل يف يدور عّ�  إج�ليّة صورة لكم تعكس الحلقة، هذه ويف املاضيّة الحلقة يف مرّت الّتي والنّ�ذج النّصوص هذه ✤
 .النّص�ية

 عقيدة إج�يل بشكل وتبّ�  عقيدتهم، يف اإلج�ليّة العاّمة الخطوط تبّ�  النّصّ�ية، عقيدة عن ومجملة مخترصة فكرة تعطي وقفة(
 ).والغالة الغلو معنى يتجّىل  خاللها ومن عندهم واألدوار األكوار

 غلو هو( ومشايخهم، برموزهم، غلو هو وإّ�ا الّسالم، عليهم البيت بأهل غلّواً  ليس النّص�يّة، عقيدة جاء يف الّذي الغلو هذا ✤
 أوالً  يغالون وهؤالء.. نص� بن محّمد وأمثال سعيد، بن املغ�ة وأمثال الخطّاب، أيب وأمثال سبأ، بن عبدالله أمثال عادي� بأناس

 )!بأنفسهم
 تلك وال �تلك خاص، نحو من دينيّة لزعامة يطمح فهو الّشخص، هذا يطلبه ألمر الحرمان فيها �تزج ومسبّبات أسباب الغلو ولهذا

 هنا من األمور الّصويف، وتتجّمع الطّريق يف سلك ما إذا املكاشفة وتدخل الرّؤيا، وتأيت نفسه، وتعينه الّشيطان، فيُعينه املؤّهالت،
 هكذا األمور وتتجّمع كالماً، ويستنتجون مناماً، ف�ون ضاللة، ضالله إىل فيضيفون بلّة، الطّ� يزيدون أناس حوله ويجتمع وهناك،

 .عقيدة فيُنشؤون وأصول، وأسس قواعد يضعون ذلك وبعد فشيئاً، شيئاً 
 )!هذا يومنا وحتّى األوىل، العصور من واملجموعات الفرق تنشأ هكذا(

 :مهّمتان نقطتان ✤
 الّرجال، كتب يف الّرجال عل�ء به يتحّدث وما األمئة، حديث يف والغالة الغلو من املراد اتّضح التّوضيح، وهذا العرض هذا بعد -1

 تفاصيله، وما عىل يطّلعوا مل يشءٍ  عن يتحّدثون إنّهم والغالة، الغلو عن وفقهاؤنا مراجعنا به يتحّدث وما والنحل، امللل كتب ويف
 املؤّسسة ولكن والغالة، الغلو معا� عن البعد متام بعيد هو وأدعيتنا وزياراتنا الحديثيّة كتبنا يف جاء إج�يل، ف� يشءٌ  هو لكم ذكرته

 ونرجع بها نلتزم أن الّسالم عليهم األمئة أمرنا الّتي كتبنا يف املوجودة البيت أهل أحاديث من الكث� تصف أن عىل وترصّ  ترصّ  الّدينيّة
 !!والغالة الغلو كتب يف مبا جهلهم مع الغالة، وبحديث بالغلو يصفونها إليها

 ).الّسالم عليهم البيت أهل حديث مع التّعامل يف مريضة نفسيّة حالة ومن مركّب، جهل من يعانون فهم(
 الحرمان من يُعانون عاديّون أناس هم الّذين رموزهم هم الغالة هؤالء عقدة أنّ  نجد فإنّنا كالم، من مرّ  ما كّل  يف دقّقنا ما إذا -2

 الّسالم، عليهم البيت ألهل أبواب األهليّة، فهناك تلك �لكون َمن ويحسدون األهليّة، تلك �تلكون ال وهم مبتغياتهم إىل يصلوا ألن
 للمقايسة، فاملعصوم� وجه وال عليهم، الله صلوات املعصوم� عند يعملون وموظّف� صغار عّ�ل مبثابة هم األمئة أبواب ولكن

 أهل شيعة ب� وخصوصيّة منزلة ولهم .وخّدامهم عبيدهم جملة يف وأبوابهم أحد، بهم يقاس ال قادسة نُوريّة وجودات الّسالم عليهم
 .الّسالم عليهم األمئة مع القديس بالنّحو الخاص لالرتباط وجه ال ولكن.. البيت

 ]:الجنان مفاتيح[ يف الفاريس، سل�ن زيارة يف جاء ما عند وقفة ✤
 يف المك َمن الله لعن نبيّك، بيت أهل يف أعنتك من الله لعن مواليك، يف آذاك َمن الله لعن.....املصطفى ويص باب أنّك وأشهد(

 .)سادتك
: وآله عليه الله صّىل  النّبي قال ك� وإضافة منحة، هناك وإّ�ا ذاتيّة، خصوصيّة لسل�ن ذاته، فليس من له شأن ال أنّه الّزيارة لحن

 له منحها َعرَضيّة مقامات سل�ن فمقامات الّسالم، عليهم البيت أهل عند كالّتي ذاتيّة حالة هناك ، وليست)البيت أهل منّا سل�ن(
 وآل بالنّبي إ�انهم بسبب مقاماتهم جاءت إّ�ا واملرسلون األنبياء الّشيعة، حتّى من ألحد ذاتيّة خصوصيّات توجد البيت، فال أهل

 مبالحظة ذاتيّة مقامات لألنبياء تكون قد( .أنوارهم من فصدر دونهم وما الّسالم، عليهم لهم الّذاتيّة املقامات .الّسالم عليهم النّبي
 )َعرَضيّة مقامات املقامات فكّل  فوقهم َمن مبالحظة أّما دونهم، َمن

 )والقاديانيّة والبهائيّة البابيّة وديانيّة اليابنيّة، الّشنتو ديانة مثل الّديانات بعض يف الغلو مظاهر بعض تبّ�  موجزة وقفة(✤

 األمر، هذا ُ�اثل ما يجري العرفانية املدرسة الّشيعي، يف واقعنا يف تجري) والرّموز الزّع�ء يف الغلو قضيّة( القضيّة هذه نفس ✤
 األمر ونفس والكرامات، واملعجزات واملقامات، األوصاف من يُنسب ما إليهم ويُنسب العرفانيّة، املدرسة كبار يف واضح غلو فهناك

 .الّشيخيّة املدرسة ويف األصوليّة املدرسة يف

 ).األصوليّة واملدرسة الّشيخيّة املدرسة يف الزّع�ء يف الغلو مظاهر بعض تبّ�  موجزة وقفة( ✤

 عامل رجٌل  هذا اإلمام وصاحب دينهم، أمور عن للّسؤال األمئة من بأمر األمئة أصحاب إىل يرجعون كانوا الّشيعة األمئة، زمان يف ✤
 من فقيه الحكم، فهو بن هشام مثل مختلفة، بضائع يف يبيع دكّان عنده أو عم�، أيب ابن مثل الق�ش فيه يبيع دكّان عنده ولكن
 نحن الّتي كالحال مسّميات توجد وال أس�ء توجد وال ألقاب توجد ال عادي، بشكل معه تتعامل النّاس ولكن الّشيعة، فقهاء كبار
 .وقضيضهم بقّضهم أيضاً  واألموات املعارصين مراجعنا كّل  من أفضل أقدامهم تراب األمئة أصحاب أنّ  مع .اآلن عليه



 هم هل !ومراجعنا؟ عل�ئنا عىل) الحديث رواة( املصطلح هذا ينطبق فهل الحديث، رواة إىل بالّرجوع أمروا البيت أهل ✤
 النّاس األمئة أمر األمئة أصحاب بين� )نقاش فيه.. مشكوك أمر ذلك( إليهم؟ بالّرجوع األمئة أمر الّذين الفقهاء ألوصاف مصاديق
 .عادي بشكل معهم تتعامل والنّاس ألقاب، لهم ليس عاديّون أناس وهم إليهم، بالّرجوع

 !سل�ن؟ من مراجعنا وأين ألقاب، دون من نذكره نحن الفاريس سل�ن ✤
 )الغلو هو وهذا!!! (الفاريس سل�ن من أفضل اإلحسايئ الّشيخ أنّ  بينهم في� يتحّدثون الّشيخيّة عاّمة

 .الفاريس سل�ن ح�ر حافر تراب إىل يصلون ال كلّهم والّشيخيّة بعده، ومن معه، ومن اإلحسايئ الّشيخ
 هذا( !!الفاريس سل�ن من أفضل بأنّه يقال هكذا ال ولكن الّسالم، عليهم البيت أهل يف ومعرفة وفضيلة منزلة اإلحسايئ للّشيخ أنّ 

 من حالة تعيش الّشيعية الفكري، فاملدارس الخلل وذلك الغلو ذلك نفس من منشؤه الّشيعي الوسط يف الفكري الخلل وهذا الغلو
 !!)اآلخرين عند الغلو عن ويتحّدثون الغلو،

 :ذلك عىل ومثال الّشيعة،، عاّمة عند أيضاً  موجودة الغلو حالة نفس ✤
 )الّسالم عليه الحّجة اإلمام أنصار من 313الـ( مع وتعاملهم تصّورهم يف الّشيعة عاّمة غلو
 !!شيئاً  عنهم عرفوا وال رأوهم، ال أنّهم مع فيهم، يُغالون اآلن ِمن هم

 مركّب جهل من تعا� الّدينيّة الّرتبية، فاملؤّسسة من الّلون هذا عىل الّشيعة ربّت ألنّها الّدينية، املؤّسسة يف املركّب الجهل من وهذا(
 !!)الّشيعة عاّمة إىل الخطباء إىل الوكالء، إىل املراجع من انتقل املركّب الجهل وهذا املهدويّة، الثّقافة يف

 .الّسالم عليه الحّجة اإلمام أنصار من 313الـ يف الّسالم عليهم البيت أهل يقوله ما عند وقفة ✤

 ]:52ج: األنوار بحار[ يف الّسالم عليه الّصادق اإلمام رواية ■
 براياتهم يقصدون ال ألزالوها، الجبال عىل حملوا لو الحجر، من أشدُّ  الله، ذات يف شّك  يشوبها ال الحديد زبر قلوبهم كأنّ  ورجال(

 الحروب، يف بأنفسهم يقونه به، ويحّفون الربكة، بذلك يطلبون اإلمام، برسج يتمّسحون الُعقبان، خيولهم عىل كأنّ  خّربوها، إّال  بلدة
ً  يبيتون النّحل، كدوي صالتهم يف دويٌّ  لهم الّليل، ينامون ال رجال .فيهم يريد ما ويكفونه  خيولهم، عىل ويُصبحون أطرافهم، عىل قياما

 يدعون مشفقون، الله خشية ِمن وهم القناديل، قلوبهم كأنّ  كاملصابيح، لسيّدها، األمة من له أطوع هم بالنّهار، ليوث بالّليل رهبان
 املوىل إىل �شون شهر مس�ة أمامهم الّرعب يس� ساروا إذا الحس�، لثارات يا: شعارهم الله سبيل يف يُقتلوا أن ويتمنّون بالّشهادة،

 )الحق إمام الله ينرص بهم إرساال،
الّسالم،  عليه الّصادق اإلمام رواية يف املذكورة األوصاف هذه بعض تذكر الحّجة، اإلمام أنصار من 313الـ عن الحديث يدور حين� -

 !عنهم األمئة يقوله ما عرفوا وال عرفوهم، وال رأوهم، ال والّشيعة املجموعة، لهذه والتّقديس الغلو من عالية درجة يف صورة فتبنى

 الحّجة، اإلمام أوصاف تذكر الّتي الّصادق اإلمام رواية بشأن مالحظات ✤
 )313الـ اإلمام أنصار تقديس( املفاهيم بهذه النّاس يغّذون الّذين إىل موّجهة مالحظات وهي

 عليها؟ تعتمدون فل�ذا.. الّرجال بعلم يعملون الّذين العل�ء موازين بحسب الّسند ضعيفة الرّواية هذه أنّ : األوىل -1
 الّصادق اإلمام قاله ما بدليل. منهم قليلة مجموعة عن تحّدثت وإّ�ا ، 313الـ اإلمام أنصار جميع عن تتحّدث مل الرّواية هذه أنّ  -2

 ...)الحديد زبر قلوبهم كأن ورجال طويت، منذ تنرش مل وراية فّضة، وال بذهب، هو ما بالطّالقان، كنز له: (الّرواية بداية يف الّسالم عليه
 :يقول إذ األوصياء، لسيّد البيان خطبة يف ك� 24 عددهم قليلة مجموعة وهي فقط، الطّالقانيّة املجموعة عن تتحّدث الرّواية فهذه

 هؤالء فهم الفّضة، وال الّذهب من ليس كنزاً  بالطّالقان أجد إّ� : فقال الله رسول ذكرهم الّذين وهم الطّالقان، من وعرشون وأربعة(
 !؟..الغلو مصاديق من هذا أليس !!الجميع عىل العل�ء يعّممه اإلمام ألنصار أوصاف من الرّواية يف جاء ما ولكن...) فيها الله كنزهم

 يتمّسكون والّشيعة العل�ء فضل يف تتحّدث الّتي تلك وأّما البيت، أهل مقامات عن تتحّدث الّتي الرّوايات يف يشكّكون عل�ؤنا ✤
 ..!بها
 يف تحّدثت الّتي الّسالم عليهم البيت أهل أحاديث يف يشكّكون الّذين أولئك إىل أقول ولكّني فيها، أشكك وال الرّواية بهذه أعتقد أنا

 !أيضاً؟ الرّواية هذه يف تشكّكون ال ملاذا منازلهم،
 عليهم البيت ألهل أخرى روايات هناك الّصادق، اإلمام رواية عنهم تحّدثت الّذين الطّالقانيّ� من وعرشون األربعة هؤالء حتّى -

 !!الّسالم عليه الحّجة اإلمام نرصة يف مواقفهم يف ضعف إىل تش� الّسالم

 فيه وردت سل�ن حتّى نقص، روايات فيه ترد مل سل�ن حتّى شخصاً  أجد مل الّسالم، عليهم البيت أهل لحديث تتبّعي خالل من ✤
 ..)جيضة قلبه جاض حيصة، قلبه حاص( نقص روايات

 ..تلك من هذه: له قال يُرضب وهو بسل�ن املؤمن� أم� مرّ  وملّا

 313الـ الحجة اإلمام أنصار مواقف يف ضعف عن تحّدثت الّتي الّسالم عليهم البيت أهل أحاديث من لجملة عرض ✤



 مسجد إىل يأيت ح� املدينة، إىل ظهوره بداية يف الحّجة اإلمام مجيء عن يتحّدث وهو] 52ج:األنوار بحار[ يف الّصادق اإلمام رواية ■
 :يقول ليطهّره" وآله عليه الله صّىل " النّبي

ً  تعاىل الله فيبعث القرب، عىل الّذي الحائط يكرس أن وثب القائم قدم إذا( ً  وصواعق شديدة، ريحا  ذا إّ�ا: النّاس يقول حتّى ورعودا
 رأوه إذا أصحابه إليه يرجع ثُمّ  باملِعول، يرضب َمن أّول فيكون بيده، املعول فيأخذ أحد، معه يبقى ال حتّى عنه أصحابه لذا، فيتفرّق

 ....)الحائط فيهدمون إليه، سبقهم بقدر بعض عىل بعضهم فضُل  اليوم ذلك فيكون بيده، املعول يرضب
 !!!لوحده اإلمام يرتكون وأنّهم 313الـ عن تتحّدث فالرّواية

 ].52ج:األنوار بحار[ يف الّصادق لإلمام أخرى رواية ■
 الله رسول من فبعهد النّعم، إجفال النّاس لتُجِفل إنّك: أبيه ولد من رجٌل  له فيقول قال الّسوق، يبلغ حتّى الّسالم عليه القائم يقتل(
 ألرضبنّ  أو لتسكنتّ  :له فيقول املوايل من رجل إليه فيقوم بأساً، منه أشدّ  رجٌل  النّاس يف وليس: قال مباذا؟ أو" وآله عليه الله صّىل "

 ")وآله عليه الله صّىل " الله رسول ِمن عهداً  الّسالم عليه القائم يُخرج ذلك فعند عنقك،

 يشءٌ  الخافق� ب� يبقى فال عنقه، برضب أمر إذ وينهى، يأمر القائم رأس عىل الّرجل بينا(النّع��:  غيبة يف الّصادق اإلمام رواية ■
 !ارتكبها؟ قد لجر�ة عنقه يُرضب أليس..  313الـ من هو عنقه يُرضب الّذي هذا)!! خافه إّال 

 ]2ج: النّعمة ومتام الّدين ك�ل[ يف الّسالم عليه الّصادق اإلمام رواية ■
 أصحاب وهم بدر، أهل عّدة رجالً، عرش وثالثة مائة ثالث أصحابه وحوله الكوفة، منرب عىل" الّسالم عليه" القائم إىل أنظر كأّ� (

ً  قبائه من يستخرج حتّى خلقه، عىل أرضه يف الله حكّام وهم األلوية، ً  كتابا  الله رسول من معهود عهد ذهب، من بخاتم مختوما
 عليه عمران بن موىس مع بقوا ك� نقيباً  عرش وأحد الوزير إّال  منهم يبقى فال الغنم، إجفال عنه فيجفلون" وآله عليه الله صّىل "

 )!!به فيكفرون لهم يقوله الّذي الكالم ألعرف إّ�  والله إليه، ف�جعون مذهباً، عنه يجدون فال األرض يف فيجولون الّسالم
 .�اذج فقط هذه..  أخرى روايات وهناك

 النّتيجة املراجع؟؟ ولهذا قيمة ما حالهم، هذا 313الـ كان إذا ..مهدويّة ثقافة ليست ثقافتكم البيت أهل شيعة يا لكم أقول أنا ✤
 زماننا إمام هي إليها نتّجه الّتي الوحيدة فالجهة .َعرضيّة فيمتهم البقيّة أّما فقط، للمعصوم القيمة أنّ : هي إليها أصل أن أريد الّتي
 .فقط الّسالم علبه

 أن والبدّ  طهارة، إىل تحتاج الّذاتية، القداسة القداسة حدّ  إىل تخرج ال ولكن ومراتب، منازل لهم الّشيعي الوسط يف الّشيعة ✤
 طهارة فطهارتنا الّدين، من تخرجنا الّضالة تنّجسنا، والعقائد والخبثيّة الحدثيّة فالنّجاسات �تلكها، ال ونحن ذاتية، الطّهارة تلك تكون

 وب� األسباب، من سبب بأيّ  تزول أن �كن عرضيّة طهارتها موجودات ب� مقاربة هناك تكون أن �كن ذاتيّة، فال وليست عرضيّة
 .حولها ملن العرضيّة الطّهارة متنح التّي ذاتيّة، هي طهارتها كائنات

 :وهي الكث�ون، عنها يغفل مهّمة، نقطة هناك ✤
سخافات،  وإىل خرافات، إىل الّدين يتحوّل العلم عن الّدين ينفك معنوي أو مكا� أو زما� مقطع أي ففي بالعلم، مقيّد الّدين أنّ 

 أو املنامات، يف ترى منازل املنازل، وليس هي هذه)منّا وفهمهم عنّا روايتهم قَْدر عىل عندنا شيعتنا منازل اعرفوا( األمئة يقول ولهذا
ً  لنا أّسسوا األمئة العقل، ولهذا منطق هو وهذا.. وفالن فالن بها يقول ترّهات أو املكاشفات، ) له دين ال له عقل ال َمن: (فقالوا أساسا

 ال متوافقان والّدين العقل أنّ  كيف لبيان وقفة. (الّدين مع يتعارض وال العقل، مع يتعارض ال والعقل، فالّدين بالعلم مقيّد الّدين
 ).يتعارضان

 يق� عىل فكن محّمد آل علم من خيلّ  وهو يحّدثَك  طريقة شيخ أو مرجع أو دين عامل أو شيخاً  أو رمزاً  أو شخصاً  وجدتَ  إذا ✤
 وتحّول كوميديا، تسطيح وإىل سخافة، إىل سفاسف، إىل تحّول العلم عن انفّك  إذا فالّدين( .له قيمة وال له معنى ال هراء حديثه أنّ 

 )مضحكة إىل حينئذٍ  اإلنسان

 الغلو عن تحّدثت الّتي الكريم الكتاب آيات عند وقفة ✤

 )الحق إّال  الله عىل تقولوا وال دينكم يف تغلوا ال الكتاب أهل يا( النّساء سورة يف ●

 .الّسابقة اآلية يف مرّ  الّذي املعنى تكمل اآلية وهذه) الحق غ� دينكم يف تغلوا ال الكتاب أهل يا قل( املائدة يف سورة ●

 :وهو إليه، يُشار ال مطلب هناك ✤
 لكل الخطاب وهذا )الحق غ� دينكم يف تغلوا ال الكتاب أهل يا قل( املثال سبيل عىل اآلية بهذه يُؤىت الغلو عن الحديث يتم ح�

 ال الغريب ولكن.. واضح منطوقها اآلية هذه .نصابها من األشياء إخراج هو والغلو نصابها، يف األشياء يضع أن يريد العقل ألنّ  عاقل،
 !مفهومها؟ عن يتحّدثون ال فل�ذا.. األصوليون يقول هكذا) حّجة واملفهوم حّجة، املنطوق أنّ  مع( اآلية، مفهوم عن يتحّدث أحد



: يقول فيها املنطوق ألنّ  ..!!!مفهومها إىل ويذهبون منطوقها، يرتكون اآلية هذه) بنبأ فاسق جاءكم إن( آية يف عل�ءنا أنّ  العجب ✤
 الّرجال، بعلم غ�ه من الثّقة و�يّزون به، فيأخذون. الثّقة بخرب األخذ فهو املفهوم الرجال، أّما علم ينسف يعني ترّدوه، ال الفاسق خرب

 .والغالة الغلو عناوين تحت الّسالم عليهم البيت أهل حديث تضعيف: والنّتيجة
 هناك يعني. (الحّق  دينكم يف تغلوا أن تستطيعون أنّكم: هو مبفهومها، ومفهومها يأخذون فال) الحق غ� دينكم يف تغلوا ال( آية أّما

 )فيها تغلوا أن تستطيعون املمدوح للغلو مساحة
 )العقل محدوديّة..(محدوديّتنا هو والّسبب

 .تعاىل الله حّب  هو الّذي البيت أهل حب يف املمدوح الغلو عن تتحّدث العرتة وأحاديث اآليات من جملة عرض ✤

 والّذين قالت ما اآلية )لله حبّاً  أشدّ  آمنوا والّذين الله كحّب  يحبونهم أنداداً  الله دون من يتّخذ من النّاس ومن( البقرة سورة يف ■
 الحّب  شّدة يف فالتّزايد(حدود  بال مفتوحة الحب شّدة يف القضيّة يعني حبّاً، أشدّ : قالت بل لآلخرين، بالقياس حبّاً  األشد هم آمنوا

 ").الله أحّب  أحبّكم وَمن" تعاىل الله حّب  عينهُ  هو عليه الله صلوات وحبّهم املمدوح، الغلو هذا هو لله

 املساحة وهذه العالقة، يف مفتوحة مساحة هناك تكون أن البدّ  مطلقة؟ حقائق مع نتعامل فكيف محدودة، معرفتنا وعقولنا ألنّ  ✤
 .عليهم الله صلوات ُهم والحّق ) الحق غ� دينكم يف تغلو ال( املمدوح الغلو هي

 ومساكن كسادها تخشون وتجارة اقرتفتموها وأموال وعش�تكم وأزواجكم وإخوانكم وأبناؤكم آباؤكم كان إن قل( التّوبة سورة يف ■
 العناوين هذه )الفاسق� القوم يهدي ال والله بأمره الله يأيت حتّى فرتبّصوا سبيله يف وجهاد ورسوله الله من إليكم أحبَّ  ترضونها
 حّب  من أشدّ  العناوين هذه آخر إىل آباءاهم حّب  يجدون الّذين يسّمي فالقرآنواالهت�م،  الحب درجات أعىل يعطيها اإلنسان
 العناوين هذه أنّ : يقول أن يريد فالقرآن .الهداية عنّـا وينفي كذلك، كنّا إن فاسق� يسّمينا القرآن الله، لرسول والخدمة الجهاد

ً  أشدّ  آمنوا والّذين( مفتوح الله لرسول الحّب  ولكن أحبّوها، اآلية يف املذكورة  ).لله حبّا

 )حسنا فيها له نزد حسنة يقرتف وَمن القرىب يف املوّدة إّال  أجراً  عليه أسالكم ال قل( الّشورى سورة يف ■
 إىل مفتوحاً  املعرفة باب يكن مل ما يكون ال والتّسليم بالتّسليم، الرّوايات بعض يف فّرست) حسنةً  يقرتف وَمن( اإلضافة هذه

ً  يكون حين� املعرفة املاالنهايات، وباب ً  عليهم الله صلوات لهم الحّب  باب سيكون املاالنهايات إىل مفتوحا  إىل أيضاً  مفتوحا
 .املاالنهايات

 إىل مفتوح فيهم الحق معنى أنّ  أي) ومعدنه أهله وأنتم وإليكم ومنكم وفيكم معكم والحق( الكب�ة الجامعة الّزيارة يف ■
 .املاالنهايات إىل الحّق  هذا يف مفتوحٌ  فيهم فالغلو املاالنهايات،

 وفضلهم وآثارهم وفضلهم، آلثارهم وشكر مدح هو الثّناء) قدركم الوصف ومن كنهكم املدح من أبلغ وال ثناءكم أحيص ال موايلّ ( ■
 ألثر ذكر ذاتهم، فهذا ج�ل من وراءها تخفي ما لنا تظهر الّتي هي وصفاتهم صفاتهم، عن متفّرعة وأفعالهم أفعالهم، عن متفّرعة

 أحيص كيف ونفيس وأمي أنتم بأيب( الجامعة الّزيارة يف يتكّرر واملعنى! ذواتهم؟ عن الكالم كان إذا فكيف نحصيه، ال نحن أثر، من
 .)بالئكم جميل وأحيص ثنائكم حسن

 أرباباً  تجعلونا ال عباده، عىل وخليفته وجّل  عزّ  الله عبد أنا ذر أبا يا اعلم( األوصياء لسيّد بالنّورانية املعرفة حديث من مقطع ■
 أو واصفكم، يصفه مّ�  وأعظم أكرب أعطانا قد وجل عزّ  الله فإنّ  نهايته، وال فينا ما كنه تبلغون ال فإنّكم شئتم، ما فضلنا يف وقولوا
 .)املؤمنون فأنتم هكذا عرفتمونا فإذا أحدكم قلب عىل يخطر

ونا ال الله، عبيد من عبد أنا وإّ�ا( بالنّورانيّة املعرفة حديث من آخر مقطع ■ ً  تسمُّ  تبلغوا لن فإنّكم شئتم ما فضلنا يف وقولوا أربابا
 .)العرش معشار وال لنا، الله جعله ما كنه فضلنا ِمن

 أما..مغالٍ  محبتهم ويف مواٍل، ألوليائك أنّني لديك وذريعة إليك وسيلة ربّ  يا يكفيك أما( الّدعوات مهج يف العربات دعاء من مقطع ■
 ).وجوما وجوم وبعد هموماً، هموم بعد وأقىض مكظوماً، أغدو أو مظلوماً، فيهم أروح أن يكفيني

 .النّم�ي أو الّشع�ي أو الخطّاب ابن أو سبأ بن قاله الّذي الغلو ال حبّهم، يف الغلو
. )مغالٍ  محبتك ويف مواٍل، ألوليائك أنّني: (فيه جاء فقد األنوار، بحار يف امللحق املأوى جنّة كتاب يف حرّفه َمن هناك الّدعاء وهذا

 .الخط طول عىل تتكّرر) التّحريف ظاهرة( الظّاهرة وهذه املرىض، من مريض تحريف هذا ولكن الله، محبّة محبّتهم أنّ  صحيح

 ولكن الغلو فوق يشء فذلك املاالنهايات إىل مفتوحاً  الباب يكون حين� أّما يستحق، مّ�  أكرث للّيشء قيمة تعطي أن هو الغلو ✤
 ).الحق غ� دينكم يف تغلوا ال( العقيدة ضوابط ضمن

 :الّرشيف النّدبة دعاء يف الحّب  لوعة عند وقفة ■
فحنّا،  ذكرا ومؤمنةٍ  مؤمنٍ  من يتمنّى شائق أمنية أنت بنفيس عنّا، نزح ما نازحٍ  من أنت بنفيس منّا، يخُل  مل مغيّب من أنت بنفيس(

 أبكيك أن عيل عزيز وأناغى، دونك أجاب أن عيل عزيزٌ  نجوى، وأي فيك أصف خطاب وأيّ  متى، وإىل موالي يا فيك أحار متى إىل
 جزعه فأساعد جزوع من هل والبكاء، العويل معه فأطيل مع� من هل جرى، ما دونهم عليك يجري أن عىل عزيزٌ  الورى، ويخذلك



 متى فنحظى، بغده منك يومنا يتّصل هل فتُلقى، سبيل أحمد يابن إليك هل القذى، عىل عيني فساعدتها ع� قذيت هل خال، إذا
 ...)الصدى طال فقد مائك عذب من ننتقع متى ف�وى، الرّوية مناهلك نرد

 )نصيباً  حبّك من له تجعل مل عبد صفقة وخرست رقيباً، عليها تراَك  ال ع�ٌ  عميت( عرفة يوم يف الّشهداء سيّد دعاء يف الحّب  لوعة ■
 .زمانها إلمام فقط تتجه الّتي الع� كهذه الّشيعي الواقع يف لع� وجود وال

 صبابتي، هواك وإىل ولهي، محبّتك ويف شوقي، وإليك نفيس، منى ووصلك عيني، قرّة ولقاؤك( املحبّ�  مناجاة يف الحّب  لوعة ■
 ).وآخريت دنياي ويا وجنّتي، نعيمي يا( املناجاة تقول أن إىل...) حاجتي ورؤيتك بغيتي، ورضاك

 :الكميت يقول إليها، ح� اإلشارة مرّت وقد الكميت قصيدة يف البيت أهل حّب  يف الغلو ■
 )سهامي تطيش وال نزعاً  أغرق ف� هواي يل الله أخلص(

 :للكميت يقول الّصادق واإلمام.. بحدود حبهم أنّ  تعني العبارات وهذه
 )سهامي تطيش وال نزعاً  أُغرق فقد: قل ولكن نزعاً، أغرق ف� هكذا تقل ال(

 .الّسالم عليهم وضوابطهم قواعدهم ضمن ولكن الغلو، بعد ما إىل وأذهب الحّب، يف وأغايل حبّكم، يف بعيداً  سأذهب أنّني يعني

 .الحب لنا تحّدد علويّة قوان� متثّل األوصياء، لسيّد القصار الكل�ت من كل�ت ثالث عند وقفة ■
ً  بغيضك يكون أن عىس ما، هوناً  حبيبك أحبب( -1 ً  بغيضَك  وأبغض ما، يوما ً  حبيبك يكون أن عىس ما هونا  الحديث وهذا) ما يوما

 .آخر يشء فهم عليهم الله صلوات هم أّما املاالنهايات، إىل حبّهم يف نذهب ال بأن العادي�، لألشخاص حبّنا عن يتحّدث
 أهل عنه نهى الّذي الغلو هو وهذا عقيدتهم، يف يغالون ولكنّهم عليّاً  يحبّون النّص�يّة) قالٍ  ومبغض غالٍ  محبٌّ  رجالن يفَّ  هلك(-2

 .عقيدتهم ضوابط ضمن ممدوح غلو فهو املاالنهايات إىل حبّهم يف الغلو الّسالم، أّما عليهم البيت

 .ملجم ابن من ألعن فهو قطب سيّد هو القايل املبغض مصاديق من مصداق وأوضح البغض، يف املغايل هو القايل ✤
 .قطب سيّد مثرات من صغ�ة مثرة إّال  داعش وما

 .داعش مدارس يف يُدرّس الّذي هو قطب لسيّد) الطّريق معامل( فكتاب
 .صخوره وتهاوت تكّرس  يعني: تهافت) لتهافت جبل أحبّني لو( -3

 ولكنّنا حدود، بال عيلّ  يف وعقيدتنا حدود، بال عيلّ  يف فحبّنا )مغالٍ  محبتهم ويف مواٍل، ألوليائك أنّني( حدود بال لعيلّ  شيعة نحن ✤
 :فليقل اإل�ان، كّل  اإل�ان يستكمل أن أراد َمن: (قاعدة عىل نبني

 )يبلغني مل وفي� بلغني وفي� أعلنوا وفي� أّرسوا في� محّمد آل قول األشياء جميع يف منّي القول

 :األربعمئة األصول من] الّزراد زيد[ كتاب يف الّسالم عليه الّصادق اإلمام رواية ■
 ..)كامل� مؤمن� فتكونون أحالمكم، الله يجمع فعندها قامئنا، يخرج حتّى إ�انكم تكملون ال ولكن مؤمنون، إنّكم كال(

 .الّسالم عليه زماننا إمام يدي ب� يكون إّ�ا الكامل اإل�ان
 


