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  العنوان اخلامس ِمن عناوين هذا الرب�مج: اخلامتة وهي احللقة األخرية ✤

دائها وُمنتقصيها والٌء لفاطمة يتجّدد مع ُكّل نـََفٍس ِمن أنفاسنا، وبراءٌة ِمن قاتيلها وظامليها وأع
 .تتجّدد مع ُكّل دفقٍة ِمن َدَفقات دمائنا من قلوبنا

 .زهرائّيون حنُن واهلوى زهرائي

 .زهرائّيون حنُن � أّم احلسني والُعقول بيعٌة وتسليٌم وانتظارُ 



 .زهرائّيون حنُن � أّم احلسني والُقلوب موّدٌة ودموٌع واثرُ 

 .زهرائيون حنن والعشق كربالئي

 .ن حنُن واهلوى زهرائيزهرائّيو 

اخلامتة" رسالٌة مفتوحٌة هي األخرى ألّنين ال أملُك طريقًا للتواصل إّال ِعْرب هذه الشاشة، " ●
 .فلذا أضّطر أن تكون رسائلي رسائل مفتوحة

هذه احللقة هي "رسالٌة مفتوحة" إىل ُكّل الذين اتبعوا براجمي وأحاديثي، ووافقوين.. هذه الرسالة 
كٍل خاّص إىل الذين يعيشون بني جواحنهم هاجسًا يعيش معهم يدفُعهم إلحياء أوّجهها وبش

أمر آل حمّمد "صلوات هللا وسالمه عليهم".. الرسالة ُأوّجهها للذين يعيشون مع هذه الفكرة 
 .وجيعلون هذه الفكرة هدفاً ُمهّماً يف حياهتم

ري والكثري ِمن الشيعة هم ِمن هذه ال أوّجه رساليت إىل الصنمّيني مع اعتذاري هلم، فُهناك الكث
الفئة.. وال أوّجه رساليت كذلك إىل الفئات األخرى ِمن الُقطبيني وِمن الدخيّيني، مع اعتذاري هلم 

 .واحرتامي للجميع

 !رّمبا البعض الذي مل يستمع للحلقات املاضية ال يعرف ما املراد ِمن الدخيّيني؟

 .عدة الدخيّية" اليت يتحّدث عنها مراجعنا وعلمائناالدخيّيني ُهم الذين تنطبق عليهم "القا

 ."عرض مقطع السّيد كمال احليدري الذي يتحّدث فيه عن "القاعدة الدخيّية ✱

 !"الدخيّيون ُهم الذين يركبون املراجع على ظهورهم ويقولون هلم "ديخ



الشيعّية] بر�مج [الكتاب الناطق] و[بر�مج السرطان القطيب اخلبيث يف ساحة الثقافة  ✤
و[بر�مج بصراحة] هذه الربامج الثالثة واليت قّدمت بطريقة البّث املباشر ِعْرب شاشة القمر 
شكلة.. ورساليت 

ُ
الفضائّية.. هذه الربامج الثالثة َمن اتبعها من أّوهلا إىل آخرها إنُّه سيعرف امل

شكلة
ُ
 .هذه هي يف أجواء هذه امل

 .فهي يف سبع جنومرساليت هذه يف جنوم كنجوم الُثرّ�، 

): إّ�ا ملعات من هنا ومن هناك يف جّو احلديث عن آل حمّمد "صلواُت هللا 1النجمة ( ✪
 ."عليهم

 إىل آخر السورة من سورة املنافقون 9وقفة عند اآل�ت من اآلية  ●

فأولئك ُهم � أيُّها الذين آمنوا ال تُلهكم أموالكم وال أوالدكم عن ذْكر هللا وَمن يفعل ذلك {
اخلاسرون* وأنفقوا ِمن ما رزقناكم ِمن قبل أن �يتَ أحدكم املوت فيقول رّب لوال أّخرتين إىل أجٍل 

 }قريب فأصدََّق وأكن ِمن الصاحلني* ولن يُؤخر هللا نفساً إذا جاء أجلها وهللا خبٌري مبا تعملون

ذكُر هللا عنوان.. مراتبه كثرية جّداً.. قوله تعاىل: {ال تُلهكم أموالكم وال أوالدكم عن ذْكر هللا}  •
 .وأعلى مراتب ذكر هللا هو الذكر األكرب

وقفة عند مقطع من حديث اإلمام الباقر "عليه السالم" مع سعد اخلّفاف يف [الكايف  ●
 :كتاب فضل القرآن.. ممّا جاء فيه  -] 2الشريف: ج

قال قلُت: جعلُت فداك � أاب جعفر.. وهل يتكّلم الُقرآن؟ فتبّسم ّمث قال: رِحم ُهللا الضعفاء (
من شيعتنا إّ�م أهل تسليم، مثّ قال: نعم � سعد، والصالة تتكّلم وهلا صورٌة وخلق أتمُر وتنهى، 

ل أبو جعفر: قال سعد: فتغّري لذلك لوين وقلُت، هذا شٌئ ال أستطيع أتكّلم به يف الناس. فقا



وهل الناس إّال شيعتنا، فَمن مل يعرف الصالة فقد أنكر حّقنا. ّمث قال: � سعد اُمسعك كالم 
نكر 

ُ
القرآن؟ قال سعد: فقلُت: بلى صّلى هللاُ عليك، فقال: "إّن الصالة تنهى عن الفحشاء وامل

  ).. وحنن أكربولذكُر هللا أكرب" فالنهُي كالٌم والفحشاءُ واملنكُر رجاٌل، وحنُن ذكر هللا

  "الذكُر األكرب ُهم "صلواُت هللا عليهم".. والقانون اإلهلي واضح: "اذكروين أذكركم

يف منطق ثقافة آل حمّمد َمن أطاعكم فقد أطاع هللا وَمن عصاكم فقد عصى هللا، وَمن أحّبكم 
عاداكم فقد  فقد أحّب هللا، وَمن أبغضكم فقد أبغض هللا، وَمن واالكم فقد واىل هللا، وَمن

 .عادى هللا، وَمن ذكركم فقد ذكر هللا

راد ِمن ذكرهم ليس هو األلفاظ.. 
ُ
أعلى مراتب الذكر اإلهلي هو ذكرهم "صلوات هللا عليهم".. وامل

ناجيات والُندبة واالستغاثة والتوّسل، هذه الِصَيغ وهذه الطقوس قطعاً 
ُ
قطعاً األلفاظ والز�رات وامل

ولكن املعىن احلقيقي للذكر هو االرتباط القليب، وهو االرتباط العقلي  داخلٌة يف ِسياق الذكر،
راد ِمن الذكر األكرب

ُ
 .وهو االرتباط العقائدي الذي ُحيّرك اإلنسان ابّجتاههم.. هذا هو امل

قوله تعاىل: {� أيُّها الذين آمنوا ال تُلهكم أموالكم وال أوالدكم عن ذْكر هللا} اآلية هنا حني  •
إىل األموال وإىل األوالد فإّن اآلية ال ُتريد أن حتصر املعاين يف هذين الُعنوانني.. هذه أشارْت 

أمثلة قويّة يف حياة الناس.. وإّال فإّن اآلية يف جوهر معناها: (� أيُّها الذين آمنوا ال يُلهكم شيءٌ 
  عن ذكر هللا)

 .األموال واألوالد هي العناوين األوىل عند عاّمة الناس

كانْت هذه العناوين يف حياة اإلنسان تُلهي اإلنسان عن ذكر هللا.. فاآلية تقول: {وَمن إذا  
 يفعل ذلك فأولئك ُهم اخلاسرون}



وأنفقوا ِمن ما رزقناكم ِمن قبل أن �يتَ أحدكم املوت فيقول رّب لوال أّخرتين إىل أجٍل قريب { ●
  }فأصدََّق وأكن ِمن الصاحلني

استئذان.. وليس املوت فقط.. فهناك الكثري ِمن األمور اليت ُتدامهنا من  املوت ُيدامهُنا ِمن دون
 .دون أن نتوقّعها وحتول هذه األمور فيما بيننا وبني أن ُحنّقق أهدافنا يف خدمة حمّمٍد وآل حمّمد

� أيُّها الذين آمنوا ال تُلهكم أموالكم وال أوالدكم} األموال واألوالد عناوين.. وإّال فكّل { •
 .يء هو داخٌل يف معىن هذه اآل�تش

راد من 
ُ
قد يكون العنوان األّول لالنفاق الذي حتّدثْت عنه اآلية هو االنفاق املايل، ولكن امل

اإلنفاق هو ُكّل اإلنفاق.. فنحُن نتحّدث عن إحياء أمر آل حمّمد، فهناك اإلنفاق املايل، وهناك 
يف ِخدمة آل حمّمد.. وُعمر اإلنسان كما جاء يف اإلنفاق الزماين، وهو أّن اإلنسان يُنفق ُعمره 

تعابري أهل البيت "صلواُت هللا عليهم" هو رأس ماله، وُيسأل اإلنسان عن ُعمره فيما قّضاه 
 .وفيما أنفق هذا الُعمر

فاإلنفاُق يكون ِمن األموال، واإلنفاُق ِمن الزمان (يعين من الوقت ومن الُعمر)، واإلنفاُق من 
ة وِمن الصحة والعافّية.. اإلنفاق من احلالة النفسّية اليت يعيشها اإلنسان.. اإلنفاق القّوة البدنيّ 

من ُكّل اإلمكا�ت اليت تتوّفر لدى اإلنسان إمكا�ت ماديّة، إمكا�ت معنوية، إمكا�ت 
 .إجتماعّية وسائر ألوان اإلمكا�ت

نسان عنده قائمة من األولوّ�ت.. � أيُّها الذين آمنوا ال تُلهكم أموالكم وال أوالدكم} اإل{ ●
األموال واألوالد هذه بعض عناوين األولوّ�ت.. وإّال فُيمكن أن تكون يف حياة بعض الناس 



األولويّة للدراسة، أو األولويّة للر�ضة، أو األولويّة للفن، أو األولويّة للُمتعة.. أّن اإلنسان ُيريد 
 .أن يستمتع حبياته

بحثون عن الربح، ال الذين يبحثون عن اخلسارة، ألّن اآلية تتحّدث عن اآلية ُختاطب الذين ي
  اخلاسرين حني تقول: {وَمن يفعل ذلك فأولئك ُهم اخلاسرون}

وأنفقوا ِمن ما رزقناكم ِمن قبل أن �يتَ أحدكم املوت فيقول رّب لوال أّخرتين إىل أجٍل قريب { ●
 }فأصدََّق وأكن ِمن الصاحلني

ل، ِمن العلم، ِمن الثقافة، ِمن الُعمر، ِمن الصّحة، ِمن الشباب، ِمن القّوة، ِمن أنفقوا ِمن املا
الوجاهة اإلجتماعّية، من.. أنفقوا يف هذا الطريق ِمن قبل أن �َيت أحدكم املوت.. فإنّه إذا جاء 

 .املوت ليس ُهناك ِمن مهرب

إذا جاء أجلها وهللا خبٌري مبا  هذه اآل�ت قفوا عندها وتدبّروا فيها {ولن ُيؤخر هللا نفساً  ●
تعملون} إذا انقطعْت الكهرابء ُكّل األجهزة تتعطّل، وُكّل املصابيح تنطفئ.. فبُمجّرد أن ينقطع 
التّيار الكهرابئي (إّما بكبسة زر، أو حبادٍث من احلوادث) فبُمجرّد أن ينقطع التّيار الكهرابئي 

 .يف ظالم.. هكذا ُيدامهنا املوت فإّن األجهزة تتعّطل واملصابيح تنطفىء وندخل

ولذا علينا أن ُنرّتب قائمة األولو�ت يف حياتنا، ال أن حنّول حياتنا إىل فوضى، وال أن نقوم 
 .بتخريب وتشويه قائمة األولوّ�ت

األولويّة هي للذكر األكرب.. هلم "صلوات هللا عليهم".. وسائر املطالب األخرى البُّد أن نلتفت 
 .إليها



حتّدثْت اآلية عن األموال واألوالد هي ال ُتريد مّنا أن ُ�مل األموال واألوالد، وال ُتريد حني  •
مّنا أن ُ�ِمل اهتماماتنا يف حياتنا أبداً.. اآلية ال ُتريد ِمّنا أن ُ�ِمل حّىت االستمتاع مبُتع احلياة.. 

 .اآلية ُتريد مّنا أن نُنظّم األولوّ�ت بشكٍل صحيح

اتبعتم احللقات السابقة حني حتّدثُت عن االستحمار وعن الوعي، وقُلُت أنّه من  وإذا ُكنتم قد
أهّم خصائص الوعي أّن اإلنسان الواعي قائمُة األولوّ�ت عندُه مرتّبة بشكٍل صحيح.. ُكّل 

 .عنوان موضوع يف مكانه

 .أّما أن ُ�ِمل العناوين اُألخرى فهذِه فوضى، وهذا َسَفٌه وهذا خالف احلكمة

علينا أن ُنرّتب األولوّ�ت.. فاألولويُّة هي لِذكر هللا األكرب، وسائر العناوين ُمهّمة، ُحناول أن 
نتحّرك ابّجتاهها وُحناول أن ُنوظّفها يف خدمة العنوان األعلى.. فهذه اآل�ت ُتريد مّنا أن نُنظّم 

 .قائمة األولوّ�ت بشكٍل صحيح

أّن املوت ُيدامهنا يف أيّة حلظة، وإذا ما حان األجل فحينئٍذ ال هذه اآل�ت تُذّكر� حبقيقة وهي 
نستطيع أن نفعل أّي شيء.. فما ُدمنا يف مرحلِة ما قبل األجل فبإمكاننا أن نتحّرك، وإذا أرد� 

 .أن نتحّرك فعلينا أن نتحّرك وحنن يف حالة وعيٍّ بعيداً عن االستحمار الذي مّر احلديث عنه

نكر يف ثقافة الكتاب والعرتة): 2النجمة ( ✪
ُ
 .وقفة عند املعروف وامل

بعد البسملة من سورة العنكبوت {اتُل ما أوحي إليَك من الكتاب وأقم  45وقفة عند اآلية 
نكر وَلذِكر ِهللا أكرب وُهللا يعلم ما تصنعون}

ُ
 الصالة إّن الصالة تنهى عن الفحشاء وامل

عليكم جانباً منها قبل قليل عن سعٍد اخلّفاف عن إمامنا  اآلية جاءْت يف سياق الرواية اليت قرأتُ 
 ابب فضل القرآن -] 2الباقر يف [الكايف الشريف: ج



الصالة يف معناها األعلى هم "صلوات هللا عليهم" كما يقول سّيد األوصياء: (أ� صالة املؤمنني 
  وصيامهم)

رّكب
ُ
(من ركوٍع وُسجود إىل سائر  والصالة يف عامل الطقوس والعبادات هي هذا اجملموع امل
حّمدية العالية الُعليا

ُ
 .التفاصيل) هي صورٌة رمزيّة للحقيقة امل

نكر، وقد ورد يف روا�تنا وأحاديثنا أّن صالة 
ُ
والصالة يف مضمو�ا املعنوي �هيةٌ عن الفحشاء وامل

نكر فإنّه ُكّلما صّلى يز 
ُ
صّلي إذا مل تكْن �هّيًة لُه عن الفحشاء وامل

ُ
داُد بُعدًا عن هللا ُسبحانه امل

 .وتعاىل

نكر رجال كما يقول إمامنا الباقر "صلوات هللا عليه"، ولكن هذا ال يعين أّن املعىن 
ُ
والفحشاء وامل

ينحصُر هبذا العنوان.. ولكن هؤالء الرجال حقيقُتهم هي مضمو�م وقناعاهتم وأفكارهم 
 .وعقائدهم

كر والعقيدة، وإّال فاإلنساُن ِمن دون قناعاته وِمن ُدون ومعىن الوالية والرباءة يدوران مدار الف
أفكاره ومن دون عواطفِه ومن دون عقائده ُصورٌة حيوانّيٌة جسمانّية ال أكثر من ذلك.. صورة 

 .حيوانّية جسمانّية من الّلحم والدم.. هذه هي احلقيقة اجللّية إذا أرد� أن نتحّدث عن اإلنسان

 
ُ
نكر.. هذا العنوان "املعروف" أعلى مراتبِه ابلنسبة لنا هي واليتهم فهناك املعروف وهناك امل

نكر أسوأُ مراتبه ُهو عداُءهم وبُغضهم وظلمهم "صلوات هللا عليهم
ُ
 .""صلوات هللا عليهم" وامل

نكر، ويف نفس الوقت إّ�ا أتمر ابملعروف
ُ
 .فإّن الصالة تنهى عن الفحشاء وامل

نكُر قائمٌة  الدين يف روحه مبٌين على األمر ●
ُ
نكر.. واملعروُف قائمٌة وامل

ُ
ابملعروف والنهي عن امل

 .وفيها عناوين



نكر حبسب األولوّ�ت 
ُ
إذا رتّبنا قائمة املعروف حبسب األولوّ�ت الصحيحة، ورتّبنا قائمة امل

 .الصحيحة.. فهذا هو الوعي املنشود

أن ُنوّجه اآلخرين إليه هو واليتهم فاألولويّة األوىل للمعروف الذي البّد أن نتحّرك ابّجتاهه و 
 "صلوات هللا عليهم"، ومعرفتهم وإحياء أمرهم

واملنكر يف أسوأ حالته والذي علينا أن نتجنَّبه وأن ُنوّجه اآلخرين كي يتجّنبوه هو ُكّل فكرٍة وُكّل 
 ..عقيدٍة وُكّل شأٍن �تينا ِمن العيون الَكِدرة

وان "املعروف" أعلى نبة لنا يف قائمة األولوّ�ت حتت عإّنين أحتّدث عن واقع حياتنا.. فبالنس
نكر" فأسوأ 

ُ
العناوين هو واليتهم "صلوات هللا عليهم"، وابلنسبة لقائمة األولوّ�ت حتت عنوان "امل

نكر هو الفكر الناصيب.. كّل ما يُقرّبنا من أعدائهم ويُبعد� عنهم "صلوات هللا عليهم
ُ
 ."امل

ألولوّ�ت يف أذهاننا.. فإذا أرد� أن �مر ابملعروف فُهناك قائمٌة ِمن فعلينا أن نرّتب قوائم ا
نكر فهناك قائمٌة من العناوين.. وليس املراد ابألمر ابملعروف 

ُ
العناوين وإذا أرد� أن ننهى عن امل

نكر أن نسّل ُسيوفنا.. أبداً 
ُ
  .والنهي عن امل

نكرحنُن حباجٍة أن �مر أنفسنا أوالً ابملعروف وأن ننه
ُ
 .ى أنفسنا أوالً عن امل

فسري توقفة عند مقطع من حديث اإلمام الصادق "عليه السالم" مع داود بن كثري يف [  ●
 ]1الربهان: ج

 :"يقول اإلمام الصادق "عليه السالم

ت � داود، إّن هللا َخَلقنا وأكرم َخْلقنا وَفّضلنا وجعلنا أُمناَءه وَحَفظَتهُ وُخزّانه على ما يف السماوا(
وما يف األرض، وجعل لنا أضدادًا وأعداًء، فسّما� يف كتابه وكّىن عن أمسائنا أبحسن األمساء 



وأحّبها إليه، تكنيًة عن العدو، وّمسى أضداد� وأعداء� يف كتابه وكّىن عن أمسائهم وضرب هلم 
 )قنيتض األمساء إليه وإىل عباده املاألمثال يف كتابه يف أبغ

الرواية اإلمام الصادق �يت أبمثلٍة من أمسائهم الُقرآنّية و�يت أبمثلٍة من أمساء أعدائهم.. ويف نفس 
 :حني يقول

� داود، حنُن الصالة يف كتاب هللا عّز وجّل، وحنُن الزكاة، وحنُن الصيام...) أيضاً يقول: (وعدّو� (
 يف كتاب هللا: الفحشاء واملنكر والبغي...)

هلم، والعناوين القبيحُة املبغوضُة هي ألعدائهم.. فاملعروُف عنواٌن خاٌص هبم.. فالعناوين اجلميلة 
نكر عنواٌن خاٌص أبعدائهم

ُ
 .وامل

 .نكرملعروف وتنهى عن املاب مرنا أن تكوَن صالًة.. فالصالة أتإذا أرد� لصالت •

نكر •
ُ
 .وإذا أرد� لديننا أن يكون ديناً فالديُن �مُر ابملعروف وينهى عن امل

نكر •
ُ
  .وإذا أرد� لعقيدتنا أن تكون عقيدًة فعقيدتنا مبنّيٌة على األمر ابملعروف والنهي عن امل

ؤمن إذا أراد أن يضَع ضابطًة لوضعِه الديين (حلالته 
ُ
تدّين وهو اإلنسان امل

ُ
بعبارة ُخمتصرة: امل

راد ِمن اإلميانّية) فالضابطة تتلّخص يف األمر ابملعروف والنهي عن 
ُ
نكر.. ومثلما قُلت: ليس امل

ُ
امل

نكر أّن اإلنسان ُيهاجم اآلخرين أبداً.. األمر ابملعروف والنهي عن 
ُ
األمر ابملعروف والنهي عن امل

 .املنكر حالٌة تبدأ من عند أنفسنا أوالً وبعد ذلك تنتقُل إىل اآلخرين بشكٍل ُمتدرّج

 أحتّدث عن املعروف بكّل عناوينه.. فالبُّد أن ُنرّتب إّنين ال أحتّدث عن املسائل األخالقّية، إّنين
نكر".. القضّيُة تبدأ 

ُ
قائمة األولوّ�ت حتت عنوان "املعروف" وقائمة األولوّ�ت حتت عنوان "امل

 .من العناوين العقائديّة



نكر" فالذهن ين •
ُ
صرف هذه الرتبية املوجودة يف ساحة الثقافة الشيعّية.. ُمباشرًة حني ُيذكر "امل

 .إىل الز� وإىل الّلواط

نكر األشد هو يف ُمعاداة آل حمّمد.. وُمعاداة آل ُحمّمد تتجّلى يف 
ُ
الز� والّلواط ُمنكر، ولكن امل

 !عناوين عديدة، وِمن أبرز هذه العناوين الثقافة والفكر الناصيب

 "جبملٍة قصريٍة موجزة "معكم معكم ال مع غريكم ●

 ... "ال مع غريكم" هذا هو املنكرمعكم معكم" هذا هو املعروف"

ستوى الذكري 
ُ
ستوى الفكري والعقائدي، على امل

ُ
فكّل ما جيعلنا معهم هذا هو املعروف.. على امل

ستوى العملي يف أّي 
ُ
ستوى اإلجتماعي، على امل

ُ
ستوى األخالقي، على امل

ُ
والعبادي، على امل

 .اّجتاٍه من اجتاهات احلياة

" هذا هو املعروف، وكّل شيٍء يشّد� إىل غريهم هذا هو املنكر.. كل شيٍء جيعلنا "معهم معهم
 ."هبذا القانون نستطيع أن نرسم خارطًة لألولو�ت حتت عنوان "املعروف" وحتت عنوان "املنكر

فُكّل شيٍء يُقرّبنا إليهم أكثر وأشّد سيكون يف رأس قائمة أولوّ�ت املعروف، وُكّل شيٍء يُبعّد� 
نكر عنهم بنحٍو أشدّ 

ُ
 .سيكون يف رأس قائمة أولوّ�ت امل

  ): وقفة عند قّصة أصحاب السبت يف آ�ت سورة األعراف3النجمة ( ✪

  :) قوله تعاىل165، 164، 163وقفة عند اآل�ت (

واسأهلم عن القرية اليت كانْت حاضرَة البحر إْذ يعدوَن يف السبت إذ أتتيهم ِحيتا�م يوَم سبتهم {
بتون ال أتتيهم كذلك نبلوهم مبا كانوا يفسقون* وإذ قالْت أُّمٌة منهم مل تَِعظون ُشّرعاً ويوم ال يس



قومًا هللا ُمهلكهم أو معّذهبم عذااًب شديدًا قالوا معذرًة إىل رّبكم ولعّلهم يّتقون* فلّما نسوا ما 
يفسقون* ذُّكروا به أجنينا الذين ينهون عن الُسوء وأخذ� الذين ظلموا بعذاٍب بئيس مبا كانوا 

 }فلمَّا عتوا عن ما ُ�وا عنه قُلنا هلم كونوا ِقَرَدة خاسئني

مدينٌة من مدائن بين إسرائيل على ساحل البحر يف بالد الشام.. أحكامهم الدينّية تُلزمهم أن 
 .ال يصطادوا الَسَمك يف يوم السبت وكذلك ال �كلون الَسَمك يف يوم الَسبت

البحر ابألمساك، وما إن ينتهي يوم السبت حّىت تغيب هذه يوم السبت متتلئ السواقي ومياه 
األمساك وعليهم أن يبذلوا ُجهداً جهيداً كي يصطادوا الَسَمك، بينما يف يوم السبت مثلما تقول 

 اآلية يف سورة األعراف: { إذ أتتيهم ِحيتا�م يوَم سبتهم ُشّرعًا}

ديد، حبيث أّن األمساك تدخل يف هذه فاحتالوا حبيٍل شرعّية كما يتصّورون هم.. فحفروا أخا
األخاديد ُمثّ بعد ذلك تِصل إىل مكاٍن مثل حوٍض كبري صنعوُه بطريقٍة حبيث إذا ما وصلْت 
األمساك إىل ُهناك فإّ�ا ال تستطيع أن تعود مرًّة اثنّية إىل البحر يف يوم السبت.. ويف يوم األحد 

 .ُخيرجون هذه األمساك

بُطرٍق عديدة، وهذه واحدة ِمن الطُُرق.. واخلالصة هي أّ�م خالفوا أحكام دينهم هم احتالوا 
 .وكانْت هذه األحكام ُمشّددة عليهم

أكثر أهل املدينة خالفوا دينهم: فهناك جمموعٌة اعتزلْت وال شأن هلا ابلذي جيري، وجمموعةٌ  •
نكر

ُ
 .أمرْت ابملعروف و�ْت عن امل



نكر {مل تَِعظون قوماً هللا ُمهلكهم هؤالء الذين اعتزلوا ُخياط
ُ
بون الذين أمروا ابملعروف و�وا عن امل

نكر: {قالوا معذرًة إىل 
ُ
أو معّذهبم عذااًب شديداً} فأجاَب اآلمرون ابملعروف والناهون عن امل

 رّبكم ولعّلهم يّتقون}

نكر ِمن هؤالء اعتزلوهم، وَخرج
ُ
ا يئس اآلمرون ابملعروف والناهون عن امل

ّ
وا من املدينة.. والذين ومل

 .بقوا يف املدينة ُهم الذين خالفوا أمر رهّبم وكذلك اجملموعة اليت ال شأن هلا ِمبا جيري على األرض

نكر من تلك املدينة  -ويف ليلٍة 
ُ
انقلبْت  -بعد أن خرج اآلمرون ابملعروف والناهون عن امل

 !األمور.. فقد ُمِسخوا ِقَردة

ّصنة، ويف الّليل تُغلق األبواب.. ومجيع َمن كانوا يف املدينة ُمِسخوا املدينة كانْت ُمسّيجة وحمُ 
 !..ِقَردة

جاورة للمدينة وأصحاب املصاحل جاءوا فرأوا األبواب ُمغلقة، ويف العادة أّن األبواب  •
ُ
الُقرى امل

 .تُفَتح عند أّول الُصبح.. واآلن ِصر� يف وقت الُضحى واألبواب ال تزال ُمغلقة

دينة وحصنها وإذا هبم يَرون َعَجباً.. ُكّل أهل املدينة حتّولوا إىل ِقَردةفتسّلق 
َ
 !..الناس ُجدران امل

دينة، أخذوا ُيدقّقون النظر يف بعض هذه 
َ
البعض ِمن الُنظّارة ِمن الذين َصعدوا على سياج امل

م.. فُينادون عليهم: الَقَردة، فيجدون َشَبهاً فيما بني هذا القرد أو هذِه القردة وبني بعض أقرابئه
� ُفالن، � فالنة.. فبعض القردة يُؤّشرون ابإلجياب وُدموعهم تدمع.. يعين ُيريد أن يقول: نعم، 

 .أ� ُفالن

ما إْن مّرْت ثالثة أّ�م حّىت َهّبْت ريٌح عاصفة، فأخذْت املدينة بكّلها إىل البحر.. فهناك قانون 
 .ثالثة أّ�م أّن املسوخ ال تبقى على قيد احلياة إّال 



 !..العربة هي يف أّن الذين مل �مروا ابملعروف ومل ينهوا عن املنكر ُهم أيضاً قردة •

نكر
ُ
 .الذين جنوا ُهم الذين أمروا ابملعروف و�وا عن امل

ُمشكلتنا يف الواقع الشيعي هي هذه.. هناك واقٌع موجود: ساحٌة ثقافّيٌة شيعّية مشحونةٌ  
الناصبّية.. فإذا أرد� أن نُنّظف ساحة الثقافة الشيعّية ِمن ُكّل القذارات اليت حلِقْت ابلقذارت 

نكر
ُ
 .هبا، بغّض النظر عن األسباب فإّن العالج الوحيد هو األمر ابملعروف والنهي عن امل

نكر)
ُ
 حنن حباجٍة إىل قائمٍة يف األولوّ�ت (أولوّ�ت املعروف وأولوّ�ت امل

 .د� هو عنوان: الرباءة الفكريّةأهّم عنوان عن ✽

 ) من جنوم هذه الرسالة هي: املوقف من الواقع الشيعي العقائدي4النجمة ( ✪

حبسب قائمة األولو�ت، قطعًا العنوان األّول أن نتحّرك ابّجتاه اإلصالح والتغيري.. فَمن كان 
 .قادراً على ذلك فيجب عليه أن يتحّرك هبذا االّجتاه

حيطة يب وعن اإلمكا�ت  - أّما لو سألتموين
ُ
وإّنين أحتّدث عن حاليت الشخصّية وعن الظروف امل

توّفرة لدّي 
ُ
على األقل ِمن وجهة نظري  -لو سألتموين فإّين ال أعتقد أّن هذا األمر سيتحّقق  -امل
توّفرة غري ُممكن؛ ألنّ  -

ُ
عطيات امل

ُ
 فإّن اإلصالح والتغيري يف الواقع الشيعي العقائدي حبسب امل

الذين بيدهم األمر لن يتحرّكوا هبذا االّجتاه، وال حّىت القواعد الشيعّية.. فالشيعُة يعيشون حالةً 
على األقل من  -ِمن استقالة العقل الشيعي.. فلذا هذا العنوان لن يتحّقق على أرض الواقع 

 - وجهة نظري اخلاّصة

وازي (صناعة اخلّط امل ✽
ُ
 وازي)العنوان الثاين: صناعة الواقع امل



راد ِمن هذا الُعنوان هو أن ينشأ خٌط ُموازي ُحياول أن ُيصّحح واقعُه بشكٍل حمدود مع وجود وامل
الواقع اآلخر.. وهذا ُميكن أن يكون حّالً بشكٍل نسيب، ولكّنين أيضًا ال أعتقد أّن هذا األمر 

نُنشئ واقعًا ُموازً� للواقع  سيتحّقق، لعدم توّفر اإلمكا�ت اّلالزمة لتحّققِه.. ألنّنا إذا أرد� أن
العام الذي يرفض اإلصالح والتغيري والعودة إىل فكر آل حمّمد بعيداً عن الفكر الشافعي والفكر 
عتزيل والصويف والُقطيب والدخيي أيضاً.. فإنّنا حباجٍة إىل إمكا�ٍت وإىل مؤّسساٍت 

ُ
األشعري وامل

على األرض.. واإلمكا�ت اّلالزمة إلنشاء كي نستطيع أن ُنؤّسس هذا الوقع وجنعله يتحّرك 
ال أعتقد أّن هذا األمر سيتحّقق على أرض  -ابلنسبة يل  -هذا الواقع ليسْت ُمتوّفرة، ومن هنا 

 .الواقع

 العنوان الثالث: أن تكون ُمواجهة مع هذا الواقع ✽

ستوى وهذه املواجهة تكون خارج إطار اإلعالم والتعليم.. فُيمكن أن تكون ُمواجهة ع
ُ
لى امل

ستوى اإلجتماعي خارج إطار اإلعالم والتعليم
ُ
 .السياسي، وُميكن أن تكون على امل

املواجهة خارج إطار اإلعالم والتعليم يف مسألة تغيري واقٍع عقائدي فكري سُتؤّدي إىل َفوضى 
راد أن ُنوصلها.. وابلتايل فهذا االحتمال فاشل

ُ
وابطل ِمن  وُتؤّدي بعد ذلك إىل تدمري الرسالة امل

 .أساسه

 .العنوان الرابع: إلقاُء احلبل على الغارب، وال نعبأ أبّي شيء ✽

جتمع (يف اخلُطوط العاّمة 
ُ
فإذا ُكّنا لسنا قادرين على أن ُحنّقق اإلصالح والتغيري يف ُكّل امل

وازي، وأّن مسألة املواجهة السياسّية أو االج
ُ
تماعّية للُمجتمع) ولسنا قادرين على إنشاء اخلط امل

لرفض الواقع املوجود تُؤّدي إىل فوضى وُتؤّدي إىل تدمري الرسالة وإىل تدمري اهلدف.. إذاً ُأغِلقْت 



األبواب بوجوهنا.. فلماذا ال نُلقي احلبل على الغارب وال نعبأ أبّي شيٍء؟! هذا ُميكن أن يكون 
 .مل أبداً ولكن إذا كانْت اإلمكا�ت ُمنعدمة ابلكامل ومل تكن هناك مساحة للع

يف الواقع ُهناك مساحٌة للعمل وهناك إمكا�ت متوّفرة إىل حدٍّ ما.. هذه اإلمكا�ت ليسْت 
وازي 

ُ
 ..فلذا هذا األمر يسقط أيضاً  -كما مّر   -كافيًة يف إنشاء اخلّط امل

فمع وجود مساحٍة للعمل ومع وجود إمكا�ت فحّىت هذا االحتمال وهو إلقاُء احلبل على 
 .ملسؤولّيةاكون صحيحاً، وإّمنا سيكون فراراً ِمن الغارب لن ي

قاطعة واإلنكفاء على الذات ال بعنوان إلقاء احلبل على الغارب،  ✽
ُ
العنوان اخلامس: الُعزلة وامل

 .وإّمنا يعتزل اإلنسان بعيداً عن هذا الواقع الذي ال ينسجُم مع فكره وعقيدته

قاطعة واإلنكفاء ُميكن أن 
ُ
يكون حّالً يف جوٍّ حتكمُه ظروف معيّنة.. وهو حٌل صوٌيف، الُعزلة وامل

أقرب إىل احللول الصوفّية، ولكن ليس هو الذي ينسجم مع ذوق آل حمّمد "صلوات هللا 
مكن.. وهذِه هي 

ُ
عليهم".. فإنّنا إذا رجعنا إىل ِسرية آل حمّمد فإنّنا جندهم يعملون حبسب امل

 .وظيفتنا

جتمع، ولسنا قادرين على إنشاء الواقع رين على اإلصدحنن لسنا قا •
ُ
الح والتغيري يف ُعموم امل

وازي، واملواجهة خارج إطار اإلعالم والتعليم تقود إىل الفوضى وإىل تدمري اهلدف، وإلقاء احلبل 
ُ
امل

على الغارب ليس حّالً.. وإّمنا هو فرار من املسؤولّية مع وجود مساحة معّينة ومع وجود بعض 
 .حّد مااإلمكا�ت إىل 

قاطعة واإلنكفاء على الذات هذه حلول صوفّية.. قد تكون حّالً يف ظرٍف ُمعّني، 
ُ
والعزلة وامل

 "ولكن هذا احلل ال ينسجُم مع اخلّط العام ِلسرية آل حمّمد "صلوات هللا عليهم



 .الذي ينسجم مع سريهتم هو (العمل حبسب املمكن)

دود هذه املساحة، وإذا كانت هناك إمكا�ت فإذا كانت هناك مساحة ُمعّينة فإنّنا نعمل حب
 .متوّفرة فإنّنا نعمل حبدود هذه اإلمكا�ت املتّوفرة

وُكّل هذا يعود بنا إىل قائمة األولوّ�ت.. علينا أن نضع قائمة أولو�ت حتت عنوان "املعروف" 
نكر".. نسعى ابّجتاه املعروف وُحناول أن نتجنّ 

ُ
نكر بقدر ما وقائمة أولوّ�ت حتت عنوان "امل

ُ
ب امل

مكن
ُ
 .نتمّكن.. فهذا هو احلل: العمل ولكن بقدر امل

أّما الُعزلة والِفرار ِمن املسؤولّية فليس هذا هو الذي يُقرّبنا ِمن آل حمّمد.. وَقوله تعاىل: {ال 
تُلهكم أموالكم وال أوالدكم} ال تُلهكم الُعزلة وال أّي عنوان آخر من العناوين.. حنُن حباجة إىل 

 .لعملا

كّل الّلقطات القرآنّية اليت التقطُتها لكم ِمن اآل�ت اليت مّرْت علينا كّلها تتحّدث عن العمل.. 
 .جيب علينا أن نعمل وأن نتحّرك ولكن حبسب املمكن

) من جنوم هذه الرسالة هي: أسئلٌة يطرحها علّي كثريون.. وهذِه األسئلة إّما أن 5النجمة ( ✪
ر، أو ِعْرب التلفون، أو ِعْرب االنرتنت.. اخرتُت بعضاً منها وصياغتها هي ُتطرح علّي بشكٍل ُمباش

 .حبسب تعبريي

) واخلطاب فيه يل: ماذا تريد؟ الذي ُأريده والذي أهدُف إليه ُهو تغيُري العقل 1السؤال ( ◈
فردات وأصول وقواعد الكتاب والعرتة.. بعيداً عن ُمفردات وأصول السقيفة بك

ُ
ّل الشيعي وفقاً مل

 ."تفاريعها، وذلك إّمنا يتحّقق عرب "قراءة الغدير



هناك قراءة السقيفة، وُهناك قراءُة الغدير، وُهناك قراءُة علماُء الشيعة يف عصر الَغيبة الكربى 
 .وهي غري قراءة الغدير

هللا عليهم" قراءُة الغدير أنّنا �خذ األصول وقواعد الَفهم يف ُكّل املنظومة الدينّية منهم "صلوات 
بعيدًا عن ُكّل ما اخرتق ساحة الثقافة الشيعّية ِمن فكٍر شافعي، أو حنفي، أو أشعري، أو 

 .ُمعتزيل، أو صويف أو ُقطيب.. وحّىت الِفكُر الدخيي الذي كان نتاجاً طبيعّياً لكّل هذه العناوين

مكن.. حبسب ): وما هو األسلوب: اعتماُد اإلعالم والتعليم؟ أقول: حبسب 2السؤال ( ◈
ُ
امل

 الذي يتوّفر لدّي ِمن األسباب

 !): هل جنحت يف ذلك؟ وهل هناك ِمن أثٍر ُمفيد؟3السؤال ( ◈

ستوى املطلوب: ال وألف ال.. مل أجنح.. هناك معّوقات كثرية حتول فيما بيين وبني 
ُ
أقول: ابمل

 .النجاح

د.. هناك ِمن فائدٍة حتّققْت على وأّما الشّق الثاين ِمن السؤال فأقول: قطعًا هناك ِمن أثٍر ُمفي
أرض الواقع، هذه حقيقة ال أستطيع أن أُنكرها وال يستطيع اآلخرون الذين تلّمسوها وحتسسوها 

 .أبنفسهم

  ): هل تتوّقع النجاح ُمستقبًال؟4السؤال ( ◈

نّه ال تُوجد أقول: يف احلقيقة إّنين ال أهتمُّ كثريًا هلذه الفكرة، وال أعبأ كثريًا هبذا املوضوع.. أل
ستقبل، واثنيًا ألّين لسُت ُمنشغًال هبذا املوضوع.. غايُة ما أ� 

ُ
ُمعطيات تُنبئ عن جناٍح يف امل

ُمنشغٌل فيه هو أّنين ُأريد أن أخرج ِمن َهذه الُدنيا وأكون قد أّديُت واجيب.. أّما بقّية التفاصيل 
  .فلسُت ُمهتّماً هبا



 ء عملك هذا؟): ماذا تتمّىن يف أجوا5السؤال ( ◈

ؤّسسة الدينّية الشيعّية الرمسّية اّختذْت قراراً بتغيري واقعها ابّجتاه آل  •
ُ
أمتّىن أن يبلغ مسامعي أّن امل

 .حمّمد

وأمتىن أن اُحلسينيني يستيقظون يوماً من نومتهم العميقة هذه، ينتبهون من غفلتهم فيتحرّكون  •
 .زهرائّيةابّجتاه �ضٍة ثقافّيٍة عقائديٍّة ُحسينّيٍة 

وأمتىن أّن مؤّسسات اإلعالم الشيعي تنتفُض إنتفاضًة وُتزيح هذا الُغبار الكثيف عن ساحة  •
اإلعالم الشيعي، وتتوّجه للتبشري ابملشروع املهدوي، وأن يعيش اإلعالم الشيعي يف أكناِف هذه 

الذي يُِطلُّ علينا  احلقيقة بشكٍل واعي وعلمي يستنُد إىل منطق الكتاب والعرتة.. ال هبذا اهلراء
 .به إعالُمنا الشيعي

ثّقف يعرف حقيقة دينه.. فهناك ُصوٌر هزيلةٌ عن آل حمّمد ُشحنْت  •
ُ
وأمتىن أّن الشباب الشيعي امل

يف اجملالس اُحلسينّية ويف الفضائّيات وحّىت يف الُكتب.. فأمتىن لشبابنا الشيعي أن يعرف حقيقة 
 :األمنيات لن تتحّقق، والسببدينه، ولكن كّل ذلك أمنيات.. وهذه 

ألّين أحتّدث عن أُمنياٍت ال ُميكن أن تكون على أرض الواقع إّال من خالل حركٍة بشريّةٍ ُجمتمعّية.. 
جتمعّية ال ُميكن أن حتصل بسبب غياب احلماس العقائدي

ُ
 .وهذه احلركة البشريّة امل

أحتّدث عن احلماس العقائدي فإّنين أحتّدث فالشيعة يفتقدون إىل احلماس العقائدي.. وإّنين حني 
عن محاٍس عقائدي متتدُّ خيوطه إىل حقيقِة فكر آل حمّمد بعيداً عن الفكر الُقطيب وبعيداً عن 

 .الفكر الناصيب وبعيداً عن الكثري من التزييف والتزوير



ساحة الثقافة  غياُب احلماس العقائدي هو بسبب اخلَلل الفكري، وال أعتقُد أّن اخللل الفكري يف
 .الشيعّية ُميكن أن يزول مع وجود مرٍض خبيث هو السرطاُن الُقطّيب اخلبيث

 .هذه خالصٌة ألجوبٍة على تلخيٍص لكثري من األسئلة اليت يطرحها علّي كثٌري منكم

قوله  200) من جنوم هذه الرسالة هي: آخر آيٍة من ُسورة آل عمران وهي اآلية 6النجمة ( ✪
 ها الذين آمنوا اصربوا وصابروا ورابطوا واتّقوا هللا لعّلكم تُفلحون}تعاىل: {� أيُّ 

عن ُمسعدة بن صدقة، عن أيب عبد هللا "عليه السالم"، يف قول هللا تبارك وتعاىل: {� أيُّها (
 }...الذين آمنوا اصربوا وصابروا ورابطوا

يقول: مروا ابملعروف » اهلٰل اتّقوا «على الفرائض و » صابروا«يقول: عن املعاصي و " اصربوا "
يقول: » رابطوا«وأّي منكر أنكر من ظُلم األّمة لنا وقتلهم إّ��! و  -مثّ قال  -وا�وا عن املنكر 

يف سبيل هللا، وحنن السبيل فيما بني هللا تعاىل وخلقه وحنن الرابُط األدىن، فَمن جاهد عّنا فقد 
 (جاء بِه ِمن عند هللا لعّلكم تُفلحونجاهد عن النّيب "صّلى هللاُ عليه وآله" وما 

رواية أخرى: (عن ابن أيب يعفور، عن أيب عبد هللا "عليه السالم"، يف قول هللا: {� أيُّها الذين  •
آمنوا اصربوا وصابروا ورابطوا...} قال: اصربوا على الفرائض، وصابروا على املصائب، ورابطوا 

 على األئمة)

 إمامكم )ويف رواية أخرى (ورابطوا  •

قام مع إمامكم) والروا�ت وفرية وكثريٌة 
ُ
ويف رواية أخرى يف معىن قوله تعاىل: {ورابطوا} قال: (امل

 .وُمستفيضٌة يف هذا املضمون ويف هذا املعىن



صابرة ختتلُف حبسب الزمان واملكان.. فقد يكون الصرب على { •
ُ
اصربوا وصابروا} الصرب وامل

صابرة يف وجه ا
ُ
لعدو.. وقد يكون غري هذا املعىن ولذلك الروا�ت ذكرت مصاديق الفرائض وامل

صابرة هي حالُة مواجهٍة نفسّية مع ما ُيالقيه اإلنسان يف جّوه 
ُ
وعناوين عديدة.. ألّن الصرب وامل

 .الديين أو يف جّوه الدنيوي واحلديث هنا عن اجلّو الديين

وأن حيبس ذاته على ذلك الشيء.. الصُرب مواجهٌة نفسّيٌة مع شيٍء ُحياول أن حيبس نفسه 
صابرة 

ُ
رابطة.. ألّن الصرب وامل

ُ
صابرة هي امل

ُ
صابرة أعلى من الصرب.. ولكن أعلى من الصرب وامل

ُ
وامل

رابطُة هنا هي ُمرابطٌة مع اإلمام وهذا هو أعلى درجات املعروف
ُ
رابطة، وامل

ُ
 .سيقودان إىل امل

ال إمامنا الصادق، فإّن أعلى درجات املعروف هي مثلما أّن أنكر املنكر هو عداوة األئمة كما ق
 .املرابطة مع إمام زماننا وهذا العنوان عنوان فسيح وعنوان واسع

رابطة مع إمام زماننا هي مرابطٌة يف سبيل هللا
ُ
 .امل

من سورة األنعام {وأّن هذا صراطي ُمستقيماً فاتّبعوُه وال تّتبعوا  153إذا ما ذهبنا إىل اآلية  ●
الُسَبل فتفّرق بكم عن سبيله ذلكم وّصاكم به لعّلكم تّتقون} حبسب الواقع العملي هناك ُسبل 
كثرية: هناك سبيٌل أتّثر بفكر الشافعي والُبخاري، وهناك سبيٌل أتّثر بفكر ابن عريب، وهناك 

 ..سبيل أتثّر ابلفكر الُقطيب.. هناك وهناك

ستقيم هو سبيل الكتاب والعرتة قوله تعاىل: {وأّن هذا صراطي ُمستقيماً ف •
ُ
اتّبعوُه} الصراط امل

 .وال ُيوجد شيء آخر

  ]24وقفة عند حديث اإلمام الباقر يف [حبار األنوار: ج ●



تعاىل: {وأّن هذا صراطي ُمستقيماً فاتّبعوُه  هعن أيب بصري عن إمامنا الباقر "عليه السالم" يف قول(
 )ه} قال: حنُن السبيل، فَمن أىب فهذِه الُسُبلوال تّتبعوا الُسَبل فتفّرق بكم عن سبيل

من سورة آل عمران: {ولئن قُتلتم يف سبيل هللا أو ُمّتم ملغفرٌة ِمن هللا  157إذا ذهبنا لآلية  ●
 ورمحة خٌري ممّا جيمعون}

 وقفة عند حديث إمامنا ابقر العلوم مع جابر اجلعفي يف [حبار األنوار: ج]

عن هذه اآلية: {ولئن قُتلتم يف سبيل هللا أو ُمتُّم}  -اإلمام الباقر أي  -قال جابر: سألته (
فقال: أ تدري ما سبيل هللا؟ قال جابر: ال وهللا.. إّال أن أمسعهُ منك، قال "عليه السالم": سبيُل 

اَت هللا هو علٌي وُذريّتُه، وسبيل هللا َمن قُِتل يف واليتِه قُِتل يف سبيل هللا، وَمن مات يف واليته م
 )يف سبيل هللا

هذا هو السبيل الذي نقرأ عنه يف ُدعاء الندبة الشريف: (أين احلسن أين احلسني، أين أبناُء 
احلسني، صاٌحل بعد صاحل، وصادٌق بعد صادق، أين السبيُل بعد السبيل) من دو�م ال ُيوجد 

دعاء الندبة: (� بن سبيل.. ُهم السبيل "صلوات هللا عليهم".. وحنُن ُخناطب اإلمام احلّجة يف 
 الُشُهب الثاقبة، � بن األُجنم الزاهرة، � بن الُسُبل الواضحة، � بن األعالم اّلالئحة)

ويف الز�رة اجلامعة الكبرية يف بعض الُنَسخ ورد هذا التعبري: (أنتم الصراُط األقوم والسبيُل 
 األعظم..)

  "فسري اإلمام العسكري "عليه السالموقفة عند رواية اإلمام الصادق "عليه السالم" يف ت ●

يقول عليه السالم: (ُعلماء شيعتنا ُمرابطون يف الثغر الذي يلي إبليس وعفاريَته، مينعو�م عن 
اخلُروج على ُضعفاء شيعتنا، وعن أن يتسّلط عليهم إبليس وشيعُته النواصب. أال فَمن انتصَب 



ك واخلََزر ألف ألف مرّة، ألنّه يدفُع عن أد�ن لذلك ِمن شيعتنا كان أفضل ممّن جاهد الروم والرت 
 ُحمبينا، وذلك يدفع عن أبدا�م)

 .هذا هو اجلهاد احلقيقي

  مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء).. أيُّ دماٍء هذه..؟ وأّي ِمداد هذا؟( •

عتزيل؟! أم 
ُ
الذي هل هو املِداد الذي يكتب بفكر الشافعي؟! أم الذي يكتب بفكر األشعري وامل

  !يكتب بفكر ابن عريب أو سّيد ُقطب؟

دماُء الشهداء اليت ُيشار إليها يف هذا احلديث الشريف، هذه دماٌء ُسِفكت وُتسفك للحفاظ 
 .على منهج الكتاب والعرتة بعيداً عن الفكر الناصيب

م ونّيتهم إذا أرد� أن نفهم حديث العرتة يف بُعده احلقيقي فالبُد أن يكون هؤالء الُشهداء عقائده
 .وفكرهم ومعلوماهتم ليسْت ملوثّة ابلفكر الناصيب.. هذه الصورة األكمل لشهداء الشيعة

شهداء الطفوف كانْت هلم تلَك املنزلة ألّ�م حني كانوا يف كربالء ويف يوم عاشوراء.. حني  •
وكانت  اسُتشهدوا مل يكن يف رؤوسهم وال يف قلوهبم إّال احلسني.. فكانت تلك الرؤوس نظيفة،

تلك القلوب طاهرة.. ولذا ُخناطبهم يف الز�رات أّ�م (طاهرون من الدنس) طاهرون من الدنس 
  .الذي يلحق ابلعقول وابلقلوب.. فهذا هو الدنس األخطر

شهداء الطفوف كانت هلم تلَك املنازل ألّن ُعقوهلم طُّهرت ابُحلسني الذي ُخناطبه: (أشهد أّنك 
 طُهٍر طاهٍر مطّهر، طهرَت وطهُرَت بك البالد، وطُهر حرمك) ُطهٌر طاهٌر ُمطهَّر، من

ا كانت تلك القلوب   امل
ّ
كانت رؤوسهم ليس فيها إّال اُحلسني صارت تلك الرؤوس طاهرة، ومل

ليس فيها إّال اُحلسني كانت تلك القلوب طاهرة.. وهذا واضٌح ِلَمن أراد أن يتتّبع ما وصل إلينا 



ادث عاشوراء.. فدماء الُشهداء اليت يتحّدث عنها هذا احلديث هي ِمن معلوماٍت قليلٍة عن حو 
دماء ُشهداء قلوهبم وعقوهلم نظيفة من الِفكر الناصيب، وهذا املِداد هو مداُد علماء نظيف ِمن 

 .الِفكر الناصيب.. هؤالء الشهداء سفكوا دماءهم عند الثغور اليت يتحّدث عنها ُدعاء أهل الثغور

 ..إلمام السّجاد مع أيب خالٍد الكابليوقفة عند حديث ا ●

نتظرين لظهوره أفضُل أهل كّل زمان؛ (
ُ
� أاب خالد.. إّن أهل زمان غيبته، القائلني إبمامته، امل

ألّن هللا تبارك وتعاىل أعطاهم من العقول واألفهام واملعرفة ما صارْت به الَغيبة عندهم مبنزلة 
شاهدة، وجعلهم يف ذلك الزمان مبنزل

ُ
خلصون امل

ُ
ة اجملاهدين بني يدي رسول هللا ابلسيف، أولئك امل

 )حّقاً، وشيعتنا ِصْدقاً، والدعاُة إىل دين هللا عّز وجّل سرّاً وجهراً 

الدعاء الذي ورد يف الصحيفة السجاديّة هو ملقاتلني ُيدافعون عن أرٍض ُسّكا�ا هبذه  ●
ذه األوصاف َمّن هللا عليهم بعقول وأفهام األوصاف اليت حتّدث عنها إمامنا السّجاد.. وُأ�ٌس هب

ومعرفة.. فتلك العقول واألفهام واملعرفة نظيفة من الفكر الناصيب.. فإذا أرد� أن نتحّرك هبذا 
 .االّجتاه علينا أن نُنّظف العقل الشيعي من قذارات الِفكر الناصيب

{واجعل اجلّنة َنْصب فهذا الدعاء دعاء الصحيفة السّجادية ألهل الثغور والذي جاء فيه: 
أعينهم، ولّوح منها ألبصارهم ما أعددَت فيها ِمن مساكن اخلُلد ومنازل الكرامة..} إنّه يتحّدث 
عن أ�ٍس ُعقوهلم وأفهامهم ومعرفتهم نظيفة.. مثلما تطّهرت عقول وقلوب ُشهداء الطفوف 

 ."ابُحلسني "صلوات هللا عليه

 !...الدعاء كان يدعو به اإلمام السّجاد يف ِسرّه لبين أُمّيةال كما يقول علماؤ� ومراجعنا أّن هذا 



وهذا من خيبة مراجعنا وعلمائنا وِمن قّلة اّطالعهم على معارف أهل البيت...! فهل أّن ُمقاتلي 
ستوى من الوصف؟

ُ
 !بين أمّية هبذا امل

 :"ويف تفسري إمامنا العسكري "صلوات هللا عليه ●

ؤمن ِمن ُحمّبينا ِمن يد الناصب وسئل الباقر حمّمد بن (
ُ
علّي "عليهما السالم": إنقاُذ األسري امل

ُيريد أن ُيضّله بفضل لسانه وبيانه أفضل؟ أم إنقاُذ األسري من أيدي الروم؟ قال الباقر "عليه 
ؤمنني يغرق وعصفورة تغرق ال يقدر 

ُ
السالم" للرجل: أخربين أنَت عّمن رأى رجًال ِمن خيار امل

هما أبيّهما اشتغل فاته اآلخر.. أيُّهما أفضل أن ُخيّلصه؟ قال: الرجل ِمن خيار على ختليص
املؤمنني. قال عليه السالم: فبُـْعد ما سألَت يف الَفْضل أكثر ِمن بـُْعد ما بني هذين، إنَّ ذاك ُيوّفر 

 )عليه دينُه وجنان ربّه ويُنقذه ِمن النريان، وهذا املظلوم إىل اجلنان يصري

ون واضٌح جّداً يف كلمات املعصومني "صلوات هللا عليهم" وُخصوصاً يف تفسري إمامنا هذا املضم
 ."العسكري "صلواُت هللا عليه

هناك حٌث واضح يف هذا التفسري بشكٍل خاص من املعصومني "صلوات هللا عليهم" لتنظيف 
 .عقولنا ِمن الفكر الناصيب

 ]1يف [الكايف الشريف: جوقفة عند حديث اإلمام الصادق مع بشري الدّهان  ●

عن بشري الّدّهان قال: قال أبو عبد اهلّل "عليه السالم": ال خري فيمن ال يتفّقه من أصحابنا، (
احتاج  -أي بفقه آل حمّمد  -إذا مل يستغن بفقهه  -أي من الشيعة  -� بشري إّن الرجل منهم 

 )يعلمإليهم فإذا احتاج إليهم أدخلوه يف ابب ضاللتهم وهو ال 

 .هذه هي الثغور اليت جيب علينا أن ُحنافظ عليها ابإلعالم وابلتعليم



واحلديث الشريف الذي يقول: (ِمداد العلماء أفضل ِمن دماء الُشهداء) هذا احلديث يعين مداد 
رابطني 

ُ
الُعلماء الذين يقفون على الثغور اليت تلي إبليس وعفاريته.. احلديث ُيشري إىل هؤالء امل

 :غور، وليس هؤالء الذين ُحيّدثنا عنهم اإلمام الصادق يف رواية التقليد فيقول عنهمعلى الث

ومنهم قوم ُنّصاب ال يقدرون على الَقْدح فينا، يتعّلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوّجهون به (
عند شيعتنا، وينتقصون بنا عند ُنّصابنا مثّ يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه ِمن األكاذيب 

ستسلمون ِمن شيعتنا على أنّه ِمن علومنا، فضّلوا وأضّلوهم عل
ُ
ينا اليت حنن براء منها، فيتقّبله امل

 )..وُهم أضرُّ على ُضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على احلسني بن علي وأصحابه

 .هؤالء الفقهاء الُنّصاب مدادهم سيكون أجنس ِمن قذارات وجناسات ِمشر بن ذي اجلوشن

ثغور آل حمّمد ُختَرتق ابلفكر الناصيب وابخليانة أبيٍد شيعّية ِمن ِقَبل مراجع  أال تالحظون أن
 .وعلماء شيعة! هذه الثغور هي اليت جيب علينا أن نِقف عندها

ختصرة هي الّلبنات  ●
ُ
تفرّقة: هذِه النجوم امل

ُ
ُميكنين أن أقول بعد هذه البيا�ت املوجزة وامل

 واليت ِمن خالهلا أعتقُد ابلوجوب الشرعي القطعي على أن أقف األساسّية اليت بنيُت عليها ُرؤييت
هذا املوقف الذي يتجّلى يف عملي اإلعالمي التبليغي التعليمي يف براجمي هذه فيما أطرحه.. 

 :على سبيل املِثال

بر�مج الكتاب الناطق، بر�مج السرطان الُقطيب اخلبيث يف ساحة الثقافة الشيعّية، بر�مج (
 .)بصراحة

 .إّنين أجُد هذا األمر واجباً شرعياً يف ُعنقي.. وهذه الّلبنات اليت تشّكلت منها هذه الُرؤية

 ]1وقفة عند حديث اإلمام الصادق مع ُمعاوية بن عّمار يف [الكايف الشريف: ج ●



عن معاوية بن عّمار قال: قلُت أليب عبد هللا "صلوات هللا عليه": رجٌل راوية حلديثكم يبثُّ (
يف الناس وُيشّدده يف قُلوهبم وقلوب شيعتكم، ولعّل عابدًا من شيعتكم ليسْت لُه هذِه ذلك 

أي يُقّوي عالقتهم ورابطتهم  -الرواية أيُّهما أفضل؟ قال: الراويُة حلديثنا يشّدد به قلوَب الناس 
 .زماننا أفضُل ِمن ألف عابد). هذا هو الذي ُيريده مّنا أئمتنا وُيريده مّنا إمام -آبل حمّمد 

 ) من جنوم هذه الرسالة هي: أين أنتم؟7النجمة ( ✪

خطايب وسؤايل هنا للذين أوّجه هلم هذه الرسالة، فأ� عنونُت رساليت ُمنذ البداية أّ�ا ُموّجهةٌ 
للذين يّتفقون معي فيما طرحتُه يف براجمي، للذين حيملون هذا اهلاجس: (هاجس إحياء أمر آل 

 .م)حمّمد "صلوات هللا عليه

 !كثريون منكم يسألونين: ما الواجب علينا؟ ●

أ� ُأّخلص لكم الواجب يف ُمجلتني، وخطايب للذين يّتفقون معي فقط يف أّن هذا العمل إن كان 
يف قناة القمر أو يف مواقع االنرتنت أو يف مشروع كالمكم نور.. هذا النشاط الذي يتبّىن تغيري 

يعي ابّجتاه آل حمّمد) الذين يّتفقون معي على أّن هذا األمر هذا الِفكر (حماولة تغيري العقل الش
واجٌب شرعٌي وال ُيوجد شيٌء آخر يُقّدم عليه.. ويسألونين: ما هو واجبنا؟! أقول هلم: أّخلص 

 :لكم واجبكم يف أمرين

ط: األمر األّول: اآلن اجليوش اإللكرتونّية يف ُكّل مكان.. أّسسوا جيشاً إلكرتونّياً ولكن بشرو  ✦
أن يكون ُمنضبطًا أبخالق ُحمّمد وآل حمّمد، مبوازين حمّمٍد وآل حمّمد.. انشروا فكر حمّمٍد وآل 

 .حمّمد مع االنضباط األخالقي



اكشفوا الزيف ولكن ابألدلّة والواثئق بعيداً عن األكاذيب.. جيب عليكم أن تفعلوا ذلك (إْن 
بشكل جمموعات) لكشف التزيف كان هذا بشكٍل منظّم يكون العمل على االنرتنت، أو 

والتحريف ِمن أّي شخٍص كان، ولكن ابألدّلة والواثئق واحلقائق.. ِمن دون جتريح، ِمن ُدون 
سباب، من ُدون لعن، من دون كالم رخيص.. بّينوا احلقائق وانشروا �ج حمّمٍد وآل حمّمد حبسب 

 .ما تستطيعون.. هذا أوالً 

خانٍق جّداً.. وأ� ُهنا ال أستجديكم، وإّمنا أقول: إذا ُكنتم  األمر الثاين: حنُن يف ظرٍف مادي ✦
تعتقدون بوجوب قياِم هذا العمل سامهوا َمعنا مادّ�ً بقدر ما تستطيعون.. فَنحُن يف ظرٍف ماّدي 

 ..خانٍق جّداً 


