
 73الحلقة  -الكتاب الناطق  
 1ج  -الرجعة عقيدة من دونها ال معنى للتشيع 

 1437شوال  7م ــ 12/7/2016الثالثاء:  

الحلقات املُتبقيّة أهم بكث� من الحلقات املُتقّدمة.. فالحلقات التي مرّت كانت مبثابة مخاض ِفكري، مخٌض وبعد املخض تتبلور  ✤
: الكتاب الناطق) 3وتتجّمع وتتخلّص وتتلّخص ُزبدة الحديث. فزبدة الحديث يف هذا الجزء من ملف الكتاب والعرتة (وهو الجزء 

 من حلقات وهذه أّولها. زبدة الحديث هو ما بقي

 ].الرجعة عقيدة ِمن دونها ال معنى للتشيّع العنوان الذي أضعه لهذه الحلقة والحلقات التي تليها : [  ✤
 عنوان قد يكون ُمستغرباً عىل ساحة الثقافة الشيعية.. وتلك نتيجة طبيعية لثقافة ال تأخذ تفاصيلها ِمن منابع الكتاب والعرتة، وإّ�ا

الفكر الناصبي وِمن االستحسانات العل�ئية ِمن آراء عل�ء الشيعة وفقاً ألهوائهم والستحساناتهم ولذوقهم الشخيص تعبُّ من 
 الخاص بهم بعيداً عن منطق الكتاب والعرتة.

 هذه الربامجأوّجه خطايب للذين يُتابعون بهذا الربنامج وللذين يهتّممون باملرشوع الفكري الذي أطرحه ِعرب هذه الشاشة وِعرب  ✤
 أقول لهم: تتبّعوا هذه الحلقات، واهتّموا بالذي سيُطرح فيها.. ودامئاً فليكن معكم هذا امليزان (املنطق الرح�� واملنطق الشيطا�)

 زنوا حديثي وحديث غ�ي بهذا امليزان.

 قبل الدخول يف ترتيب بحث الرجعة أقّدم ُمقّدمة أوالً وبعد ذلك أدخل يف ترتيب البحث. ✤
 املقّدمة التي أُريد أن أُبيّنها لكم هي ُخالصة وجيزة يف معنى (الرجعة) وما يرتبط بشؤون بحثها.

 الرجعة عند النواصب هي بدعة جاءت بها الشيعة من اليهود (هكذا هم يقولون) فهم يرفضون الرجعة جملة وتفصيالً. ■

وري املذهب، وكّل هذا الكالم هراء يف هراء ؛ ألّن ما اصطلح الرجعة عند عل�ء الشيعة ليست ِمن أصول الدين وليست ِمن رض  ■
عليه عل�ء الشيعة بأصول الدين جاؤوا به من األشاعرة واملُعتزلة! وأتحّداهم أن يأتوا بآية واحدة أو رواية تقول أّن أصول الدين 

ليها أصل رابع (العدل) وجاء عل�ء الشيعة يف معاد) وجاء املُعتزلة فأضافوا إ -نبّوة  -أصول الدين عند األشاعرة (توحيد  خمسة!
 عرص الَغيبة الكُربى (العل�ء الذين كرعوا يف الفكر املُخالف) وأضافوا إليها أصل (اإلمامة) !

ونشأ علم الكالم الذي بُني عىل هذه األصول الخمسة بتفاريعها وتفاصيلها التي يعرفها دارسوا علم الكالم فليس ِمن ع� وال ِمن أثر 
يف القرآن الكريم ويف حديث العرتة هذا التقسيم (أّن أصول الدين خمسة) ! فعل�ء الشيعة وفقاً لهذا التقسيم الذي جاؤوا به ألصول 

 الدين ال يرون أّن الرجعة ِمن أصول الدين!

القرآن الكريم وال يف حديث  أيضاً هذه التقسي�ت (رضوري الدين، ورضوري املذهب) أيضاً هذه املُصطلحات ال ع� وال أثر لها يف ●
 العرتة.. وإّ�ا جاء بها عل�ء الشيعة ِمن أعداء آل محّمد وفّرعوا عليه وفقاً الستحساناتهم الخرقاء !

 هناك أمران ُمهّ�ن سأتحّدث عنه�: ✤

 األّول: سأتناول الرجعة عند عل�ء الشيعة. ●

 ن خالل قرآنهم، كل�تهم، أدعيتهم، زياراتهم، ُخطبهم الرشيفة.الثا�: سأتناول الرجعة عند آل محّمد عليهم السالم مِ  ●
وأنتم تُالحظون عىل طول الربنامج هناك خطّان: خطٌّ لعل�ء الشيعة يجمعون فيه ب� الفكر الناصبي وب� استحساناتهم الخرقاء 

 وب� يشء من ِفكر آل محّمد صلوات الله عليهم!
 العنوان الذي أُخت� لهذا الربنامج. وهناك خٌط هو خّط الكتاب والعرتة نفس

 ُمشكلتنا الدامئة واملُستمرّة يف ساحة الثقافة الشيعية هي (بُنية العقل الشيعي) عىل املُستوي�: ✤

 عىل مستوى عقل النُخبة. ●

 وعىل مستوى العقل الجمعي لألّمة الشيعية. ●
قذرة.. والذي فتحها عىل عقل األّمة الشيعية هو عقل النُخبة، وعقل النُخبة هو املنابع التي كّونت هذا العقل تعود إىل عيون كدرة 

عقل مراجعنا (عقل املؤسسة الدينية). هذا الكالم قد يرفضه السامع ألّول وهلة، ولكن ح� أبسط القول وبالتفاصيل ستُالحظون 
 حقيقة ذلك خصوصاً في� بقي ِمن حلقات هذا الربنامج.

 )خصائص العقل الُعَمريأّول يشء أريد أن أُسلّط الضوء عليه بعد هذه املُقّدمة هو ما اصطلحُت عليه بـ( ✤
 يك تعرفوا هذه الخصائص وِمن منابع املُخالف� (املنابع الُعَمرية األصليّة).

 الجمعي. وأنتم تفّحصوا هذه الخصائص للعقل الُعَمري يف عقل النُخبة الشيعية الذي ينعكس عىل العقل

 من خصائص العقل الُعَمري: حسبنا كتاب الله (الرجوع إىل القرآن وفهم القرآن مبعزل عن العرتة) 1الخّصيصة  ❂
 وهذا القول لُعَمر (حسبُنا كتاب الله ) بغّض النظر عن ُحسن نيّته أو ُسوء نيّته فهذا القول سيقود إىل الضالل !



 راجعنا فقد رفضوا حديث أهل البيت عليهم السالم يف تفس� القرآن!هذه الخصيصة واضحة يف منهج عل�ئنا وم ✤
صحيح هم يقولون بالّلسان أنّهم يتمّسكون بالكتاب والعرتة، ولكن تفاس� عل�ء الشيعة ال عالقة لها بحديث أهل البيت عليهم 

نهج الُعَمري الذي تبنّته مدارس النواصب وأعداء السالم! فهم يرفضون أحاديث أهل البيت يف تفس� القرآن ويُفّرسون القرآن وفقاً للم
 أهل البيت عليهم السالم!

فال أحد ِمن ُمفّرسي الشيعة �ّر عىل حديث أهل البيت عليهم السالم يف تفس�هم للقرآن.. وإذا مرّوا عىل حديث العرتة ضّعفوه، 
لف ألهل البيت! وهذا بالضبط عكس منهجية أهل البيت وإذا اختاروا منه رواية اختاروا منه ما يتوائم مع الفكر والذوق املُخا

عليهم السالم التي تقول (أّن الصواب يف خالفهم). وللُمتابع� أن يرجعوا بأنفسهم إىل تفاس� عل�ء الشيعة وسيجد أنّهم ال يعتمدون 
منهجية املُخالف� (عىل الّلغة مبعزل  يف تفس�هم للقرآن عىل حديث أهل البيت إّال بشكل جزيئ.. أّما األعم األغلب فيعتمدون عىل

 عّ� قاله املعصوم، وعىل استنتاجاتهم الشخصية)!

 وقفة عند أحد الشواهد يف كُتب القوم تُش� إىل هذه الخّصيصة: ■

وا كتاب املرىض والطب/ باب قول املريض: قول -(حديث الرزيّة يف صحيح البُخاري) والذي يتحّدث عن هذه الخصيصة الُعَمرية  ★

(عن الزهري عن ُعبيد الله بن عبد الله عن ابن : عنّي (وهي العبارة التي قالها خاتم األنبياء للصحابة يف أيّام مرضه وطردهم!)
عباس قال : ملّا حرض رسول الله ويف البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، قال النبي هلمَّ أكتب لكم كتاباً ال تضلّوا بعده ! فقال عمر 

 -أي الذين كانوا ُجالساً عند النبي  -قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله، فاختلف أهل البيت  : إّن النبي
ف فاختصموا، منهم َمن يقول : قّربوا يكتب لكم النبي كتاباً لن تضلّوا بعده، ومنهم َمن يقول ما قال عمر، فلّ� أكرثوا الّلغو واالختال 

 : قوموا ! عند النبي قال رسول الله
قال ُعبيد الله فكان ابن عباس يقول: إّن الرزية كّل الرزية ما حال ب� رسول الله وب� أن يكتب لهم ذلك الكتاب ِمن اختالفهم 

 ولََغِطهم)

 أي يهذي! -عبارة (إّن النبي قد غلب عليه الوجع) هذا تحريف ِمن البُخاري.. فإّن ُعَمر قال: إّن الرجل ليهُجر  ●
ن البخاري التدليس والتحريف. وكذلك عبارة (قال رسول الله قوموا) هذه العبارة أيضاً فيها تحريف ؛ ألّن رسول الله ومعروف ع

 صّىل الله عليه وآله قال أكرث ِمن هذه الِعبارة!

القرآن نفسه يف واضح من الرواية املنهج الُعمري، وهذه الخصيصة: حسبنا كتاب الله هي خالف للمنهجية الواضحة التي بينّها  ●
من سورة آل عمران {وما يعلم تأويلَه إّال الله والراسخون يف العلم} فتأويل القرآن مرّده إىل الله وإىل الراسخ� يف العلم وهم  7اآلية 

 أهل البيت عليهم السالم
ّسكتم به� لن تضلّوا بعدي، وقد بّ� النبي األعظم ذلك بشكل واضح يف حديث الثقل�، تحّدث عن الكتاب والعرتة وقال ما إن مت

ر وإنّه� لن يفرتقا حتّى يرِدا عّيل الحوض.. وهو نفس املضمون الوارد يف حديث الرّزية (هلمَّ أكتب لكم كتاباً ال تضلّوا بعده) وُعمَ 
 بن الخطّاب بقوله (حسبُنا كتاب الله) فصل ب� القرآن وب� الراسخ� يف الِعلم!

 ُ  سلم� يوم الغدير أن ال يأخذوا تفس� القرآن إّال عن عّيل وهم يعلمون ذلك!والنبي أخذ العهد عىل امل

(حسبُنا كتاب الله) هي منهجية عُمرية يف التعامل مع كتاب الله.. مع أنّنا ح� نراجع كتب التأريخ وكتب الِس� نجد أّن ُعَمر  ✤
 بن الخطّاب أجهل الناس بكتاب الله والشواهد كث�ة

 خصائص العقل الُعَمري : السطحية يف الفهم! من 2الخّصيصة  ❂
 هذه السطحية املُغرقة يف الفهم التي تصل إىل حّد السفاهة.. وهذه الخّصيصة موجودة عند مراجعنا وعل�ئنا !

وأمثال هذه الُخزعبالت فقد ذهب عل�ؤنا إىل السطحية وإىل االقتداء مبناهج املُخالف� يف فهم النصوص (لغة، نحو، إعراب، قراءات..) 
 ملؤا كُتب التفس� منها وتركوا حديث أهل البيت عليهم السالم!

 وقفة عند بعض الشواهد يف كُتب القوم تُش� إىل هذه الخّصيصة. ■

 رواية البخاري يف باب االعتصام بالكتاب والسنّة / باب ما يُكره من كرثة السؤال وتكلّف ما ال يعنيه)★
 ا عند ُعَمر فقال نُهينا عن التكلّف)(عن أنس قال : كُنّ 

 وهذه الرواية هي مثال آخر عىل تدليس وتحريف البخاري.. فهذا الحديث له تفاصيل سأقرؤها لكم ِمن مصادر أُخرى.

ألمور هكذا بسطحيّة املُراد ِمن (التكلّف) هو الَفهْم بُعمق، والَفهْم بدقّة.. فُعمر يقول نُهينا عن الفهْم بُعمق وبدقّة.. وإّ�ا تُفهم ا ●
 وبدويّة.

وهذا األمر انعكس يف طريقة عل�ئنا يف فهم القرآن وكذلك يف فهم حديث أهل البيت عليهم السالم.. حيُث اعتمدوا عىل الّلغة، 
رآن وحديث وعىل قواعد ُوضعت يف علم يُسّمى بـ(علم األصول) وآخر يُسّمى بـ(علم الكالم) يُؤىت بهذه القواعد ويُفهم عىل ضوئها الق

 العرتة !



 وهي قواعد يف الغالب قد أُخذت ِمن الفكر الناصبي وهي سطحيّة جّداً وبعيدة عن ذوق أهل البيت عليهم السالم.

] لجالل الدين السيوطي (أحد كُتب املُخالف�) تتحّدث الرواية عن 8رواية أخرى يف كتاب [ الدر املنثور يف التفس� باملأثور :ج ★
قل الُعَمري: (عن أنس أّن عَُمر قرأ عىل املنرب {فأنبتنا فيها حبّا * وعنباً وقضباً .....} إىل قوله تعاىل {وفاكهة وأبّا} فقال: السطحية يف الع

 كُّل هذا قد عرفناه، ف� األب ؟ ثّم رفع عصا كانت يف يده فقال : هذا لعمر الله هو التكلّف ! ف� عليك أن ال تدري ما األب؟! اتبعوا
 لكم هداه من الكتاب فاعملوا به وما مل تعرفوه فكلوه إىل ربه)! ما ب�

لو كان ُعَمر يقرأ القرآن بتفكّر لعرف معنى (األب) فاآليات تقول {متاعاً لكم وألنعامكم} الفاكهة متاعاً لكم، واألب متاع أنعامكم 
 (علف املاشية).

من كتاب [ الدر املنثور ]: (عن عبد الرحمن بن يزيد أن رجًال سأل ُعَمر عن قوله : {وأبّا } فلّ�  8رواية أخرى أيضاً يف الجزء  ★
 أي أقبل عليهم بالعصا) -أقبل عليهم بالدرة  -أي يقولون معناه الَعلَف  -رآهم يقولون 

 } فقال : هذه الفاكهة قد عرفناها ف� األب ؟ ثّم قال : مْه، نُهينا عن التكلّف)! رواية أخرى (عن أنس قال : قرأ عَُمر { وفاكهة وأبّاً  ★
 هذه الرواية هي التي قرضها البُخاري املُدلّس ِمن الدرجة األوىل.

ق وتدقيق أكرث ِمن ُعَمر عزل القرآن عن العرتة.. ثُّم جاء إىل فهْم القرآن بالَفهْم الّلغوي فاعترب أّن فهْم األلفاظ لغوياً تكلّف وتعمُّ  ✤
الّالزم!! فكيف نفهم القرآن إذاً ؟! هذه هي السطحية الواضحة يف املدرسة املُخالفة ألهل البيت وهذه السطحية انتقلت إىل عل�ئنا 

 ومراجعنا !
 ث بسطحيةوهذه السطحية واضحة يف الفضائيات واملنابر الشيعية! فح� تتحّدث هذه الفضائيات واملنابر عن أهل البيت تتحدّ 

(هناك عملية تسطيح، وعملية تجهيل، وعملية اجرتار للمعلومات بحيث باتت املعلومات هي هي يعرفها الجميع.. وهذه القضيّة 
سطيح ال تخفى عىل أحد ُخصوصاً عىل املُثّقف� وعىل األكاد�ي� واملُطّلع� وَمن �تلكون ُخزانة ِمن املعلومات املُهّمة.. فهم يرون الت

  يف ساحة الثقافة الدينية الشيعية)!واضحاً 
 ومنشأ هذا هو أّن العقل الناصبي اخرتق الساحة الثقافية الشيعية ونشأ هذا التوّجه!

 يف املنهج الُعَمري : (حرُب الحديث ) حرُب عمر لحديث رسول الله صّىل الله عليه وآله. 3الخّصيصة  ❂

 هذه الخّصيصة. وقفة عند بعض الشواهد يف كُتب القوم تُش� إىل ■

 ما جاء يف كتاب [ تأريخ املدينة املُنّورة ] البن شبّة ★
(أخرج ابن شبّة عن زاذان : أّن ُعَمر خرج ِمن املسجد، فإذا جمٌع عىل رجل فسأل : ما هذا ؟ قالوا : هذا أيُّب بن كعب، كان يُحّدث 

فقال : يا أم� املؤمن�  -أي رضباً عىل الرأس  -علوُه بالُدرّة خْفقاً الناس يف املسجد، فخرج الناس يسألونه، فأقبل عَُمر َحرِداً فجعل ي
 انظر ما تصنع ! قال : فإّ� عىل عََمد أصنع، أما تعلم أنَّ هذا الذي تصنع فتنة للمتبوع َمذلّة للتابع) !

 فهي حرٌب واضحة عىل حديث رسول الله صّىل الله عليه وآله.
بقصد يسء أم بقصد حسن.. املهم أنّها حرب عىل حديث رسول الله صّىل الله عليه وآله عىل أرض  نحُن ال يُهّمنا أكانت هذه الحرب

 الواقع.

 ما جاء يف كتاب الطبقات الكربى البن سعد ★
فأنشد (عن عبد الله بن العالء أنّه قال : سألت القاسم ُ�يل عيل أحاديث فقال : إنَّ األحاديث كرُثْت عىل عهد ُعَمر بن الخطاب 

 الناس أن يأتوه بها، فل�َّ أتوه بها أمر بتحريقها..)!

هذه الظاهرة والخصيصة الواضحة ِمن خصائص العقل الُعَمري (ظاهرة حرب الحديث، وُمحاربة رواة الحديث) هذه الخّصيصة  ✤
الذين يروون  -وعىل املُحّدث�  واضحة عند عل�ئنا ومراجعنا، فهي عند عل�ئنا (حرب شعواء عىل حديث أهل البيت عليهم السالم،

 )!-الحديث 
 بين� منهج الكتاب والعرتة يُخالف منطق عل�ئنا، فالقرآن يقول {يا أيّها الذين آمنوا إن جاءكم فاسٌق بنبأ فتبيّنوا}

 ليس موجوداً يف مؤسستنا القرآن هو يقول لنا أّن األحاديث حتّى لو رواها الُفّساق ال ترّدوها.. بل تأكدوا منها، وهذا املنطق القرآ�
 الدينية وليس موجوداً عند عل�ئنا!

املوجود عند عل�ئنا ومراجعنا هو التشكيك بحديث أهل البيت ويتسابقون يف تضعيف حديثهم.. كلّ� كان املرجع أكرث تضعيفاً 
 لألحاديث كُلّ� قِيل عنه ُمحّقق ُمدقّق عامل، عيلم !

 هميّة الكب�ة ألنّه ضّعف ِمقداراً ِمن أحاديث أهل البيت مل يُضّعفه الذين سبقوه..السيد الخويئ ُجعلت له هذه األ  ✤
أكرث مرجع من الطراز األّول عىل طول التأريخ الشيعي دّمر حديث أهل البيت (تضعيفاً وتكذيباً ورّداً وتسفيهاً واتّهاماً بالوضع) هو 

 نفس الطريقة.. بل إّن بعضهم زاد عىل تضعيف السيّد الخويئ!واملراجع ِمن تالمذته األحياء هم عىل السيد الخويئ ! 



 (هذه حقائق علمية موجودة عىل أرض الواقع وَمن أراد أن يُكّذبها فعليه أن يُقيم األدلّة عىل ذلك).

 الحديث يفعل عل�ؤنا ومراجعنا ال يستطيعوا أن يُحرقوا الحديث ك� صنع عَُمر.. فَمن استطاع منهم أن يُضيّع أو يُحرّف كُتب ✤
 وبالفعل قد ُضيعت كُتب الحديث وُحرّفت!

ولكن السيف املشهور دامئاً عىل حديث أهل البيت عليهم السالم هو سيف قذارات علم الرجال الناصبي التي يُحطّم بها حديث 
نهج العمري ( حسبُنا كتاب أهل البيت عليهم السالم.. وبهذه القذارات ُحطّمت األحاديث التفس�ية وُعزلت، وذهب العل�ء إىل امل

الله )! يُفّرسون القرآن بأهوائهم السخيفة وآرائهم الخرقاء وهكذا جاءت كُتب عل�ئنا ومراجعنا ُمخالفة ملنهج أهل البيت بشكل 
 %.100واضح ورصيح 

 فحرْق األحاديث يكون بتضعيف األسانيد.

لبيت عليهم السالم بالُعيص.. فيرضبون رؤوسهم بتشويه عل�ء الشيعة ال يستطيعون أن يرضبوا رؤوس رواة حديث أهل ا ✤
 ُسمعتهم وتسقيطهم !

 : اضطراب األولويّات يف العقل الُعَمري ! 4الخّصيصة  ❂
 وهذه الخّصيصة واضحة يف منهج عل�ئنا فهناك اضطراب يف األولوليات عند عل�ئنا.. مثال ذلك أنّك ترى العقيدة ال وجود لها!

الصالة، عن الصيام عن الحّج..! إماُم زماننا الذي هو أصل الدين ال ِذكْر له! صار الدين َمرجعاً وتقليداً وُخمساً ! صار الحديث عن 
 صارت الفروع هي املُقّدمة! وهذا جاءنا ِمن املنهجية الُعمرية!!

تقسيم عند أهل البيت عليهم السالم يشٌء (عل�ً أّن حتّى هذا التقسيم ألصول الدين وفروع الدين جاء به عل�ؤنا ِمن النواصب.. فال
آخر)! أهل البيت عليهم السالم عندهم أصل واحد للدين فقط هو (اإلمام) وسائر األمور األخرى هي ِمن شؤونات اإلمامة.. وح� 

 أصل إىل معا� الصالة سيتبّ� أّن الصالة هي ِمن شؤون اإلمامة.

 هذه الخّصيصة. وقفة أحد الشواهد يف كُتب القوم تُش� إىل ■

للهجرة (والحديث عن سقيفة بني ساعدة، وما قاله عمر  11ما جاء يف أحداث سنة  -] 2وقفة عند كتاب [ تأريخ الطربي : ج ★
(ملّا قالت األنصار : منّا أم� ومنكم أم�، فقال عمر هيهات .. ال يجتمع اثنان يف قرن، والله ال ترىض  بن الخطّاب يف جانب من كالمه.

رب أن يُؤّمروكم ونبيُّها ِمن غ�كم، ولكن العرب ال متنع أن تُويل أمرها َمن كانت النبّوة فيهم ووَيل أمورهم منهم، ولنا بذلك عىل الع
 اطل أوَمن أىب ِمن العرب الُحّجة الظاهرة والسلطان املُب�، َمن ذا يُنازعنا سلطان محّمد وإمارتَه ونحن أولياُؤه وعش�تُه إّال ُمدٍل بب

 ُمتجانف إلثم، ومتورٌط يف هلكة..)
 هذه املنهجية الُعَمرية هي التي احتّج عليها سيّد األوصياء عليه السالم يف نهج البالغة، فقال عليه السالم:

 لثمرة)(ثّم قال عليه السالم : ف�ذا قالت قريش ؟ قالوا : احتّجت بأنّها شجرة الرسول، فقال عليه السالم : احتجوا بالشجرة وأضاعوا ا
 هذا هو اضطراب األولويّات .. وهذه هي السفاهة بعينها.

 هذه القضية االحتجاج بالشجرة وإضاعة الثمرة هي هي بعينها موجودة يف املؤسسة الدينية، يف ساحة الثقافة الشيعية! ✤
ُمضيّعة.. والتمّسك بالفروع التي استُنبطت الثمرة إمام زماننا ُمضيّع وأحاديث أهل البيت عليهم السالم (يف مقاماتهم وأرسارهم) 

 ِمن قواعد وأصول جيء بها ِمن أعداء أهل البيت عليهم السالم!

ح� نتحّدث عن كرامات أهل البيت عليهم السالم العل�ء يُشكّكون.. وحين� يُتحّدث عن كرامات العل�ء الجميع يقبلون (عاّمة  ✤
فخصائص العقل الُعَمري هي هي خصائص عقل النُخبة! ولهذا السبب ضاعت  األسانيد!!الشيعة وخواّصهم) يقبلون وال يسألون عن 

 عقيدة الرجعة وضاعت عقائد أهل البيت عليهم السالم.

 يف املنهج الُعَمري : عدم الّلياقة والتخلّف. 5الخّصيصة  ❂
 دم لياقة عل�ئنا ومراجعنا.وهذه القضيّة مرّت علينا يف حلقة ُمفصلّة ذكرُت فيها حوادث عن سذاجة وسطحية وع

 من برنامج : الكتاب الناطق] 65[راجع الحلقة 

 وقفة عند بعض الشواهد يف كُتب القوم تُش� إىل هذه الخّصيصة (تتحّدث عن عدم الّلياقة). ■

 ما جاء يف كتاب [ الطبقات الكربى البن سعد ] ★
 ويقول : إنَّ مناديل آل عمر نعالُهم) !!! (عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم أّن ُعَمر كان �سح بنعليه

رواية أخرى (عن السائب بن يزيد قال : ُرمّبا تعّشيُت عند ُعَمر بن الخطّاب فيأكل الخبز والّلحم ثّم �سح يده عىل قدمه، ثّم  ★
 يقول: هذا منديل عَُمر وآِل ُعَمر)!!!

 رواية أخرى يف [ كنز العّ�ل ] للُمتقي الهندي ★



يعني املنديل �سح  -كلمة فارسية  -ال : أكل الجارود عند عَُمر بن الخطّاب، فلّ� فرغ قال : يا جارية ! هلُّمي الدستار (عن ثابت ق
 أي أترك ال متسح فليس عندنا مناديل)!!! -أو ذر  -فتحة الُدبر -يده، فقال ُعَمر : إمسح يدك بإستك 

 موجودة بشكل واضح يف مؤسستنا الدينية.هذه حوادث تنّم عن عدم الّلياقة .. وهذه الظاهرة 

 ] للبيهقي 1رواية أخرى يف كتاب [ السنن الكُربى :ج ★
و (عن أيب إسحاق، عن موىل عمر يسار بن �� قال : كان ُعَمر إذا بال قال: ناولني شيئاً أستنجي به، قال : فأناوله الُعود والَحَجر، أ

  يكن يغسله، وهذا أصح ما ُروي يف هذا الباب..)!!!يأيتَ حائطاً يتمّسح به، أو �ّس األرض، ومل
 فُعَمر مل يكن يستعمل املاء للتطهّر ِمن قذارة ونجاسة البول ومنديله نعاله ورِجله !!!

 وهذه الصور وأمثالها تتحّدث عن خّصيصة أخرى ِمن خصائص العقل الُعمري وهي (عدم الّلياقة) !

عن أحد املراجع األربعة الكبار يف النجف، كيف أنّه عىل موقع كتابات وأنا أتصفح ذكرُت لكم يف الحلقات السابقة حادثة  ✤
املقاالت، كانت هناك مجموعة ِمن الصور لهذا املرجع، وكان املرجع فيها يستقبل وفداً ِمن الحكومة عىل رأسه وزير، واملرجع جالس 

 . وكان قد وضع أصابع يده ب� أصابع رجله املُتّسخة !!!عىل األرض ومل يكن يلبس الجوارب.. وكانت أقدامه ُمتّسخة جّداً.
وذكرُت لكم أنّه قطعاً بعد ذلك ُسيخرج أصابعه التي جعلها يف ُمستنقع الجراثيم الذي ب� األصابع ويُخلل بأصابعه لحيته ! هذا هو 

هه ولحيته! وبعد ذلك حين� يخرج الوفد اليشء الطبيعي.. ثُّم بعد ذلك يطلبون منه الدعاء ويدعو و�سح بيديه املُتّسخة عىل وج
 لتوديعه سيأخذون يده املُتّسخة ليقبّلوها ويتربّكوا بها.. ولعلّه بعد ذلك يأكل بهذه اليد املُتّسخة ويرشب بها !!!

 يف املنهج الُعَمري : املوقف اليسء ِمن الصّديقة الكُربى فاطمة الزهراء عليها السالم. 6الخّصيصة  ❂
 وعند عل�ئنا يظهر يف إساءة األدب مع فاطمة والتقص� يف حّقها وإنزالها عن مقامها!

 قة).وقفة عند أحد الشواهد يف كُتب القوم تُش� إىل هذه الخّصيصة (تتحّدث عن عدم الّليا ■

كيف كانت بيعة عّيل بن أيب طالب (والحديث عن الهجوم عىل  -ما جاء يف كتاب [ اإلمامة والسياسة ] البن قُتيبة الدينوري  ★
 بيت فاطمة صلوات الله عليها)

تأذن له�، فأتيا عليّاً فكلّ�ه، (فقال عمر أليب بكر : انطلق بنا إىل فاطمة، فإنّا قد أغضبناها، فانطلقا جميعاً، فاستأذنا عىل فاطمة، فلم 
 فأدخلهُ� عليها، فلّ� قعدا عندها، حولت وجهها إىل الحائط، فسلّ� عليها، فلم ترد عليه� السالم)

 رّد السالم عىل املُسلم واجب.. إذا كانت فاطمة الزهراء عليها السالم تعتقد بإسالمه� فل�ذا مل ترد عليه� السالم ؟!
واية (قالت: نشدتُك� الله .. أمل تسمعا رسول الله يقول: رضا فاطمة ِمن رضاي، وسخُط فاطمة ِمن سخطي، فَمن إىل أن تقول الر 

 أحبَّ فاطمة ابنتي فقد أحبّني، وَمن أرىض فاطمة فقد أرضا�، وَمن أسخط فاطمة فقد أسخطني؟ قاال: نعم سمعناه من رسول الله،
 أسخطت�� وما أرضيت��، ولنئ لقيُت النبي ألشكونّك� إليه، فقال أبو بكر: أنا عائٌذ بالله تعاىل قالت: فإّ� أُشهد الله ومالئكته أنّك�

ِمن سخطِه وسخطِك يا فاطمة، ثّم انتحب أبو بكر يبيك، حتّى كادْت نفسه أن تزهق، وهي تقول: والله ألدعونَّ الله عليك يف كّل 
 صالة أصلّيها..)!

يها إىل ظُالمة فاطمة صلوات الله عليها.. وسأفّصل كث�اً بحسب الربنامج يف هذا املوضوع ال بحسب ستأتينا حلقات أتعرّض ف ✤
 ظالمة فاطمة.. وذلك بعد أن أُكمل الحديث موضوع الرجعة.. وسرتون أّن كبار مراجع وعل�ء الشيعة قد ظلموا فاطمة !

الُعَمري الذي يرضب أطنابه يف ساحة املؤسسة الدينية ويف ساحة ُمشكلتنا هي يف العقل الشيعي.. متى ما تخلّصنا ِمن العقل  ✤
الثقافة الشيعية، متى ما تخلّصنا ِمن العقل الُعَمري وأوجدنا العقل الزهرايئ فإّن الساحة الثقافية الشيعية ستستقيم بهيمنة العقل 

 الزهرايئ.

ً ِمن خصائص العقل الزهرا ✤ يئ (مجموعة من الحلقات أتحّدث فيها عن الرجعة، هذه الحلقات املُتبقية ستعرض لكم جانبا
 ومجموعة من الحلقات أتحّدث فيها عن فاطمة وعن ظالمة فاطمة)

 مامل تتلّمسوا ظُالمة فاطمة لن تستطيعوا أن تكنسوا مؤثّرات العقل الُعَمري ِمن عقولكم.
هذا االخرتاق الُعَمري.. وهذا الدواء هو يف والء فاطمة  أنتم بحاجة ُمضاد، بحاجة إىل ُمعّقم، بحاجة إىل دواء يُعطيكم املناعة ِمن

 ويبدأ ِمن معرفة ظُالمتها، وأن نُشّخص َمن ظلمها يك ال نكون يف ِعدادهم وإّال ملاذا نُطلق عىل أنفسنا أنّنا زهرائيون.

  حلقة يوم غد.بعد هذه املقّدمة سيحوّل البحث إىل الرجعة عند عل�ئنا ومراجعنا، وهذا املوضوع سأتناوله يف ✤
 


