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 غــــــــــــــــــــــــــــــداً �يت د�ر احلمــــــــــــــــــــــــــــــىقــــــــــــــــــــــــــــــالوا 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزُل الرَّكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُب مبغنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُهم   وين
 فُكــــــــــــــــــــلُّ مــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــان ُمطيعــــــــــــــــــــاً هلــــــــــــــــــــم 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُهم   أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــبح مســــــــــــــــــــــــــــــــــــروراً بُلقي

ــــــــــــــــــيت  ــــــــــــــــــٌب فمــــــــــــــــــا حيل ــــــــــــــــــي ذن ــــــــــــــــــُت فل  قُل
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُهم   أبيِّ وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍه أتلّق
 قـــــــــــــــــالوا ألـــــــــــــــــيس العفـــــــــــــــــُو مـــــــــــــــــن شــــــــــــــــــأ�م 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُهم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ترجَّ  ال ســــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّما عمَّ

 عفوَك � بقّية هللا .. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــُت أســــــــــــــــــــــــــــــــــعى إىل ابهبــــــــــــــــــــــــــــــــــم  فجئ
 

 أرجــــــــــــــــــــــــــــــــــوُهم طــــــــــــــــــــــــــــــــــوراً وأخشــــــــــــــــــــــــــــــــــاُهم 
 َسالٌم على ُحمَمٍَّد وآل ُحمَمَّد .. 
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 َمن أَراَد هللا َبدأ ِبُكم َوَمن َوحََّدُه قَِبل َعْنُكم َوَمن َقَصَدُه تـََوّجه إِلَيُكم َصلواُت ِهللا َعَليُكم ..

 َسالٌم عليُكم مجيعاً ..
 ...  : بصراحةبني أيديكم هذا الرب�مج

 :عناوينيشتمُل على عدَّة 

  : اخلامتة وهي احللقُة األخرية ...العنوان اخلامس

 ..احللقُة الثالثة بعد العاشرة 

 عليها .. وسالمهُ  هللاِ  الليلة ليلة شهادهتا صلواتُ  والءٌ لَفاِطَمة يتجدَّد هذهِ 
 والءٌ لَفاِطَمة يَتجَّدُد مَع ُكلِّ نـََفٍس من أَنَفاَسنا ..

ُد ..وبَراءٌة ِمن قاتليها وأعداِئه  ا وُمنتقصيها تتجدَّ
ُد مع كلِّ دفقٍة من دفقاِت دمائِ   ن قلوبنا ..نا مِ وبراءٌة من قَاتِِليَها وظَاملِيها وأعداِئها ومنتقصيها تتجدَّ

 هرائّي ..هرائيُّون حنُن واهلوى واهلوى زِ زَ 
 هرائيُّون حنُن � أُمَّ اُحلسِني والعقوُل بيعٌة وتسليٌم وانتظاُر ..زَ 
 هرائيُّون حنُن � أمَّ اُحلسِني والُقلوب مودٌَّة وُدموٌع واثُر ..زَ 
 هرائي ..واهلوى واهلوى واهلوى زَ  هرائيُّون حننُ ربالئي .. زَ هرائيُّون حنُن والعشُق كَ زَ 

 ,اشةالش  عرب هذهِ طريقًا للتواصِل إالَّ  خرى ألنَّين ال أملكُ ، رسالٌة مفتوحٌة هي األُ  احللقةاخلامتة عنوان هذهِ 
، أحاديثي ووافقوينو  الذين اتبعوا براجمي لِّ ، رسالٌة مفتوحٌة إىل كُ أن تكون رسائلي رسائل مفتوحة فلذا أضطرُّ 

يدفعهم إلحياِء أمر  جواحنهم هاجساً يعيُش معهم هها وبشكٍل خاص إىل الذين حيملون بنيوجِّ الرسالُة أُ  هذهِ 
 الفكرة وجيعلون هذهِ  الرسالة أوجهها للذين يعيشون مع هذهِ  ،عليهم أمجعني وسالمهُ  هللاِ  آل ُحمَمَّد صلواتُ 
نميني مع اعتذاري هلم فهناك الكثري والكثري من الشيعة ، ال أوجه رساليت إىل الصّ اً يف حياهتمالفكرة هدفاً مهمّ 

، رّمبا ميع! مع اعتذاري هلم واحرتامي للجخيينيطبيني ومن الدّ وال إىل الفئات األخرى من القُ   الفئة!من هذهِ 
ذين تنطبق عليهم الدخييون هم ال، ة ال يعرف ما املراد من الدخيينيالبعض الذي مل يستمع إىل احللقات املاضي

 .لماؤ� األجالءعنها مراجعنا وعُ  ثُ يت يتحدَّ الدخيية الَّ  ، القاعدةُ القاعدة الدخيية

 :ةرجاًء اعرضوا لنا الوثيقة الدخيي •

ماريد أجيب األمساء، واحد قال يل: أنت على شنو مستعجل؟ على شنو : كمال احليدريسيِّد  ال[ 
يعين بشـ ها الشيعة ها  -إطمئّنن تركبهم  ,: توصلمستعجل؟ قلت له: اخاف اباب ما توصل النوبة إيلَّ، قال
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هاي قبل مخس سنوات، قال يل: ال ، عالمواحد ِمن األ، ، وهللا نّص عبارتهتركبهم وتقول هلم ديخ -
أالغ  ـيد به گـي ميـچ، اين مردم أالغه آقا ميشيند وشدا أقول لك؟ تركب، يعين أالغه أقا ميشيين تستعجل،

ه، ألنَّه ماريد أجيب ن على ثقة وكلكم تعرفون، نص عبارته، ك ابابش ديخ به عريب ,شاباب؟ كه حركت بكنه
 .ديخ األمساء، عرفت هاه، قال: تركب مثل ما ركب فالن وقال

  ه علم إمجايل.: عنداحد الطلبة

, ال أقول واقع الشيعة هذا، وهللا هذا واقع ، واقع الشيعة: ال مو علم إمجايل هذا واقعالسيد كمال احليدري
 .الشيعة ]

 ملرجٍع آخر م نصيحةً قدِّ م مرجع من املراجع يُ لماء والحظتُ ركبون من ِقبل املراجع والعُ الدخييون هم الذين يُ 
جع كب املراالقاعدة هم الشيعة الذين ير  ، فالدخييون حبسب هذهِ ةة مستمرّ ث عن مرجٍع اثلث والقضيّ يتحدّ و 

، وتقول هلم ديخ لدخيية تركبهما هي القاعدة ، هذا مرادي من الدخييني وهذهِ على ظهورهم ويقولون هلم ديخ
 .يت أحتدُث عنهاهذه هي القاعدة الدخيية الَّ 

  .اطقبر�مج الكتاُب النَّ  -
 .ةقافة الشيعيّ يف ساحة الثّ  يب اخلبيثوبر�مج السرطاُن القط -
  لرب�مج .ا هذه هي احللقة األخريُة من هذاو  وبر�مج بصراحة -

 ، هذهِ  الشاشة عرب شاشة القمر الفضائيةيت قُدمت بطريقة البثِّ املباشر عرب هذهِ هذه الربامج الثالثة والَّ 
 . املشكلةأجواء هذهِ  ، ورساليت هذه هي يفملشكلةه سيعرف اىل آخرها إنَّ هلا إالربامج الثالثة من اتبعها من أوّ 

 :رساليت يف سبِع جنومو  رساليت هذه يف جنوم كنجوم الثر� جنوم الثر� سبعة •

، اآل�ت من اآلية التاسعة إىل آخر أذهُب بكم إىل سورة املنافقون: هذا هو الكتاب الكرمي و النجمة األوىل
َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـُْلِهُكْم َأْمَواُلُكْم َوَال َأْوَالدُُكْم  ﴿: والعاشرة واحلادية بعد العاشرة السورة اآلية التاسعة

ُم َوأَنِفُقوا ِمن مَّا َرَزقْـَناُكم مِّن قـَْبِل َأن �َِْيتَ َأَحَدكُ  ۞ َعن ِذْكِر اهللَِّ َوَمن يـَْفَعْل َذِلَك فَأُْوَلِئَك ُهُم اْخلَاِسُرونَ 
ْرَتِين ِإَىل َأَجٍل َقرِيٍب فََأصَّدَّ  َن الصَّاحلِِنيَ اْلَمْوُت فـَيَـُقوَل َربِّ َلْوَال َأخَّ َر اهللَُّ نـَْفسًا ِإَذا  ۞ َق َوَأُكن مِّ َوَلن يـَُؤخِّ

ْعَمُلوَن ﴾ ُ َخِبٌري ِمبَا تـَ  .َجاء َأَجُلَها َواهللَّ

ا ملعاٌت من هنا ومن هناك يف جوِّ احلديث عن آِل إ�َّ ليت تشتمل على جنوم كنجوم الثر�، مثلما قلت رسا
 .عليهم أمجعني وسالمهُ  هللاِ  ُحمَمَّد صلواتُ 
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 ، اً ذكر هللا عنوان مراتبُه كثريٌة جدَّ , ﴾ َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـُْلِهُكْم َأْمَواُلُكْم َوَال َأْوَالدُُكْم َعن ِذْكِر اهللَِّ  ﴿
 .و الذكر األكربمراتب ذكر هللا هأعلى 

، الرواية األوىل مرويٌة عن , كتاُب فضل القرآنوهذا هو اجلزء الثاين من الكايف الشريف) الكايف ( هذا هو 
ا أذهب إىل إمنَّ و  الرواية طويلة،  عليه، يرويها لنا سعٌد اخلفافوسالمهُ  هللاِ  إمامنا أيب جعفٍر الباقر صلواتُ 

اف هذا سعٌد اخلفّ  - ؟آنرْ م القُ لَّ كَ تَ ل يَـ هَ وَ  ,رعفَ  جَ ابَ  أَ اك �َ دَ فِ  لتُ عِ جُ : لتُ قُ  ,الَ قَ  :موطن احلاجة منها
ث الرواية م ويتحدَّ القرآن سيأيت يف هيئٍة يف يوم القيامة وسيتكلَّ  الرواية حتدثت عن أنَّ  يسأل اإلمام الباقر ألنَّ 

 :الَ قَ  م مثَُّ سَّ بَ تَـ فَـ  ؟يـََتَكلَّم الُقْرآنَوَهل  ,ر: ُجِعلُت ِفَداك َ� َأاَب َجعفَ قُلتُ  -طويلة لست بصدد إيراد الرواية 
 ليس القرآن فقط -م لَّ كَ تَ تَـ  الةُ الصَّ عد وَ  سَ م �َ عَ نَـ  :القَ  مثَُّ  ،يملِ سْ تَ  لُ هْ م أَ �َُّ نا إِ تِ يعَ ن شِ اء مِ فَ عَ الضُّ  هللاُ  مَ حِ رَ 

 :لتقُ  وَ وِين ك لَ لِ ذَ  لِ ريَّ غَ تَـ فَـ  :عدال سَ قَ  ،هىنْ تَـ ر وَ مُ لق أتَ خَ ورٌة وَ ا صُ هلَ م وَ لَّ كَ تَ تَـ  الةُ الصَّ وَ  - ذي يتكلمهو ال
الة ف الصَّ عرِ يَ  ن ملَ مَ فَ  ،انَ تُـ يعَ  شِ الَّ إِ  اسُ ل النَّ هَ وَ  :رعفَ و جَ ال أبُ قَ فَـ  ،اس النَّ ِيف  هِ بِ  مُ لَّ كَ تَ أَ  يعُ طِ تَ سْ  أَ يٌء َال ذا شَ هَ 
(  :القَ فَـ  ،يكلَ عَ  ى هللاُ لَّ ى صَ لَ لت بَـ قُ فَـ  :عدٌ سَ  الَ قَ  ؟رآنالم القُ ك كَ عُ مسِْ عد أُ  سَ �َ  :الَ قَ  مثَُّ  ،اّقنَ حَ  رَ كَ نْ د أَ قَ فَـ 

 - الجَ رِ  رُ كَ نْ مُ ـالوَ  اءُ شَ حْ الفَ ٌم وَ َال كَ   هيُ النَّ فَ  ) َرب كْ أَ  هللاِ  رُ كْ ذِ لَ ر وَ كَ نْ مُ ـالاِء وَ شَ حْ ن الفَ ى عَ هَ نْـ الة تَـ الصَّ  إنَّ 
نَّ الصََّالَة إِ  ﴿ماذا قالت اآلية  ), َرب كْ أَ  نُ حنَ هللا وَ  كرُ ذِ  نُ حنَ وَ ( : ريد اإلشارة إليه هنااهد الذي أُ موطن الشّ 

َهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َوَلذِْكُر اهللَِّ َأْكَربُ   .) َوَحنُن ِذكُر هللا َوَحنُن َأْكَرب (  :؟, اإلمام ماذا قال﴾ تـَنـْ

 ﴿ :نون اإلهلي الواضحاقهذا ال ,﴾ َأذُْكرُْكمْ اذُْكُروِين  ﴿ وسالمه عليهم أمجعني هللاِ  صلواتُ الذكر األكرب هم 
كم من أطاع، د من أطاع هللا أطاعهم ومن أطاعهم أطاع هللامَّ حمَُ  ثقافة آلِ  ، يف منطق﴾ اذُْكُروِين َأذُْكرُْكمْ 

، من أطاع هللا أطاعهم ومن أطاعهم هم املعىن هو هواومن عصا هللا عص، أطاع هللا ومن عصاكم عصا هللا
هللا ومن عصا ، من أطاعكم أطاع هللا ومن عصاكم هم عصا هللااصومن عصا هللا عصاهم ومن ع ،هللاأطاع 

واىل هللا ومن عاداكم عادى هللا، ومن ذكركم ذكر  ، ومن واالكمأحّب هللا ومن أبغضكم أبغض هللا كمأحبَّ 
واملراد من ذكرهم ليس هو ، مم ذكرهأعلى مراتب الذكر اإلهلي ه ,﴾اذُْكُروِين أَذُْكرُْكْم  ﴿ :، القانون هو هوهللا

لطقوس قطعًا ا الصيغ وهذهِ  قطعًا األلفاظ والز�رات واملناجيات والندبة واالستغاثة والتوسل هذهِ  ,األلفاظ
، هو ط القليب، هو االرتباط العقليتبار لكن املعىن احلقيقي للذكر هو اال، و  داخلٌة يف سياق الذكرهذهِ 

 .هذا هو املراد من الذكر األكرب ،اههمن ابجتِّ اسك اإلنرِّ االرتباط العقائدي الذي حيُ 

اآلية هنا حني أشارت إىل األموال وإىل األوالد و  ,﴾َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـُْلِهُكْم َأْمَواُلُكْم َوَال َأْوَالدُُكْم  ﴿
 الَّ ، وإوال واألوالدم، األحياة الناس أمثلة قوية يف هذهِ  ،ن حتصر املعاين يف هذين العنواننيريد أاآلية ال تُ  فإنَّ 
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ة العناوين األوىل عند عامَّ  يه، األموال واألوالد اآلية يف جوهر معناها � أيها الذين آمنوا ال يلهكم شيءٌ  فإنَّ 
 .اسالنَّ 

 إذا كانت هذهِ  - ِذْكِر اهللَِّ َوَمن يـَْفَعْل َذِلكَ َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـُْلِهُكْم َأْمَواُلُكْم َوَال َأْوَالدُُكْم َعن  ﴿
َوَمن يـَْفَعْل َذِلَك فَأُْولَِئَك ُهُم  -؟ نسان عن ذكر هللا النتيجة ما هيالعناوين يف حياة اإلنسان تلهي اإل

ْرَتِين ِإَىل َأَجٍل َوَأنِفُقوا ِمن مَّا َرَزقْـَناُكم مِّن قـَْبِل َأن �َِْيتَ َأَحدَُكُم اْلَمْوُت  ۞ اْخلَاِسُرونَ  فـَيَـُقوَل َربِّ َلْوَال َأخَّ
َن الصَّاحلِِنيَ  ، وليس املوت دامهنا من دون استئذانلكن هيهات هيهات املوت يُ و  ,﴾ َقرِيٍب فََأصَّدََّق َوَأُكن مِّ

ق قِّ حنُ  األمور فيما بيننا وبني أن ل هذهِ عها وحتو دامهنا من دون أن نتوقّ يت تُ فقط هناك الكثري من األمور الَّ 
ًا أمر آل ُحمَمَّد هاجس اءُ ل إحيشكِّ مع الذين يُ  ييثدح :، مثلما قلتيف خدمة ُحمَمٍَّد وآل ُحمَمَّد أهدافنا
 .الء وليس مع اجلميعحديثي مع هؤ ، عندهم

 كل شيٍء هو األموال واألوالد عناوين وإالَّ  ,﴾ْم َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـُْلِهُكْم َأْمَواُلُكْم َوَال َأْوَالدُكُ  ﴿
ثت عنه اآلية هو ل لإلنفاق الذي حتدَّ واإلنفاق هنا قد يكون العنوان األوَّ  ،اآل�ت داخٌل يف معىن هذهِ 

 قا، هناك اإلنفدمَّ حمَُ  آلِ  أمرِ  اءِ  عن إحيثُ نتحدَّ  حننُ  ،اإلنفاق لُّ اق كُ ولكن املراد من اإلنف ,املايل قااإلنف
 أهل البيت ريا جاء يف تعابمكاإلنسان   مرع، و  ينفق عمرهُ اإلنسان ينفق زمانهُ  نفاُق الزماين أنَّ ، هناك اإلاملايل

من  اإلنفاقُ  ،، اإلنفاق من األموالاه فيما أنفق هذا العمرا قضّ مسأل اإلنسان عن عمرِه فيويُ  ,هو رأس ماله
يت الَّ  اإلنفاق من احلالة النفسية ،العافيةو  البدنية ومن الصحةاإلنفاق من القوة  ،من العمر ،من الوقت ،مانالزّ 

 ،إمكا�ت معنوية، , إمكا�ت ماديةلدى اإلنسان يت تتوفرُ مكا�ت الَّ  اإللِّ ، اإلنفاُق من كُ يعيشها اإلنسان
 .إمكا�ت اجتماعية، وسائر ألوان اإلمكا�ت

بعض  قائمة من األولو�ت هذهِ  اإلنسان عندهُ  ,﴾َواُلُكْم َوَال َأْوَالدُُكْم َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـُْلِهُكْم َأمْ  ﴿
اس األولوية للر�ضة أو  ميكن أن تكون يف حياة بعض النَّ، وإالَّ ) األموال واألوالد ( عناوين األولو�ت 

هناك ، يريد أن يستمتع حبياته أو أو أو اإلنسان ية للمتعة أنَّ ولو ية للدراسة أو األولو وية للفن أو األلو األ
الذين يبحثون عن  ألنَّ  ،، اآلية ختاطُب الذين يبحثون عن الربح ال الذين يبحثون عن اخلسارةتأولو�

َعن َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـُْلِهُكْم َأْمَواُلُكْم َوَال َأْوَالدُُكْم  ﴿ :اآلية ث عنهم هذهِ اخلسارة هم الذين تتحدَّ 
من  ,من العلمِ  ,من املالِ  ,﴾َوأَنِفُقوا ِمن مَّا رَزَقْـَناُكم  ۞ ِذْكِر اهللَِّ َوَمن يـَْفَعْل َذِلَك فَأُْولَِئَك ُهُم اْخلَاِسُرونَ 

 ., من الوجاهة االجتماعية من من منةمن القوّ  ,من الشبابِ  ,من الصحة ,من العمرِ  ,الثقافة

ذا جاء املوت فليس إ ,﴾مِّن قـَْبِل َأن �َِْيتَ َأَحدَُكُم اْلَمْوُت  -يف هذا الطريق  - مَوأَنِفُقوا ِمن مَّا َرزَقْـَناكُ  ﴿
 .هناك من مهرب
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 وإذا املنيــــــــــــــــــــــــــــــة أنشـــــــــــــــــــــــــــــــبت أظفارهـــــــــــــــــــــــــــــــا
 

 ُكـــــــــــــــــــــــــلَّ متيمـــــــــــــــــــــــــٍة ال تنفـــــــــــــــــــــــــعُ   ألفيــــــــــــــــــــــــتَ  
بدن  علىعلق من اجللد ويُ  ذة أو احلرز الذي يكتب وحيفظ يف كيسٍ يالتميمة هي العوذة أو التعو ، وإذا املنية 

 .يت قال هلا متائم، األحراز والرقى هي هذه الَّ اإلنسان

 وإذا املنيــــــــــــــــــــــــــــــة أنشـــــــــــــــــــــــــــــــبت أظفارهـــــــــــــــــــــــــــــــا
 

 ُكـــــــــــــــــــــــــلَّ متيمـــــــــــــــــــــــــٍة ال تنفـــــــــــــــــــــــــعُ   ألفيــــــــــــــــــــــــتَ  
ْرَتِين ِإَىل أَ  ﴿   َجٍل َقرِيبٍ َوأَنِفُقوا ِمن مَّا َرزَقْـَناُكم مِّن قـَْبِل َأن �َِْيتَ َأَحدَُكُم اْلَمْوُت فـَيَـُقوَل َربِّ لَْوَال َأخَّ

َن الصَّاحلِِنيَ   .ست كما يرغب اإلنساناحلقيقة لي ولكن ,﴾ فََأصَّدََّق َوَأُكن مِّ

ْعَمُلونَ  ﴿ َر اهللَُّ نـَْفسًا ِإَذا َجاء َأَجُلَها َواهللَُّ َخِبٌري ِمبَا تـَ كلُّ   عت الكهرابء طقابلضبط إذا ان ,﴾ َوَلن يـَُؤخِّ
نقطع ألي ي التيار الكهرابئي قد ينقطع بكبسة زر أو قد جمرد ينقطع ,لت وكلُّ املصابيح انطفأتاألجهزة تعطّ 

ل يف ظالم ، خل واملصابيح تنطفئ وندع التيار الكهرابئي األجهزة تتعطّ طقين د أنحادٍث من احلوادث جمرّ 
ين أعيد قراءهتا روا فيها لن أطيل احلديث أكثر من ذلك لكنَّ هذه اآل�ت قفوا عندها تدبّ  دامهنا.املوت هكذا يُ 

 :عليكم

َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـُْلِهُكْم َأْمَواُلُكْم َوَال َأْوَالدُُكْم َعن  ﴿ :خرية من سورة املنافقونهذه هي اآل�ت األ
ِيتَ َأَحدَُكُم َوأَنِفُقوا ِمن مَّا َرزَقْـَناُكم مِّن قـَْبِل َأن �َْ  ۞ ِذْكِر اهللَِّ َوَمن يـَْفَعْل َذِلَك فَأُْولَِئَك ُهُم اْخلَاِسُرونَ 

َن الصَّاحلِِنيَ  ْرَتِين ِإَىل َأَجٍل َقرِيٍب فََأصَّدََّق َوَأُكن مِّ ُ نـَْفسًا ِإَذا  ۞ اْلَمْوُت فـَيَـُقوَل َربِّ َلْوَال َأخَّ َر اهللَّ َوَلن يـَُؤخِّ
ْعَمُلونَ  ُ َخِبٌري ِمبَا تـَ   ظة.حل لِّ دامهنا يف كُ يُ  ميكن للموت أن .﴾ َجاء َأَجُلَها َواهللَّ

شويه تو  تخريبب ل حياتنا إىل فوضى وال أن نقوموِّ ، ال أن حنُ ب قائمة األولو�ت يف حياتنارتِّ علينا أن نُ  :الثمرةُ 
ثت اآلية حني حتدَّ  ،نلتفت إليها أن دَّ ، األولوية للذكر األكرب هلم وسائر املطالب األخرى البُ قائمة األولو�ت

تنا يف حياتنا امل اهتمامال تريد منا أن �ُ ، أن �مل األموال واألوالد ااألوالد هي ال تريد منَّ و  عن األموال
شكل م األولو�ت بنظِّ ا أن نُ ، اآلية تريد منَّ حىت االستمتاع مبتع احلياة أبداً منا أن �مل  ال تريد ، اآليةأبداً 

 من أهمِّ  :لتقُ ف , حتدثت عن االستحمار وعن الوعيم قد اتبعتم احللقات السابقة حني، إذا كنتصحيح
كل عنوان موضوع يف   ,بة بشكٍل صحيحمرتّ عنده و�ت اإلنسان الواعي قائمة األول ي أنَّ خصائص الوع

علينا أن نرتب ، ٌه وهذا خالُف احلكمةفَ ، وهذا سَ  فوضى�مل العناوين األخرى فهذهِ   أن، وإالَّ مكانه
فها وظِّ كان أن نُ مقدر اإل ك ابجتاهها وحناولُ ٌة نتحرَّ سائر العناوين مهمَّ  ،لذكر هللا األكرب األولويةُ  ،األولو�ت

جر تريد منا أن � هنا ال آليةُ فا ,املناسِب له اهويف االجتِّ  يف سياقه األعلى وكلُّ شيٍء يذهبُ يف خدمة العنوان 
  صحيح. تريد منا أن ننظم قائمة األولو�ت بشكلٍ  اآل�ت أموالنا وأوالد� هذهِ 
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 حبقيقِة أنَّ  ،ر� حبقيقةذكِّ اآل�ت تُ  ألنَّ هذهِ  ,اآل�ت روا يف هذهِ فكِّ اآل�ت طويًال أن تُ  هذهِ متىن أن تقفوا عند أ
ما دمنا يف مرحلِة ما ،  أن نفعل أي شيءان األجل فحينئٍذ ال نستطيعُ ، وإذا ما حة حلظةدامهنا يف أيَّ يُ  املوت

وعي بعيدًا عن يف حالة  ك وحننُ ا أن نتحرّ ك فعلينإذا أرد� أن نتحرّ ، كقبل األجل إبمكاننا أن نتحرّ 
، ميكنكم أن تراجعوا احللقات يت مرتاحلديُث عنه وال أريد احلديث عن التفاصيل الَّ  االستحمار الذي مر

 . هذا الرب�مجعادة بثِّ حلقاتِ ر إبمن يوم غد ستبدأ قناة القم تداءً اب ,املاضية وحلقات الرب�مج سيعاد بثها

اْتُل َما  ﴿: ن بعد البسملة من سورة العنكبوتواألربعو  اآلية اخلامسةُ  :ن جنوم هذه الرسالةم النجمة الثانية
َهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َوَلذِْكُر اهللَِّ  ُ يـَْعَلُم أُوِحَي ِإَلْيَك ِمَن اْلِكَتاِب َوَأِقِم الصََّالَة ِإنَّ الصََّالَة تـَنـْ  َأْكَربُ َواهللَّ

جانبًا منها عن سعٍد  قرأتُ  ,ليت قرأهتا عليكم قبل قليالَّ  ةياآليُة جاءت يف سياِق الروا ,﴾ َتْصنَـُعونَ َما 
 . الشريف يف ابب فضل القرآنيفاا الباقر يف اجلزء الثاين من الكاف عن إمامناخلف

َهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكرِ اْتُل َما أُوِحَي ِإلَْيَك ِمَن اْلِكَتاِب َوَأِقِم الصََّالَة ِإنَّ الصََّالةَ  ﴿ َوَلذِْكُر اهللَِّ َأْكَربُ   تـَنـْ
 نينِ مِ ؤْ مُ ـال ةُ َال  صَ �َ أَ : ( على هم كما يقول سيِّد األوصياءالُة يف معناها األالصَّ  ,﴾ َواهللَُّ يـَْعَلُم َما َتْصنَـُعونَ 

 جود إىل سائروالصالُة يف عامل الطقوس والعبادات هي هذا اجملموع املركب من ركوٍع وسُ  ,)م هُ امُ يَ صِ وَ 
عنوي �هيٌة عن يف مضمو�ا امل الةُ والصَّ ، ة العالية العلياديَّ مَّ حَ مُ ـهي صورٌة رمزيٌة للحقيقة ال ،التفاصيل

عن الفحشاء  ي إذا مل تكن �هيًة لهُ من أنَّ صالة املصل(  :، وقد ورد يف روا�تنا وأحاديثناالفحشاء واملنكر
يف  قال إمامنا الباقرُ  اوالفحشاء واملنكر مثلم ،) عدًا عن هللا سبحانه وتعاىلبُ  ى يزدادُ لَّ لَّما صَ واملنكر فإنَُّه كُ 

ولكن هبذا العنوان  ال يعين أنَّ املعىن ينحصرُ  ,) رجال واملنكرُ  الفحشاءُ : ( يت قرأهتا عليكم قبل قليلالرواية الَّ 
الرباءة يدوران مدار و  ، ومعىن الوالية, عقائدهمأفكارهم ,مضمو�م قناعاهتم، رجال حقيقتهم مضمو�مالهؤالء 

ِه صورٌة دئرِه ومن دون عواطفِه ومن دون عقاتِه ومن دون أفكاامن دوِن قناع  فاإلنسانُ ، وإالَّ كر والعقيدةالفِ 
 والدم ..، من اللحم وانيٌة جسمانية ال أكثر من ذلكحي

ـــــــــــــؤادهُ   لســـــــــــــان الفـــــــــــــىت نصـــــــــــــٌف ونصـــــــــــــٌف ف
 

ـــــــــــــــــدم   ومـــــــــــــــــا تبقـــــــــــــــــى صـــــــــــــــــورة اللحـــــــــــــــــم وال
 .ث عن اإلنسانهذه هي احلقيقُة اجلليُة إذا أرد� أن نتحدّ  

 ناك املعروُف وهناك املنكر.. فهُ 

  !عليهم هللاِ  أعلى مراتبِه ابلنسبة لنا واليتهم صلواتُ  ) املعروف(  :لعنوانا هذا

 . عليهم أمجعنيوسالمهُ  هللاِ  صلواتُ لمهم غضهم وظُ بُ و  داءهمهو عواملنكر أسوأ مراتبِه 
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ا أتمر إ�َّ  ,ا أتمر ابملعروف مثلما تنهى عن املنكرفإنَّ الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر ويف نفس الوقِت إ�َّ 
، واملعروُف نكرلنهي عن املا على األمر ابملعروف وعلى ,وف واملنكرر عامل على وحِه مبينٌ ر ، الدين يف ابملعروف

ورتبنا قائمة املنكر  ,بنا قائمة املعروف حبسب األولو�ت الصحيحةإذا رتّ  ،وفيها عناوين ,واملنكر قائمةٌ  ,قائمةٌ 
ك أن نتحرّ  دَّ البُ  وىل للمعروف الذي، فاألولوية األدهذا هو الوعي املنشو  ,لصحيحةا حبسب األولو�ت

بُه تِه الذي علينا أن نتجنّ الا، واملنكر يف أسوأ ححياء أمرهممعرفتهم إ ه اآلخرين إليه واليتهموجّ ابجتاهِه وأن نُ 
واقع  ث عنأحتدَّ ين إنّ ،  شأٍن �تينا من العيون الكدرةبوه كلُّ فكرٍة وكلُّ عقيدٍة وكلُّ تجنّ ي ه اآلخرين أنوجّ وأن نُ 

قائمة  قائمة األولو�ت يف ابلنسبة لنا يف ،عن واقع حياتنا ثُ أحتدّ  ،اًث عن كلِّ شيءتحدِّ مُ  حياتنا فلستُ 
،  اصيبالفكر النَّ، وابلنسبة لقائمة األولو�ت حتت عنوان املنكر فأسوأ املنكر , أعلى العناوين واليتهماملعروف

 .د� عنهمعِّ بَـ يُـ و  عليهم هللاِ  كلُّ ما يقربنا من أعدائهم صلواتُ 

السرطاُن ( وبر�مج  ), الكتاُب الناطق( الذي اتبع بر�مج  ليل من أنَّ لت قبل قيت قُ ملشكلة الَّ ا هي هذهِ 
 ، وها أينّ املشكلة قد عرف هُ إنّ ), بصراحة ( هذا الرب�مج ), و ة قافة الشيعيّ القطيب اخلبيث يف ساحة الثّ 

هناك  ابملعروف د� أن �مر، إذا أر ب قوائم األولو�ت يف أذهاننارتّ ، فعلينا أن نُ عن نفس هذه املشكلة ثُ أحتدّ 
ابملعروف  وليس املراد ابألمرِ  ،لعناوين من اقائمة من العناوين وإذا أرد� أن ننهى عن املنكر هناك قائمةٌ 

ًال عن نهي أنفسنا أوّ ًال ابملعروف وأن نُ حباجٍة أن �مر أنفسنا أوّ  حننُ ، اً وفنا أبدسيُ  ن نسلّ هي عن املنكر أوالنّ 
  .املنكر

 /طبوعات للم يمسة األعلورات مؤسّ منش د هاشم البحراين /للسيِّ ) الربهان  تفسري( هذا هو اجلزء األول من 
امنا م، إجاء يف هذه الرواية - قادِ ا الصَّ امنَ مَ ن إِ ري عَ ثِ ن كَ ود ابِ اوُ ن دَ عَ  :) الرواية العاشرة57(صفحة 

ُه تَ ظَ فَ حَ وَ  هُ اءَ نَ مَ ا أُ نَ لَ عَ جَ وَ  انَ لَ ضَّ فَ ا وَ نَ قَ لْ خَ  مَ رَ كْ أَ ا وَ نَ قَ لَ هللا خَ  نَّ إِ  ود,اوُ  دَ �َ  :الصادق يقول لداوود ابن كثري
ا نَ ائِ مسَْ ن أَ  عَ ىنَّ كَ ِه وَ ابِ تَ  كِ  ِيف ا�َ مَّ سَ اًء فَ دَ عْ أَ وَ  اً ادَ دَ ضْ ا أَ نَ لَ  لَ عَ جَ ض وَ رْ  األَ ا ِيف مَ وَ  اتِ وَ امَ  السَّ ا ِيف ى مَ لَ ُه عَ انَ زَّ خُ وَ 
ب رَ ضَ م وَ هِ ائِ مسَْ ن أَ  عَ ىنَّ كَ ِه وَ ابِ تَ  كِ  ِيف �َ اءَ دَ عْ أَ  وَ �َ ادَ دَ ضْ ى أَ َمسَّ وَ  وّ دُ ن العَ ًة عَ يَ نِ كْ يه تَ لَ ا إِ هَ بِّ حَ أَ وَ  اءمسَْ األَ  نِ سَ حْ أبَِ 
 .نيقِ تَّ مُ ـه الادِ بَ  عِ َىل إِ يه وَ لَ إِ  اءِ مسَْ األَ  ضِ غَ بْـ  أَ ابِه ِيف تَ  كِ ال ِيف ثَ مْ م األَ هلَُ 

 : مساء أعدائهم من أوأبمثلةٍ نية  من أمساءهم القرآلةٍ ويف نفس الرواية إمامنا الصادق �يت أبمث

 .إىل آخر كالمهِ  ... امُ يَ الصِّ  نُ حنَ  وَ اةُ كَ الزَّ  نُ حنَ وَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هللاِ  ابِ تَ  كِ ِيف  الةُ الصَّ  نُ حنَ  ودُ اوُ  دَ �َ  -
 .إىل آخر كالمهِ ...  يغِ البَ ر وَ كَ نْ مُ ـالوَ  اءُ شَ حْ الفَ  هللاِ  ابِ تَ  كِ  ِيف �َ وُّ دُ عَ وَ  -

هبم واملنكر عنوان خاٌص خاٌص  ، فاملعروُف عنوانغوضة ألعدائهمالقبيحُة املب ، والعناوينُ اجلميلُة هلم فالعناوينُ 
 وإذا أرد� لديننا أن،  أتمر ابملعروف وتنهى عن املنكرالةُ ، إذا أرد� لصالتنا أن تكون صالًة فالصَّ أبعدائهم
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ى لعنا مبنيٌة عقيدتُ ، لعقيدتنا أن تكون عقيدةً ا أرد� إذو  ،ينهى عن املنكرو  فو ابملعر  مرُ فالدين � اً يكون دين
  األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.

 االميانية الضابطةُ  املتدين اإلنسان املؤمن إذا أراد أن يضع ضابطًة لوضعه الديين حلالتهِ  :تصرةبعبارة خمُ 
  هي عن املنكر.ص يف األمر ابملعروف والنّ تتلخّ 

، األمر هاجم اآلخرين أبداً اإلنسان يُ  نَّ هي عن املنكر أر ابملعروف والنّ ليس املراد من األم :ومثلما قلت
ال ين إنّ ، جتدرِّ مُ  بعد ذلك تنتقل لآلخرين بشكلٍ ، تبدأ من عند أنفسنا أوالً  نكر حالةٌ هي عن املوف والنّ ر عابمل

أن نرتب قائمة األولو�ت حتت  دَّ البُ  ،عناوينهِ  لِّ ث عن املعروف بكُ أحتدّ ين إنّ ُث عن مسائل أخالقية أحتدّ 
  ة تبدأ من العناوين العقائدية.، القضيّ )املنكر ( وقائمة األولو�ت حتت عنوان ), املعروف ( عنوان 

اللواط منكر و  الز�، نكر ينصرف إىل الز� وإىل اللواطامل رةً اشمب :ةالرتبية املوجودة يف ساحة الثقافة الشيعيّ  هذهِ 
 من أبرز هذهِ ، ى يف عناوين عديدةد تتجلمَّ عاداة آل حمَُ ، ومُ دمَّ عاداة آل حمَُ يف مُ ملنكر األشد هو اولكن 

 قافة والفكر الناصيب!!العناوين الثّ 

تشتمل على جنوم  لذي ذكرت مثلما قلت رساليت هذهِ ا كتفي هبذاطيل أكثر من ذلك وإمنا أأ� ال أريد أن أُ 
, نزل وممن أنَّ الُقرآن نزل على جن :،كما يقالتصرةاملطالب خمُ قتضبة أن املطالب مُ يعين وم جنقال وحني يُ 

راد من فهذا الذي يُ  ,، جمموعة من اآل�ت آيتني، مقاطع من السور، على آيتنيعلى جنوم يعين على آيٍة آية
 .النجوم

َهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َوَأِقِم الصََّالَة ِإنَّ الصََّالَة تـَنْـ  ﴿: جمة بقراءة اآليةالنّ  يف هذهِ  يوإمنا أختم حديث
ُ يـَْعَلُم َما َتْصنَـُعونَ   .﴾ َوَلذِْكُر اهللَِّ َأْكَربُ َواهللَّ

ال مع غريكم هذا هو  ،معكم معكم  هذا هو املعروف ,) مكُ ِري غَ  عَ  مَ م َال كُ عَ م مَ كُ عَ مَ (  :جبملٍة قصريٍة موجزة
كري على املستوى الذِّ ، املستوى الفكري والعقائدي ما جيعلنا معهم هذا هو املعروف، على فكلُّ  ،املنكر

اٍه من على املست ،ملستوى االجتماعيا على ،توى األخالقيسامل على، والعبادي وى العملي يف أي اجتِّ
  .احلياة تااجتاه

  !هو املعروفهذا لُّ شيٍء جيعلنا معهم معهم كُ  -
  ! يشد� إىل غريهم هذا هو املنكروكلُّ شيءٍ  -
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فكلُّ ), املنكر ( وحتت عنوان ), املعروف ( نستطيع أن نرسم خارطًة لألولو�ت حتت عنوان  القانونذا هب
د� عنهم بنحٍو أشد عِّ بَـ ، وكلُّ شيٍء يُـ املعروف بنا إليهم أكثر وأشد سيكون يف رأس قائمة أولو�تقرِّ شيٍء يُ 

 .ذلك يف رأس قائمة أولو�ت املنكرسيكون ك

وَاْسَأْهلُْم َعِن اْلَقْريَِة  ﴿:)165(، )164(، )163(من سورة األعراف  الثالثة آ�تٌ جمُة النّ  :الثالثة جمةُ النّ 
ْوَم َال َيْسِبُتوَن َال الَِّيت َكاَنْت َحاِضَرَة اْلَبْحِر ِإْذ يـَْعُدوَن ِيف السَّْبِت ِإْذ أَتْتِيِهْم ِحيَتاُ�ُْم يـَْوَم َسْبِتِهْم ُشرَّعًا َويَـ 

ُلوُهم ِمبَا َكانُوا يـَْفُسُقونَ أَتْتِيِهْم َكَذِلَك نَـ  هُبُْم  ۞ بـْ ُهْم ِملَ َتِعظُوَن قـَْومًا اهلّلُ ُمْهِلُكُهْم َأْو ُمَعذِّ نـْ َوِإَذ قَاَلْت أُمٌَّة مِّ
َهْوَن َعِن فـََلمَّا َنُسوْا َما ذُكُِّروْا ِبِه َأجنَ  ۞ َعَذااًب َشِديدًا قَالُوْا َمْعِذرًَة ِإَىل رَبُِّكْم َوَلَعلَُّهْم يـَتـَُّقونَ  َنا الَِّذيَن يـَنـْ يـْ

فـََلمَّا َعتَـْوْا َعن مَّا ُ�ُوْا َعْنُه قـُْلَنا َهلُْم ُكونُوْا  ۞ السُّوِء َوَأَخْذَ� الَِّذيَن ظََلُموْا ِبَعَذاٍب بَِئيٍس ِمبَا َكانُوْا يـَْفُسُقونَ 
 .﴾ ِقَرَدًة َخاِسِئنيَ 

ن ال يصطادوا لزمهم أتُ  ، أحكاُمهم الدينّيةالد الشاميل على ساحل البحر يف بمدينٌة من مدائن بين إسرائ
يوم السبت متتلُئ السواقي واملياُه مياُه ت، مك يف يوم السبوكذلك ال �كلون السّ  ,بتمك يف يوم السّ السّ 

بذلوا جهدًا جهيدًا كي األمساك وعليهم أن ي هذهِ  بت تغيبُ ما إن ينتهي يوم الس ,ابألمساك البحر متتلئُ 
ِإْذ أَتْتِيِهْم ِحيَتاُ�ُْم يـَْوَم  ﴿: بينما يف يوم السبت مثل ما تقول اآليُة يف سورة األعراف، مكالسّ يصطادوا 

 ,، حفروا أخاديد كما يتصورون همشرعيةٍ  ا حبيلٍ و ل، فاحتا اآل�تلن أقف طويًال عند هذهِ  ,﴾ َسْبِتِهْم ُشرَّعاً 
 صلتو  إىل مكان مثل حوض كبري صنعوه بطريقة إذا مابعد ذلك تصل  األخاديد ُمثَّ  تدخل يف هذهِ  كااألمس

رجون خيُ  يف يوم األحد ,وم السبت إىل البحر حىت ينتهي ياثنيةً  تعود مرةً األمساك إىل هناك ال تستطيع أن 
 . عديدة هذه واحدة من الطرقاحتالوا بطرقٍ  ،هذه األمساك

، دة عليهم، أكثر أهل املدينة خالفوا دينهمشدّ األحكام مُ  م خالفوا أحكام دينهم وكانت هذهِ أ�َّ  :اخلالصة
هؤالء ، ملنكرا مرت ابملعروف و�ت عن أوجمموعةٌ  ,الف دينها وال شأن هلا ابلذي جيريجمموعٌة اعتزلت مل ختُ 

هُبُْم ُمعَ ِملَ َتِعُظوَن قـَْومًا اهلّلُ ُمْهِلُكُهْم َأْو  ﴿ :و�و عن املنكر وفملعر اب الذين اعتزلوا خياطبون الذين أمروا ذِّ
قَاُلوْا َمْعِذرًَة ِإَىل رَبُِّكْم َوَلَعلَُّهْم  -ر ؟ كنملا اهون عنروف والنّ عابمل فماذا أجاب اآلمرون - َعَذااًب َشِديداً 

من الذين  ،دينةهم خرجوا من املو نكر من هؤالء اعتزلاهون عن املمرون ابملعروف والنّ وَلمَّا يئس اآل ,﴾ يـَتـَُّقونَ 
 ى األرض.لعيت ال شأن هلا ابلذي جيري وعة الَّ م الذين خالفوا أمر رهبم واجملمهبقوا ؟ الذين بقوا يف املدينة

سخوا مُ  ،انقلبت األمور ويف ليلةٍ اهون عن املنكر من تلك املدينة بعد أن خرج اآلمرون ابملعرف والنّ  ويف ليلةٍ 
ا َعتَـْوْا  ﴿ لوا إىل قردة:أهل املدينة حتوّ ، مجيع يل تغلق األبوابلنة ويف الصّ جة حمُ ، املدينة كانت مسيّ ردةقِ  فـََلمَّ

ملصاحل جاءوا األبواب ب ااوأصح ة للمدينةر القرى اجملاو  ,﴾ َعن مَّا ُ�ُوْا َعْنُه قـُْلَنا َهلُْم ُكونُوْا ِقَرَدًة َخاِسِئنيَ 
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قوا اس تسلّ النّ  قاآلن صر� يف وقت الضحى فتسلّ  ،ل الصبحفتح عند أوّ األبواب تُ  أنَّ  غلقة ويف العادةِ مُ 
  !!صنها وإذا هبم يرون عجباجدران املدينة وحُ 

، البعض من النظارة من الذين صعدوا على سياج املدينة هنا وهناكردة يتقافزون ىل قِ لوا إة حتوّ كل أهل املدين
م بعض أقرابئه بنيو  ةدر هذا القرد أو هذه القِ  ردة جيدون شبهاً فيما بنيهذه القِ  ظر يف بعضِ قون النَّ دقِّ أخذوا يُ 

ا منَّ م وإردة ال تتكلّ ، قطعًا القِ ين أ� فالنرون ابإلجياب من أنّ ؤشِّ ردة يُ بعض القِ  فينادون عليهم � فالن � فالنة
 .  فالنفالنة أنتَ  لقرد وتلك القردة أنتِ ا ، حينما خياطبون هذارون إىل عيو�م تدمعوكانوا ينظ، ابإلشارة

ملسوخ ال تبقى على قيد احلياة ا :هناك قانون، خذت املدينة بكلها إىل البحرة فأت ريح عاصفهبّ ثالثة أ�م و 
 .ين يف مقام اإلجيازعنها ألن تُ اصيل أغمضا هناك تفمبَّ رُ ، م ثالثة أ�َّ إالَّ 

 !العربة أين ؟

الذين جنوا هم الذين ، دة قردةقردٌة قر  ،يضاً قردةن املنكر هم أا عو نهمل ي ف الذين مل �مروا ابملعرو يف أنَّ  :العربة
 .ابملعروف و�و عن املنكر مرواأ

القذارات  لِّ ة من كُ قافة الشيعيّ ساحة الثّ  نظفَ ، إذا أرد� أن نُ مشكلتنا يف الواقع الشيعي هي هذهِ حكايتنا يف 
 ة مشحونٌة ابلقذاراتساحٌة ثقافية شيعيّ ، عن األسباب هناك واقٌع موجود ظرِ النَّ  بغضِّ  ,يت حلقت هباالَّ 
أولو�ت ،  يف األولو�تحنن حباجٍة إىل قائمةٍ  ،األمر ابملعروف والنهي عن املنكرالج الوحيد هو ، العاصبيةالنّ 

 .هذا هو أهمُّ عنوان ،عند� هو عنوان الرباءة الفكرية هم عنوان، أاملعروف وأولو�ت املنكر

قطعًا  ,حبسِب قائمة األولو�ت !قائدياملوقُف من الواقع الشيعي الع :الرسالة هذهِ  الرابعة من جنومِ  جمةُ النّ 
 .االجتاه ك هبذاتحرّ ي من كان قادراً على ذلك جيب عليه أن، الح والتغيرياِه االصك ابجتّ ل أن نتحرّ العنوان األوّ 

 ت وعن اإلمكا�ة يبيطُث عن حاليت الشخصية وعن الظروف احملأحتدّ ين إنَّ لو سألتموين و  ,ا لو سألتموينأمَّ 
والتغيري يف الواقع  ، اإلصالحُ ق، على األقل من وجهِة نظري ال أعتقُد أنَّ هذا األمر سيتحقّ املتوفرة لدي فإينّ 

، ذا االجتاههب كواتحّر ي دهم األمر لنيب؟ ألنَّ الذين ة غري ممكن, ملاذاالشيعي العقائدي حبسِب املعطيات املتوفر 
على  ،ق على أرض الواقعا العنوان لن يتحقّ ذه، فلذا من استقالة العقل الشيعي والشيعُة أساساً يعيشون حالةً 

 ، وال أريد أن أفرض رأيي على اآلخرين ولكن من وجهة نظري اخلاصة عمليةُ األقل من وجهِة نظري اخلاصة
ك هبذا تتحرّ ، فال القيادات الشيعية ا ستتحققأ�ّ  اإلصالح والتغيري يف الواقع الشيعي العقائدي ال أعتقد

 .ويعبأ هبذا األمر اهك هبذا االجتّ اجملتمع الشيعي يتحرّ  ،ةوال القواعد الشيعيّ  ,اهاالجتّ 

 .صناعة اخلط املوازي, زياملوا : صناعة الواقعننتقل إىل العنوان الثاين
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كون ي ، وهذا ميكن أناآلخر عق، مع وجود الواح واقعه بشكٍل حمدودصحِّ ن يُ أن ينشأ خٌط موازي حياول أ 
، توفر اإلمكا�ت الالزمة لتحققهِ ، لعدم قين أيضًا ال أعتقد أن هذا األمر سيتحقّ حًال بشكٍل نسيب ولكنَّ 

د مَّ آل حمَُ  لعام الذي يرفض اإلصالح والتغيري والعودة إىل أحضانا للواقع مواز�ً  واقعاً  ئن ننشنا إذا أرد� أألنَّ 
نا فإنَّ  ،والصويف والقطيب والدخيي أيضاً  افعي والفكر األشعري واملعتزيلشَّ د بعيدًا عن الفكر المَّ آل حمَُ  إىل فكرِ 

، ك على األرضوأن جنعله يتحرّ  س هذا الواقعؤسّ ساٍت كي نستطيع أن نُ ؤسّ ىل إمكا�ٍت وإىل مُ ٍة إحباج
هذا األمر اإلمكا�ت الالزمة إلنشاء هذا الواقع ليست متوفرة ومن هنا على األقل ابلنسبة يل ال أعتقد أن 

  .عقق على أرض الواسيتحقّ 

 .عقالوا ن تكون مواجهة مع هذاأ :طرح هناميكن أن يُ العنوان الثالث 

كن أن ، ميملستوى السياسيا ميكن أن تكون مواجهة على، والتعليم ر اإلعالماملواجهة تكون خارج إطا هذهِ  
إطار اإلعالم والتعليم  اجهة خارجو امل ،طار اإلعالم والتعليماعي خارج إمواجهة على املستوى االجتتكون م

نصل  نتغيري واقٍع عقائدي فكري ستؤدي إىل فوضى وتؤدي بعد ذلك إىل تدمري الرسالة املراد أ يف مسألة
 .ل احتمال فاشل وابطل من أساسهِ يل هذا االحتمااتل، وابإليها أو أن نوصلها

 .ربالغا لقاء احلبل علىإ :رابع وهو يت احتمالٌ سيأ

ولسنا  ,للمجتمع يف اخلطوط العامة ,اجملتمع لّ كُ   تغيري يفق االصالح والقِّ حنُ  ا لسنا قادرين على أننَّ فإذا كُ  
املوجود تؤدي إىل  عقية لرفض الواعامأو االجتمسألة املواجهة السياسية  وأنَّ  ,اخلط املوازي إنشاءى لعقادرين 

 ىلعاحلبل  ياب بوجوهنا فلماذا ال نلقغلقت األبو أُ  إذاً  ,دمري الرسالة وإىل تدمري اهلدففوضى وتؤدي إىل ت
 ارب وال نعبأ أبي شيء؟!لغا

، يف الواقع مساحة للعمل نعدمة ابلكامل ومل تكن هناكمُ  تميكن أن يكون ولكن إذا كانت اإلمكا�هذا 
اء اخلط ا�ت ليست كافيًة يف إنشك، هذه اإلما�ت متوفرة إىل حٍد ماهناك مساحٌة للعمل وهناك إمك

 ,تجود مساحٍة للعمل ومع وجود إمكا�أيضاً ينتفي مع و  رم، فلذا هذا األ الكالم قبل قليلمثلما مرّ  وازيامل
 . من املسئوليةاراً ر سيكون ف لن يكون صحيحاً  اربلغا لقاء احلبل علىإ لالحتماا فحىت هذا

 .الذات علىنكفاء زلة واملقاطعة واالِ عنوان العُ : يت عنوان خامس وهو� ميكن أن

الذي ال ينسجُم مع فكرِه  عقالواذا ارب وإمنا يعتزل اإلنسان بعيدًا عن هلغا ىلعال بعنوان إلقاء احلبل 
، وهو حٌل  ظروف معينةكون حًال يف جٍو حتكمهُ ي على الذات ميكن أن فاءُ طعة واالنكاملقاو  ، العزلةعقيدتهِ و 

إذا رجعنا إىل سرية آل  ,دمَّ حمَُ  ليس هو الذي ينسجُم مع ذوق آلِ  ، ولكنَّهُ قرب إىل احللول الصوفيةصوٌيف أ
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هذه ، و تنا كانوا يعملون حبسب املمكنمَّ سرية أئِ  ،نا جندهم يعملون حبسب املمكنعليهم فإنَّ  هللاِ  د صلواتُ مَّ حمَُ 
 .هي وظيفتهم

 !معوالتغيري يف عموم اجملت الحلى االصعحنن لسنا قادرين  •
 !ملوازيع اقاء الوالى إنشعلسنا قادرين  •
 تدمري اهلدف! الفوضى تقود إىل والتعليم تقود إىل املواجهة خارج إطار اإلعالم •
ة مع وجود بعض مع وجود مساحة معين ةليو ئسرب ليس حًال هو فرار من املالغا لقاء احلبل علىإ •

 ا�ت إىل حٍد ما!كاإلم
 ظرٍف معني! تكون حالً يفوفية قد لذات هذه حلول صافاء على واملقاطعة واالنك زلةالعُ  •

 عليهم أمجعني الذين ينسجم وسالمهُ  هللاِ  د صلواتُ مَّ العام لسرية آل حمَُ  لكن هذا احلل ال ينسجُم مع اخلطِّ 
هناك إمكا�ت  ،ملساحةا هذه ودنا نعمل حبدفإنَّ  مساحة معينة ك، هنامع سريهتم هو العمل حبسب املمكن

ائمة ق يعود بنا إىل ؟شيءٍ  ، كلُّ هذا يعود بنا إىل أيِّ رةا�ت املتوفنا نعمل حبدود هذه اإلمكمتوفرة فإنَّ 
املنكر (  :انو وقائمة أولو�ت حتت عن), املعروف (  :نة أولو�ت حتت عنوا، علينا أن نضع قائماألولو�ت

  نكر بقدر ما نتمكن.ب املن نتجنّ اول أوحنُ  ,ملعروفا اهابجتّ  ، نسعى)

  !سب املمكنكن حبلو : العمل احلل هو هذا

، ال تلهكم وال أوالدكم ، ال تلهكم أموالكمدمَّ بنا من آل حمَُ قرِّ العزلة والفرار من املسئولية ليس هذا هو الذي يُ 
 .ىل العمل، حنن حباجة إوال أي عنوان آخر من العناوين ةال العزل

 و من سورةسورة املنافقون أ ت علينا منيت مرّ يت التقطتها لكم من اآل�ت الَّ رآنية الَّ لقُ ا طات اللقلُّ كُ 
علينا أن نتحرك ولكن  جيبُ  ،، جيب علينا أن نعملها تتحدث عن العمللُّ و من سورة األعراف كُ العنكبوت أ

 .حبسب املمكن

 يَّ بشكلٍ لَ طرح عَ ا أن تُ مَّ ، وهذه األسئلة إ كثريونيَّ لَ يطرحها عَ  أسئلةٌ  :سة من جنوم هذه الرسالةالّنجمة اخلام
طرُح عليَّ أخذت بعضاً منها وصياغتها أسئلٌة ابلنتيجة تُ ، عرب التليفون أو عرب االنرتنت وجهاً لوجه أوباشر مُ 

 :تعبريي حبسبِ 

 ؟ماذا تريد: السؤال األول واخلطاب يل •

 تابعيدًا عن مفرد ,إليه تغيري العقل الشيعي وفقًا ملفردات وأصول الكتاب والعرتة ُه والذي أهدفُ دالذي أري
  .ق عرب قراءة الغديرا يتحقّ ، وذلك إمنَّ تفاريعها لِّ قيفة بكُ لسّ وأصول ا
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  !قيفةناك قراءة السّ هُ  •
  غدير!هناك قراءة ال •
  عصر الغيبة الكربى! وهناك قراءة علماء الشيعة يف •

  غيبة الكربى هي غري قراءة الغدير.ة يف عصر اليعقراءة علماء الش

عليهم بعيدًا عن كلِّ  هللاِ  ة منهم صلواتُ املنظومة الدينيّ  لِّ الفهم يف كُ  خذ األصول وقواعدنا �إنَّ الغدير:  قراءةُ 
ويف أو قطيب وحىت ، من فكٍر شافعي أو حنفي أو أشعري أو معتزيل أو صةقافة الشيعيّ ما اخرتق ساحة الثّ 

 . هذه العناوينلِّ تاجاً طبيعياً لكُ لذي كان نِ الفكر الدخيي ا

هكذا أزعم  ،تغيري العقل الشيعي حبسِب مفردات وأصول وقواعد الكتاب والعرتة :فهذا هو الذي أريده
 .� حٌر فيما أعتقديرفضون هم أحرار وأ وافقين اآلخرونيُ 

 ؟سلوبوما هو األ: السؤال الثاين •

 .حبسب الذي يتوفر لدي من األسباب اإلعالم والتعليم حبسب املمكن ادُ اعتم

 ؟هل جنحت يف ذلك: السؤال الثالث •

؟ قطعًا فيدهناك من أثٍر مُ  ولكن هل ، مل أجنح ابملستوى املطلوب، جيب قاطعًا ال والوى املطلوب أُ تسابمل
ال يستطيع و  رهاع، هذه حقيقٌة ال أستطيع أن أنكققت على أرض الواهناك من فائدٍة حتقّ  ,هناك من أثٍر مفيد

 يف جواب السؤال هل ال وال :لتولكن مثلما قُ  ،سهمسوها أبنفُ سوها وحتسّ اآلخرون على األقل الذين تلمّ 
 .ول فيما بيين وبني النجاحال وال هناك معوقات كثرية حت :وأقول ركرِّ ؟ أجنحت يف ذلك

 ؟النجاح مستقبالً هل تتوقع : السؤال الرابع •

  ذا املوضوع.هب ال أعبأ كثرياً  ,هلذه الفكرة ين ال أهتمُّ يف احلقيقة إنَّ 

  عن جناٍح يف املستقبل. يات تنبئُ عطوجد مُ ال تُ  :الً أوّ 

  املوضوع.ذا نشغالً هب ملستُ  :واثنياً 

، هذه اً هبامّ ست مهتُت واجيب بقية التفاصيل لريد حني أخرج من هذه الدنيا قد أدينشغٌل فيه أُ ما أ� مُ  غايةُ 
 .هذا السؤال يف جوابِ  قولهُ ريد أن أالصة القول الذي أُ خُ 

 ؟هذا اء عملكو أج يف ماذا تتمّىن سؤاٌل خامس:  •
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 :منياتأ ,ع املستحيلأمنيات والتمين طلُب املستحيل توقُّ 

  .دمَّ اه آل حمَُ ذت قراراً بتغيري واقعها ابجتّ ة اختّ ة الرمسيّ ة الشيعيّ سة الدينيّ املؤسّ  ن يبلغ مسامعي أنَّ أمتىن أ -
اِه كون ابجتّ يتحّر  ,ينتبهون من غفلتهم ,ظون يومًا من نومتهم العميقة هذهيقأمتىن أن احلسينيني يست -

 .ما قلت األمنيات هي طلب املستحيل ذلك وكمتّىن ، أةزهرائيّ  ةٍ سينيّ ٍة حُ �ضٍة ثقافيٍة عقائديّ 
ر لغباا هذا ,زيح الغبارسات اإلعالم الشيعي تنتفُض انتفاضًة وتُ ؤسّ مُ  ,اإلعالم الشيعي  أنَّ متّىن أ -

ي يف الشيع وأن يعيش اإلعالمُ  وع املهدويّ للتبشِري ابملشر  تتوجه، الكثيف عن ساحة اإلعالم الشيعي
ُيطلُّ ذي هلراء الا ، ال هبذاالكتاب والعرتة واعي وعلمي يستنُد إىل منطق لٍ ك، بشحلقيقةا هذهِ  أكناف

 .علينا به إعالُمنا الشيعي
د ُشحنت يف مَّ ناك صوٌر هزيلٌة عن آل حمَُ ، هُ الشيعي املثقف يعرُف حقيقة دينهِ الشباب   أنّ أمتّىن  -

  .رف حقيقة دينهِ عي متىن لشبابنا الشيعي أنالكتب أ ائيات وحىت يفة أو يف الفضسينيّ اجملالس احلُ 

عن أمنياٍت ال ميكن أن تكون  ثُ ين أحتدَّ ؟ ألنَّ  األمنيات لن تتحقق ملاذاهذهِ ، ولكن كلُّ ذلك أمنيات
اجملتمعية ال ميكن أن حتصل  ةالبشريحلركة ا وهذهِ ، يةتمع من خالل حركٍة بشرية جمُ على أرض الواقع إالَّ 

س ا عن احلمثُ ين حني أحتدَّ وإنَّ  ،يدئالعقا احلماس فالشيعة يفتقدون إىلي، ملاذا؟ لغياب احلماس العقائد
يب اصد بعيدًا عن الفكر النَّ مَّ حمَُ  ىل حقيقة فكر آلِ  عقائدي متتد خيوطُه إث عن محاسٍ لعقائدي أحتدَّ ا

، غياب احلماس العقائدي هو بسبب كثري من التزييف والتزويربعيدًا عن ال، عن الفكر القطيب بعيداً 
ة ميكن أن يزول مع وجود مرٍض قافة الشيعيّ اخللل الفكري يف ساحة الثّ  وال أعتقد أنَّ  !اخللل الفكري

 قطيب اخلبيث!ال نُ رطاهو السّ  خبيث

 .عليَّ كثٌري منكم يت يطرحهاعلى تلخيٍص لكثٍري من األسئلة الَّ خالصٌة ألجوبٍة  هذهِ 

َ� َأيـَُّها الَِّذيَن  ﴿: من سورة آل عمران اآلية املئتان هي آخر آيةٍ  :الرسالة من جنوم هذهِ  جمة السادسةُ النّ 
 .﴾ آَمُنوْا اْصِربُوْا َوَصاِبُروْا َورَاِبطُوْا َواتـَُّقوْا اهلّلَ َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ 

شرت إليها قبل يت أوالطبعة هي الطبعة الَّ  ,لبحرايند هاشم اللسيِّ ) ن تفسري الربها( هذا هو اجلزء الثاين من 
ن عَ  :)العياشي ( واية العاشرة ينقلها عن ، الر )151(، صفحة للمطبوعات يمل منشورات مؤّسسة األعلقلي
 - ياصِ عَ مَ ـن الول عَ قُ يَـ  ﴾ اْصِربُواْ  ﴿ :اَىل عَ تَـ وَ  كَ ارَ بَ تَـ  هللاِ  ولِ  قَ ِيف  ،قادِ نا الصَّ امِ مَ ن إِ ، عَ قةدَ صَ  ة ابنِ دَ سعِ مُ 

 نِ عَ  او ا�َْ ف وَ و عرُ مَ ـلابِ  وارُ مُ  :ولقُ يَـ  َواتـَُّقوْا اهلّلَ ﴾ ﴿ ,ضائِ رَ ى الفَ لَ عَ  ﴾ َوَصاِبُرواْ  ﴿ - اصربوا عن املعاصي
، ولو�ت يف قوائم املعروف واملنكرأ - �َ �َّ م إِ هِ لِ تْ قَـ ا وَ نَ ة لَ مَّ األُ  مِ لْ ن ظُ مِ  رُ كَ نْ ٍر أَ كَ نْ مُ  وأيُّ  :القَ  مثَُّ  ,ركَ نْ مُ ـال

 .الكالم هو هو، احلديث هو هو
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ِيف َقوِل ِهللا تـََباَرَك ، يهلَ عَ  هللاِ  واتُ لَ هللا صَ  بدِ  عَ ِيب ن أَ عَ ، َدة ابِن َصَدقةَعن ُمسعِ : أعيد عليكم قراءة الرواية
َعاَىل  ُمُروا  :يـَُقول َواتـَُّقوْا اهلّلَ ﴾ ﴿ ,َعَلى الَفَراِئض ﴾ َوَصاِبُرواْ  ﴿ ,يـَُقول َعن الـَمَعاِصي ﴾ اْصِربُواْ  ﴿ :َوتـَ

�َ  ِمن ظُْلمِ  : وأيُّ ُمْنَكٍر أَْنَكرُ , مثَُّ قَالاِبلـَمعُروف َواْ�َوا َعِن الـُمْنَكر  ﴾َورَاِبطُوْا  ﴿ ,األُمَّة َلَنا َوقـَْتِلِهم ِإ�َّ
َوَحنُن  َوَحنُن السَِّبيل - هللا يف سبيل ورابطوا يف سبيل هللا املرابطةُ  - يلبِ السَّ  نُ حنَ وَ  ,هللا يلِ بِ  سَ ِيف  :ولقُ يَـ 

 هِ بِ  ءَ اا جَ مَ وَ  ِيبّ ن النَّ عَ  داهَ د جَ قَ ا فَـ نَّد عَ اهَ ن جَ مَ  فَ ىنَ دْ األَ  طُ ابَ الرِّ  نُ حنَ ه وَ قِ لْ خَ وَ  اَىل عَ هللا تَـ  نيَ بَ  ايمَ فِ السَِّبيُل 
 . الروايةا أكتفي ابلذي ذكرتُه من هذهِ منّ وإ والرواية مستمرة ... ﴾ َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ ﴿  هللاندِ ن عِ مِ 

َ� َأيـَُّها الَِّذيَن  ﴿: هللاِ  ولِ  قَ ِيف  - ادقعن إمامنا الصَّ  - هللا بدِ  عَ ِيب ن أَ عَ ،  رَعن ابِن َأيب يَعُفو : رواية أخرى
 ىلَ وا عَ طُ ابِ رَ وَ  ,بائِ صَ مَ ـلا ىلَ عَ  وارُ بِ اصَ وَ  ,ضئِ ارَ لفَ ا ىلَ وا عَ ِربُ صْ اِ  :الَ قَ  ,﴾ آَمُنوْا اْصِربُوْا َوَصاِبُروْا َورَاِبطُوْا 

 .ةمَّ ئِ األَ 

 ..م كُ امَ مَ وا إِ طُ ابِ رَ وَ : خرىاية أويف رو 

 م ..كُ امِ مَ إِ  عَ ام مَ قَ مُ ـال الَ وا قَ طُ ابِ رَ وَ : ة أخرىايويف رو 

 .ملعىنا والروا�ت وفريٌة وكثريٌة ومستفيضٌة يف هذا املضموِن ويف هذا

، مان واملكانصابرة ختتلف حبسب الزّ رب واملالصَّ  ؛رواابِ وا وصَ صِربُ اِ , ﴾ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اْصِربُوْا َوَصاِبُرواْ َ�  ﴿
 �ت ذكرتالذلك الرو و  وقد يكون غري هذا املعىن ,والعد واملصابرة يف وجه، فقد يكون الصرب على الفرائض

يين قيه اإلنسان يف جوه الدِّ  نفسية مع ما يالواجهةٍ صابرة هي حالة مُ  الصرب واملنَّ ، ألةمصاديق وعناوين عديد
سُه بس نفحي اوُل أننفسيٌة مع شيٍء حيُ  جهةٌ االصرب مو ، الديين واحلديث هنا عن اجلوِّ  ,ينيو ه الدجوّ  أو يف

 رابطة ألنَّ على من الصرب واملصابرة املكن أل، و ربأعلى من الصَّ  ةُ ر ابصامل، و وأن حيبس ذاته على ذلك الشيء
، ت املعروفهو أعلى درجاهذا ، و مع اإلمام هنا هي مرابطةٌ  املرابطةُ ، و ن إىل املرابطةاسيقود ةر واملصاب ربالصَّ 

أعلى (  :منها يت قرأت عليكم بعضاً مامنا الصادق يف الرواية الَّ ة كما قال إمَّ املنكر هو عداوة األئِ  مثلما أنكر
مام زماننا املرابطة مع إ ,وعنواٌن واسع فسيح وانٌ ن، وهذا العنوان ع)مام زماننا درجات املعروف املرابطُة مع إ

 .مرابطٌة يف سبيل هللا

َوَأنَّ َهـَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيمًا فَاتَِّبُعوُه   ﴿ :مسني بعد املئة من سورة األنعامإذا ما ذهبنا إىل اآلية الثالثة واخل
ل  بُ العملي هناك سُ  عقحبسب الوا ,هناك ُسُبل ُسبل كثرية ,﴾ َق ِبُكْم َعن َسِبيِلهِ َوَال تـَتَِّبُعوْا السُُّبَل فـَتَـَفرَّ 

ر ابلفكر أتثَّ  لٌ ي، هناك سبيٌل أتثر بفكر ابن عريب، هناك سبالبخاريو  ر بفكر الشافعيهناك سبيٌل أتثَّ ، كثرية
 .، هناكهناك ،هناك ،القطيب
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َوَأنَّ َهـَذا  -ة وال يوجد شيء آخر رت ِب والعايل الكتبراط املستقيم سالصِّ  - َوَأنَّ َهـَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيماً  ﴿
  .﴾ لَُّكْم تـَتـَُّقونَ ِصَراِطي ُمْسَتِقيماً َفاتَِّبُعوُه َوالَ تـَتَِّبُعوْا السُُّبَل فـَتَـَفرََّق ِبُكْم َعن َسِبيِلِه َذِلُكْم َوصَّاُكم ِبِه َلعَ 

) الرواية 13(، صفحة طبعة دار إحياء الرتاث العريب، ) ار األنوارحب(  ن منو ر هذا هو اجلزء الرابع والعش
َهـَذا ِصَراِطي  ﴿ :هولِ  قَ ِيف  -عليه  هللاِ  عن إمامنا الباقر صلواتُ  - فرٍ عْ  جَ ِيب ن أَ عَ  ،ريٍ صِ  بَ ِيب ن أَ عَ : التاسعة

تَـَفرََّق ِبُكْم َعن اتَِّبُعوُه َوَال تـَتَِّبُعوْا السُُّبَل فَـ َوَأنَّ َهـَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيمًا فَ  ﴿اآلية .. ﴾ ُمْسَتِقيمًا فَاتَِّبُعوهُ 
 حننُ ، بل املختلفةالسُّ  - لبُ ه السُّ ذِ هَ  فَـ َىب ن أَ مَ يل فَ بِ السَّ  نُ حنَ  :الَ قَ  -؟ مامنا الباقرماذا قال إ ,﴾ َسِبيِلهِ 

 .هم بيلُ السَّ  ،بيلالسَّ 

َولَِئن قُِتْلُتْم ِيف َسِبيِل اهللِّ َأْو ُمتُّْم  ﴿ :سورة آل عمران مسني بعد املئة منإذا ما ذهبنا إىل اآلية السابعة واخل
َن اهللِّ َوَرْمحٌَة َخْريٌ ممَِّّا َجيَْمُعونَ   .﴾ َلَمْغِفَرٌة مِّ

َلَمْغِفَرةٌ  َأْو ُمتُّمْ  َولَِئن قُِتْلُتْم ِيف َسِبيِل اهللِّ  - إن كان قتًال أو كان مواتً  -َولَِئن قُِتْلُتْم ِيف َسِبيِل اهللِّ َأْو ُمتُّْم  ﴿
َن اهللِّ َوَرْمحٌَة َخْريٌ ممَِّّا َجيَْمُعونَ   ؟نا جابرثُ دِّ ماذا حيٌ  ,﴾ مِّ

 ةسالرواية الساد), نوار حبار األ( من اجلزء الرابع والعشرين من  )12(صفحة  ,جابر اجلعفي عن ابقر العلوم
: ةآليَ ا هذِ ن هَ عَ  - ل اإلمام الباقرسأ - هألتُ سَ  :لجابر يقو ، ) للشَّيخ الّصدوق راين األخبمعا( نقلها عن ي

 َال  :لتُ قُ  ,الَ ؟ قَ هللا يلُ بِ ا سَ ي مَ رِ دْ تَ أَ  :المالسَّ  يهِ لَ عَ  الَ قَ فَـ  ,الَ ، قَ ﴾َولَِئن قُِتْلُتْم ِيف َسِبيِل اهللِّ َأْو ُمتُّْم  ﴿
هللا  يلِ بِ  سَ ل ِيف تِ ِه قُ تِ يَ َال  وَ ل ِيف تِ ن قُ هللا مَ  يلُ بِ سَ ، وَ تهُ يَّ رِ ذُ يٌّ وَ لِ و عَ هللا هُ  يلُ بِ سَ : الَ قَ ، كنْ ُه مِّ عَ مسَْ ن أ أَ الَّ هللا إِ وَ 
 . هللابيلِ  سَ ِيف  اتَ مَ  هِ تِ يَ َال  وَ ِيف  اتَ ن مَ مَ وَ 

ٌح الِ ني صَ سَ احلُ  اءُ نَ بْـ أَ  ينَ ني أَ سَ احلُ  ينَ ُن أَ سَ احلَ  ينَ أَ  : (نقرأ عنه يف دعاء الندبة الشريفهذا هو السبيل الذي 
 ل، هو هذا السبيمن دو�م ال يوجد سبيل ,) يلبِ السَّ  عدَ بَ  يلُ بِ السَّ  ينَ ق أَ ادِ صَ  عدَ ٌق بَ ادِ صَ وَ  حالِ صَ  دَ عَ بَـ 
ِبيل( ، فعي أو من البخاريأن يكون منهم ال أن يكون من الشا دَّ هذا السبيل البُ  ,) أَيَن السَِّبيُل بَعَد السَّ

 ،د قطبمن سيِّ  ، ال أن تكون العالمات هذا السبيلرشد� للمسري يفيت تُ كون منهم الَّ ت أن دَّ العالمات البُ 
 .وال من ابن عريب

 نَ  ابْ �َ  ,ةبَ اقِ ب الثَّ هُ شُّ  النَ  ابْ �َ  : (دبةالنُّ  عليه يف دعاء وسالمهُ  هللاِ  صلواتُ ة جَّ مام احلُ وحني خناطب اإل
� اْبَن اَألْعَالِم  ,َ� اْبَن السُُّبل الَواِضَحة - لسبيل بل مجعٌ السُّ  -ة حَ اضِ ل الوَ بُ السُّ  نَ  ابْ �َ  ,ةرَ اهِ م الزَّ جنُْ األَ 
 .) ِئَحةلَال ا
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َراطُ ، ظمعْ األَ  يلُ بِ السَّ وم وَ قْ األَ  اطُ رَ م الصِّ تُ نْـ أَ : ( سخالز�رة اجلامعة الكبرية يف بعض النُّ  يف اَألْقوم  أَنـُْتم الصِّ
 .)م َوالسَِّبيُل اَألْعظ

، إمامنا الصادق )221(رقم احلديث  ؟الشريف عن إمامنا الصادق ثنا إمامنا العسكري يف تفسريهِ دِّ ماذا حيُ 
 يذِ الَّ  غرِ  الثَّ ون ِيف طُ ابِ رَ ِتنا مُ يعَ شِ  ماءُ لَ عُ  -)  تُنايعَ شِ ( يف نسخٍة ويف نسخة أخرى  - ناتِ يعَ اء شِ مَ لَ عُ  : (يقول

َن اخلُُروِج َعَلى ُضَعَفاِء ِشيَعِتَنا َميْنَـُعوَ�ُم ع ،انَ تِ يعَ شِ  اءِ فَ عَ ى ضُ لَ عَ  وجِ رُ اخلُ  نَ م مِ و�َُ عُ نَـ ميَْ  هُ يتَ ارِ فَ عَ يس وَ لِ بْ ي إِ لِ يَ 
ن ل ِممَّ ضَ فْ أَ  انَ نا كَ تِ يعَ ن شِ ك مِ لِ ذَ لِ  بَ صَ تَ نْـ ن اِ مَ  فَ َال أَ ، باصِ وَ النـَّ  هُ تَ يعَ شِ وَ  سيلِ بْ م إِ يهِ لَ عَ  طلَّ سَ تَ يَـ  ن أنْ عَ وَ 
 ). ما�ِِ دَ بْ ن أَ عَ  عُ فَ دْ ك يَ لِ ذَ ا وَ ينَ بِّ حمُِ  نِ �َ دْ ن أَ عَ  عُ فَ دْ يَ  هُ نَّ ، ألَ ةرَّ لف مَ لف أَ ر أَ زَ اخلَ ك وَ الرتُّ وم وَ د الرُّ اهَ جَ 

داٍد مِ  أيُّ  ,) اءدَ هَ الشُّ  اءِ مَ ن دِ مِ  لُ ضَ فْ اء أَ مَ لَ اُد العُ دَ مِ  ( ،جلهاد احلقيقيا، هذا هو وهذا هو اجلهاد احلقيقي
 ؟ أوفكر ابن عريببيكتب  و؟ أواملعتزيلأو يكتب بفكر األشعري ؟ داد الذي يكتب بفكر الشافعيمِ ـ؟ الهذا

  ؟رااألفك هذه لِّ لفكر الدخيي املستنبط من كُ اب أو ؟د قطببفكر سيّ 

يت يشار الشهداء الَّ  ءاوأي مداٍد هذا ؟ دم الً أُي دماٍء هذهمن دماء الشهداء أوَّ  لُ ضالذي هو أف ءالمالعُ  دادُ مِ 
والعرتة بعيدًا عن للحفاِظ على منهج الكتاب فك سفكت وتُ حلديث الشريف هذه دماء سُ ا إليها يف هذا

 أن دَّ عدِه احلقيقي البُ ، إذا أرد� أن نفهم حديث أهل البيت يف بُ الفكر الناصيب، هي هذه دماء الشهداء
 الصورُة األكمل ، هذهِ اصيبثًة ابلفكر النَّ لوّ هم معلوماهتم ليست مُ تهم فكرُ الء الشهداء عقائدهم نيَّ ؤ هيكون 

 ؟املطلوب ، أليس هو هذاالشيعةلشهداء 

م حني كانوا يف كربالء ويف عاشوراء يف يوم عاشوراء وحني الطفوف كانت هلم تلك املنزلة أل�َّ  ءاشهد
القلوب  كل، وكانت تنت تلك الرؤوس نظيفةكاف  احلسني!استشهدوا مل يكن يف رؤوسهم وال يف قلوهبم إالَّ 

م طاهرون من الدَّ ، ولذا خناطبهم يف الز�رات من طاهرة  ، طاهرون من الدَّنس أيُّ دنسٍ طبهمنس هكذا خناأ�َّ
الطفوف كانت هلم تلك املنازل  ءُ هدا، شُ األخطر نسُ ابلعقول وابلقلوب هو هذا الدَّ  نس الذي يلحقُ ؟ الدَّ هذا
 تَ رْ هُ ر طَ هَّ طَ ٍر مُ اهِ طَ  رٍ هْ ن طُ مِ ر هَّ طَ ٌر مُ اهِ ٌر طَ هْ طُ  نَّكَ  أدُ هَ شْ أَ  : (اطبهُ سني الذي خنُ رت ابحلُ هِّ قوهلم طُ عُ  ألنَّ 

 ا كانت رؤوسهم ليس فيها إالَّ مَّ لَ  ,) كمُ رَ ر حَ هُ طَ وَ  - وطهرت بك العباد أيضاً  - دَال البِ  كَ ت بِ رَ هُ طَ وَ 
ني كانت تلك القلوب ساحل القلوب ليس فيها إالَّ  تلك ا كانتمَّ ولَ  ,رت تلك الرؤوس طاهرةسني صااحلُ 

هداء الشُ  ، فدماءُ علوماٍت قليلٍة عن حوادث عاشوراءم صل إلينا منع ما و ملن أراد أن يتتبَّ  وهذا واضحٌ ة، طاهر 
، م قلوهبم نظيفة من الفكر الناصيبعقوهل ،ماؤهم تسفكث عنها هذا احلديث شهداء شهداء دِ يت يتحدَّ الَّ 

 هداء.الشُ  لماء أفضل من دماءالعُ  دادُ م، فداد علماء نظيف من الفكر الناصيبوهذا املداد م
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، املفرتض أن عنها دعاء أهل الثغور ثُ يت يتحدَّ الثغور الَّ ، فكوا دماءهم؟ عند الثغورهداء أين سَ ء الشُ الهؤ 
 !!ملواصفاتا يكون هناك واقع شيعي هبذهِ 

( : منا السجاد اإلمام يقول لهلنا أبو خالٍد الكابلي عن إما ما رواهُ ), النعمة  كمال الدين ومتام(  أ� اقرأ من 
هللا  نَّ ان ِألَ مَ زَ  لِّ كُ   لِ هْ ن أَ مِ  لُ ضَ فْ أَ  هِ ورِ هُ ظُ لِ  ينَ رِ ظِ تَ نْـ مُ ـالوَ  هِ تِ امَ مَ إبِِ  نيَ لِ ائِ ِه القَ تَ يبَـ غَ  انِ مَ زَ  لَ هْ أَ  نَّ إِ  ,دٍ الِ  خَ ابَ  أَ �َ 
ة دَ اهَ شَ مُ ـال ةِ لَ زِ نْ مبَِ  همدَ نْ عِ  ةُ يبَ الغَ  هِ ت بِ ارَ ا صَ فة مَ رِ عْ مَ ـالاِم وَ هَ فْـ األَ وَ  ولِ قُ ن العُ م مِ اهُ طَ عْ  أَ اَىل عَ تَـ وَ  كَ ارَ بَ تَـ 
ان مالز  ذلكما قال جعلهم يف  - يفسَّ لابِ  هللاِ  ولِ سُ رَ  يّ دَ يَ  نيَ ين بَ دِ هِ اجَ ـُمَ ال ةِ لَ زِ نْ ان مبَِ مَ ك الزَّ لِ  ذَ م ِيف هُ لَ عَ جَ وَ 
 كَ ئِ لَ و أُ  الـَُمَجاِهِدين َبَني يََدّي َرُسوِل ِهللا اِبلسَّيف َجَعَلُهم ِيف َذِلك الزََّمان ِمبَْنزَِلةِ  -ن ابلسيف و اهدجيُ 
 ).راً هْ جَ وَ  اً رَّ سِ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هللاِ  ينِ  دِ َىل إِ  اةُ عَ الدُّ  وَ اً قَ دْ صِ ا نَ تُـ يعَ شِ وَ  اً قَّ ن حَ و صُ لِ خْ مُ ـال

 َعَلى ُضَعَفاِء ِشيَعِتَنا ن اخلُُروجِ م عَ َوَعَفارِيَتُه َميْنَـُعو�َُ ُعَلماُء ِشيَعِتنا ُمَراِبطُون ِيف الثَّغِر الَِّذي يَِلي ِإبِْليس ( 
ِممَّن  ، َأَال َفَمن ِانـَْتَصَب ِلَذِلك ِمن ِشيَعِتنا َكاَن َأْفَضلَ ُه النـََّواِصبَوَعن أْن يـََتَسلَّط َعَليِهم ِإبِْليس َوِشيَعتُ 

ك َواَخلَزر أَلف  .) نَُّه َيْدَفُع َعن َأْدَ�ِن حمُِبِّيَنا َوَذِلك َيْدَفُع َعن َأْبَداِ�ِم، ألَ أَلف َمرَّة َجاَهد الرُّوم َوالرتُّ

 ا�ا هبذهِ كّ دافعون عن أرٍض سُ قاتلني يُ مُ لِ  ,ألهل الثغور), السجادية ة يفالصح( لذي ورد يف ء ااالدع
 م ومعرفة فتلكَ عليهم بعقول وأفها ُهللا نَّ ألوصاف مَ ا هبذهِ  ، وأ�سٌ ث عنها إمامنا السجاديت حتدَّ الَّ  افاألوص

ف نظِّ نُ  ك هبذا االجتاه علينا أننتحرّ  أن ، إذا أرد�اصيبنظيفة من الفكر النَّ  ,فة نظيفةر عول واألفهام واملالعق
 .فكر الناصيبال العقل الشيعي من قذارات

ح وِّ لَ م وَ هِ نِ يُ عْ أَ  بَ صْ ة نَ نّ ل اجلَ عَ اجْ وَ  : (ي جاء فيهِ ذر والو فهذا الدعاء دعاء الصحيفة السجادية ألهل الثغ
 هُ إنَّ  ,إىل آخر ما جاء يف الدعاء ,) ... ةامَ رَ الكَ  لِ ازِ نَ مَ د وَ لْ اخلُ  نِ اكِ سَ مَ  نا مِ يهَ فِ  دتَ دَ عْ ا أَ م مَ هِ ارِ صَ بْ ا ِألَ هَ نْـ مِّ 

رت رت عقول وقلوب شهداء الطفوف تطهّ مثلما تطهّ ، عقوهلم وأفهامهم ومعرفتهم نظيفة �سٍ ُث عن أُ يتحدَّ 
مامنا السجاد اؤ� هذا الدعاء كان يدعو به إعلمو  ، ال كما يقول مراجعنا عليهوسالمهُ  هللاِ  سِني صلواتُ ابحلُ 

، فهل أنَّ ة اطالعهم على معارف أهل البيتلَّ علمائنا ومن قِ و  راجعنامة وهذا من خيبة ميّ لبين أُ  يف سرهِ 
 !؟ملستوى من الوصفاذا هب ةميّ مقاتلي بين أُ 

َها ِألَْبَصاِرِهم َواْجَعل ا(  نـْ كون هذا ي ، ميكن أنشهداء الطفوفمثلما جرى ب ,)جلَّنة َنْصَب َأْعيُِنِهم َوَلّوِح مِّ
ت اإلشارة إليها يف حديث إمامنا السجاد مع يت مرّ يف زمان غيبة اإلمام إذا كان اجملتمع الشيعي ابألوصاف الَّ 

ي يلي إبليس ذر الرابطون يف الثغلعسكري مُ ا فسري إمامنامثلما جاء يف ت ءاوإذا كان العلم ,يبلاكأيب خالد ال
دادهم أفضل من دماء إذا كانوا هبذا املوقف فهؤالء مِ  ,عفاء شيعتناوعفاريته مينعو�م عن اخلروج على ضُ 

 .اً ة دقيقٌة جدَّ ، القضيّ أولئك
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 )233(رقم احلديث  - يّ لِ عَ  ابنُ  دُ مَّ حمَُ  رُ اقِ البَ  لَ ئِ سُ وَ :  عليهوسالمهُ  هللاِ  ويف تفسري إمامنا العسكري صلواتُ 
ب اصِ النَّ دِ ن يَ مِ  - ميكُ بِّ بيت من حمُ  أهل اليبِّ من حمُ  - اينَ بِّ ن حمُِ ن مِ مِ ؤْ مُ ـري السِ األَ  اذُ قَ نْـ إِ  -ل إمامنا الباقر ئِ سُ 
 ِين ِرب خْ أَ  :لجُ لرَّ لِ  رُ اقِ البَ  الَ قَ  ؟ومالرُّ ي دِ يْ ن أَ ري مِ سِ األَ  اذُ قَ نْـ م إِ ل أَ ضَ فْ ِه أَ انِ يَ بَـ ِه وَ انِ سَ لِ  ضلِ فَ بِ  هُ ضلَّ يُ  نيد أَ رِ يُ 
ل غَ تَـ ا اشْ مَ هَ يِّ ا أبَِ مَ هِ يصِ لِ ختَْ  َلىعَ  رُ دِ قْ  يَـ ق َال رُ غْ تَـ  ةً ورَ فُ صْ عُ ق وَ رُ غْ يَـ  نينِ مِ ؤْ مُ ـال ارِ يَ ن خِ ًال مِ جُ أى رَ ن رَ مَّ ت عَ نْ أَ 
ت لئَ ا سَ مَ  عدُ بُ فَـ : المالسَّ  يهِ لَ عَ  الَ ، قَ نينِ مِ ؤْ مُ ـال ارِ يَ ن خِ ل مِ جُ الرَّ  :الَ قَ  ؟هصَ لِّ ن خيَُ أ لضَ فْ ا أَ مَ هُ يـُّ أَ  راآلخَ  هُ اتَ فَ 

ذا هَ وَ ن اريَ ن النِّ مِ  هُ ذَ قِ نْ يُـ ه وَ بّ ان رَ نَ جِ ُه وَ ينَ يه دِ لَ ر عَ وفِّ يُ  اكَ ذَ  إنَّ  ،ينذَ هَ  نيَ ا بَ مَ  دِ عْ ن بُـ ر مِ ثَ كْ ل أَ ضْ  الفَ ِيف 
 .ريصِ ان يَ نَ  اجلِ َىل وم إِ لُ ظْ مَ ـال

امنا ، فقد أورد لنا إممامنا العسكرييف تفسري إ اً صيف كلمات املعصومني وخصو ًا ضح جدَّ او  هذا املضمون
، املضمونهذا تتناول  ألحاديث الشريفة عن كل املعصومنيالتفسري جمموعًة كبريًة من اهذا العسكري يف 

 .من الفكر الناصيب ، ولتطهري العقل الشيعياصيبقولنا من الفكر النَّ بنا لتطهري عُ  وتدفعُ 

أن يضلُه إنقاذ األسري املؤمن من حميب أهل البيت من يد الناصب يريد  :! السؤال كان دقيقاً م السؤالالحظت
مبثال ما بني رجل من خيار املؤمنني  ؟ اإلمام جاءهُ أم إنقاذ األسري من أيدي الروم لبفضل لسانِه وبيانه أفض
 واضح قطعاً  با؟ اجلو فبأيهما يشتغل نقذمها معاً يُ  ، وال يستطيع هذا الرجل أنرقيغرق وبني عصفورة تغ

نقاذ الشيعي من عد يف الفضل بني إالبُ  :اإلمام الباقر قال له ،ر املؤمننياخي يذهب إىل إنقاذ الرجل من
  ة.إنقاذ عصفور و  عد يف الفضل بني إنقاذ رجل من خيار املؤمننينقاذ األسري من الروم أكثر من البُ اصيب أو إالنَّ 

تنظيِف عليهم أمجعني ل وسالمهُ  هللاِ  ا التفسري بشكٍل خاص من املعصومني صلواتُ هناك حٌث واضح يف هذ
 .عقولنا من الفكر الناصيب

 ،لماءوفضل العُ  صفة العلم وفضلهِ  وهذا هو اجلزء األول وهذا الباب اببُ ), الكايف الشريف ( أ� اقرأ من 
ن يمَ فِ  ريَ  خَ َال  - ادقإمامنا الصَّ  - المالسَّ  يهِ لَ هللا عَ  بدِ و عَ بُ ل أاقَ  ,الان قَ هَّ ٍري الدَ شِ ن بَ عَ : الرواية السادسة

م يهِ لَ إِ  اجَ تَ ا احْ ذَ إِ م فَ يهِ لَ إِ  اجَ تَ حْ اِ  هِ هِ فقْ  بِ غِين تَ سْ  يَ ا ملَ ذَ م إِ هُ نْـ ل مِّ جُ الرَّ  نَّ إِ  ,ريشِ  بَ ، �َ انَ ابِ حَ صْ ن أَ مِ  هُ قَّ فَ تَـ  يَـ َال 
ُهم  -م لَ عْ يَـ  و َال هُ م وَ هِ تِ لَ َال ضَ  بِ  ابَ وه ِيف لُ خَ دْ أَ  نـْ ِإَذا َمل َيْسَتغِين ِبفْقِهه  - من الشيعة -َ� َبِشري ِإنَّ الرَُّجل مِّ

ُهم  -د مَّ هو فقه آل حمَُ  يفقه الشيع ض أنَّ و املفر  ،دمَّ حمَُ  بفقهه يعين بفقه آلِ  - نـْ من  -َ� َبِشري ِإنَّ الرَُّجل مِّ
 - احتاج إىل فقه النواصب -ِاْحَتاَج ِإلَيِهم  - دمَّ بفقه آل حمَُ مل يستغين  - ِإَذا َمل َيْسَتغِين ِبفْقِههِ  -الشيعة 

افظ ن حنُ علينا أ يت جيبُ هي الثغور الَّ  هذهِ  -فَِإَذا اْحَتاَج ِإلَيِهم َأْدَخُلوه ِيف اَبِب َضَاللَِتِهم َوُهو َال يـَْعَلم 
 .عليها ابإلعالِم وابلتعليم
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اء مَ لَ العُ  ادُ دَ مِ (  :ين فقط ألفت أنظاركم احلديث الشريفأ� ال أريد أن أطيل عليكم الكالم أكثر ولكنَّ 
ثنا عنهم دِّ ين حيُ  ليس هؤالء الذ، وإالَّ العلماء الذين يقفون على الثغور مداد ,) اءدَ هَ اء الشُّ مَ ن دِ ل مِ ضَ فْ أَ 

ى لَ عَ  ونَ رُ دِ قْ  يَـ َال  - مراجع التقليدمن  - ابصَّ وٌم نُ م قَ هُ نْـ مِّ وَ (  :اإلمام الصادق وهم من علماء الشيعة
من  - انَ ابِ صَّ ند نُ ا عِ نَ ون بِ صُ قِ تَ نْـ يَـ نا وَ تِ يعَ شِ  ندَ ه عِ ون بِ هُ جَّ وَ تَـ يَـ ة فَـ يحَ حِ ا الصَّ نَ ومِ لُ عُ  عضَ ون بَ مُ لَّ عَ تَـ ا يَـ ينَ فِ  حِ دْ القَ 

اٌء رَ ُن بُـ  حنَ ِيت ا الَّ ينَ لَ عَ  يبِ اذِ كَ ن األَ مِ  هِ افِ عَ ضْ أَ  افَ عَ ضْ أَ وَ  هُ افَ عَ ضْ أَ  يهِ لَ  إِ ونَ يفُ ضِ يُ  مثَُّ  - أتباعهم من حواشيهم
 رَّ ضَ م أَ هُ م وَ وهُ لُّ ضَ أَ وا وَ لُّ ضَ ا فَ نَ ومِ لُ ن عُ مِ  هُ ى أنَّ لَ نا عَ تِ يعَ ن شِ ون مِ مُ لِّ سَ مُ ـون أو المُ لِ سْ تَ سْ مُ ـال هُ لُ بـَّ قَ تَـ يَـ ا فَـ هَ نْـ مِّ 
م أجنس من دماء دادهمِ الء هؤ  ,) هابِ حَ صْ أَ يٍّ وَ لِ عَ  ني ابنِ سَ ى احلُ لَ يد عَ زِ يش يَ ن جَ نا مِ تِ يعَ شِ  اءِ فَ عَ ى ضُ لَ عَ 

 .ت مشر ابن ذي اجلوشنات وجناساهم سيكون أجنس من قذار ، هؤالء مدادمشر

الفكر  بذل لطردِ سكب ويُ كتب ويُ يُ الذي  ءاالعلم دادُ هداء مِ من دماء الشُّ  لأفضاء الذي هو ملاد العمد
من الشيعة مثلما قال إمامنا الصادق لبشري  - مهُ نْـ ل مِّ جُ الرَّ  نَّ ِأل  - ةمَّ حاديث األئِ ا�ت وأرو  هذهِ ، يبصاالن

 بِ  ابَ وه ِيف لُ خَ دْ م أَ يهِ لَ إِ  اجَ ا احتَ م وإذَ يهِ لَ إِ  اجَ حتَ اِ  - دمَّ بفقه آل حمَُ  - هفقهِ  بِ غِين تَ سْ  يَ ا ملَ ذَ إِ  - انالدهَّ 
 !!هذا هو الواقع الذي حنن نعيشُه اآلن -م علَ و ال يَ هُ م وَ هِ تِ لَ َال ضَ 

بل من قِ  !بل مراجع شيعةد خترتق ابلفكر الناصيب وابخليانة أبيدٍي شيعية من قِ مَّ ثغور آل حمَُ  أال تالحظون أنَّ 
يت جيب علينا أن نقف الَّ  لثغورا هذهِ  ،ث عن واقعأ� أحتدَّ  ,ن يل بنوا�همال شأ ك خيانة!علماء شيعة هنا

 .عندها

 قة يف هذهوخمتصرة كانت هبيئة جنوم متفرّ  جزةو ت مهذه بيا� :ت املوجزةالبيا� ميكنين أن أقول بعد هذهِ 
 يت من خالهلا أعتقدُ عليها رؤييت والَّ  يت بنيتُ ا هي اللبنات األساسية الَّ  عنهلرسالة هذه ميكن أن أعّرب ا

ى يف عملي ، الذي يتجلَّ على أن أقف هذا املوقف لى األقل ابلنسبة يلع رعي القطعيابلوجوب الشَّ 
(  ،)  اطقالنَّ  الكتابُ (  :على سبيل املثال ,يف براجمي هذه فيما أطرحهُ  ,يالتعليم ,التبليغي ,اإلعالمي

هذا األمر ين أجد ، إنَّ ), وأمثال ذلكبصراحة (  تا، حلق)ث يف ساحة الثقافة الشيعية السرطان القطيب اخلبي
 .اإلجيازلت منها هذه الرؤية واحلديث كان على سبيل يت تشكَّ اللبنات الَّ  ، وهذهِ واجباً شرعياً يف عنقي

وفضل  ابب صفة العلم وفضله ،اجلزء األول), الكايف الشريف ( أ� اقرأ عليكم من ر و اعن معاوية ابن عم
مامنا الصادق إل - هللا بدِ  عَ ِيب ِألَ  لتُ قُ  ,الَ قَ  ،ارعمَّ  عاوية ابنِ ن مُ عَ : )50(فحة العلماء الرواية التاسعة ص

 لَّ عَ لَ وَ  ,مكُ تِ يعَ وب شِ لُ قُـ م وَ وهبِِ لُ  قُـ ِيف  دهُ دِّ شَ يُ اس وَ  النَّ ك ِيف لِ ذَ  بثُّ م يَ كُ يثِ دِ حلَِ  يةٌ اوِ رَ  جلٌ رَ  - عليه هللاِ  اتُ صلو 
اس النَّ  وبلُ ه قُـ د بِ دِّ شَ ا يُ نَ يثِ دِ حلَِ  يةُ اوِ الرَّ  :الَ قَ  ؟لضَ فْ ا أَ مَ هُ يـُّ ة أَ ايَ وَ الرِّ  هِ ذِ هَ  هُ ت لَ يسَ م لَ كُ تِ يعَ ن شِ ًا مِ دَ ابِ عَ 
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 عليهم وسالمهُ  هللاِ  ي عالقتهم ورابطتهم هبم صلواتُ قوّ اس يُ لوب النَّقُ  د بهِ شدِّ يُ  - دابِ عَ  لفِ ن أَ مِ  لُ ضَ فْ أَ 
 .زماننا ا إمامُ ، وهذا هو الذي يريده منّ ناتُ مَّ ا هذا هو الذي يريدُه منا أئِ ن، إبمام زمانأمجعني

  !؟..أين أنتم  :جمة السابعة يف هذه الرسالةالنّ 

هٌة للذين ا موجّ نذ البداية من أ�َّ فأ� عنونت رساليت مُ  ,الرسالة ه هلم هذهِ وجِّ خطايب وسؤايل أين أنتم للذين أ
 هللاِ  د صلواتُ مَّ ون هذا اهلاجس هاجس إحياء أمر آل حمَُ لمللذين حي ,فيما طرحتُه يف براجمي فقون معييتّ 

 . عليهم أمجعنيوسالمهُ 

  !؟الواجب علينان منكم يسألونين ما كثريو  •

 ةهذا العمل إن كان يف قنا فقون معي فقط من أنّ طايب للذين يتّ خِ  :لتنيأ� أخلص لكم الواجب يف مجُ 
لفكر ا  هذالنشاط الذي يتبّىن ا هذا), كالمكم نور (  إن كان يف مشروع  ,القمر إن كان يف مواقع االنرتنت

ي وال يوجد عر  هذا األمر واجٌب شنَّ فقون معي على أالذين يتّ  ,مَّداه آل حمَُ اولة تغيري العقل الشيعي ابجتّ حمُ 
خلص لكم واجبكم يف أ ؟ما هو واجبنا ينفقون معي ويسألونقيديت الذين يتّ ع هذهِ  ,شيٌء آخر يُقدَّم عليه

 :عتقد وال أفرض رأيي على أحدما أأمرين حبسب 

 طسوا جيشًا الكرتونيًا ولكن بشرو أسَّ  ،مكان لِّ اآلن اجليوش االلكرتونية يف كُ  ,كرتونياً سوا جيشًا الأسِّ  :أوالً 
د مع مَّ آل حمَُ  و دٍ مَّ انشروا فكر حمَُ  !دمَّ وآل حمَُ  دٍ مَّ مبوازين حمَُ  د!مَّ آل حمَُ و  دٍ مَّ حمَُ  نضبطًا أبخالقِ كون مُ ي أن

جيب عليكم أن تفعلوا  ،عن األكاذيبئق بعيدًا والواث ةدلّ لزيف ولكن ابألا اكشفوا، باط األخالقياالنض
أحد حبسبه  لُّ أو ليكن كُ  تن منّظم يكون العمل على االنرت ا بشكلٍ ذه إن كان اً ينوا جيشاً الكرتو سأسِّ  ،ذلك

ة والواثئق واحلقائق، من دلَّ كان ولكن ابأل   شخصٍ ، لكشف الزيف والتحريف من أيِّ أو بشكل جمموعات
وآل  دٍ مَّ حلقائق وانشروا �ج حمَُ ا نوابيّ  ,من دون كالم رخيص ،لعن من دون ،بابمن دون سُ ، دون جتريح

 .الً ، حبسب ما تستطيعون هذا أوّ دمَّ حمَُ 

وا دون بوجوِب قيام هذا العمل سامهتقنتم تع� ال أستجديكم إذا كُ ، أاً حنُن يف ظرف مادٍي خانٍق جدَّ  :ياً واثن
 .لن أقول أكثر من هذا، اً خانٍق جدَّ حنُن يف ظرٍف مادي ، معنا ماد�ً بقدر ما تستطيعون

 .ل بداية هذه احللقةوّ هبذا تنتهي رساليت إىل الذين وجهتها إليهم يف أ

 أترككم يف رعاية القمر ..

 إىل لقاٍء قريب ..
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 أسألكم الدعاء مجيعاً ..

 ..يف أماِن هللا 


