
  
  الرحیم بسم اهللا الرحمن
  المقدمة

وصلى اهللا على نبینا األمین محمد وعلى آلھ  یم بسم اهللا الرحمن الرح
  ,,,الصالة وأتم التسلیم  أفضلوصحبھ 

  
یرى فیھ الخیر والشر  من فضل اهللا على اإلنسان أن وھبھ عقًال      

ونحن  ،وھانحن أمام مثال للعقل المتحرر ، ویقّیم فیھ النور والظالم 
ولكنھ متحرر لفھم الحق  ، نقول متحرر لیس من المبادئ اإلسالمیة

  . وإتباعھ
  

واستطاع أن یبھر الحضور  ، دخل على ھذا المنتدى بقلمھ المحنك    
ومن ثم فاجأنا بكتابة یومیاتھ بل دعونا  ، في تألقھ في الرد والمشاركة

تیاره فحاز صار یسطرھا لنا في موضوع كتبھ باخ ، نقول حیاتھ كلھا
  . على إعجاب الجمیع

  
  ,......."عندما سقط قناع شیخي الطھراني "
  

رید البحث عنوان الموضوع الذي نخاطب فیھ كل شیعي یھو ھذا     
فاألخ قاتل الطواغیت كتبھ  ، وتمھل وعقالنیة ةعن الحق أن یقرأه بروی

مذھب یراه حق  إلى الشیعةكتجربة خاصة بھ عندما تحول من مذھب 
  . و حق ومن یتأمل فیھ یراه حق وھ
  

  ربو ھاجأ                                    
  شبكة أنصار أل محمد علیھم السالم 

  
  

 -------------------------------------------------------------  
  

      



  مقدمة الكاتب
  

خیوط داللیة استغرقت سنوات من  إلىرحلة بحث من تیھان       
 أیضالم ولن اندم علیھا كونھا غیرت مجرى حیاتي وآخرتي  ، عمري

  .یٍم رحمن رح ن رٍبذجنة وغفران بإ إلىمن ضیاع ونار ، 
  

ودرست  ، ھل مذھبي الذي اعتنقتھ ولزمتھأسافرت خاللھا دیار       
فكانت التغیرات بدأت بعد  ، شق لھم غباری علماء ال أیديوجلست على 

  . تباعواالفصار حر الرأي  ، یر العاطفةكان أس ي الذي حررت عقل نأ
  

 أكنولم  ، فحاورت خالل رحلتي ھذه كثیر من العلماء المشھورین      
ھذا الیوم ما  إلىولكن ھناك اآلالف یفعلون  ، فعل وحدي الذي فعل ما

  . من علماء اإلمامیة أجوبةفعلتھ من أسئلة وانتظار 
  

وفقني  أنحمد اهللا تعالى أي رحلتي البحثیة الت إلىتعالوا معي لنسافر 
كونھا مثلت لي تغیر ،  الرحالت في تاریخي أجملوكانت من  ، فیھا

  . كبیر في عقیدة ودین 
  
  

  قاتل الطواغیت  أخوكم
  

 -------------------------------------------------------------  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الحلقة األولى
  

 وال ینكر فضلھ ولكن ، م شیخھوالمتعلم یحتر أستاذهالطالب یحترم      
  . ینكر صدق قولھ

  
وھو یتعلم ،   كثیرةحمد وكأنھا سنوات أذھبت سنین قلیلة من عمر     

  . ویتعلم طرق الحدید من راعي الغنم ، صید السمك من النجار
  

لبیب  ، البیت أھلمتخصص في علوم  المعرفةالطھراني شیخ علم واسع     
لھ باع في تنمیھ المواھب في الرد على ،  لفیھفطن عمیق المناوشات مع مخا

  . شبھات المخالف
  

لم یكن النجاح ، و تتلمذ على یده عشرات الناجحین وآالف الراسبین     
التي أسس  ، لمن یملك آلة الزمن ولكنھ لم یكن صعبًا ، عنده سھًال
فیكون ، أزمنة وینظر حوادثھا  إلىاأللماني لیعود بھا أینشتاین نظریتھا 
  الشیخ الطھراني أمام متمرسًا

  
  

 تسأل وأنتاجلس وال تقف  : تكلم بھ فقال لي أمرلھ عن أسوقفت أل     
الجلوس والصمت فاختار الوقوف  أوفخیرتھ بین الوقوف والسؤال ، 

  . والسؤال
  

  :من مألت عقلي  قلت لھ یا شیخي یا
  ؟ ھل لك من علم في مسألة الخالفات السیاسیة في بلدك طھران

  
 أنولكن یجب  ، الخالفات السیاسیة موجودة في كل مكان إن : قال ليف

وال ، وصل للعقیدة فنحن متفقین ساستنا وعلمائنا  إن األمر أنتفھم 
  . حد فیھاأیخرج منا 

  
  



  
ھل لك علم في الخالفات السیاسیة بین  ،یا شیخي العزیز : فقلت لھ

اختلفوا في الدین  وھل،  الصحابة وآل بیت نبینا صلوات ربي علیھ وآلھ
  ؟؟ الدنیا أم
  

  . شيءبل اختلفوا في كل  : فقال لي
  

، تعني السیاسة والدین  شيءیا شیخي وقرة عیني كلمة كل  : فقلت لھ
فمثل ما ھم  ، ال تفسد للود قضیة ألنھاوالسیاسة ال نختلف علیھا 

طھران یختلف ساستھا وعلمائھا وال  أنقلت  فأنتیختلفون فیھا 
  . یضرھم ذلك

  
  ؟؟ ولكن ما ھي الخالفات الدینیة

  
  – صلى اهللا علیھ وآلھ -اغتصاب ارض فدك من ورثة نبینا : فقال لي 

  
  . خالفات مالیة دنیویة إنھا: فقلت لھ 

  
اغتصبوھا  - علیھ السالم  - نصوص علیھا لعلي مالبیعة ال إن : فقال لي
  .ة منھ عنو

  
  . نیويد أمرخالفات حول كرسي والكرسي  إنھا : فقلت لھ

  
  . الكرسي ھو منصب إلھي ولیس دنیوي إن : فقال لي

  
  ؟؟ بیده األمرلماذا ال یتنازع علیھ مرجعنا الكبیر ویصبح  : فقلت لھ

  
والرئیس صاحب الكرسي  ، نھ صاحب الكرسي الدینيإ : فقال لي
  . الدنیوي



صاحب الكرسي  الخالفةفمن یمثل في وقت اغتصاب  : فقلت لھ
  ؟؟ رسي الدینيالدنیوي وصاحب الك

  
یكون صاحب  أنھو المفروض  - علیھ السالم - علیًا إن: فقال لي 

  . الكرسي الدیني
  

  ؟؟ ومن صاحب الكرسي الدنیوي: فقلت لھ 
  

  . ال یوجد:  فقال
  

  ؟ ذاك الزمان أھلونحن نتبع ، وھل اختلف الزمان عن الزمان  : فقلت
  

كیف  اإلماممنھا  وخلطویال عن نظریة الدنیا عندما یلي كالما : فقال 
  .إمامیة منھا  أكثرتكون سیاسیة حكومیة 

  
علیھ -بكر المنصب الدیني من علي  بوأوعندما اغتصب  : فقلت لھ
  ؟ دنیوي أمفھل یعتبر الكرسي دیني  -السالم 

  
  .. بل دنیوي : فقال لي

  
لصاحب  المبایعةفي   - علیھ السالم  -وھل شارك علي  : فقلت لھ

  ؟؟ الكرسي الدنیوي
  

  . أصحابھمكره على ذلك من عمر وبعض ُأال ولكنھ :  فقال لي 
  

- ي لالذي حصل لع اإلرغام أنھب ، یا شیخي الطھراني  : فقلت لھ
 أویبایع  أنفي  ًاوكان حر ، لم یكن البیعةفي  واإلكراه - علیھ السالم

  ؟؟ یفعل أنوكان یقینا منھ انھ لن یتعرض ألذى فماذا تتوقع  ، یرفض
  

   . الوصي اإلمامھو  ألنھ ؛ بالتأكید سیعترض على البیعة : يفقال ل



كره على ُأالكرسي الدنیوي الذي  ةبیعھل سیعترض على : فقلت لھ 
  ؟؟ سیعترض على بیعة الكرسي الدیني أمبیعتھ 

  
والوقت ینفذ  ، االستفادةسیطول بنا والطلبة یریدون  األمر: فقال لي 

  . فتعال لمنزلي لنكمل الحدیث،
  
  
  

.. ھل تودون قراءة ماذا حدث بیني وبین شیخي الطھراني العزیز 
  الحلقة الثانیة ،،،،،،، تابعوا 

  
  
  

 ------------------------------------------------------------  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الحلقة الثانیة
  

صاحبني صدیق لي في  منزل شیخي الطھراني عندما ذھبت ل     
  ؟ األسئلةاني ھذه رألت الشیخ الطھلماذا س : وقال لي ، الطریق

  
 ؛ ولسنا نستطیع البقاء فیھ ، زمن تحریم السؤال انتھى إن : فقلت لھ 

 والبد لنا من االستفسار ،ن االتصاالت وعالم االتصاالت كثر وكبرأل
  ..والسؤال لنتعلم والسؤال نصف العلم 

  
  ،،سیر الطھراني قبل العشاء بوقت ی يذھبت لمنزل شیخ     

خیر شراب  األمریكانوشربنا  ، األمریكينزل الكوال أو ، رحب بي
  .. ھو باللسان إنما األمریكانمضغ  أنومضغناھم خیر مضغ فعلمت 

  
  ؟تستفسر أنماذا ترید  : قال لي
   حدیثًا أوصلت أنيلو : یا شیخي العزیز وموالي الفاضل  : قلت لھ

 زمنةاألفي  ألنھم؛   برجال ثقات ال تستطیع الوصول لھم مدعومًا
  .. متوفین الغابرة

-اهللا  عبد أبي إلىوصلت  أن إلىعن فالن عن فالن عن فالن  : فقلت
  .. -علیھ السالم 

  ! توقف: فقال لي 
  !؟ ماذال : قلت

  
  . لیس عالم لكي یؤخذ بروایاتك أنت : قال

ونحن لم نلحق علیھ ، ھو من فعل ھذا  الطائفةشیخ  أنھب :  فقلت لھ  
  . ألھلنس

  
 - علیھ السالم -اهللا  عبد أبي إلىوصل  أن إلىعن فالن وفالن  : فقال

بیت وضع للناس للذي ببكة  أول إن :" نھ قال عن تفسیر قولھ تعالىأ
صلى اهللا علیھ  -  بعد محمد إمام أول أنمعناھا  اآلیةھذه  إن" اآلیة .....

  ؟؟ قال افھل ستبحثون عن صدق م..  - علیھ السالم - وآلھ ھو علي 



الن الروایة ال تتعارض مع  ؛ ھو تفسیر مناسب لما علیھ الحال : فقال
 -  علیھ السالم - الن علي  ؛فھو لیس تحریف في التفسیر إذن،  المعتقد 

  .  صلى اهللا علیھ وآلھ - ھو الوصي من بعد النبي 
  
  

  ؟؟ صحیحًا أصبحوافق المذھب  ھل كل ما، یا شیخنا العزیز  : فقلت لھ
  

ولكنھ صحیح المعنى نتوقف عن الكالم عن صحة ،  ال  : ليفقال 
  . نتأكد من توثیقھم أن إلىروایتھ 

  
 اإلمامكیف یستطیع  ، ني الحجة العظیمایا شیخنا الطھر : فقلت لھ

  ؟؟ تفسیر قول اهللا
  . شيءعطاھم علم كل أواهللا تعالى ، لھم العلم ومنھم العلم  إن : قال لي

  
  الوصي  ھو – معلیھ السال - قصد اهللا بان عليھو یعلم  إذن : فقلت لھ

  .  بنيیانعم  : فقال
  

 أمواجبة العلم  اإلمامالتي یعلمھا  اإللھیة الشفرةوھل : فقلت لھ 
  ؟ ئمةاألمقتصرة على 

  
  . ھم مبلغون ومعلمون لنا لما في القرآن من علوم : فقال لي

  
قرآن وشفرات یبلغ الناس علوم ال أن اإلماموھل لزوم على  : فقلت لھ

  . رب األرباب
  . ولكن المھم في قولھ نعم ، فیھ ة ال عبر وزاد كالمًا ، نعم : فقال

  
بعدم  أمرهالخلیفة في زمانھ  أنھب ، یا شیخنا الطھراني : فقلت لھ 

فماذا یلزم ،  نھ یتوعده بالقتل على ذلك أو، تبلیغ الناس ھذا التفسیر 
  ؟ من فعل اإلمام

  



  !؟ تصل بالضبط أنترید  ماذاإلى : فقال لي 
  . شیخنا وقدوتنا العزیز  - عفا اهللا عنا وعنك - استمر : فقلت لھ

  
نزلھ اهللا في أ یكتم علمًا أنولیس لھ  ، یدرك المخاطر اإلمام إن:  فقال 
ولكني اختصر رده  ، فیھ ة عن البطش ال عبر وزاد كالمًا ، كتابھ

  . المباشر فقط
  

العلم وسیده  أبو وھو   -علیھ السالم  -  لماذا لم یصر علي: فقلت لھ 
  ؟ صلى اهللا علیھ وآلھ -  لھ بعد النبي  بالوصایةیبلغ الناس  أنعلى 

   
مؤمن  أنافقاطعتھ واعتذرت وقلت  كثیرةالنصوص  إن : فقال

علي علیھ السالم یفسر  اإلمامروایة تكلم فیھا  أریدبالنصوص ولكني 
  والیتھفیھا علوم القرآن التي تفید وصایتھ و

  
،  مھ منافقین في المدینة وقتھا لوجود ظب كان صعبًا األمر إن: فقال 

 أنانھ آثر عدم افتعال الفتنة على  إال شيءیفعل  أن اإلمامولم یستطع 
  . تسیل الدماء

  
 یكتم علمًا أناهللا عندما قلت لیس لھ  عبد أبيوھل فھم كالمك  : فقلت لھ

  ؟ نزلھ اهللا في كتابھأ
  . لھا ظروفھا ةوكل حادث ة وتلك حادث ةادثھذه ح : فقال

وبلد قوي ال ة ھي ظروفنا نحن اآلن ونحن في منع وما : فقلت لھ
  ؟ شيءیخشى 

  ؟ نصمت أمھل نبلغ 
  

 ألنھ ؛ مع غیرنا األمرھلك وعلم شیعتنا ما تعرفھ وال تناقش أبلغ  : فقال
  ..  معلیھم السال - آل البیت وأعداء أعدائناسیأتي یوم نشبع فیھ من 

  
  



علیھ  -اهللا  عبد أبيظروفنا تتشابھ مع ظروف  إنلماذا لم تقل  : فقلت لھ
  ؟ بالنسبة للقوة السیاسیة اآلن منھ حاًال أفضل أنناب علمًا -السالم 
  !یا بني ماذا ترید من كل ھذا؟ : فقال لي

  
 أرید لشيءالحوار حول المثال السابق  أنھى أن وفرحت ب : ( قلت لھ

في الغزوات  - صلى اهللا علیھ وآلھ -لماذا یتأذى نبینا  )إلیھ أصل أن
دعواتھم  نأبل لماذا یتأذى األئمة ونحن نعلم  ، وفي مكة وفي الطائف

  مستجابة ؟
  

والذي  ، حول ھذه المسألة المھمة في الحلقة الثالثة  الحوار تابعوا     
مختار القمي بعد یومین من حواري مع شیخي  أبيمنزل  كان في 

  ....لي وجئتھ بعد یومین من ھذا الحوار  أرسلعندما ، ھراني الط
  
   
  
  
  
  
  
  
  

 ------------------------------------------------------------  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الحلقة الثالثة
  

علیھا جو  أضافالتي  الجمیلة الظریفة الجلسةبعد یومین من     
 أخرىمرة  يبنطلالمرح والسرور والفائدة  األمریكي الالكوكاكو

  ... ألزورهشیخي الطھراني 
  
مختار القمي  أبوولكن في منزل ، لیس في منزلھ  المرةولكن ھذه   

  ... الواسعة البقاالتصاحب 
  
  

   السالم علیكم مشایخي
  علیك السالم ابني

  .. جتكمأزعكون أ هللا ماء اشا إن
  .. ھلكأال ولو ھذا بیتك ونحن 

  
  ؟؟ عندك تيال الشبھةتفضل ما ھي 

  
دام دعاء آل البیت مستجاب  ما، یا شیخنا القمي العزیز  : قلت لھ

سلب عذبون وُتوُی) بضم الیاء ( ظلمون ُیلقربھم من اهللا تعالى فلماذا 
  ؟؟ حقوقھم وتغتصب خالفتھم

ینجو بھا  أویوم القیامة  إلىیدعوا دعوة ینجو بھا الدین  أنیستطیعون 
   .. ال تسعنا مثلةواأل  -  علیھ السالم - ل الشھید الحسین المقتو

  
ولو دعوا على قریش ،  مستجابة  بأنھاال شك  الدعوة إن : قال لي

وھم بتواضعھم ومعرفتھم ،  ولكن ھذه مشیئة اهللا  ة ،فناھم اهللا بلحظأل
  . لقدر اهللا مؤمنون

  
 علیھ السالم -ھل دعا الحسین  ، وأمي أبيوقدوة   قلت یا شیخنا القمي

  ومة ؟ل المعركة المشؤو في خیمتھ قبیوھ - 
  



  . ولكنھا مشیئة اهللا یا بني ، نعم دعا ربھ : فقال لي
  

 وطغیانھیزید بن معاویة عندما علم ظلمھ  ىوھل دعا عل : فقلت لھ
  ؟ وكفره

  . ولكنھا مشیئة اهللا یا بني ، نعم ھو یدعو علیھ : فقال لي
  

  ..اقیة ولكن مشیئة اهللا ھي الب، فعددت لھ مواقف كان الدعاء سبیلھا 
 الطبیعة التكوینیة للبشر یا شیخنا القمي أنھانعرف  أنھنا یجب :فقلت لھ

  ؟
  ؟؟ كیف : قال لي
وھم  ، الصفوةومنھم  ، في بني البشر موجودة األسباب إن : قلت لھ

ال  أمورًاولكن اهللا تعالى قد كتب في كتابھ   - علیھم السالم -ئمة األ
  .ستتغیر في المواقف الفالنیة أنھاقد كتب  أمورًاوكتب  ، یمكن تغییرھا

  
  . علیھ السالم- یزید سیظلم الحسین  أنفاهللا تعالى یعلم 

  . أكیدنعم :  فقال 
  الحسین سیقتل في ھذه المعركة أناهللا تعالى یعرف  إن : فقلت لھ

  نعم :  قال
ولكن اهللا یفعل ما  ، األسبابقصده بان تبذل أفھذا ما ، یا شیخ  : قلت
  . یشاء
  . وھذا ما قلتھ لك یابني نعم  : قال

  
ن اهللا یعلم ما أب ، األمروھل علم الحسین بھذا  ،  یا شیخ : قلت لھف

  ماض ال مرد لھ؟  اهللا فأمر ،  ال تدعو أن أوتدعو  أنولك ،  سیكون 
من  أمرولكن الدعاء  ،  نھ سیقتلأیعلم  -  علیھ السالم -نعم فھو  :  قال

  .  طبیعة البشر
  

ذھب أو ، ثقیلةربط رجلیك بسالسل أعندما ،  شیخنا القميیا  : فقلت لھ
وال  ، ني سأرمیك في البحر لتغرقبألك  وأقول،  بك في عرض البحر 
  ؟ ماذا ستدعوا اهللا أو؟ فماذا ستفعل ،  سبیل وال مجال للنجاة



واللھم  ، واللھم تقبلني شھیدًا ،  في موتتي أرحنيھل ستقول اللھم 
ن محمد رسول اهللا أاهللا و إالال الھ  أنشھد أو ،  إلیك وأتوباستغفرك 

  ؟؟... آخر الدعاء إلىوعلي ولیھ ووصیھ 
  
  ؟؟ أسركم ستدعو اهللا بان ینقذك ویحدث معجزه تفك أ
  

متأكد  وأنت،  منھم ًامجبور بان تدعو واحد أنتبین دعائین  أخیرك
كل الظروف تقول بذلك من مجموعة رجال  ن أل ؛ میت میت بأنك

ارب في وسط البحر وسالسل وقد امسكوا بك وحان وقت وق أشداء
  ؟؟ مقید وأنتالسقوط 

  
  

ذلك  أوبین ھذا  كنت مخیرًا إنختار االستغفار والتشھد أ :  فقال لي
  .. یا بني أرغمتني فأنت
  ...ختار التشھد واالستغفارأراح  أكید

  
  ؟؟ لماذا : فقلت لھ

ختار أ وأنا ، نجاةال أسبابقرب منھا من أالموت  أسبابن أل : فقال
  .. من الدعاء للمرحلتین لكي استفید من الوقت األقرب

  
   - دام اهللا ظلكم الشریف - وقدوتي الطھراني، یا شیخنا القمي :  فقلت لھ 

  .. الحسین أوتي علم ما سیكون أننعلم 
  

  . واهللا، نعم  : قالوا
  

في نھ سیستمر أوھو یعلم  لماذا یدعو الحسین على یزید  : قلت لھم
  ؟ الخالفة

  ؟؟جلھ ومقتلھأ أنھاولماذا یدعو الحسین بالنصر في معركة ھو یعلم 
  

  ؟؟ نھ لن یھلكألماذا یدعو علیھ بالھالك وھو یعلم 



  ؟؟ اجلھ ھانأولماذا یدعو اهللا بالنصر وھو یعلم 
  

 ذكروني بخالد البدر دائمًا(   جدًا إنشائيكالمك  إن ، یا بني : قالوا لي
  ) یقولھا لي

مسألة علم اإلمام ومسألة دعاء اإلمام تنطوي تحت  إن ،  ن یا بنيولك
ولكن  ، فھم یعلمون علم المستقبل من الحوادث نعم،  باب مشیئة اهللا

  الن الدعاء عبادة ؛ الدعاء  إالوال یملكون ،  مشیئة اهللا فوق علمھم 
  .. بد من اإلتیان بھاال
  

المشیئة  أنھنا علمنا شیخنا الجلیل أن الحوار ب وأنھیت : فقلت لھم
دم لیس لھ إال أابن  أنوعلمنا  ، عند رب عزیز مقتدر مكتوبةوالقدر 

 أنوال یملك  ، یغیر القدر أنوھو ضعیف ال یملك  ، أمر أيالدعاء في 
  .. اإللھیةیبدل المشیئة 

  
  .. لي باستفسار اتسمحو أنمنكم  أرجودام ھذا ھو الحق فاني  فما
  

وكأنھم  ، ي حولت الموضوعأنتكشفھا شفاھھم ب والفرحة ، تفضل :قالوا
  . كادوا یغرقوا أنمن البحر بعد  اخرجو

  
  ؟ ما الفرق بین التقیة والنفاق : قلت لھم

  )بصراحةخفت (  !؟ نعم ماذا تقول : قالوا
صفة  أریدولكني  ، یا شیخ ال اقصد نفي مشروعیة التقیة : قلت لھم

  ؟؟ النفاق وصفة التقیة ھل تتشابھ
  تطیع التفریق بین من یستخدم التقیة وبین من یستخدم النفاق ؟ھل تس

  
 أخذتھاولكني  ، أنساھاال  ةجوابھ رقیق وردي عنیف وصفعني صفع

خد عبد عاصي وكفھ كف  فقد لمست یداه خدي وخدي ، البركةمن باب 
  !!شیخ مبارك 

  
  



 خالد البدر وال ألوموال ،   إنشائيولكن فعال كالمي  ، الحوارویستمر 
ولكن ھذا تفكیري ماذا افعل  ،  مختار القمي وال الطھراني أبوالشیخ 

  .ملك غیره أوال 
  

   .......في الحلقة القادمة  الحواریة اإلنشاءاتتابعوني مع 
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  

 ------------------------------------------------------------  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الحلقة الرابعة
  

والحظت ،  المباركة من كف الشیخ المبارك  الصفعةخرجت بعد       
الن خدي عج  ؛ عطر قبل دخولي المنزل إلىبحاجة  أني الصفعةبعد 

  ... المباركة الصفعةدخان السجائر بعد  برائحة
  

 أدامھ - مكتبھ الشریف  إلى أخذنيالیوم التالي وبعد الدرس الثاني      
اني نصیر السائل وشافي خذ الشیخ الطھرأف - اهللا ظال لطلبة العلم 

قلت  أن إلى وأسبابھاالمستفسر یسرد لي روایات عن مشروعیة التقیة 
ولكن ھل خط سیر التقیة مثل خط سیر  ، عرف یا مواليأعرف أ: لھ

  ؟ النفاق بالنسبة للمتلقي
  

  ؟ كیف:  قال لي 
 أناھل  ، في نفسي وال تعرف ما جوابًا أجبتكاآلن  أنایعني  : قلت لھ
  ؟ كاذب أمصادق 

  ؟ متقیًا أم منافقًا أكونمن كذبي  أنتفھل لو تیقنت 
  

فالمنافق یبدي الدین ،  المسالة لیست على ھذا الفھم ، یا بني  : قال لي
  ..في قلبھ اتقاء الشر والمتقي یبدي خالف ما، وھو كاذب 

  
  

في قلبھ  وھل المتقي یبدي خالف ما، یا شیخي الطھراني  : قلت لھ
  ؟ نسى رب البشراتقاء البشر وی

  . بذلك لكي یسلم بنفسھ أمرهرب البشر  إن : فقال
  

علیھ  - المؤمنین  أمیروھل خطب ،  وكأني اقتنعت بكالمھ  : فقلت لھ
  ؟ یفھم منھا ما في قلبھ أمیفھم منھا التقیة  -السالم 

وان لم  ، في قلبھ فان وافقت المذھب فھي ما ، حسب الوارد منھا : فقال
صحة  إلىوھذا یرجع  ، لظروف مر بھا ھو  ھي تقیةتوافق المذھب ف

  .. أوالالروایة 



  
ن أو الوصي أناقال  اإلمام أنلو  ، یا شیخي الطیب العزیز : فقلت لھ

  ؟ في قلبھ ما أمفھل ھذه تقیة  ، الصحابة فعلوا بنا كذا وكذا
  

  . ھو المذھب وھو الحق : فقال
 ، ولیس كرھًا عمر طوعًابكر و أبونھ بایع أ اإلمامولو قال  : فقلت لھ

 - صلى اهللا علیھ وآلھ -  من خیر الناس صحبة لھ ولسید آل البیت وأنھم
  ؟ قلبھ في ما أمفھل ھي تقیة 

  
 تكون أنعلى شرط ،  بل ھي تقیة خشیة منھ على الفتنة :  فقال 

  . الروایة صحیحة
  

ھل المذھب أسس  ، المفضال األناموسید  ، یا شیخي المولى : فقلت لھ
  ؟ اإلمام أسس المذھب أم إلماما

  . المذھب أسسھو من  اإلمامبل : فقال 
  

في المذھب من روایات  كل ما أننقول  أن األولىلیس أ إذن : فقلت لھ
فھي  اإلمامن لم توافق كالم إو،فھي صحیحة  اإلمامن وافقت كالم إ

  ؟ باطلھ ونضربھا بعرض الحائط
  

وایات آتت منھ عن والر ، ھو مؤسس المذھب اإلمام !؟كیف : قال لي
  . علیھم السالم - ئمةاأل أبنائھ طریقھ وعن طریق

  
وافق  إن اإلمامنظریة كالم  إن، یا شیخي وموالي  إذن : فقلت لھ

عارض  ألمرن خالفھ فھو تقیة منھ إو، في نفسھ  المذھب فھو ما
  .. ھي نظریة ممزوجة بعضھا ببعض إنما، سیاسي 

  
مرة یتقي بقولھ ومرة یصدق فیھ  إمامعلى یتأسس المذھب  أنفال یمكن 

  . علیھم السالم - لكي نجمع منھج متكامل لعلم آل البیت، 
  



  
ولكنھ علوم كبیرة وكثیرة ،  فالمذھب لیس كتاب واحد مثل القرآن 

 إنفھذا یقول  ، یحققھا كثیر من علمائنا بالشرح والتفنید كثیرة وأبواب
الروایة صحیحة ولكن المعنى كذا  إنوذاك یقول  ، الروایة تحتمل التقیة

  .. وكذا
  

في  فصار العلماء ھم من یعلمون ما،  بین الروایات  األمورفاختلطت 
وھو ـ  على مبدأ واحد فقط  واستنادًا ، منھم وتوقعًا تحسبًا اإلمامنفس 

 ، عشري ىخالفت واقع المذھب اإلثن إنالروایة تحتمل التقیة  أن
  . ھر إن وافقت المذھب والدینوتحتمل الصواب والمعنى الظا

  
تقول لي لكي نعرف ظاھر  أنیجب  ، وھنا یا شیخي الطھراني    

 ةومر ، أعدائھنراه یبایع ویمدح  ةمر - علیھ السالم  -  بان علیًا األمر
  .. نراه یذمھم ویطعن بھم

      
  أمرًایخشى  أن لإلمامفال یمكن  ، الزمن والحقبة واحدة أن علمًا   

نھ في نفس أ الخشیة فیذم علمًا أومن ثم یعارض مبد، مھ فیتقي بكال
  . الزمن

  
،  زمن واحد ومدحھ لھ جاء بزمن واحدجاء ب بكر مثًال ألبيفذمھ    

یات یذمھ اوفي نفس الوقت نرى لھ رو، مدیحھ لھ تقیة  أنفكیف نقول 
  !؟فیھا 

  
وھل الروایات التي یذم فیھا بعض الصحابة لم  !؟ إذنأین الخشیة 

اهللا  عبد أبيزمن  إلىوقفزت من زمنھ قفزة واحدة  ، ألسماعھمصل ت
  .! .؟علیھ السالم  -  الصادق

  
  

التقیة نعرفھا من خالل موافقتھا للمذھب  نأقلت لك ،  یا بني : فقال لي 
  .. صحت الروایة إن



  .. تتخبط وال تعرف ماذا تقول وأنت
  

ولكن اسمح لي  ، أقولممكن ال اعرف ماذا  ، یا شیخي عذرًا: قلت 
  .. باالختصار فقط

  . تفضل:  قال 
  

وقال لك ھل القرآن ھذا ھو القرآن الذي   عالم سني جاءك إن : قلت
  ؟ماذا ستقول لھ -  صلوات ربي علیھ وآلھ -  نزل على محمدأ

  ..ستقول نعم 
  .. وما ھي الحقیقة التي تعلمناھا

فرجھ  عجل اهللا - القرآن الصحیح ھو ما أخذه المھدي أنتعلمنا 
  ..وسیظھر لنا بخروجھ -الشریف 

  
  ؟ ھنا استخدمت التقیة صحیح یا شیخي فأنت
ولنا معھم ،  النقاش حول ھذا الموضوع عقیم معھم  نأل؛  نعم  : فقال

  .. شاء اهللا إنوقفة بین یدي المھدي 
  

  لماذا اتقیتھ؟ : فقلت لھ
 تعیش في مدینة منیعة وشعب وأنتالخشیة  أسبابھل یوجد سبب من 

منیع وزمن ظھر بھ المذھب بكل وضوح بال خوف وصرنا نجبر 
  ؟ كانت تجبرنا إنالدول بعد 

  
  ؟ فلم ال نقول الحق

ونحن ال نرید تأجیج الفتنة بیننا ،  یكفرون من یقول بھذا  ألنھم: قال 
  . وبینھم
  .. یقوم القائم أن إلىنعیش معھم وفیھم ومنھم  أن فاألمر

  
 ، الن الدرس الثالث بدأ ، شیخي كرًانعم اآلن فھمت وش : قلت لھ
یتقي  - عجل اهللا فرجھ الشریف  - ال یكون المھدي  أن أخشىولكني 

  !.؟نھ سینصرنا ویحمینا أعلینا بقولھ 



  
  !؟ توقع صفحة كفأھل 

  .. الحمد هللاو تأتيولكنھا لم 
  

وكان عن مظلومیة آل البیت منذ الزمن ، الدرس الثالث  إلىذھبت 
  .. الحسیني الزمن إلىالعلوي 

  
صفق لكلمة قلتھا  الطلبةحد أ أنولكن المھم فیھا  ، نكملھا بعد حین

   وحرمانًا في المنزل ضربًا أسبوع أبوهشعور منھ فحبسھ  أيبدون 
  

وقفوا قلم صار یھذي وھو شاب ذو أن مللتم إو مع الحلقة القادمة  تابعوا
  . عقل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ---------------------------------- --------------------------  
  
  
  
  
  
  



  الحلقة الخامسة                               
  

دخلنا الدرس وكان التعب على شیخي الطھراني واضح وال نعلم      
  ..السبب لكي ال یضیع العجب

  
صلى اهللا علیھ  -وقف وتكلم عن الظلم الذي وقع على آل بیت النبي    

علیھم  - ومن ثم علي  ، أوًاللومیة فاطمة بمظ أنھ سیبدأ وقال -  وآلھ
  ....وھكذا –السالم 

  
 األكبر أبوھمن تبدأ بمظلومیة أھل لك ب، یا شیخي المفضال  : فقلت لھ

  ؟ صلى اهللا علیھ وآلھ -محمد  األوحدوسیدھم 
 إذامن الدرس أخرج . !؟..نت في كل درس بتوقفنا أ ، بنيیا : قال لي
  !؟ تزعجنا
یكون الدرس  أنولكني استغرب ، یخي الطھراني احتك شبر:  قلت لھ

  !؟ األولورأس آل البیت وھو المظلوم  بأولوال نبدأ   عن المظلومیة
  

  ؟ بماذا مظلوم : قال لي
  .. من قومھ: قلت لھ 

  ؟ ذكر موقف من ظلم قومھ لھأ: قال 
  ؟...طالب اللي ظلمھ أبوول موقف ظلم منھ ھو موقف عمھ أ: قلت لھ 

  !!!)؟؟؟(:ال لي صاح وققاطعني 
  

  . الكالمذا لك تتكلم عني ھ سمحأما  ىرُت ، اهللا یسامحك شیخنا:قلت 
  !؟ أختھیظلم ابن  -علیھ السالم  - طالب  أبوولك كیف  : قال

  
صلى اهللا علیھ  - طالب ھو من كفل النبي  أبو ألیس ، یا شیخي: قلت لھ 

  ؟  لھآو
  . نعم: قال 
  ؟ یس ھو الوكیل علیھأل: قلت 
  . نعم :قال 



-صلى اهللا علیھ وآلھ  - طالب بان یتعرف النبي  أبوفكیف یسمح : قلت 
  ؟ بكر وعمر وعثمان أبوعلى 

  ؟ یصاحبھم نألھ  وكیف یسمح
  !؟ الزینة الصحبةلھ  یختاربد وكیلھ وال فھو

  !! رف علیھمعلما ت لھ  صارأنظر الذي 
  ، من ابن عمھ البیعةونزعوا ،  بنتھ وقتلوا حفیدهأ اضربو

 ولكن استلھامًا، استغفر اهللا ( ! ؟ وحفصةوجوه منافقتین عائشة وز
  ..)للحدیث فقط 

  
ن راح یحصل أو، راح یظلمونھ  أنھموھو كیف یعرف  ، یابني : قالي

  ؟ منھم كل ھذا
یعني لو كان یعرف ھل راح یتركھ  ، یا شیخي الطھراني: قلت لھ 

  !؟ یصاحبھم
  

  .. محتمل :لي  قال
 رید أن ی أنت أختكلكن قول لو كان ابن ، حتمل ال تقول م: قلت لھ 

  ؟ ال أمھل تتركھ یصاحبھم ،  تعرف شرھم  أنتیتعرف على ناس 
  .. ال أكید : قال

  
  !؟ الحین یعني إحناقصد أظلموه وخانوه و أنھمومتى عرفنا  : قلت لھ

ھم وھما ظالمینھ ولكنھ ساكت عنھم علشان من وقت حیاتھ مع: ي ل قال
 بان یتزوج منھم وساكت عنھم علشان الفتنة والمشاكلیشتري والئھم 

..  
  

 ة نھم ظلمأیعرف  -صلى اهللا علیھ وآلھ  -النبي  ، یعني یا شیخنا : قلت
  !؟ دنیویھ ساكت ألسبابكفار منافقین لكن 

لك والحین خلنا  بینألما نتكلم عن الموضوع راح  ، ابنيی :لي  قال
  .. بمظلومیة الزھراء

  



نك أقلت  ألنكبالموضوع  أراح تبد نك ماأنسیت  ، نایا شیخ : قلت لھ
  ؟ الزھراء وبعدین علي وھكذا بمظلومیة أ راح تبد

  ..ھم قول آمین اهللا یحشرك مع ولك  :لي  قال
  !؟ شیخنا مع من : قلت لھ

  .. علیھم السالم -  ظلموا آل بیت نبینا ذینمع ال :لي  قال
  

  .. آمین: قلت لھ 
  !!!!!)؟؟(یا  أربیكالظاھر تبیني  أنت وبعد تقول آمین :لي  قال

ظلموا آل  ذینني اهللا یحشرني مع الأقصد أنا قلت آمین وأشیخنا  :قلت 
وال أئمة  ةكان فیھ شیع لمھم لنا مانھم بنو مذھبنا ولوال ظأل؛ البیت 

  !!!!!.... تھمامظلومین یقوم الدین على مظلومی
  
  
  

  وأیضًا ، المقدسةالمدینة  ةمعظم عالالمدیر األ ةعوا الحوار في غرفتاب
  ...... ؟؟؟؟.....حد الطلبة لمن قلت وتكلمت عن أتابعوا كیف صفق 

  
  ....في الحلقة القادمة 

  
  
  
  
  
  

 -------------------------------------------------------------  
  
  
  
  
  



  
  الحلقة السادسة

  
  ..صمت لكي یكمل الشیخ الطھراني الدرس

  
في  الصحابةحد أ إلىوصل  أن إلىكایات والحكایات خذ یسرد الحأ     

  الدرس  لكمیو...... فالن لعنة اهللا علیھ : فقال، مستعرض حدیثھ 
  !؟ولماذا یلعنھ!؟ نفسي كیف یلعنھ رارةققلت في 

  !؟ یلعنھ شيء أيوعلى  
  
  

   !! عذرًا، یا شیخي : فقلت لھ 
  !!!!!))؟؟؟؟؟؟((..یا  الغرفةخرج من أ:  قال لي

سیر بین طاوالت الفصل الطاھر الذي تحفھ أنا أولكني وخرجت 
  !!المالئكة من كل جانب 

وبالمقام ، عربي  األولالصحابي الذي لعنتھ للتو ھو بالمقام : قلت لھ
لثالث جعلك اوبالمقام ،  عن مؤسس اإلسالم  الثاني رفع السیف دفاعًا

 ثم ھو لما ولوال اهللا، قص شریط افتتاحھا  نإبعد  البلدةتجلس في ھذه 
  !!؟ مره بفتح فارسأجاء 

  
  !؟ فھل تشفع لھ ھذه یا شیخي الطھراني

  
وال نسمع  ، صبح صامتًاأوكان الفصل ، حد زمالئي فصفق أفوقف     

  ... ال تصفیقھإ
  ...سھأنزل رأفصمت و

صاحب  األعظمفخرجت وانتظرت شیخي الطھراني في غرفة المدیر 
  ..........الحجة المبجل

  
  
  



نت أفقال لي المدیر المعظم ھل ،  د الدرس واشتكاني للمدیر فجاء بع
  !؟ سني یابني علشان تقول كالم مثل ھذا

اخل عالم االتصاالت د ألنيولكني استفسر بس ،  سیدنا  ال واهللا : قلت
  ...أمامي  ةلاألسئذه ھ ئمًا أجدالحدیث ودا

  
ھو  - م علیھ السال - میر المؤمنین أن أنت مقتنع أ ، یا بني :لي  قال

  .صلى اهللا علیھ وآلھ -المفروض یكون الولي بعد النبي 
  

  . والمفروض غیر الواقع ةدئالفا ماو: قلت لھ 
  

  .الذي حدث شيء أخر والواقع  يءیعني المفروض ش
  ..علیھ السالم  - لعلي  واإلمامة بالوصایةتؤمن  بد ال :لي  قال

  
  ؟ سیدنا أخذھاوھل : قلت لھ 

  .. ا منھ بالغصبال لكن اغتصبوھ : قال
  

وھو  ، واغتصبوھا منھ بالغصب أخذھایعني ما ،  یا سیدنا : قلت لھ 
 معھم ، وعاش ،  وقعد بالمدینة مع المغتصبین ،  هللا وحده  أمرهسلم 

  ..معھم وقاتل  معھموحارب 
  

  ؟ رضا أمطیب ھل یعتبر فعلھ ھذا تقیة 
  قاطعتھ وقلت ..لكن ،  نھ ھو الولي أوھو یدري ، تقیة  طبعًا : قال

  سیدنا
  نعم : قال

  
 ،ولیست  الواحد یقاتل في سبیل اهللا وھو نیتھ تقیة كیفیعني : قلت لھ 

ن المجاھد والجھاد الزم یكون في سبیل أنعرف  ، ونحن  في سبیل اهللا 
  !؟ اهللا

  ؟ھل اهللا تعالى یرضى منھ ھذا
  



اهللا  یقدر یعمل یعني لما یقاتل ھو یقاتل في سبیل كیف  ، نيبیا: قال 
ما  ألنھ؛ بكر تقیة  بوولكن بیعتھ أل، وبلده  أرضھودفاع عن   طبعًا

حد یكون ولي المؤمنین ویخالف نصوص القرآن أ أنممكن یقبل 
  ..بوالیتھ 

  
  ؟ بكر أبو اإلمامطیب سیدنا متى بایع  : لھ قلت
قعد فترة ما  الصحابةوا وبایعوا المنافقین من ئلما جا السقیفةبعد  : قال

  .. لنصوص القرآن ة مخالف األنھ؛ بایع یرید ی
 بأنھمسردھا لي  تي ال القصةآخر  إلىبكر وعمر  أبوفدخلوا علیھ 

  .... المبایعةجبروه على أ
  
  

 األقللھم على ول قی أوھم تقاتل معی ماذا لم طیب سیدنا ل: قلت لھ 
مع المجاھدین  أذھب  خلوني األقللھم على ول قی أو أھاجرخلوني 
  ؟؟ عد عنكمبأو وأجاھد

  
ن یكون ولي أوھو مأمور ب األمریھاجر ویترك  كیف ، نيبیا : قال

ویصبر على الظلم علشان ما  بالمدینةالمؤمنین والزم یقعد  وأمیر
  !؟ نھ ھرب من وصیة اهللا تعالى لھأیقولون 

  ... ھو یبذل السبب واهللا سبحانھ مشیئتھ تمضي
  

-صلى اهللا علیھ وآلھ  -بي الن ماذا طیب ل ، سیدنا المعظمیا : قلت لھ 
تأتي مشیئة  أن إلى األسبابھاجر وما قعد في مكة یصبر ویدعو ویبذل 

  وتعالى ؟ اهللا سبحانھ
  

میر المؤمنین أنھ راح یصیر أیعرف  -علیھ السالم  - سیدنا علي  وھل
  ؟راح یقدر بكر وال كان یدري انھ ما بوأخذھا من أویقدر ی

  
خبره أ -  صلى اهللا علیھ وآلھ - والنبي  ، نھ راح یظلمأھو یدري  : قال

  ..يء شالھذا ب



بكر ثم  أبو ھمن اإلمامةو یغتصب أنھ راح یستلم أھ ل وھل قال : قلت لھ
  ؟ عمر ثم عثمان

  
  .. یئة اهللاشالظلم معلوم علیھ لكن ھذه م ، بني یا : قال

  
  

  ؟ روحأ يل ممكن تأذن: قلت 
  ...تفضل : قال

  
تذكرني بالعم عالء ) ھذه مشیئة اهللا  كلمة( قلت في نفسي وفي قلبي 

  !!!!!ي معا سندباد وعلي بابا الدین الل
  
  
  
  

شیخي الطھراني لمنزلنا  یأتي انتھى الحوار وتابعوا الموقف القادم لما 
قلت للشیخ الطھراني الحجة المعظم انھ  كیف یضا أو أبي ویتكلم مع 

من  ةفریتجادل مع واحد ترس مخي كالم سني وكنت على شفا ح
  ... التسنن

  ....!.... وینھ ولما تواجھوا شوفوا شنو صار  وقال
  
  
   
  
  
  
  

 -------------------------------------------------------------  
  
  



  
  الحلقة السابعة

  
 أكثربقدر ما ھي تنفیس ال  مفخرةلم تكن كتابات الرجل عن نفسھ      
عن  رغمًا سأكتبولكني ،  قل فلربما یبدع التعبیر ویسقط المعنىأوال 

  م+الغنیة بالفیتامین الثنائي خ أنفسھممن یعرفون 
  

ولكن بدون ، بي وقبل یدیھ أھ بدخل شیخي الطھراني بیتنا ورحب     
  .. تمس شفتاه ید الشیخ المعظم الطھراني أن

وصارت جلسھ دراماتیكیة ،  والقھوة والبقالوةنزل الشاي والبخصم 
  !!من یحب الجلسات االجتماعیةمن نوع فرید محبب لكل 

  
لعب في عقلك ھل فیھ احد  من أبي فجلست وسلمت وقال أبيناداني    

  ؟ لعب بعقلك
  ..ة قریب ةعرفھ سني من منطقأنعم فیھ واحد  : قلت لھ

  ؟  من : قال
شیخي الطھراني وقبلھ آیة اهللا  أن أحسدري أ لكن ما   ما یھم : قلت لھ

  .. أقنعونيمختار القمي ما  أبو
  
  

  ؟؟ الصحابةنترحم على كل  أنھل ترید  ؟ ماذا ترید بالضبط أنت :قال
  ؟ ال ماذال : قلت لھ

علیھ  -وبعلي  ، كذا بفاطمةظلموا آل البیت وفعلوا  ءال، ھؤیابني  : قال
  ...و..و ..و ..كذا وبالحسنین و  -السالم 

  
ن م جاءتمن آل البیت ولكنھا  جاءتمھال والدي فالشكوى ما  : قلت

  ... شیعة آل البیت
  .. نھ مظلومأقال  الحسین ما

  
  !؟) ُظلم( ما انظلم )كیف( شلون :قال



  ؟؟ ظلم الحسین لي منل ق : قلت لھ
  ) أقولولكن للمصداقیة  ًا عذر( )لعنة اهللا علیھ  ( یزید :قال

 ألنھما نحبھ حتى السنة ما یحبونھ  أحناطیب یزید مو بس  : قلت لھ
  .....فعل وفعل

  
  ...ھم یترضون علیھ : قال

  ،ال عن الصحابي إ ن السنة ال یترضونأ لي ا نا سألت وقالوأ: قلت لھ 
  ..عمال شر أعمال خیر ولھ أویزید موقفنا منھ انھ لھ 

لي كالم موافق ا ن الحسین ھو على الحق وقالوأكید أولھ رب یحاسبھ و
  .. في النطق بالحكم الدقةولكن مع ، لنظرتنا تجاه یزید 

  
  !!یا بني ءالؤیكذبون ھ : قال

  .. ال بحاالت نادرة مثل الحربإالتقیة عندھم باطلة  : قلت لھ
  

  ..؟.. ءالشيذا تعرف ھ نتأ فاطمةعمر كسر ضلع  : قال
 أبوتروح لبیت جارنا  الكبیرةلتنا ئباهللا علیك لو عا ، يبأیا :قلت لھ 

رب خوه بس ندخل علیھ ونضأخوه وعیال أال بیت إفالن اللي ما عنده 
  . زوجتھ

  ؟ راح یدافع عن زوجتھ الإوكثر عدد منھ أنا ھل راح یخاف منا أل
  

  !؟ صلن تألى ماذا ترید إعرف أ:  قال
  . متخیل أنتھي مثل ما  لكن المسألة ما

  ....ھو في المنزل  كان وقتھا ما - علیھ السالم  -علي 
  . )قاطعتھ( 

ان عمر قدر ك یعني لو كان بالمنزل ما. ؟.ي بأ.. لطھراني شیخي ا
   -  علیھا السالم -یضرب الزھراء 

  ، واإلنصاتوعندما یقول الطھراني فعلى المأل السمع  : قال الطھراني
  ؟  لعب في مخك دلنا علیھ وخلنا نناقشھ من

  ؟ تقدر تناقشھ موالي الطھراني  : قلت لھ
  



  ).یأتینا غدًا . ( قدر روح بلغھ یجینا بكرهأكید أ: ي ل قال
  )لماذا غدًا ؟ .(؟  بكرهلیش  : قلت لھ
  ) أالن أحسن ( حسنأالحین 

  .. بنينا مشغول الحین یا أ: لي  قال
  

  !! ھو موجود : قلت لھ
  ..؟..من: قال

ني أوالسبب  ، عقلي ومخي وتفكیري ھو اللي لعب فیني: قلت لھ 
  .. دورت شي معقول في المذھب واهللا ما لقیت

  ..الكھول باألخماس تمجذبالشباب بالمتعة الجنسیة و مجذبت م نتأبس 
  

وھو ناقل من بشر ،  معصوم  اإلمام أندخل أشلون  أنایعني باهللا علیك 
  !؟ ھو ناقل من رب البشر ما

  اهللا سبحانھ یعصمھم علشان ینقلون كالمھ األنبیاءیعني 
  ؟ لیش یكون معصوم اإلمامطیب 

  
   - لیھ وآلھصلى اهللا ع  -  علشان یبلغ بالدقة كالم جده،  یا بني  :لي  قال

معصوم  لیس  وأنت اإلماماآلن جالس تنقلي كالم  أنتطیب  : قلت لھ
  ؟ صدق اللي درسكأ )كیف ( وشلون أصدقكطیب شلون 

  
الثاني شلون الصحابة یصیر بینھم البغض والكره  ءوالشي
یروح لمعسكر خارجي لمدة  م القد رةفریق ك أننعرف  )ونحن(واحنا

على بعض ویحبون بعض ویحلون  شھر واحد بس تالقیھم یتعرفون
  !؟ خالفات بعض

  - علیھم السالم -سنة صحبة بین الصحابة وآل البیت  23فما بالك بــ 
بحجة الوداع  إالوصي  - علیھ السالم - علي  نأما عرفوا  ھمیعني 

  !! المشبوھة
صح  - صلى اهللا علیھ وآلھ   - المفروض تنزل مع بعثة محمد الوصایة

  ؟ ال شیخي موالي أو 
  



شھد علیھا آدم أو ، الخلیقةیخلق اهللا  أنموجودة قبل  واإلمامةالوصایة 
  ؟ والأصح شیخي 

 إالنسى ال یبلغھم وما تذكر   -  صلى اهللا علیھ وآلھ - طیب یعني النبي 
  .!!؟بحجة الوداع 

  
  

المذھب یا  -   اآلن إلىوقد فك أزرار قناعھ ولم ینزلھ  - : قال الطھراني
؛ تسأل  ما تصدق من ینقلھ لك من العلماء بدون الزم تصدقھ و ، بني

  . اإلیمانیبطل  اإلمامیةن السؤال یعني الشك والشك في مذھب أل
  

بعد ھذه الكلمة  إالولم یسقط القناع  ، في ضیاع وضیاع أنيھنا عرفت 
  ............... األمرالتي ھي المخرج لكل من ضاق بھ 

  
 ة سافرت لمكان قریب جغرافیًاونفسیة من العائل قتصادیةابعد عقوبات 

  ...الزوبعةمن ھذه  بعید نفسیًا
منھا المسدود  ألموروصلت  أن إلىبحث أبحث وأفجلست وحدي 

  ... ومنھا ما ركنت لھ
-علیھ السالم  -حد علي أكلما قال لھم  أحبھمفالسنة الذین  لألسفولكن 

تابع مفخذ یا ، یا رافضي  ، المتعةبن  ویقولون لھ یا،  خذوا یھاجمونھ أ
  !! الرضیعة

نھایة  إلىقاتل موضوع ھنا لكي یسیر قلمك  فتح لك یاأ أن : فقلت
  .القصة 

  
اآلن وما  إلىلھا جواب  أجدالتي لم  األشیاءالقصة القادمة ھي ما ھي 

  .... بھا قتنعتاھي األمور التي 
واقتنعت ،  حد السنة في المنتدیات أقالھ لي  بأمرانتظروا قصة اقتناعي 

 أوكذاب  أوسني  أنت : فقال لي متعجبًا ،، دقائق 3ال تزید عن  عةبسر
  !!!!!مش شیعي أنتمنافق 

   !!!ء شي أيفصدمني وكأن من یقتنع فھو معرض للطعن في 
 -------------------------------------------------------------  



  الحلقة الثامنة
       
العبادات واالبتھاالت والغناء عن كوكب  بعیدًا األقدارذھبت بي       

  ...المغبون والبكاء المستمر واللطم المنھمر عروالشالمحمود 
فیھا الصدق عنوان ،  في دینھا قاع  الدنیةقاع ال تعرف  إلىذھبت 

، كبر من غیرھا أالتعبیر  وحریة الصراحةولیس الدین قاع فیھا  ، للدنیا
  ....... جلدتي المغاویر أبناءفمكثت وتعرفت على 

  
  

ونفحات ، وشارب رقیق مزین ، علیھ لحیة سوداء ونور عظیم     
  ....حدیث تسحر العقل وتجعل الجبین یركع من طراوتھا

  
  

  ..السالم علیكم
  ..علیكم السالم

  
  ؟ جدید أنتاهللا المقھوي ھل  عبد أبوزمیلك ھنا واسمي  أنا
  .. نعم: قال  
  

  ,, حیاك اهللا
  ,, اهللا یحییك

  
  ... شرعیًا أناعرف من  أن إلىجلسنا وجلسنا 

صاخبة بصوت الطیور ساكنة من  حدیقةنجلس في  أنبودي  : فقال لي
  ..صوت البشر

  ..وافقت بكل شغف ورغبھ
  

  ؟ وما قصتك أنتمن 
 األمورھي  فقاطعني وقال ما ، ثلثیھا إلى أولھامن قصتي لھ  قلت

  ؟؟ علیك الملتبسة



  
 - صلى اهللا علیھ وآلھ - النبينفس   -  علیھ السالم -  ھل علي: قلت لھ 

  ؟؟ كما ورد بالقرآن
  )التوبة " (رسول من أنفسكم  جاءكم لقد:"تعالى  اهللا  قد قال: قال لي 

  
  ؟ صلى اهللا علیھ وآلھ -فھل نحن نفس النبي 

  .. ھي تعني من عندنا من جنسنا : قلت لھ
  .. قرب الناس ليأھي تعني  األولىوكذلك اآلیة :  قال 

  
طبعا الحوار ( ..اهللا یا شیخ  وأكرمك أعزك، رجنا من ھذه خ : قلت لھ
  )أجدىولكن االختصار  أطول

  
-من علي  فعًال الخالفةبكر وعمر اغتصبوا  أبوھل ، یا شیخ : قلت لھ 

  ؟؟علیھ السالم
ذا صمت اكذلك فلماذا صمت الصحابة كلھم ولم األمرلو كان : قال لي 

  !؟ الوصي لذلك فھل ھو الخوف
  "لمخلوق في معصیة الخالقال طاعة "
  
لھي البد منھ إ األمركان  أنفكیف  ، في اهللا لومة الئم ىال یخش وعلّي 

..  
ن ال یكون الوصي في القرآن أفعال فھل كل الصحابة رضوا ب أقنعني

االسترسال في الحدیث  أریدمقتنع من قبل ولكني  أنا(  .. خلیفة علیھم
  )ألنسي وفرحي ومتعتي بھ 

  
  –علیھ السالم  -لو جاء رجل ناصبي ال یحب علي  ، خيأقال لي یا 

مھم  األمر إن: وقال ، وسلم  مر علینا رجل وقطع حدیث الشیخ السني 
  ... وتعال معي ًاویریدونك في العمل فور

  ..استأذنت من الشیخ وذھبت
  



مشینا مع ھذا الرجل وكان من طالب الحوزات المتمرسین واسمھ    
  !؟ لماذا تجلس مع ھذا الناصبي : فقال لي، فالح  أبو

  .. معھ في بعض المسائل أتحاور: قلت لھ 
  

ھلك أھؤالء یحللون دمك ویكفرون  أنشیعي وتعرف  أنت : قال لي
  !؟ فھل لك من غیرة على مذھبك،،  وعلمائك 

 أكونال اعرف ھل  وأنامن الذین سیدخلون الجنة  ةبل لي غیر : قلت لھ
  ؟  ال أممعھم 

، وستحاسب حسب معاصیك  ، شك الجنة بال أھلمن  أنت: فقال لي 
  .. باإلمام  إیمانكوسیشفع لك 

  
  

  ..وحالل لنا ھذا،  نحن نتمتع بالنساء  ، فالح أبویا  : قلت لھ
  ..وحالل لنا ھذا،  ونعطیھا  األخماسونأخذ 
  ..وحالل لنا ھذا، بكر وعمر  أبوونسب 
  ...اوحالل لنا ھذ، یعجل فرج القائم  أناهللا  وندعو

وحالل لنا  ، تھماربعینیأوعزائھم و ئمةاأللمآتم  أشھر 9ونبكي بالسنة 
  ھذا

  .. وحالل لنا ھذا ،  ونفرح بالموالد
  

  ..من روایات فصدقناھا ؟ أمفھل تیقنا ھذا في كتاب اهللا وعرفناه 
  

  ..باهللا علیك ھل یوجد لنا وقت لكي ندرس ونتمعن بمذھبنا ؟
وھي الطرد  ، نة التي عرفنا معناھااللع أساسبكر وعمر ھم  أبوھل 

  ؟ من رحمة اهللا وغضبھ علیھم
  

یكون الرجل معھ سیفھ یقاتل الكفار ویفتح  أنھل تعرف معنى 
تفضل یا خلفنا نحن مھدنا لك ، فالح  بوأثم یقول لك یا  ،األمصار
  ؟ عمرھا فقط أنتوتعال  األرض

  



  
  

 -  بیت نبینا المشتبكة مع آل كاألصابعالصحابة كانوا  أنھل تعرف 
  ؟ صلى اهللا علیھ وآلھ

  .... نظر معي ودققأ
  

  ؟ بكر وعائشة وعمر وحفصة وعثمان من ھؤالء أبو
  !؟ ھل ھؤالء من نسبھم ونلعنھم

  
كبر أ -صلى اهللا علیھ وآلھ -  قرابة رسول اهللا أنھذا ابن تیم الذي قال 

  !! لھ أھلھلھ من قرابة  وأحب
من بیت المال ال  أمواًاللحسین الحسن وا أعطىھذا ابن الخطاب الذي 

  !! یعطي مثلھا لغیرھم
  .. حد بدون استئذان مثل الحسن والحسینأولم یدخل علیھ 

  
  - علیھ السالم -فتنة المرتدین بسیفیھ وسیف علي  أطفأھذا ابن تیم الذي 
 أبویبایع  أن أرادھو الذي  ، الخالفةنھ اغتصب أھذا الذي تقولون 

  !! عمر على نفسھ أو ةعبید
  

صلى اهللا   -  من كثر شجاعتھ نام بفراش النبي - علیھ السالم  -علي 
لھ في  أھلولكنھ ال یخاف وكان وحده ال ،  خطیر  واألمر - علیھ وآلھ 

  ... مكة
  !؟ ینكرھا علیھ أوبكر  أبویصدع بالحق ویأخذھا من  أنفھل یخاف 

  
– لسالمعلیھ وآلھ الصالة وا -  ئمة بكر الذي ھاجر مع جد األ أبوھذا 

لكي ال یأتي على صاحبھ ؛ یمشي تارة عن یمینھ وتارة عن شمالھ و
  .. رمح عابر أوسھم غادر 

 -ھذا الذي لدغتھ عقرب في الغار فصمت وصبر لكي ال یوقظ النبي 
  !! وھو نائم - صلى اهللا علیھ وآلھ 

  



  
  !!-  صلى اهللا علیھ وآلھ - ھذا الذي تشرف بزواج ابنتھ من النبي 

فھل  ، وعذب في الدعوة في مكة وصبر على دینھ ھذا الذي ضرب
  !؟ المدینةفي  ةصار على سعة ومال ومنع إنینافق بعد 

عصیب  األمرن ن ینافق في مكة ویرتد ألإف،  یكون  أنالعكس یجب 
  .. وقتھا

  
التعذیب والضرب والتشرید فھل ینافق في  إبانولكنھ لم ینافق في مكة 

  ؟ وقت الیسر
  

في  اإلسالمال تنسى عمر بن الخطاب الذي فتح و ، ھذا وھذا وھذا
   .. فریقیاوإوالروم  إیران

كل وشرب ألوالتمتع بالنساء وا األخماسالمكوث في المدینة وأخذ  أبى
  .. الفاره من الطعام والشراب وآثر الجھاد ومتابعة الرعاة

  
- وھذا دلیل على فضل علي  -علیھ السالم  -الحسن  أبوكان یستشیر 

  ...- معلیھ السال
وقال لھ قاتل لكي یبعده عن  ، االنتقام منھ لبعثھ مع الجیوش أرادلو 

  ... یموت في ساحات القتال أو المدینة
  

 بنھا أنوال تنسى ، قریب لھ  أيوضع اسمھ مع الشورى ولم یضع اسم 
  .. وكبیرًا اهللا كان حیًا عبد

  
ره على كثیر ابنتیھ وآث - صلى اهللا علیھ وآلھ  -عثمان الذي زوجھ النبي 

  .. من الصحابة
 بوأكتبنا یا  أمھاتوھذا موجود في  ، عثمان صاحب جیش العسرة

  ،، فالح
 األمرففي  - علیھ السالم  - على علّي الخالفةعثمان الذي عندما آلت لھ 

  ... مفضلة كبیرة
  



  
  ؟ كیف: قال 
  ؟ من بقي من الستة للترشیح: قلت 
  .. وعثمان - علیھ السالم -علي : قال 

  
  ؟ وماذا یدل ذلك : قلت
  ؟ ماذا: قال 
اثنین في  أفضلالباقین من الستة ھم  ثنیناال أنیدل على  : قلت

  )من احد السنة أخذتھا( .. ةالصحاب
  

 أوھل انتقم منھ ونفاه ،  الخالفةماذا فعل عثمان من علي عندما آلت لھ 
  ؟ في الجیوش التي غزت الھند والسند أرسلھھل 

  .. لحاجتھ لھ هعند قاهأبال یا صدیقي بل 
  

  ، ویوقرونھ وینزلونھ منزلتھ كانوا یحبون علّي، فكل ھؤالء یا صدیقي 
  حق قدره -علیھ السالم  - قدروا علي  أنھموالفرق بینھم وبیننا 

  ... ونحن قدرناه فوق حقھ
  ..قدره عندنا فاختل توازن المذھب  فاختلفت موازین

  
عملك تعال في شقتي وراح اعزم بعد ما تنتھي من ... ؟...قال لي اسمع 

 وأنتمصدوم من كالمك  ألنيصدیق طیب وحبیب وقولھ اللي عندك 
  ... شیعي

رفع الرجل فوق ما أ أنشیعي نعم وتشیعي لیس معناه  أنا : قلت لھ
  .. من رب العباد أكثرعرف تقدیر الرجال أفانا ال ، وضعھ اهللا 

.....  
 أبوفالح مع صدیقنا الجدید  أبو أخونافي شقة  المشوقة الجلسةتابعوا 

  .. حسین فاضل دشتي 
  
  

 -------------------------------------------------------------  



  
  الحلقة التاسعة

 شروبات الحاللدخلنا الشقة ونزلت الحلویات والمكسرات والم      
  ... حسین الدشتي خیر ترحیب أبوورحب بنا  ، والعشاء المقبول

  
  ؟؟صدیقنا وموالنا ما ھي الشبھات اللي عندك : عشاء لذیذ فقال لي بعد

  
في نفس  أجدقرأ روایات فیھا طعن في الصحابة ألما  إني: قلت لھ 
لھا مدیح للصحابة من نفس الراوي  المقابلةوالصفحات  األبواب

  ..والمصدر
  ؟ كیف نأخذ دیننا

  
 محملینعلى  فنأخذھاكل روایة فیھا مدیح ، نظر یا صدیقي أ : قال لي

والمحمل الثاني التقیة والظروف ، صحة الروایة وتحقیقھا  أولھما ؛
  ... قیلت فیھا التي

  
من صحة روایة  األمربحث عن ھذا أ أنالعامي  أناوھل علي :قلت لھ 

  ؟ وحملھا على التقیة
والمغتصبین والمرتدین من  للظلمةلما تجد روایة فیھا مدح : قال لي 

  ... وال تسأل عن مصداقیتھا ر صحیحة بتاتًاغی اأنھفاعلم  ، الصحابة
  
  

  ؟ على السني لما یأتیني بھا أردوكیف ، رویدك : لھ  فقلت
  .. لم یكن عندك علم إنال تناقش  :ي قال ل

  
كل خالف بین المعصوم  أنطیب موالي الدشتي نحن مؤمنین : قلت 

  ؟ ن المعصوم ال یخطئأل؛  وغیره یكون غیره ھو المخطئ 
  .. م نعماللھ: قال 

  
  یكون الخطأ منھ أنوھل لو لم یكن المعصوم معصوم ھل یحتمل : قلت 



لذلك عصم اهللا ،  الحقیقة ویصیبون  یخطئونفالبشر ، اللھم نعم : قال 
عن جد بال خطأ  أبًالكي یكونوا مبلغین للناس العلم ؛ خاصتھ من البشر 

  ... وال نقصان
  

فإن تخلینا عن العصمة ال  ، یعني المذھب قائم على العصمة: قلت لھ 
  مصیب بال شك وال بحث في المسألة اإلمام أننقول  أنیحق لنا 

  قال اللھم نعم
  

تكون من صغائر  إنماالعصمة  إنشیخنا الطھراني قال  إن: قلت لھ 
  ؟ ئمة والمالئكةما الفرق بین األ فإذن ، وكبائرھا األخطاء

مالئكة معصومین فھم معصومین وال،  الفرق بالخلق فقط  إن: قال 
  ..ولكن الخلق یختلف فھؤالء جنس بشري والمالئكة من نور،  أیضًا

  
 إلىیتغیر حالھا من موقف  أموھل العصمة تقتضي المبدأ : قلت لھ 
  ؟ موقف

  .. فھم علیكألم : قال 
  

ال یجوز  اإلمام أن األمةبلغ  - علیھ السالم  -علي  اإلمام أنھب : قلت 
على جمیع  ومحققًا فھل یعتبر كالمھ سائدًا، ، یتخلى عن المنصب أنلھ 
  ؟یغیر في اللفظ والمعنى أنالمعصوم من بعده  اإلمامیستطیع  أمئمة األ
  

   .. بل ھو تشریع الھي ال یتغیر: قال 
  

-علیھ السالم - ھل علي .. ؟..من اآلخر  موقفًا أفضل أیھما : قلت لھ
 ما فعلوه نكارإبكر ولم یصدع ویحرض الصحابة على  أبوعندما بایع 

منھ من فتنة  ولم یصیح بالناس خوفًا ، األمرجل أولم یقاتل من  ،
تي لم تتمالك نفسھا وخرجت تصیح الزھراء ال أم، تعصف بالمسلمین 

علیھ  -بكر والقرآن ینص على علي  أبو أتبایعونویلكم  أن، بالناس 
  ؟؟؟ السالم

  



كان  -علیھ السالم  -فأمیر المؤمنین  ، الموقفین متشابھین إن: قال لي 
،  ینظر لألمر على أنھ سیحدث فتنة ومشاكل آلل البیت وشیعتھم 

كانت ردة فعلھا طبیعیة من ھول الموقف  - علیھا السالم  -وفاطمة 
صلى اهللا علیھ وآلھ  - ومخالفة الصحابة للوصایة التي وصى بھا النبي 

  ... في غدیر خم - 
  

  ؟ الحادثةعد ھذه ھو التشریع الذي سیسود ب وما: قلت لھ 
تشریع  أمالفتنة  إثارةفي عدم  -علیھ السالم  - ھل تشریع علي 

  ..؟ ردة الفعل الطبیعیة وإبداءالمعصومة في الصدع 
  

فالتشریع موجود ، لیس تشریع  ألنھ،لیس كما تفھمھ  األمر إن: قال لي 
صلى اهللا  - ھو الولي والوصي بعد وفاة النبي  -  علیھ السالم- ن علي أب

 ة ھو موقف تختلف فیھ رد إنما وفاتھوأن ما حدث بعد  - یھ وآلھ عل
  .. إمام ىإل إمامالفعل وحسن التعامل من 

  
یعني المعصوم مخیر في التعامل مع الموقف ! !هللا ء اشا ما: قلت لھ 

  ؟ حسب ما یراه
  .. نعم: قال 

المعصوم مسألة على  لإلمام جاءت إن، حسین  أبوطیب یا : قلت لھ 
اآلخر بعد حین من الزمن یعتبر  باألمرأخذ  إنفھل ، أخذ بأمر ف أمرین

  ؟ متناقض الفعل
  ؟ كیف یعني: قال لي 

  
بایع لكي یحقن دماء المسلمین فھي  -علیھ السالم  - اآلن علي : قلت لھ 

یقبل  أنوثانیھما ، یقاتل ویحرض الناس  أن أولھما؛  أمرینمسألة ذات 
  .. للفتنة جل عدم شق عصا المسلمین ودرأأمن 

  
اآلخر ھل  باألمرما یأخذ دفھل لو بعد حین عن ، األول باألمرفھو أخذ 

  ؟ یكون متناقض
  ؟ ما فھمت علیك: قال لي 



بكر وبایع عمر  أبوبایع  - علیھ السالم  -اآلن أمیر المؤمنین : قلت لھ 
وخوفھ من ، ھراق الدماء إوالسبب ھو عدم ، ورضي ببیعة عثمان 

  .. الفتنة على الناس
  

ولم ، وبایعھ الناس وقبل ببیعتھم  األمرولكننا نراه بعد عثمان أخذ 
،  ولكنھ رضي ببیعتھم ، بكر وعمر  أبوعل من موقف من بایعوا زی

الوصول للكرسي فقط وال  أرادنھ أ أمفھل ھو رضي بثقتھم ببیعتھم لھ 
  !؟وغضبھ علیھم  الصحابةولم یغیر موقفھ من  ، البیعةیھمھ 

  
وعمل مثلھ وحقن دماء  -علیھ السالم  - فھ الحسین ھل فھم موق

  ؟ المسلمین
  

عندما ینزل القرآن على المشركین ویقول للمسلمین اطردوا المشركین 
صلى اهللا  - النبي  أن أمالقرآن واحد  أمرفھل ، من مكة وال یقربوھا 

  ؟ یبقیھم حسب ما یراه من فتنة وقوة لھم أنمخیر في  - علیھ وآلھ 
  

یكون  أنالمشركین من مكة قبل  إخراجیة الدالة على ھل نزلت اآل
  ؟ أمرهقوة ویستطیعون تنفیذ  أنھمعلم اهللا  أنبعد  أمالمسلمین قوة 

  
  

الحقبة الضعیفة التي كانوا  أبانالمسلمین بالقتال  أمرھل اهللا سبحانھ 
  ؟ ا وصاروا جیش منیعوھاجروا واستقو أنبعد  أمفیھا 

  
  

ھل نصھا لھم وھو یعلم ، ئمة في كتابھ لأل مامةاإلعندما نص اهللا تعالى 
 أنسیستطیعون  أنھمنصھا لھم وھو یعرف  أمضعفھم وقلة حیلتھم 

  !؟ یتولوھا
  



، فھذا تقول على اهللا وطعن فیھ والعیاذ باهللا  ، األولىكانت  إن
مقصرون  مخطئوننت الثانیة فھم اوان ك، نقول ذلك  أنونستغفره من 

  ..ألمر اهللا 
  

من  إاللھ تفسیر  أجدولم  عقلي ،مبدأ لم یدخل ، حسین  أبویا العصمة 
  ، النبي إلىك المل إلىمن السماء  األولوھو الباب ، باب واحد 

لیبلغ الخبر بحرفھ ؛ ك معصوم یكون المل أننھ یجب أفعندھا نقول 
یبلغ الناس الخبر بال نقص  لكي؛ ویبلغھ لنبي معصوم  ، وعدم نقصانھ

  .. وال زیادة
  

  دھا سنعرف الفرق بین النبي وبین عامة البشرعن
  !؟ فلماذا یوجد ولي ویوجد نبي

  
نھ ولي ولیس أ إالاهللا تعالى ذكر وصایاه البنھ في القرآن  أنلقمان مع 

  .. نبي
الغلبة للدین ولیس  أنفلماذا یكون المعصوم معصوم ونحن نعرف 

  !؟ للمعصومین
  

ولكنھ العقل ، ت ملخبط ن كان كالمي مشتإسؤال واحد فقط واسمح لي 
  ... متسرعًا عندما یكون سؤوًال

  
وھذه عقیدة معلومة ، مسمومین  وإمامقتولین  إمائمة ماتوا جمیع األ

  ،، مسمومًا أو جل اهللا فرجھ الشریف سیموت مقتوًالحتى القائم ع
انتظار السم  أمھل الموت تحت ظالل السیوف  وأفضلشرف أ فأیھما

  !؟ والموت على فراش قعید
  

سیقتلون  أنھموھم یعلمون ،  ألئمة ل ةلماذا كانت التقیة والخوف متملك
  !؟ سمونُیأو 

  !علیھ السالم؟ - ما اختاره الحسین  فلماذا لم یختاروا



ال تجبني اآلن ولكن قل لي مثلما قال لي شیخي الطھراني إنھا مشیئة 
  .اهللا 

  
  

والسبب  ، ئیًانھا عقلي بطلت العصمة من ، القارئ الكریم  أیھابعدھا 
وكأن ، فالح  وأبوحسین  أبوھو طول االنتظار في الرد من جماعة 

في یوم جمعني  ةولكم متابع ، نھ منطقي جدًاأ علمًا، السؤال غریب 
 وماذا قال لي عن مجوسیة الدین، عبد اهللا ھذا الشیخ السني الطیب بأبو 
.....  

  
  ..... تابعوا في الحلقة القادمة إن شاء اهللا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 -------------------------------------------------------------  
  
  
  
  



  الحلقة العاشرة
 أبوفذھبنا لمقھى مع زمیلي ،  حسین الدشتي  أبوخرجت من شقة     

لنا فجمعھم على  أخوةفجلسنا واتصل بھاتفھ الجوال على  ،  فالح
  ... لك بداوقال لي تفضل اطرح ما  ة ، طاول

  
  .. ما اجتمعنا علیھ سأنھيطرح ولكني ألن : ت قل
  

  .كتاب اآلداب المعنویة للصالة - رضي اهللا عنھ  -  الخمیني اإلمام ألف
  :یقول  121في صفحة  ھأنوالغریب 

فلیسوا  -  علیھم السالم -وأما بعض المعصومین من األنبیاء واألولیاء 
  .. طانأصحاب العصمة المطلقة ولم یكونوا خالین من تصرف الشی

  
 أكثرھذا الكتاب طبع قبل  أن علمًا الحدیثةكیف یناقض قولھ في كتبھ 

وعدل عن رأیھ في  الخمیني  اإلماممن خمسین سنة فھل استبصر 
  !؟ موضوع العصمة

  
بعض علمائنا المنتجبین نفوا واقعة ضرب الزھراء  أنوھو  ، آخر أمر

  ... وكسر الضلع ولطم وجھھا ورفس بطنھا وسقوط جنینھا
- قدس سره  - فھذا آیة اهللا العظمى اإلمام محمد حسین كاشف الغطاء 

ولطم خدھا في كتاب جنة  -علیھا السالم  - ینفي ضرب الزھراء 
  .. المأوى

  
یقول في كتابھ اإلرشاد قال  -قدس اهللا روحھ  -بل وحتى الشیخ المفید 

أسقطت بعد  -صلوات اهللا علیھا  -وفي الشیعة من یذكر أن فاطمة  :"
علیھ  - ، كان سماه رسول اهللا ذكرًا ولدًا  -  صلى اهللا علیھ وآلھ - النبي 

، فعلى قول ھذه الطائفة أوالد أمیر المؤمنین السالم ـ وھو حمل ـ محّسنًا
  .ثمانیة وعشرون -علیھ السالم  - 

وھذا استدالل منھ على ، الشیعةجمع أولم یقل  عة یفھو قال وفي الش
  ... أمیر المؤمنین أوالدعدد 

  



وھل یدخل  ، الشبھةكیف رد العاملي على ھذه ، فالح  أبوفانظر یا 
  !؟ كالمھ العقل

  
ولكنھ یرید أن ال تظھر منھ أیة بادرة سلبیة ظاھرة تجاه من ارتكب ((( 

تلك الجریمة، فمن أجل ذلك تراه یأخذ القارئ یمینًا وشماًال، ویصعد 
لیفھم القارئ حقیقة ما حصل،  ویصوب، وُیْقِدم وُیْحِجم، وُیَقدِّم وُیَؤِخر،

  . من دون أن یتحمل ھو مسؤولیة التصریح بذلك
فلعلھا   - رحمھ اهللا - إنھ إن كانت العبارات لھ  : أیضاویقول العاملي 

ولعلھ .. كانت مشروع إجابة كان یحاول أن ینشئھا، ولم ینتھ منھا بعد
تھ المنیة كان یرید إدخال المزید من التنقیح والتصحیح علیھا، ثم عاجل

  !!انتھى تبریره.. قبل أن ینجز ذلك 
  

ك یا نضحك اهللا سأ!!!!!! یكتب ویتم رأیھ  أنقبل  المنیةعاجلتھ 
  !!..عاملي

  
عندما قرأت حادثة دخول الصحابة على بیت علي ، فالح  أبو أخي      

  !! متحركة ي أرى رسومًانوكأ ضحكت كثیرًا -علیھ السالم  - 
علیھ  - تھم من السقیفة، وعرفوا أن علیًا بمجرد عود ھفھل یعقل أن

 -ألنھم حینما عادوا كان علي ، في البیت بادروا القتحامھ  -السالم 
  - صلى اهللا علیھ وآلھ -قد فرغ للتو من دفن رسول اهللا  -علیھ السالم 

ولعلھ قد انصرف لبعض شأنھ، لیتوضأ، أو یصلي، أو لیبدل مالبسھ، 
 - علیھا السالم  -عي أن تجلس الزھراء وكان من الطبی.. أو لغیر ذلك

وموضع دفن النبي .. عند قبر أبیھا في ھذه اللحظات لتودعھ، ولتناجیھ
 - علیھا السالم  -ھو نفس بیت الزھراء  -صلوات اهللا وسالمھ علیھ  - 

  ..قرب الباب
 -فجاء القوم مسرعین، وطرقوا الباب، والزھراء خلفھ، وعلي       

اخل، فبمجرد أن عرفوا أن في داخلھ أحدًا في الد -علیھ السالم 
اقتحموه، وفتحوا الباب، ولم تكن الزھراء وھي وراء الباب، في وضع 
تستطیع معھ أن تقابل الرجال األجانب، فبادرت إلغالقھ، لتصبح خلفھ، 

فھربوا، .. لنجدتھا -علیھ السالم  - فضغطوھا بھ، وصرخت فبادر علي 



ة ـ فجلد بھ األرض، وانشغل بإسعاف وظفر بأحدھم ـ كما تقول الروای
  . علیھا السالم -الزھراء 

وتجمعوا في الخارج في تلك اللیلة، وجاءتھم النجدة من بني أسلم،       
واجتمعت عندھم الجیوش، وحوصر الناس في بیوتھم، ولم یستطع أحد 

أن یخرج من بیتھ، فضًال عن أن یصل إلى المسجد، وفضًال عن أن 
، ولعل الزبیر قد وجد فرصة للتسلل إلى  -علیھ السالم - یصل إلى علي 

بیت علي في ھذه األثناء، وفي الیوم التالي سعوا إلى استخراج علي من 
ودخلوا علیھ . بیتھ للبیعة، وجمعوا الحطب، وبادروا إلشعال النار فیھ
ما ھو معروف  واستخرجوه للبیعة، وخرجت فاطمة في إثره، إلى آخر

  !!فالح  أبویا  لألسفمن علمائنا ھذا سرد .. ومشھور
  

على كیفیة سقوط الجنین لھان  أجمعتالروایات في ھذا الشأن لو       
فروایة ، ال یوجد توافق بین الروایات  لألسفولكن ، عندي  األمر

وروایة ، تقول تم إسقاط الجنیین عندما عصرت بین الحائط والباب 
بكر  أبوعند عة من تقول من رفسة عمر حیث لقیھا وھي كانت راج

 ،  كما جاء في كتاب االختصاص للشیخ المفید ،  بخصوص أرض فدك
 قنفذا لكزھا بنعل السیف بأمره، فأسقطت محسنًا أنتقول  أخرىوروایة 

...  
لكثرة ؛ ومختلف واعذروني على تخبطي  آخر وبسیط جدًا أمر      

ه وھو عن تسبیح الزھراء المعروف ومقصد، االستغرابات عندي 
  ... ومعناه ومخالفتھا لھ

 كما ھو معلوم بأن تسبیح الزھراء ھو قولنا اهللا أكبر أربع وثالثین مره
وھو ، وسبحان اهللا ثالث وثالثین مره ، والحمد هللا ثالث وثالثین مره  ،

معني كما شرح لنا العاملي من قبل اإلعالن بتنزیھ اهللا سبحانھ عن كل 
  ...تعب، ونقص، وحاجة، وفقر وجھل 

  
لكي یعینھا ؛ في حیاتھا  طلبت خادمًا أنھاأن الروایات دلت  علمًا    

واجبات  أداءوعدم القدرة على ،  وإرھاقھاعلى أمور البیت لتعبھا 
  المنزل

  !؟بھذا التسبیح وھي لم تتحلى بھ المعصومةفكیف تنصحنا 



 نھاأب، طلبھا خادم  تناقض بین التسبیح وبینلھذا ال قال العلماء تبریرًا
 أنالعباد من بعدھا  إلى المعصومةمنھا ھي  رسالةترسل  أنترید 
التسبیح  أخالفلم  وأناتتخذوا خدم  أنوتستطیعون ، في سعھ  األمر

  .... لكم ألمرامبینھ  أكون أن أریدولكني 
  

  !!؟ھل ھذا تبریر باهللا علیك
  

-علیھما السالم  - ماذا تقول للمعصوم زوجھا  المعصومة إلىنظر أثم 
  ھذا الكالم یخرج من فاھھا الشریف عندما قالت لزوجھاوھل 

اشتملت شملة الجنین، وقعدت حجرة الضنین، نقضت قادمة األجدل، 
ھذا ابن أبي قحافة قد ابتزني نحیلة أبي، وبلیغة . فخانك ریش األعزل

  .... ابني
  
  
  

 أن وإماتقنعوني  أن فإمامنكر بعقلي  فاألمراسمحوا لي ، أصدقاءیا 
  .... نيتذھبوا ع

  
  

لغیر  مكشوفةعندما تكلمنا عن خفایا غیر  األخیرولنا متابعة مع الحوار 
  ...اهللا  عبد أبولقائي مع السني  وأیضا ، الشیعة

  
  
  
  
   
  
  
  

 ------------------------------------------------------------  



  الحلقة الحادیة عشرة
  

الحق وال  إلىظر زادت الھموم وبان الخوف على رجل مسكین ین  
لكي ال یصل ؛ مكللة بأنیاب الذئاب تھش علیھ  أفواهبسبب ،  إلیھیصل 

  ..لما یرید
  

كشف  فأراد، بالنسبة لھ  متساویًا األمر وأصبحفزادت ھمة الرجل     
  ... تالعبوا بھا الورثةن الوصیة أل

  
بلد یقطنھا سید عظیم وحجة  إلىذھبنا في شھر بارد وفي یوم ھادئ     

ولكنھ لرد عقلي ، فكان لنا معھ لقاء لیس للحوار ،  عتبر اسمھ العاملي م
  ..  صلوات ربي علیھ وآلھ وسلم - الدین الحق دین آل بیت النبي  إلى

  
فقال لي ما بك ، جلست بقربھ وكان الحرس شدیدین الوقوف حولھ       

  .. وكأني ولدت من أمھات عدة فكل واحد یقول ابني ابني ، یا بني
ذكرت جواز السھو في كتابك الطبعة  أنت، یا سیدنا المفضل  : ت لھقل

  .. وفي الطبعة الثانیة حذفت ھذه الروایة من كتابك،  األولى
  

ونفي السھو من مستلزمات الدین ،  لھذه المسألة  أتطرقلم  أنا: فقال 
وھذا ال ، فعندما نجوز السھو فنحن ننفي العصمة ،  من الضرورة 

لھ ولیس  نھ ذكر رأیًاأنسي (  .. بالطباعةنھ خطأ أوممكن  ، أبدًایمكن 
  ... ) !!حرف  أوخطأ في كلمة 

  
تكون  إنماالعصمة  أنھناك دالالت كثیرة على ، یا سیدنا : قلت لھ 

  ، تكون لمنوال الحیاة كلھا أنولیس ، البشر  إلىبالتبلیغ من الوحي 
بكر  ألبو اإلمامةترك  إنما -  علیھ السالم -علي  أن نحن نقول مثًال

عندما  -صلى اهللا علیھ وآلھ  -وھو قد قلد النبي ، لم یجد النصرة  ألنھ؛
  ... یقاتل أنصدع بالدعوة في مكة بدون 

  



بالنسبة  األمروكذلك ، على الحق ال ینفي النبوة  المقاتلةفعدم     
  .. ال ینفیھا اإلمامةعلى  للمقاتلة

  . نعم:  قال
مثل  وإقرارهیكون فعلھ وعملھ وقولھ  ،  اماإلمطیب یا سیدنا : قلت 

بان یكون تشریع ال  - صلى اهللا علیھ وآلھ  - النبي  وإقرارفعل وقول 
  ... یختلف بعده الناس

  ؟؟ ھل ھذا صحیح
  .. نعم: قال 

  
  

لألسباب  اإلمامةعن  -علیھ السالم  - فلماذا لم یكن صمت علي : قلت 
  ..؟ لمن بعده لماذا ال یكون تشریعًا التي نذكرھا دائمًا

  
  ..اإلمامةجل أالحسین علیھ السالم قاتل من 

  .. في عدم شق العصا أباهالحسن اتبع 
لم  إنفي الصمت  -علیھ السالم  - علي  أباھمئمة من بعدھم اتبعوا األ

  ... یكن ھناك نصرة
  

منھ  شجاعةفھل ھي  ، باألمرفقط  - علیھ السالم  - فلماذا شط الحسین 
بذلك حتى  أمرهاهللا سبحانھ  أنیرى  بأنھرأي منھ  ھو أملم تكن لغیره 

  ؟ لو كان الموت ھو سبیلھ
  

 وفیھ من المنطق وفیھ من الخبل التعصبي ،  كالم طویل جدًا: قال لي 
ھي سبب  الكوفة أھلونكبة  األحداث أننھ یرى أوالمختصر فیھ ، 

وا ئمة لفعللغیره من األ األمرولو وجد  - علیھ السالم  - خروج الحسین 
علیھ  - وخداعھم للحسین  الكوفة أھلولكنھم یعرفون ، مثل ما فعل 

  . السالم
لیس  - علیھ السالم  -ما فعلھ علي ، یا سیدنا العاملي  إذن: قلت لھ 
نوا على ما ھو علیھ من ظروف وكی أنبئمة لأل إخبارولكنھ ،   تشریعًا

  ؟ مامةاإلجل أن كانوا في منعھ وقوة فلیقاتلوا من إو، فلیتبعوا فعلھ 



  
الضعف الذي  أنرأى  - علیھ السالم  - فأمیر المؤمنین ،  نعم : قال لي 

 باألسبابوأخذ  األمرفسلم ، ھو فیھ من ناحیة التأیید غیر معقول 
  ...ن بایع تقیة أالمنطقیة ب

  
 الكوفة أھل ولكن، القوة في یده  أنرأى  - علیھ السالم  -والحسین 

فكل واحد منھم رأى الحالة فعمل ،  م ذاك فال یالم ھذا وال یال،  خذلوه 
  ... التي یملكھا األسباببمقتضى 

كان ھو القدوة في ذلك فھو لم یقاتل من  - صلى اهللا علیھ وآلھ  - والنبي 
  .. الدین عندما كان یرى أنھ ضعیف بمن معھ إشھاراجل 

  
منع  إناستخدم القوة في نشر الدین  ة ولكنھ عندما قوي وصار في منع

  .. كمن ذل
  

عندما علم  - صلى اهللا علیھ وآلھ  - النبي  أنھنا نعلم ، یا سیدنا : قلت لھ 
وجمع ، ولكنھ دعا ودعا وبلغ ، فھو لم ییأس ، نھ في ضعف فیمن معھ أ

فیمن حولھ من  ةفي منع وأصبح،   األسبابوبحث عن ، وھاجر  رجاًال
آلن تقول ا وأنت زنادقةالصحابة الذین نقول عنھم كفار منافقین ظلمة 

  .!!..والقوة التي نشرت الدین  المنعةھم  أنھم
  

ولكن المراد  ،  تتحدث یا سیدنا وأنتلیس ھذا مرادي ولكنھا خرجت 
ویحاول  األسبابعن  -علیھ السالم  -ھو لماذا لم یبحث علي  األصلي

  ؟؟ صلى اهللا علیھ وآلھ - بالنبي  یقوي نفسھ اقتداء أن
  

 وعتادًا تمطر لھ رجاًال أنینتظر السماء فھو لم یقتدي بھ ولكن كأنما 
  .. لینتصر فیرجع حقھ المغتصب 

  !؟ القدوة فأین
  .. جاھد بالدعوة في مكة - صلى اهللا علیھ وآلھ  - النبي 
نھ ھو أبأن یبلغھم ، صمت عن الدعوة في الناس  - علیھ السالم  -علي 

ة نھای إلىبكر  أبوت من زمن اوالروای  ویذكرھم النصوص،  الولي 



 من قبلھ -صلى اهللا علیھ وآلھ  - نھ اقتدى بالنبي أوتقول ،  زمن عثمان 
!!  
  

ھل ) !!لم یقل یا بني ( ،  یا فالن - بنبرة المحتاج لكأس ماء  - : قال لي 
  ؟ إمامتھمنصوص على  إمامولي وال  ال بأنھتقنعنا  أنترید 

  ... )ممكن ( بصوت المنتصر الفرحان : قلت لھ 
  

  ؟ كیف: قال 
  . لم یناضل:  قلت
  .. ال یوجد لھ حول وال قوة: قال 
 ،  األمرسنة سنتین عشر سنین عشرین سنھ لھان  األمر أنلو : قلت 

 مإقناعھولم یقدر على ،  وإمامولي  بأنھیبلغ الناس  أنولكن لم یستطع 
  !..!ة نلمدة تزید عن عشرین س

  
لھذه  حًال أجدال  أوفي التخطیط  أوفي القیادة عنده  إماھذا فشل 
  .. المعضلة

ھل یفشل من دعواه مستجابة وعقلھ راجح ولسانھ ینقط الحق والحكمة 
  ..!؟..عشرة رجال  األقلیقنع على  أنمنھ في 

  ..الروایات لو صحت  أكثرمن ثمانیة على  أكثر بإیمانال نقر  ألننا
  

فاهللا ، فھذا طعن في شجاعتھ وعقلھ ورجاحتھ وحكمتھ ومحبة الناس لھ 
فكیف وھو الذي مشھود لھ ، اهللا  أحبھ إن للعبد بث حب العباد تعالى ی

  ! ؟ رجل یحبھ اهللا ورسولھ بأنھ
  
  

 أن أریدهوال ، انتھینا من ھذه المسألة فسقط العاملي فیھا شر سقطة 
مذھب آل  أحبمازلت  ألنيیتكلم ویقنعني  أن أریدهولكني ، یسقط 
  .وقت معلقة فیھ في ذاك ال أفكاريزالت  وما ، البیت

  



وبعدھا سافرنا وعدنا ، مع العاملي  األخرىشاء اهللا المسألة  إننتابع 
وھو یقر ، من نار على علم  أشھربخبر غریب ومفاجأة قویة من سید 

 علیھم السالم -من سید عالم فقیھ بعلم آل البیت  أبدًا أبدًا أتوقعھلم  بأمر
  . !!ولیشھد التاریخ   - 
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

------------- ------------------------------------------------  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الحلقة الثانیة عشر
 أبلغ الكلمات ال تأتي بثمارھا في قصة مجھولة الھویة موجودة الكیان   
..  
  

لقد سئم القلم وفترت األنامل وزاد الشوق وطفح كیل المغتربین    
لیھ عالي وال یمحیھ ال یعت ویبقى الحق فوق الرماح الغادرة نبراسًا

  .. ماحي
  

ا وصل لھ م إلىوكأنھ سیصل ، بدأ الرجل المسكین یكتب ویكتب     
  .. وقانون جاذبیھ خدم فیھ األنام قاطبة ة الذي اشتھر بتفاح، نیوتن 

تشفي غلیلك فعلیك  أنمختلف فان كنت ترید  األمر أننسي المسكین 
  !! كل أفضلرضك أوتلزم  الجاذبیةبان تقتنع بقانون 

  
  !! لى من تصف الحال وحال من المحالإمن تكتب و إلى، یا مسكین 
اصمت فلوال كلمة حق اعترتك في وقت ثارت بھ عواطفك ، یا مسكین 

  !! الدینیة لما تجرأت یا قلمي
  

، تزور جارك وترمي قمامة بیتك وتنھي عملك مصدر رزقك     
وتعمل مثل ما  فتصبح،  ومن ثم تنام  ،  فترجع وتأكل وتلھو قلیًال

  .. باألمسعلمتھ 
  !؟ ما ھو التغییر

  .. أرزاقكالتغییر ھو االستمرار الذي جعلك تأكل وتشرب وتجني 
  

یطیل  أنولكنھ تعمد ،  یكلم نفسھ  األیامحمد في یوم من أجلس      
  .. سمعاھا لكلماتھ أملفیزید  صماءصوتھ لعل نفسھ 
  ..؟..ھل لك في النصح، فقال لھا یا نفس 

  ..؟..نصح فقل ما بك أنصح شقیقي فمن أن لم إو، نعم : لت قا
  ..؟..بیض مزدھر آمن أعلى طریق  أناھل : قلت 
مسكین الحال وحید في زمن المطبات الھوائیة التي ال  أنتبل : قالت 

  .. نراھا ولكننا نشعر بھا



  
 أولولقد استوعبتھا من ،  النصیحةشكرا لك نفسي على ھذه : قلت 

  .. حرف بھا
  

سیكون في مزبلة  أوھذا الموضوع وكل موضوع البد لھ من ھدف     
  ... التاریخ

یتغیر  أنفعندما یتغیر الھدف البد ، كذا  وأصبحھدفي كان كذا 
  .. الموضوع

شیخي الطھراني آسف على حبك وآسف على كرھك فحبك إثم      
  ... مغامرةوكرھك 

  
، كلمة  أيآسف على جعفر آسف على كل كلمة و أبوشیخي العاملي     

سید ولن یتغیر اسمك  وأنت،  متینة المغامرةولكن ، فالحبل ضعیف 
  ... بسبب مسكین من مساكین لھو الحدیث

  
ال  والمجاملة ة ن أسفي مجامل؛ألالبقیة ال أأسف علیكم ولن أأسف      

  .. الخشیة أوبسبب التلطف  إالتأتي 
  .. بكم أتلطف أن أریدوال  أخشاكموأنا ال 

  
لنھیق الحمیر ونباح الكالب  وإكرامًاالتاریخیة  للقمامة إكرامًا      

مبدأ  إلى أتوجھسوف  ،  البومةالكتاكیت وصفار عیون  ةووصوص
 فأسیر وأفضلھما أیسرھمافاختار ، فیھ النجدین  أجدآخر  وأمرآخر 

  .. مطبات الھواء أھابال  راكبا راجًال
  

، وعظمت صفاتك  أسمائكللت من تج لھي خالقي یاإربي حبیبي      
 سألك، أبحكمك  وأنصفتوقدرت ، خلقك  فأحسنتمن خلقت  یا

 أنیسبین یدیك فال  أمريتجعل  أنالحسنى وصفاتك المثلى  بأسمائك
وال معین غیرك ترزق من تشاء وتمنع الرزق عمن تشاء تذل من تشاء 

غیرك یتجھمني  إلىال تكلني  شيءوتعز من تشاء بیدك ملكوت كل 
  .... بطش بيوی



اكتب ھذا بنیة الصفاء ولیس بتقیة  أنيبدیع السموات عالم الغیوب تعلم 
  ... النیةفرب عمل صغیر تكبره النیة ورب عمل كبیر تمحقھ  األعداء

  
  

 ، وفرج ھمي وشتت شمل مكر الماكرین، بحالي یا لطیف  ألطف
  .كبر عندي من الدنیا وما فیھا أفوقوفي بین یدیك 

  
، ولكنھ توقف لمبتغى ، ما مضى  إتماموعد قطعتھ على ل خیانةلیست 

مبسوط والخیار مفتوح والسبیل  واألمرفمن یفھم لیس كمن ال یفھم 
  .. خیار الصالحین والطالحین

  ...والصالة والسالم على بنینا محمد وآلھ ومن تبع ھداھم 
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  الحلقة الثالثة عشر
  

سوف نسابق الزمن في الذھاب  األوراقبدون ترتیب ولكي نخلط      
ھنا وھناك لكي یكون المسافر غیر  السریعةعلى طائرات المیراج 

  ... مضطجر من طول الرحالت
  

لماذا تنقمون على السید  - دام اهللا ظلھ الشریف  -قلت للسید العاملي     
  ..؟..فضل اهللا 

كل  إنھو الذي نقم على نفسھ فھو القائل عن كتابھ وحي القرآن : قال 
 نھ سقط سھوًاإ وقال، یحیي لیس نبي  أننھ ذكر أ علمًا، فیھ صحیح  ما

  ...وكذا وكذا
  

 أنلما تقول  فأنت، فضل اهللا بشر یخطئ  أنوھل تعلم ، یا سیدنا :قلت 
منزل من رب  ھألنتعني ذلك وتؤمن بھ  فأنتالقرآن كلھ صحیح 

 أطلقت فأنتكتاب ھو الكافي  أوثق أنولكن عندما تقول ، العالمین 
  .. كتاب مكتوب من بشر معرض للخطأ ألنھ؛ یحتمل النقد  عامًا وصفًا

  
 أن إماولكن لو حدث خطأ فھو ، فیھ صحیح نعم  نھ كل ماأفھو یقصد 
 یكون خطأ في وجھات نظر المتلقي أومن المتلقي  خاطئیكون فھم 

  .. ضد فضل اهللا
  

فتجده ال یأبھ ، ارجع لكتابھ وكلماتھ عن قصة كسر الضلع : قال 
  .. وینكر حدوث ذلك ولو من بعید، للصحیح من مرویاتنا 

  
وھل قرأت ؟ ھل قرأت للكاشاني ، وباهللا علیك سیدي وقرة عیني : قلت 

عندما نقلوا روایات تفید بالتناقض  األولینلغیره من سادات الحوزات 
  ؟ ي مضمون القصةف
  
  



ولكن یبقى ،  المضمون واحد ولو اختلفت القصة ، یا بني : قال 
  ..بكر وأبواالعتداء حادث وقع من عمر 

 أنالتاریخ للقصة یجب علي  أقرأعندما  أناوھل ، یا سیدنا : قلت 
علیھا  - انشغل في زوجتھ الزھراء  - علیھ السالم  - علي  أنصدق أ

 أمن الزبیر حاول ولكنھ منع من القدرة أو،  عندما سقطت  -السالم 
ن ال قوة لھ أب -علیھ السالم  - جبر أمیر المؤمنین أالحدث  أنقتنع أ

  ..؟  منھ أكثر ألنھمعلیھم 
  

للقصة من ساداتنا وعلمائنا یفید  المشروحة األخبارجاء في  كل ما
  .. لیھ السالمع -  عذر عدم ردة الفعل لعلي البحث عن

د السبب الرئیسي في عدم ردة فعلھ المقبولة التي ال توجد روایة تفی
  .. یتقبلھا العقل فھذه زوجتھ ولیست جاریتھ

  
كانت ردة فعلھ عندما ھجم المشركون في الكعبة على  بكر مثًال أبو

 أكثر أنھمطبیعیة شجاعة لم یفكر في  - صلى اهللا علیھ وآلھ  - النبي 
 أفضلعن  اهللا ودفاعًا ولكنھ رمى نفسھ في سبیل ،  بدنًا وأقوى ًا عدد

  .. علیھ وآلھ الصالة والسالم - خلق اهللا 
  

  .. علیھ السالم -  یكون من علي أنھذا ما یجب 
الذین لم  وأبنائھ حفادهأولكنھ شأن ، البحث عن عذر فھذا لیس شأننا  أما

 ،  ولكنھم جالوا في مخیالت العلماء ،  األصليیبینوا سبب عدم الدفاع 
  .. من العلماء فیھ ه عذر واختلف عن غیروكل عالم التمس ال

  
واحد یقول كذا واآلخر یقول كذا ونحن ماذا نقول لمن یعیب علینا ھذا 

  !؟األمر
  

 ، یا سیدنا المفضال -یتم كالمھ بمقاطعھ فنیة مني لھ  أنقبل  - : قلت لھ 
 ، بھا اإلمساكنھ لما وقعت الزھراء انشغل في أعذره كان  أنقلت  أنت

ونرى في ، دمة لم یكن یوجد وقت لكي یتقاتل معھم ومن شدة الص



وقاتل معھ المرتدین ومن ثم  ، كرب ألبوللبیعة تقیة منھ  أذعننھ أالمقابل 
  .. بایع عمر تقیة

  
یوجد لھ مبرر  ال–علیھا السالم  -فھل الضرب الذي حصل لفاطمة 

  ؟ شرعي یجعلھ یطالب بالقصاص لھا
  

صلى اهللا علیھ  -ص من النبي الصحابي سواد بن غزیة اقت أننعلم 
وقد وافق النبي ، ضرب بطنھ ضربھ خفیفة في غزوة بدر لما   -وآلھ

  .. صلى اهللا علیھ وآلھ على القصاص
  

وال یھمنا من ، التقبیل لبطنھ الشریف  أرادولكن القصة كما تعلم انھ 
  ... الشریعةالضرب لھ قصاصھ في  أن إالالقصة 

  
ن یقتص من الذین ضربوا أیشتكي ب أونین المؤم أمیرفلماذا لم یطالب 

  !؟ زوجتھ
  .. الحق منھم یؤخذوال  ة ظلم أنھم، ستقول یا سیدنا 

ظلمة وال یعطونھ  أنھمكان یعتقد  إننھ ، إلك یا سیدنا المفضال  فأقول
یبایع الظالم والظالم في كتاب اهللا ال  إذنفلماذا ، علیھم  حقھ لو اشتكى

  !؟ الخالفةیحق لھ 
  

لتاریخ  األوحدالعذر  أنلماذا وینتھي بنا المطاف  فأقولتقیة ستقول 
  ... ھو التقیة العامةھم من الشیعة والرد على مخالفی

  
التقیة كما  أنونحن نعلم ، نقول تقیة وتقیة  فكلما نتحرج وال نجد جوابًا

الحاجة الضروریة  دجاء على لسان شیخي الطھراني ھي لالستخدام عن
  ... فقط

  
آن األوان  أمآلن بحاجة ضروریة لكي نتقي في الجواب فھل نحن ا

  ..؟؟؟ في دیننا بفضل اهللا وحمده ة ونحن اآلن في منع، الحق  إلظھار
  



  .؟فماذا ذكر التاریخ لنا لكي نقولھ یا سیدنا المفضال 
  

ولكنھ لم یكن بالذي یستسلم من الحجج ، تلعثم السید جعفر العاملي 
  ....التقیة  أعذارفي  كبیرًا عالمًاكان  ألنھ؛ والبحث عن مخارج 

  
زمانھ  ة التبریزي حجة وقتھ وفلت العالمةولنا لقاء قریب مع السید 

  ..محقق المقاصد بموضوع قصیر ولكنھ شرفي بالنسبة لي 
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ------------------------------------------------------------  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الحلقة الرابعة عشر
  

بھا وشروط  واإلیمان اإلمامةنتكلم فیھ ونتعلم فیھ عن  كنا في درس     
كننا ول، باإلمامة على مطلقھ  اإلیمانوكان الدرس عن باب ، تحقیقھا 

  .اإلمامة قلبنا الدرس عن شروط 
  

السید  أنوقال لشیخنا الطھراني ،  دخل علینا شیخ في الدرس      
  .. بالطلبةتقي یل أنویرید  الحوزةالتبریزي موجود في 

  
 الحوزةمجمع صغیر داخل  إلىوذھبنا  ةبشوق ولھف أنفسنا أخذنا     

لطلة آیة اهللا التبریزي  ووقفنا انتظارًا، مكشوف الجوانب مغطى الرأس 
  .. العریضة أكمامھفجاء وكأن الھیبة تتساقط من ، 
  

فسلم ورددنا السالم وجلس وجلسنا وطمنا على السید المعظم آیة       
نھ بصحة طیبة وعافیة بفضل اهللا تعالى ثم دعاء إوقال ،  اهللا السیستاني 

  . المسلمین لھ
  

علیھم  -فقام یشكرنا ویشجعنا على طلب العلم السیما علم آل البیت      
  ة ،وفیھ الخالص من كل منكس، ففیھ الشفاء من كل معضلة  -السالم 

ثم ،  بھم وبإمامتھم  واإلیمانفقال روایات تفید بفرضیة حب آل البیت 
فكلما جاء ، فرفعوا ورفعت یدي  كثیرة األیديفكانت ،  األسئلةبدأت 

  .. آخر أخذهدوري 
  

فذھبت لشیخي الطھراني ، فندمت  االستفساریةفانتھت الحصة      
  .. تكلمھ لكي یسمع مني سؤالي أنبحب الزھراء  أسألكوقلت لھ 

  
سیدنا في ، بني  ال یافق، سؤول مشاكس  أنيشیخي الطھراني یعرف 

  .. عجلة فقلت لھ ربي یوفقك تخلیني اكلمھ
  



فقلت لھ بلھفة ، فسلمت علیھ وقبلت جبینھ العرقان  الفرصةحصلت      
سؤال عن  اسأل أنھل لي ، الحجة  وإمامناالعطشان سیدنا وقدوتنا 

  ؟ شاء اهللا إنبسیطة  إشكالیة
  

  . تفضل: قال 
الظلم والتنكیل  أنواعتعرضوا ألشد  -علیھم السالم  - األئمة : قلت 

وقتلوا وتسمموا وطعن فیھم واحدث القوم ، وعاشوا حیاة مریرة حزینة 
فھل تزید حسناتھم على صبرھم وھل ترتفع ، الكبیر  الشيءفیھم 

  اإللھیة ؟المقادیر  بأنھا وإیمانھمدرجاتھم على تحملھم 
  

ساقط من وجنتیھ صمت السید التبریزي صمت العلماء الكبار والوقار یت
  .. خیر یفعلھ البشر ھم مأجورین علیھ أمركل ، یا بني : فقال ، 
  

   - علیھم السالم - األئمة  أریدالبشر ولكني  أریدال ، یا سیدنا : قلت 
  . ھم مأجورین على صبرھم أكید: قال 
منازل  أعلىفي  أنھمد ھذا ونحن نعلم ئالزا األجروماذا ینفعھم : قلت 

یامة حتى قبل میالدھم ونبوة محمد صلوات ربي علیھ الجنان یوم الق
  . وآلھ لھم

  
ھذه مشیئة اهللا تعالى بان یكونوا على ھذه الحیاة الصعبة ، بني  یا: قال 
  .علیھ السالم  - تكون لھم الحجة بعد خروج القائم كي؛ ل

  ؟ ھل ھو اختبار وامتحان من اهللا تعالى لھم، یا سیدنا : قلت 
  ؟ موبما یختبرھ: قال 
  . وإیمانھمیختبر صبرھم : قلت 
اهللا تعالى طھرھم من الخطایا مثلما طھر وغفر  !!؟ھل جننت : قال 

وھم نفس  ، ما تقدم من ذنبھ وما تأخر - صلى اهللا علیھ وآلھ  - لجدھم 
  . صلى اهللا علیھ وآلھ - النبي 

  
ولماذا یصبرون علیھ وماذا یستفیدون ، ولم یحدث لھم ھذا الظلم : قلت 
  ؟صبرھم من 



  .  أجرھمكل ھذا زیادة في : قال 
فانا لما ، الزیادة یا سیدنا توحي على مركز أكبر مما ھم فیھ : قلت 

ولكن لماذا یزدادون ، علیھا  أنتاكبر مما  ةلك مكان أھیئفانا  أزیدك
  ؟ یولدون أنوھم في اآلخرة بأعلى المنازل حتى قبل  أجرًا

  
  .. ذا تریدسؤالك غیر مفھوم وال ادري ما: قال 

  
ودائما  األسئلةیا سیدنا ھذا الولد كثیر : تكلم الشیخ الطھراني وقال     

  .. في استنتاجاتھ والفالسفةیقتبس علم الكالم 
  ...على شیخي الطھراني  أردما قدرت 

  
یعلي ویرفع قدرھم  أن أراداهللا تعالى  إن، یا سیدنا التبریزي: فقلت 

  . باختبار وامتحان اهللا تعالى لھم فكانوا خیر ناجحین، بھذا الصبر 
من الدنیا مثلھ مثل  األجرھو بشر یقتبس  إنما اإلمام أناعلم  أناوعندھا 

  .. غیره من البشر
لیست عبط ولیست  واألحداثوالمشیئة في الحوادث  اإللھیةفالمقادیر 

 ھمولكنھا رحمة من اهللا للعباد لكي یرفع درجات، مشیئة عشوائیة 
  . إیمانھمویختبر 

  
یصبر على الظلم لیس لكي یفوز بالجنة  - صلى اهللا علیھ وآلھ  - النبي 
  . ولكن لكي یكون عبدا شكورا لربھ كما جاء في الروایة،  فقط 
شكر  أنیبین للناس  أنولكنھ یرید ، شاء اهللا  إنلھ الدرجة العلیا  أنولو 

  .. النعم واجب علیھ وعلى أمتھ
  

 ة ،ھرھم من خطایاھم لیس لمرة واحدط نأاهللا تعالى ب أكرمھماألئمة 
تكون لھم  أن أرادفاهللا تعالى ، ویتوبون  یخطئون أنھمولكن دلیل على 

 الدنیا صعبة لكي ال یعذبھم في اآلخرة ویأتونھ مطھرین بسبب صبرھم
..  
  



اهللا  أرادھاھذا ما استنتجھ من الحیاة الصعبة التي مرت علیھم ولماذا 
  .. لھم

یطھرھم  أنمن والدتھم لما احتاج اهللا تعالى  یخطئونفلو كانوا ال 
واكتفى فقط بان یعیشوا ویعلموا  أجرھمبالحوادث التي مرت بھم ویزید 

  .. الناس العلم والدین
  

لمن یحبھ اهللا تعالى  إالوھذه ال تحدث ، تلوا ونكل فیھم لموا وُقولكنھم ُظ
 أن رادألذلك ، اهللا تعالى یحبھم  أنیعذبھ ونحن نؤمن  أنیرید  أو

ولكن على فھم ، معصومین  أنھمینظفھم بالدنیا ولیس على فھمنا 
عاشوا بحیاة صعبة لكي یخرجوا من الدنیا وقد صبروا  بأنھمالتاریخ 

  .. على امتحان اهللا لقلوبھم وصبرھم
  

نحن نؤمن ، یا بني :  -دام اهللا ظلھ ومن ثم رحمھ  - قال سیدنا التبریزي 
صوم من الخطأ صغیره وكبیره فھو لیس مع اإلمام أنبل من ال یؤمن 

، ومن یكفر بالعصمة فقد كفر بالقرآن ، من شیعتنا وھو كافر بالعصمة 
  ومن یكفر بالقرآن فقد كفر باهللا العظیم

  
  .. أكملانتظر حتى : فقال ) قاطعني ( قلت 
لیس لكي ، معرض لحوادث خیر لھ وشر علیھ  اإلنسان إن: قال 

ولكن لكي یكون عبرة لغیره وتعلیم لغیره من ، یختبره اهللا تعالى فقط 
  . المسلمین

  نصبر على الظلم منھم أننحن تعلمنا 
  نصبر على الدین منھم أنوتعلمنا 

وتعلمنا من ھم محبوھم ومن ،  وأقوالھموكل التعالیم منھم ومن صبرھم 
  ة ؟صعب األئمةفھل فھمت لماذا كانت حیاة ، ھم مبغضوھم 

  
  ) أمريفي عجلة في  أنا قال( ، یا سیدنا : قلت 
  . فقط دة كلمة واح: قلت 
  . تفضل: قال 

  



ھي لكي نعتبر منھا  إنما اإلمامتعلیم لنا بان حیاة  األمردام  ما: قلت 
- بعد النبي  اإلمامھو  -علیھ السالم  - علي  أنفلماذا نقول ،  ونتعلم منھا

 ألبو األمرونحن قرأنا التاریخ ووجدناه قد سلم  - صلى اهللا علیھ وآلھ  - 
  ؟ علیھ السالم -بكر ولیس علي  أبوھو  اإلمام أنفلماذا ال نقول ، بكر 

  
كان كالمك كما قلت علمنا وجعلنا نعتبر بان مبایعتھ  إنالمؤمنین  فأمیر
-ي المسلمین من بعد النب إمامھو الخلیفة  بأنھھي تسلیم  إنمابكر  ألبو

  ..صلى اهللا علیھ وآلھ
  

  ،  القیامةیوم  إلىفلنقر كما اقر ھو اتقاء لمخالفینا كانت مبایعتھ تقیة  إن
بكر ھو  أبو أن أبنائنافلنتعلم ونعلم ، منھ  ًان كانت طیب خاطر ورضإو

  .. للمسلمین األول اإلمام
  

 أبوفنحن ال نقر بخالفة  -  علیھ السالم - المؤمنین  أمیرنحن اآلن خالفنا 
  !..؟بكر ال عن رضى وال عن تقیة 

  
 أربعسر وفكر ودبر ومشى خطوتین ورجعت صمت وعبس وب

 وكأنھالغضب والنقد  أسلوبفاستخدم ،  المسافةفزادت ، خطوات 
كالم ال  أنشأت أممفھوم المعنى  أصبتوال اعلم ھل ، استھزأ بردي 

 ةن كانت میزإو، ي فھو عیب كان ھذا عیب ف إنولكن ، عبرة فیھ 
  .ره بدلیل من یغی أجد أن إلىني اقتنع برأیي أفالحمد هللا 

  
 الحوزةحد زمالئي في أالتعلیمیة بعد مشادة كالمیة مع  الحصةانتھت 

!!  
والمھم ھو الحوار الجلي والشفافیة العمیاء التي حدثت بیني وبین الشیخ 

- حمد في مقھى قریب من الشارع الرئیسي لمبنى القائم أ أبومھدوي 
  .علیھ السالم 

ت عیناي منھ عندما جاء ذكر انتظرونا مع ھذا الحوار الشیق الذي دمع
   .. األمةعمر فاروق 

 -------------------------------------------------------------  



  
  الحلقة الخامسة عشر

  
راقي في  الممیزة بالخدمةجلسنا في مقھى عامر بما لذ وطاب فاره      

 ،احمد  أبووعمي الشیخ مھدوي  أناجلسنا ، وكراسیھ وطاوالتھ  زواره
  .. الحدیث أطرافنتبادل  فأخذنا

  
  ؟ ما قصتك: قال لي 

ن أمدخال لعقلي ب أجدقصص رجال عظام لم  قرأت أنيقصتي : قلت 
  .. مروا على التاریخ مرور الھواء الفارغ بأنھمیقتنع  أویجعلھم 

  
  .. واألمجادبل ھؤالء صنعوا التاریخ 

  ،  حمدأبو أیا عمي  
وھؤالء ، حال  إلىادر على تبدیل حال ولكن اهللا ق، معك  أنانعم : قال 

صلى اهللا علیھ  - ومنھم من نافق قبل موت النبي ، بدلوا دینھم ونافقوا 
  . وآلھ

  
 أنجاسعلى ید  األمجادتكون  أنھل یعقل ، حمد أ أبویا عمي : قلت 

  !؟على حد قولك 
نھایة الخریطة العالمیة  إلىالذي وصل  اإلسالميالمجد  أنھل یعقل 

  !؟ ید منافقین مرتدینیكون على 
  

كیف ینصر اهللا قوما عذبوا وظلموا نبیھم وآل بیتھ صلوات ربي علیھم 
  .!؟

بدون ( یتداوى بماء الرجال  جنسیًا وماذا تقول في رجل كان شاذًا: قال 
الفاروق عمر  أماميشعور نزلت الدمعة من عیني وكأني واهللا أراه  أي

رحا بالفتوحات رضوان ربي علیھ حامل سیفھ یوجھ رعیتھ ف
  ..)قالھ  عمي القبیح یقول ما اإلمعةوھذا ، والبطوالت 

  



وخلق  األرضفواهللا الذي بسط ، توصیفك  أقبحتبا لك ما : قلت لھ 
وھو الذي أسس ، نھ ھو الذي جعلك تعیش في ھذه البالد إ نسواإلالجن 

  .. فارس والروم األرضقوى  أعتىفي  اإلسالمقواعد 
  

بالك مالك تدافع عنھ ھل  وقال ما، مد من ردي حأ بوأاستغرب العم 
  .!ناصبي سني ؟ أنت

  
،  أماميالحق  أرىولكني ، ال واهللا لست ناصبي ولست سني : قلت 

وال شیخي  أبيوال  أنتمعھ ال  أحدًا أرىالحق فانا ال  أرىوعندما 
  .. الطھراني

  
، ولكني رجل قرأت سیرة ھؤالء العظام فكل واحد منھم دولة واهللا 

  .. األبطالن نقف على قبره نحییھ تحیة وكل فرد منھم یحتاج أل
  

في  اھؤالء الرجال ھم الذین قاتلو أنحمد ال تدري أ أبویا عمي  أنت
  .. غزوة الفرقان غزوة بدر التي ھي مفترق الطرق

  
ھم الذین قاتلوا في غزوة احد ودافعوا عن رایة الدین  أنھموال تدري 

لذین لم ینزعوا لباس الحرب بعد غزوة وھم ا، وعن نبي العالمین 
فلو  قریظةفي بني  إالبان ال یصلوا العصر  األمر وجاءھمالخندق 

غزوة تبوك  إلىالذین ذھبوا في ذروة الحر  مكانوا منافقین لتخلفوا وھ
  .. ولو كانوا منافقین لتخلفوا عنھا

  
  .. صلى اهللا علیھ وآلھ - نصروا وكانوا ید رسول اهللاوھم الذین 

  
عرف أعرفھ وأ وكأني ال اكلم من أمركعجیب  : حمدأ أبوقال العم 

  !.!طباعھ وشدتھ 
  

  ؟ تجیبني علیھ ولو بعد حین سؤاًال سائلك، یا عمي العزیز : قلت 
  



  . تفضل: قال 
-صلى اهللا علیھ وآلھ  -ھل تعرف الروایة التي وصى بھا النبي : قلت 

  ؟ علیھم السالم -الصحابة على آل بیتھ 
  

  . نعم: قال 
وھل لو كانوا على رأیك بھم ھل تعتقد أنھ سیختارھم لكي : قلت 

  ؟ یوصیھم على أھل بیتھ
المرء لما  أنتعرف  وأنتلو كانوا منافقین ظالمین لما وصاھم علیھ 

ویوصیھ  وإخالصًاقلبھ مصداقیة  إلىیأتیھ الوفاة ینادي بأقرب الناس 
  .. وأھلھ وأمالكھ أبنائھعلى 

  
  ؟ ھل ھذا صحیح

  
  !.!قل لیتھ لم ی ویا...... قال 

  
  

نجتمع معھ  أن صدف ال شاءتسوف تعجبون من السید العاملي عندما 
  . شاء اهللا تعالى  إنولكن ستكون مفاجأة ،  أخرىمرة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 -------------------------------------------------------------  
  



  الحلقة السادسة عشر
  

مرتضى العاملي اللبناني الجنوبي للمدینة  أبولسید ل في زیارة خاطفھ    
صمام قلبھ ونخاع  أغلقبدأ محاضره شیقة لمن  اإلیرانیةقم  المقدسة

  .. حبة ثوم لیفتح شرایین القلب ویتفتح بھا العقل أكلفاسدة لمن ، عقلھ 
  

ووجدك ( شرحك آلیة  إن ، تقربت منھ وقلت لھ یا سیدنا العاملي    
تزیدني فیھ  أنفھل لك ، منھ بیاني  أكثرو شرح فلسفي ھ) فھدى  ضاًال

  ؟ اهللا علیك نعمھ أدام
  

اهللا تعالى عصم المعصومین منذ الوالدة ومنذ الخلق  إن، یا بني : قال 
  . غیر متفرقة متالزمةلھم فنحن نفسر اآلیات  األول

  
 نھ وجده یتیما فآوىأ أولھا،  أقسامعلى ثالث  ىاآلیات في سورة الضح

  .فأغناه  فوجده عائًال، وھداه  جده ضاًالوو ،
  

صلى  - ظمعاألكیفیة وجود اهللا تعالى للنبي  أوًالنعلم  أنفالتفسیر یكون 
  . اهللا علیھ وآلھ
، منذ خلق الروح والجسد  إیجادھو "فآوى  لم یجدك یتیمًاأ:"قولھ تعالى 

  .البشر إیجاداهللا غیر  إیجادن أل اهللا لنبیھ كان معلومًا فإیجاد
  

ولكنھ ، آوى ) ثم( لم یجدك یتیما أنھ سیحتاج لإلیواء فلم یقل أفھو یعلم 
  . تفید المھمل من المعنى ألنھاثم ، وترك كلمة ) فآوى ( قال 

  
خلق  أنمنذ  -صلى اهللا علیھ وآلھ  -اهللا تعالى وجد نبینا  أنفھنا نعلم 

  .. لھ األولنھ یتیم فآواه منذ الخلق أالروح والجسد 
یخلق حتى لكي یكون  أنفھو بحاجة لھا قبل ،  الھدایةكذلك ثم  ھثم العیل

  . مرسًال نبیًا
  
  



  
-  ألن النبي؛وھذا استفھام تذكیري ) ألم ( اآلیة تقول ، یا سیدنا : قلت 

یعلم أنھ یتیم وفقیر وھو بحاجة فقط للتذكیر  - صلى اهللا علیھ وآلھ 
  .. لفضل اهللا علیھ

  
  لو قلنا أن المعصوم ال ینسى ،یرلماذا ساق اهللا تعالى ھذا التذك

فحرف الفاء ھنا یجعلنا نعلم أنھ عمل ) فھدى  ووجدك ضاًال( ثم قال لھ 
في كلمة ثم  العبرةولیست ، ھداه اهللا ) فــ( بعد عدم أي أنھ كان ضاال 
فالمعنى ال یخالف مبدأ  إذن موجودةواستداللك لھا بأنھا لیست 

  ..العصمة
  
  

صلى اهللا  -معھ  مولودةالھدایة وجدت  إن نحن نقول ، یا بني: قال 
فاهللا تعالى ھداه وآواه وأغناه عن الخلق قبل أن یكون في  - علیھ وآلھ 

ما ضل صاحبكم وما ( :نھ سبحانھ وتعالى قال أوالدلیل ، ھذه المواقف 
  . صلى اهللا علیھ وآلھ - ھنا اهللا تعالى ینفي الضاللة عنھ ) وىغ
  

وھو رؤیة النبي ، بعد موقف معین  جاءتم سورة النج، یا سیدنا : قلت 
اهللا على المشككین بأنھ لما عرج للسماء فرد  - صلى اهللا علیھ وآلھ  - 

ولیس ،  وأحكامفالقرآن مواقف ، ن قال ما ضل صاحبكم أضل وجن ب
  .. المتداخلةمن المواقف  جمعًا

  
  

غناه فضل اهللا علیھ بأن آواه وأ - صلى اهللا علیھ وآلھ  - كیف ینسى النبي 
  ؟ وھداه لكي یذكره اهللا بھ

مھدي  بأنھالدنیا حسب تفسیرك  إلىوھو لم یخرج  كیف یكون ضاًال
  ؟ وقت خلق الروح والجسد

  
  .؟فعلي وعملي  أمرالضاللة  ألیست

  



 - مسلم لشیعة آل بیت النبي  أمرنفي السھو والنسیان  إن، یا بني : قال 
فھو مكذب لنص القرآن  ومن یدعیھا، ومؤمنیھم  - صلى اهللا علیھ وآلھ 

  . في آیة الرجس
 فورًا - صلى اهللا علیھ وآلھ  - وجد الھدایة التكوینیة في نبیھ أواهللا تعالى 
  ..لھ  األولىمنذ الخلقة 

  
بین تفسیرك  متالزمًا األمر أرىعن نفسي ال  أنا، یا سیدنا : قلت لھ 

  . الضحى سورةوبین الكلمات العربیة في 
  ...!...لم یجدك أ

  . تعني الوجود وقت بث الروح والجسد أنھاتقول  أنت
فعلیة على ظھر الدنیا  أمورالضالل والفقر والتیتم ھي  أن أقول وأنا

 أنتن اهللا تعالى لن یكن بحاجة الن یذكر ھذه الصفات التي تقول أل،
  . أمھلھ وقبل خروجھ من بطن  األولوجدھا منذ الخلق  أنھا

  
وجدناھا في  أنناتتحقق فعلیا في  كذلول حد یعلم عنھاألماذا یذكرھا وال 

نھ یتیم والمشركین وقتھا أفنحن علمنا ، السیرة عندما مات عمھ وجده 
  . نھ یتیمأفھموا 

  
 وكذلك من، فقیر  أصبحنھ أفنحن علمنا في السیرة  وعندما كان فقیرًا

بكر المال لكي یستمر في  أبو فأعطاهنھ فقیر أكانوا بعصره فھموا 
  . الدعوة

  
فنحن ، وغار حراء ثور وقرئنا في السیرة ذھابھ لجبل عندما علمنا و

ولذلك ذھب ، ال یعرف من ربھ  یذھب فقد كان ضاًال أننھ قبل أعلمنا 
اهللا  أنفعلمنا ، نزل علیھ الوحي  أن إلىیتعبد ویتفكر في ملكوت السماء 

  . ھداه لیكون نبیًا
  

 اهللا تعالى تذكیریًا ادإیجفكیف یكون ، ھذا التفسیر نعلمھ لحظة وقوعھ 
ونحن وجدنا الفعل والواقع في الحیاة یتكلم عن ھذه  ،  فقط وتعلیمیًا

  . إنسانبتفاصیل البشریة العادیة المقبولة في كل  األمور



تفھم تفسیر اآلیة  أنصغیر على ، نك یا بني إ - ویالیتھ لم یقل  - :قال لي 
خذ العلم ثم تقتنع بما ف وتأشاء اهللا تتعلم وتتثق إنولكن ،  أناالذي كتبتھ 
  !!!ذكرتھ لك 

  
  ..!..الذھاب فقط  صدمت من ھول ما سمعت وكأنھ یرید

  
لماذا قلت ، یا سیدنا : فقلت لھ ، تكبر  أنمشى ومشیت وكادت المسافة 

في  -صلى اهللا علیھ وآلھ  -في كتابك الصحیح من سیرة النبي األعظم 
قد  - رحمھ اهللا  - الصدوق إن ، رأي الشیخ الصدوق بجواز سھو النبي 

یكون ناظرا إلى أن اهللا سبحانھ قد یفعل ذلك بأنبیائھ لكي ال یغلو الناس 
وقد رد العلماء علیھ ھذا القول، ، فیھم، فیعتقدون ألوھیتھم ویعبدونھم 

  .ولم یقبلوه منھ، فمن أراد المزید فلیرجع إلى كتب علم الكالم
  

  سھاءنھ یقصد اإلأوقلت ، ھ دافعت عن كالمھ وشرحت أنتوفي المقابل 
یقر  أنوقدرة من اهللا  إجبار سھاء بأنھا وال یقصد السھو وفندت باإل

  .. یریده سبحانھ حتى لو كان على المعصومینأمرًا 
  
  

العلماء ردوا علیھ أن الجواب ورددت علیھ ب أبھمتھنا شرحت وھناك 
  .قولھ 

  
والسھو  اإلسھاءبین ھل العلماء الذین ردوا علیھ قولھ لم یفھموا الفرق 

  !؟فھمتھ فقط  وأنت
  

قال ھداك اهللا یا بني  أن إالیرد  أننھ تلعثم وما قدر على إواهللا یا قرائنا 
!!  
  

 -------------------------------------------------------------  
  
  



  الحلقة السابعة عشر
  

  ،، ذھبنا للحسینیة
لذ وطاب من  الصطیاد ما سبًاتح، وكانت المعنویة قویھ فرتبنا قیافتنا 

  ... والعیاذ باهللا ة ،طعام وفتا
المجالس الحسینیة  أسواراهللا ویخدعون الحسین خارج  ایخدعو إنھمنعم 

فھذا یواعد تلك وتلك تأخذ ھذا ، اهللا بالمتعة الوقتیة  إلىحیث یتقربون ، 
ومنھم المخطوبات ومنھم ، ومنھم المتزوجات الالتي یردن المال ، 

  .. باهللا إالوال حول وال قوة ، م ومنھ
  

 مرعأیقول لھ اجعل حسینیتنا  أراهطلب السید الشیخ الخطیب وكأني 
وادخل لعقولھم واجعلھم یبكون ودغدغ ، حسینیھ لھذا الموسم 

  .. التي ال یخر منھا الماء المخملیةمشاعرھم بالكلمات الحزینة والنبرة 
  

فیأخذ ، كلمة یلقیھا  یرأجوكأنھ  طائلة أموالھم یدفعون للخطیب 
الخطباء  أنیعلم ھذا  كنت كاذبًا إنوربي ، ویتمتع بالنساء  األموال

  .. یتس نفسھج لیبمن  أكثریتمتعون بالمال والنساء 
  

  ، منھمرةیجعلھا لیلة دماء سائلة ودموع  أنسلم علیھ وطلب منھ 
السید فخرجت المواكب قبل ذلك وبعد ذلك في مسیرة  أرادهوكان ما 

الذي نضحك فیھ  األمسوكأن ،  - علیھ السالم - زن على الحسین ح
وستشرق الشمس غدا فنضحك وننسى یوم ، انتھى ونحن في یوم البكاء 
   .. البكاء العاشوري المحرمي

  
التي تذوب ثم تجمد فتعود  جت الثلوعقول كمكعبا أھواللھا من  یا

  .. جامدة
  

  !! الالطمونلطم 
  !! للعواطف المثیرة واألشعاروتدندنت المواویل 

  



فذاك یشق   - م علیھ السال - على الحسین  األلفمن دموع  أودیةفسالت 
 250وھذا یضحي ب، فیكون قد تقرب للحسین ، لیسیل دمھ  رأسھ

دري لماذا أوال ، والبقیة یضربون الصدور ، رام من دم ابنھ الصغیر ج
  !! ناه بعد ذلكولكننا تفھم  ولكن ھذا التعبیر عن الحزن الذي تعلمناه، 
  

نظر لموسم الحج عندما ركبنا الباص المكشوف بدون غطى أوكأني 
بان بالمكیف وكأن اهللا  والسید راكب السوبر، والشمس حارقة رؤوسنا 

  !! رضي عنھ ولیس بحاجة للجلوس معنا
  

فتاة  فأخذت أشدھاخرجت من باب الحسینیة فوجدت المواعدات على 
 أو مركونةسیارة  إلى ماإا وذھب البقیة فذھبن، واستغفر اهللا من ھذا 

  !!ة شقة قریب
 الرجال أحضانفي  أمترى قریباتي اآلن في الحسینیة  ھل یا أفكر وأنا

  !؟
  .. لكي نبررھا اإلسالمنغلف الرذیلة بلباس 
  أعمالنالكي نبرر  الكاذبة األئمةبروایات  ةنغلف الفسق والدیاث

نحن الحسین بفعلنا ھذا  أكرمناالحسین بالتمتع بالنساء فھل  إلىنتقرب 
  .. ونحن نتقرب لھ بالزنا المغلف

  !؟بھا بالحرام  أتمرغنس مع فتاة أھل قدر الحسین عندنا یساوي جلسھ 
ما  أطربھانحن نخدع الحسین ونخدع رب الحسین بزیف انصب بعقول 

  .. المتعةغیر  إلىھي فیھ من متعة وصارت ال تنظر 
  

قلمي عن سردھا وفیھا خفایا الحسینیات یعجز  وأمورعندي كالم كثیر 
لكي ؛ دخل معكم للحسینیة أن شاء ربي تعالى سوف إولكنھا مقدمة و، 

عمر بن الخطاب  ھنعرف ماذا حصل في ذاك الیوم الذي ضحك فی
  .. علیھ السالم - وبكى فیھ الحسین 

- من قدر الحسین  وأنزلتبكر  أبوقدر  الشیعةذاك الیوم الذي رفعت 
  .. معلیھ السال

  . شاء اهللا في التقریر الداخلي عندما دخلت الحسینیة  إننعم وسترون 
 -----------------------------------------------------------  



  الحلقة الثامنة عشر
  

   .. ما لذ وطاب إلىبدأ الیوم المنتظر لكل من تاه واحتاج 
  

  .. یدنسون اسم الحسین بالمحرمات إنھم
  ..والثواب  األجرى عقول العوام باسم یلعبون عل إنھم

  
فھم  ، أمرضحكوا على مساكین استلطفوا ھذا الدین الذي سھل لھم كل 

ن المتعة أل؛ ولیسوا بحاجة للمعاكسات ، یجمعون الصالة وینامون 
یمنع نسائھ من  أنالغیور  األخ أووال یحق للوالد ، تنتظر كل من یرید 

  !! الرجال أحضانیكونوا في  أن
  
یھینون  إنھم.... حیث سكنھا  إلى أرجعھادفع درھما وخذ واحده ثم ا

  .. علیھ السالم -الحسین 
  

  !؟ھي نصیبي  ةواحد أيتجمعت النساء وزادت النظرات من الشباب 
  

تحدثنا مع ، دخلنا الساحة المظلمة في المعنى المنیرة في الواقع 
  ،  عزاء الحسینيفي ال ءوكنا ننتظر البد، ول مشاغل الحیاة ح األصدقاء

في  يءمسألة حالل كل ش ةالمسألوكأن ، بكاء ھناك ومعاكسات ھنا 
  .. علیھ السالم -یوم مقتلھ 

  
  .. علیھ السالم -یھینون الحسین  إنھم

صاحبي فقال لي صبرك فتلك تناظرني لعلي استمتع بھا بعد  إلىالتفت 
  !! عناء ھذا الیوم وانتھائھ

  
  .. نأ برجل ذو مال وشبابلكي تھ ةذھب لھا وكانت متزین

  
لم یأبھوا لھ وكانت , في عزاء سیدي الحسین  إنكمتھ یا ویحكم أرآھا ر

  .. السعادة أشكالالحزن وكل  أشكالنك ترى كل أ األمرالمتعة في 



  الحیاة أشكالتتجمع في المجالس الحسینیة جمیع 
  ..كنت عاطفي فسوف ترى ھذا المنظر إن
  
تخرج خارج الباب وتجلس في  أنلك ن كنت مستھتر صاحب نساء فإو

  .. في طریق یمر علیھ النساء أوجانبھا  أوسیارتك 
  

تلك وتواعدھا بعد المجلس فتكون مھیئة لك یا ولیلنا من  أوفترى ھذه 
  .. یھینون الحسین إنھمنار جھنم 

  
مشاعرنا وتھیج الدموع وال تدري  ةیبدأ الشعراء والخطباء في دغدغ

كان صاحبي في مواعدة حمیمة مع ھذه التي  فقبل قلیل، عن السبب 
ولكنھا  ،  الطف أصحابوال ھم لھا حسین وال عباس وال  جاءت
ال یعرفون الحسین وال یعرفون  إنھماهللا  فو،  فقط  أتوا أھلھان أل جاءت

  !! لذي یجعل الحسین راض عنھما ما
  

 األرضیشركون بھ ویسألونھ الحوائج وكأن الحسین عنده ملكوت 
  !! اءوالسم

  
  .. باهللا إالال حول وال قوة 

  
ساحات كبیرة فترى مھرجانات التنین الصینیة ولكنھا شیعیة  إلىتخرج 

  !! المرةھذه 
  

  ال ادري لماذا یفعلون كل ھذا
  !؟ الن الحسین یرید ذلك أمیحزنون على الحسین  ألنھمھل 

  
عشري یمسكون بھ في دولة الكویت بقضیة  أثنىالمالكي سید شیعي 

  .. داء على فتاة باسم المتعةاعت
متعة  أداةلكي یكونوا  ، عشریات أثنى أنھمدري ھل ذنب النساء أوال 

  !؟ اإلمامجر عظیم على لسان أمغلفھ ب



من نصف العوام  أكثر أنقسم أجزم بل أعجب العجاب في الحسینیات و
دجل وتظلیل وفساد  ألنھالموجودین ال یؤیدون ما یحدث في الحسینیات 

  ... قاب الدینمبطن بن
  

  !! یثیرون العواطف بالتمثیلیات
حول فساد  المثارةویضربون الصدور لكي ال ینشغل عقلھم بالشبھات 

  معتقدھم
  

 إنویقول  ، كالعادةیصعد الخطیب المنبر فیبدأ بلعن ظالمي آل البیت 
ھار التي مدارس قند إلىفلینظروا  ، الذین ینقمون منا اللطم والتطبیر

مدرسة ابن تیمیة التي كفرت العباد  إلىولینظروا ، ین خرجت التكفیری
  .. والبالد

  
  -  صلى اهللا علیھ وآلھ - نحن الفئة المظلومة التي سینتقم لھا حفید النبي 

  .. وعجل اهللا بفرجھ
  

قصة مقتل  هھذ، یومنا  إلىمامیة المعتادة منذ نشأة اإلویأتي بالقصة 
  .. وایات البسیطةكان ذكیا بعض الر إنالحسین ویزید علیھا 

  
یكون لھ مجال فیسأل عن  أن ألحدواسع ومفتوح وال یمكن  فاألمر

  .. صحة ما یقول الخطیب
ة دت بفاطملما ول -  علیھا السالم -خدیجة  أنفقال مره قصة مفادھا 

  .. على بطنھا أذنھ -  صلى اهللا علیھ وآلھ - فكبر بطنھا وضع النبي 
  

  ؟ صبي أمة فتا أنِتھل  : وتكلم معھا وقال لھا
  .. فتاة أنا: قالت 
  ؟ وما اسمك: قال 

  .. فاطمة: قالت 
  ؟ وما معنى فاطمة: قال 

  )نسیت ( كذا وكذا : قالت 



برسوم  أشبھنھایة روایتھ التي  إلىوما لقبك قالت الزھراء : قال 
  .. متحركة

 أنعن معنى اسمھا یعلم  - صلى اهللا علیھ وآلھ  - فالناظر على سؤالھ 
  .. وال صحة لھا الروایة كذب

  
، فاالسم معلوم عند العرب  إذناسمھا فاطمة  - علیھ السالم  -علي  فأم

  !؟األمورفكیف یسال عن معنى اسمھا وھو العالم بخفایا 
  

  ..أكبر منھ يءیطعنون بش أنھموال یدرون  يءش إثباتھم یریدون 
  

نام في فراش واحد مع عائشة  -  علیھ السالم -عندما یطعنون بان علي 
 أنھمفھم یریدون الطعن في شرفھا وال یعلمون   - رضوان ربي علیھا - 

  .. المؤمنین أمیر بأخالقطعنوا 
  

  .. لھم من قوم یعجلون وال یفھمون تبًا
  

انجدنا یا  ! خلصنا یا حسین! تبدأ الصیحات واالبتھاالت حسین حسین 
منعوه من ! ه قتلو !!  مات الحسین !!  لثارات الحسین یا! حسین 

  !! ركزوا الرمح بصدره آآآآآآه حسیــــــــن!! رب الماء ش
  

واهللا یھینون الحسین وال  وإنھمیلعبون في عواطف البلھاء والعوام  إنھم
  .. یكرمونھ

  
استمر ولكن المواقف متعبة والحدیث عنھا مؤلم جدا  أن أرید إنيواهللا 

  ...فیھ  ھم مما  أنقذنافالحمد هللا الني 
  

 بطواھأوبكر  أبورفعوا قدر  بأنھموعدي السابق  على أكونولكن لكي 
 .. بكر وأبویسبون ویلعنون عمر  أنھمي فالقصة ھ، قدر الحسین 

فیسبونھ  نھارًا عمر ھذا الجھبذ الذي ال یجعلھم ینامون لیًال وخصوصًا
  . عند ربھ أجرهفیزید 



  ..ویشركون بالحسین فیجعلون اهللا تعالى یسألھ یوم القیامة فیتبرأ منھم 
  

واھبطوا قدر الحسین  ه ، ن لعنوه وسبوه وشتموأبكر ب أبورفعوا قدر 
صول ووجعلوا المتعة ھي السبیل لل، ندا وھم ال یشعرون  هبان جعلو

  .. زیارة قبرهة لدرج
  

  .. یھینون الحسین إنھم
  

  ؟ھل استمر
  ! ال استطیع

ولكني سوف استمر على حلقة ، یع جدا داخل الحسینیات ظف فاألمر
تنظرون للحسینیات كأنك  أجعلكملكي  ؛ حلقات قصیرة أو  ةواحد

  .. بداخلھا وتشربون الشربة وتأكلون وتمرحون وتمزحون وتحزنون
  

   !!كأن فصول السنة اجتمعت في یوم واحد فقط 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الحلقة التاسعة عشر
  

وكأن ، دخلنا الحسینیة وبدأ العوال والصیاح والنحیب والصریخ 
   .. قتل للتو -  علیھ السالم - والحسین  الزمان عاد

  
یتجمع الزوار في باحات وساحات كربالء والنجف وغیرھا من 

 وأطفالھمویختلطون نسائھم ، المقدسات الكبیرة والمزارات العظیمة 
 اإلسالم إطار االبسوا الزن ألنھموال عیب في ذلك  ورجالھم سویًا

  .. المرجوةة الزیارة تقربا لنیل درج بأنھوتحججوا فیھ ،  الشرعي 
  

ھنا یصطاد الفتیة الفتیات والفتیات الفتیة والكبیرات یصطادوا من 
 إلىمفتوح انظر فقط لمن ترید وادفع مھرك وخذھا  واألمر، یریدون 

  !! وقت بسیط وأيمكان قریب  أي
  

ولكن المصیبة عندھم ، عثمان  أومعاویة  أوبكر  أبوال فرق عندھم بین 
 -  لعنة اهللا علیھ -  لؤلؤة المجوسي أبولذي قتلھ ھي عمر الفاروق ا

فیا ویحكم ھل یأخذ  - علیھا السالم  - ذ بثأر الزھراء أخ ألنھ؛ فقدسوه 
  !؟ مجوسي ثأر المعصومة وانتم العرب قعداء ال حول لكم وال قوة

  
  !! بنوا لھ الضریح

  
  ، قتل عمر الفاروق ألنھ ؛ ھم من یزوره كل ھذاوالمؤمن  وأصبح
  !! من استنشاقھم للھواء أكثرعمر كل یوم یلعنون 

  
 مثل ھؤالء أعداءیكون لك  أن إلى أدتیا لعمر ما ھذه الشخصیة التي 

القوم یغارون من فتوحاتك لمعقل كسرى  إنبن الخطاب  لعمري یا، 
بن  یا أنتفعلمتھ  األدبالمجوسي الذي قالھا مدویة علم محمد الكالب 

 صلى اهللا علیھ وآلھ - ن علمھم النبي الخطاب من الكلب ومن ھؤالء الذی
...  

  .. الرخامات أرقىیكتبون الكتیبات فیھا لعنك ویضعونھا على 



 أمیرویجھر بلعن  ، نالمیكرفویصعد الخطیب والشیخ الوسیط ویمسك 
  .. بكر وعثمان ومعاویة وسعد وغیرھم وأبوالمؤمنین عمر 

  .. اهللا رضي عنھم أنوال یدري ، لعنھم ایقول اللھم 
  

  .. اهللا بشرھم بجنتھ أننارك وال یدري  أدخلھمیقول اللھم 
  
  

في استعطاف  ةاهللا خبر أعطاهقام فیصل الكاظمي ذاك الشیخ الذي 
  .. العقول قام في حسینیة قطریة

  
تكون  أنواآلن یجب  ، الزمان الذي كنا نخبئ فیھ عقیدتنا انتھى إنفقال 

على طریق قریب  رانياإلیخوف بعد الیوم فالنووي  السلطة لنا وال
  .. صلوات ربي علیھ وآلھ - بیت نبینا  أعداءولیخسأ 

  
ــــــر اللھم العنھ اللھم صماء اللھم العن عم األذنوكأن  مدویةقالھا 
  .. العنھ

عشري ذرة غیرة على  ىثنالشیعي األ اإلنسانورب الكعبة لو كان في 
سي مجوسي من یلعنھ فار أنلما رضي بلعنھ لسبب بسیط وھو  اإلسالم

فیأتي الیوم  ،  اإلسالمیة والشریعةلھ العلم  أوصلنانحن العرب من 
  !! إیاھایعلمنا 

  
  !! األمم أفعالھامة قد ضحكت على أعجبا عجبا یا 

  
  ندرس في الحوزات

  
نحبھ  أننانھ تقربا لمن نحسب أونحسب  أجسادناونخرج دمائنا من 

  .. ھذه بأفعالنانھ یفتخر أونضحي من اجلھ ونظن 
  

یخرجوا دمائھم منذ  أن أبنائنالیتنا على ذلك فقط ولكننا نعلم  ویا
  !! صغرھم



  
  . علیھ السالم ؟ - نحزن على الحسین  ألنناكل ھذا لماذا ھل 

  .. نھین الحسین وما قدرناه حق قدره إنناال واهللا 
  

  سجدًا نأتیھ ركعًا
  

  بة معھحده راكعا ساجدا وكل الصحاوعمر الذي تلعنون یأتي ربھ اهللا و
   ؟في القرآن تراھم ركعا سجدا لمن ، 
  .. هللا رب العالمین 

  !؟ علیھ السالم - ھل استبدلنا اهللا بالحسین 
  

 فأنتزداد لطمك ودمك أكلما  أنمن ھؤالء الذین علمونا  ومتى نصح
  !! قریب حبیب من الحسین

  
 بالعاطفةالخطیب على المنبر یتكلم  أنثنى عشریة أھل ترون یا شیعة 

  ؟ من كالمھ بالدلیل أكثر
ھل ما قلتھ في محاضرتك  األیاممثلي یوما من  تسألھ أنھل فكرت 

  ؟ صحیح وعلیھ دلیل صحیح
  

  ؟ ل علیھ ونبكي وال نسأل عن الدلیللوھل كل ما یقال نحزن ونو
  

ولكنھ محب آل بیت ، باهللا علیكم فعمر لیس عدوكم ورب الكعبة  أفیقوا
لكم الخیر ال یكره  أحبمر یا من ع - صلى اهللا علیھ وآلھ  -نبیكم 

اقرؤوا للسید فضل اهللا وكاشف الغطاء ، فكل ھذا ھراء  ،  الزھراء
وغیرھم مما قالوا الحق ماذا یقول في قصة كسر الضلع التي ال 

  .. یصدقھا ضمیر وال عقل منیر
  

  ؟  ھل اغتصبت الخالفة وھل كل الصحابة اغتصبوھا
  ؟ ھي الخالفة في كتاب اهللا أین



وعقائدنا ومسلمات دیننا كلھا مشتبھات في القرآن  أمورناكل ھل 
  ؟ ولیست محكمات فیھ

  
عاجز عن الصدع بالحق وعاجز عن الدفاع  - علیھ السالم  - ھل علي 

  ؟ عن دین اهللا
  

  ..یھینون الحسین  إنھم
  

  .. مشفق علیكم إنيواهللا ، ثنى عشریة أیا شیعة یا 
  

صلوات ربي علیھ وآلھ فھم  ال تلتفتوا لمن یطعن في صحابة نبیكم
  .. یریدون النیل من الدین وال یریدون الصحابة

فكیف یكون المنھج كامال لوال ، المنھج لنا  أوصلواالصحابة ھم من 
  ..ة ودق أمانةبكل  أوصلوهكان ھناك رجال 

  
في لھو وسعادة لھذا الدین الذي  إنكم واألرضاصحوا فورب السموات 

  .. نیویة فقطالسعادة الد أسبابفیھ كل 
  

 واألمرمالك نفس تصلي كل صالة في وقتھا  إذاال تخاف : الصالة 
  .. تعب علیك فاجمع ونام واستمر في یومك

  
ال تخاف فنحن نأتي لك بالمتعة ونثیر حولھا الشبھات : المعاكسات 

 كانت حالل وعمر ھو من حرمھا ولیس النبي صلى اهللا علیھ وآلھ بأنھا
ل في الظاھر وحرام عند قدیر مقتدر جبار منتقم وتمتع بالنساء حال ، 

  .. تنتھك محارمھ أنال یحب 
  

كنا ال توجد عندنا زنا فكل  إنلي ما ھي محارم اهللا  اباهللا علیكم قولو
اللعب فلیقول لھا كلمتین في الغرفة وترد علیھ بكلمتین فیتم  أرادمن 

  !! وكأن اهللا تعالى غافل عما تفعلون األمر
  



  
  في ذمتھم ورقابھم ذنب ھؤالء المساكین العلماء إن

  .. الحق الشیعةاللھم اكشف لعامة 
  

الحق وجنبھم الباطل وفتح عقولھم وقلوبھم واعدھم لك عودة  أرھماللھم 
  . مھدیة بفضلك یا ربي یا حبیبي  حمیدة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ------------------------------------------------------------  
  



  الحلقة العشرون 
  

 أمورًانتعلم  ، العمریةنتدرج في المراحل  أن إلى النشءنتعلم منذ     
 وخصوصًا، آلل البیت ھم الصحابة  األولالعدو  أنتجعلنا نقتنع فقط 

 األثنىشد من یكرھونھ أالخلفاء الثالثة سیما عمر بن الخطاب فھو 
  ..ة عشری

  
آل  أعداءومن ھم ، ت ندخل الحوزات والمدارس فنتعلم المظلومیا

  . علیھم السالم -البیت 
  

محاضر وراء محاضر معلم وراء معلم ضیف من ھنا وضیف من 
قد تملكنا  أنفسنانجد  أن إلىتلقین بالرأس ولعب بالعواطف ، ھناك 

والسبب ھي كراسة بیضاء ، الغضب وحب الثأر وكره الصحابة 
  .. ال حجة فیھابالخرافات التي ما نزل اهللا سلطان علیھا و ةملطخ

  
ر، لصغاا األطفالبالنسبة للیافعین من الشباب بل وحتى  األمرولیس 

 أنوال یدرون  - رضوان ربي علیھم  -بكر وعمر  أبویعلمونھم كره 
 أن - سالم ربي علیھا وأبیھا  -الزھراء  لفاطمة بكر قال یومًا أبو

  ..من قرابتي  أحبقرابتكم عندي 
  

حب  أطفالكمول للنساء من تحتھ علموا فیجلس ھذا الشیخ ویتكلم ویق
  .. محمد وآل محمد وعلموھم من ظلمھم ومن عدوھم

  
  

  !.؟ھل ھذه تعالیم الدین 
  

  ..علینا وعلى ھؤالء المعلمین لنا  أحلمكسبحانك ربي ما 
  اهللا تعالى یقول في كتابھ عن الحج وأذن في الناس بالحج یأتوك رجاًال

  رجاًال یأتوكلحسیني بالناس داعي العزاء اونحن نقول وأذن یا 
  



  
  ..؟..الصورتان  قارئیا  األمرانسیان  أمشتان 

أناس یحجون لرب العباد وأناس یذھبون لعبد من عباد اهللا یعزونھ كل 
ھل ھذا , ألنھ شھید ؛ ونحن نعلم أن الشھید ال یعزى بل نفرح بھ ، یوم 

  .!نقیض الواقع یا معزین الحسین في استشھاده ؟
  

ال نعرف  ألننا؛عشري  األثنىالدین  ةالتناقض ھو سم أن ھل تعلمون
  .. األمرالصحیح من التقیة من الخبر من 

  
  .. اهللا بحب الحسین إلى فنحن نطبر تقربًا

  
یا  أھدىالفریقین  فأي، ال یجوز  األمرھذا  إنولكن علمائنا یقولون 

  !؟ علیھ السالم -شیعة الحسین 
  

استعمال السیوف  إن(( : ن األصفھانيأیة اهللا العظمى السید أبو الحس
وما یجري الیوم من أمثالھا في مواكب ، والسالسل والطبول واألبواق 

ھو  إما) علیھ السالم(العزاء بیوم عاشوراء باسم الحزن على الحسین 
كتاب ھكذا عرفتھم الجزء األول لجعفر  .))محرم وغیر شرعي 

  الخلیلي
  

على المؤمنین األخوة (( : ي أیة اهللا الشیخ ناصر مكارم الشیراز
واألخوات السعي إلى إقامة مراسم العزاء بإخالص واجتناب األمور 

ویتركوا ) علیھم السالم(المخالفة للشریعة اإلسالمیة وأوامر األئمة 
جمیع األعمال التي تكون وسیلة بید األعداء ضد اإلسالم، إذ علیھم 

  ...))اجتناب التطبیر وشد القفل وأمثال ذلك
  
تضمین الشعائر الحسینیة  إن(( : یھ اهللا العظمى السید كاظم الحائري أ

لبعض الخرافات من أمثال التطبیر یوجب وصم اإلسالم والتشیع 
خاصة في ھذه األیام التي أصبح إعالم ، بالذات بوصمة الخرافات 



ولھذا فممارسة أمثال ھذه الخرافات باسم ، الكفر العالمي مسخرا لذلك 
  .. ))من أعظم المحرمات) علیھ السالم(ن شعائر الحسی

  
كضرب الرأس (( ...: أیھ اهللا العظمى السید محمد حسین فضل اهللا 

علیھ (بالسیف أو جرح الجسد أو حرقھ حزنا على اإلمام الحسین 
فانھ یحرم إیقاع النفس في أمثال ذلك الضرر حتى لو صار ) السالم

تي لم یأمر بھا الشرع ولم یرغب مألوفا أو مغلقا ببعض التقالید الدینیة ال
  .247إحكام الشریعة ص ..)) بھا
  

لقد دخلت في الشعائر (( : صفھي أیة اهللا الشیخ محمد مھدي األ
الحسینیة بعض األعمال والطقوس فكان لھ دور سلبي في عطاء الثورة 

لالستخفاف بھذه الشعائر مثل ضرب  وأصبحت مبعثًا، الحسینیة 
  .ھـ 1410محرم  3ن العربي عن كیھا .. .))القامات

  
ما یفعلھ جملة من  أنكما ((.... أیھ اهللا العظمى السید محسن األمین 

الناس من جرح أنفسھم بالسیوف أو اللطم المؤدي إلى إیذاء البدن إنما 
كتاب المجالس  .. .))ھو من تسویالت الشیطان وتزیینھ سوء األعمال

  .7السنیة الطبعة الثالثة ص 
  

ما یفعلھ بعض عوام الشیعة في لبنان ((.... :مد جواد مغنیة أیھ اهللا مح
والعراق وإیران كلبس األكفان وضرب الرؤوس والجباه بالسیوف في 

ھذه العادات المشینة بدعة في الدین والمذھب  إن، العاشر من المحرم 
یأذن بھا إمام أو عالم كبیر كما  أنوقد أحدثھا ألنفسھم أھل الجھالة دون 

في كل دین ومذھب حیث توجد فیھ عادات ال تقرھا العقیدة  ھو الشأن
.)) ھانة والضرریھا ویسكت عنھا من یسكت خوف اإلالتي ینتسبون إل

  . كتاب تجارب محمد جواد مغنیة
  

التطبیر والطبل عادات  إن(( :  أیة اهللا الدكتور مرتضى المطھري
لنار في ومراسیم جاءتنا من ارثودوكس القفقاز وسرت في مجتمعنا كا

  ) علیھ السالم(كتاب الجذب والدفع في شخصیة اإلمام علي .)) الھشیم



في رد على سؤالھ حول إدماء : أیة اهللا العظمى السید أبو القاسم الخوئي
لم یرد نص بشرعیتھ فال طریق إلى الحكم (( : الرأس وما شاكل یقول 

  . ط دار الزھراء بیروت337ص  2المسائل الشرعیة ج)) باستحبابھ
  

ر أیة اهللا العظمى السید محمد باقر الصدر في جوابھ لسؤال الدكتو
ما تراه من ضرب  إن(( :شرف التیجاني حین زاره في النجف األ

وال یفعل ، األجسام وإسالة الدماء ھو من فعل عوام الناس وجھالھم 
كل )) ذلك أي واحد من العلماء بل ھم دائبون على منعھ وتحریمھ

  . م للتیجاني1997الطبعة األولى  150رسول ص الحلول عند آل ال
  

) التطبیر( إن ھذه الممارسات (( : أیة اهللا العظمى السید محسن الحكیم 
ھي لیست من الدین ولیست من األمور ... لیست فقط مجرد ممارسات 

بل ھذه الممارسات أیضا مضرة بالمسلمین وفي فھم ، المستحبة 
ولم أرى أي من  -  علیھم السالم -ت اإلسالم األصیل وفي فھم أھل البی

العلماء عندما راجعت النصوص والفتاوى یقول بان ھذا العمل مستحب 
قضیة التطبیر ھي غصة  إنقترب بھ إلى اهللا سبحانھ وتعالى نن أیمكن 

  ..)) . في حلقومنا
  

  وھناك أسماء كثیرة ضد ظاھرة التطبیر ومنھم
  

  .. راكيأیھ اهللا العظمى الشیخ األ
  

  .. اهللا السید محمود الھاشميأیھ 
  

  .. أیة اهللا محمد باقر الناصري
  

 األمر إنشاء اهللا فواهللا  إنكتب اهللا لنا عمر  إنلنا عوده وعودات 
  ..یحزن العاقل ویتعب الجاھل 

  
   



  الحلقة الحادیة والعشرون
  

وصدیقي المخلص دوما حمید الكوھكمري فقلت  أناخرجنا یوما نتحدث 
  . جدًامتضایق  أنا: لھ 
  

  .لماذا ؟: قال 
بكر وعمر في كل  أبولماذا نلعن ، لك یا صدیقي  أقول أنابل : قلت 

  ..؟حین ومساء وصالة ونھار
  

ین الذي انتصر على كفار مكة وافتتحھا غیر ھؤالء ممن جیش المسل
  !؟ الصحابة

  ؟؟ حمید أخيیا  -صلى اهللا علیھ وآلھ  -كیف ینافق من رأى النبي 
  

لنا وتعلمنا منھم الحالل  أوصلواول فھؤالء ھم الذین غیر معق األمر
 ، فلوال اهللا ثم ھم لما وصل لنا الدین من قرآن وسنة صحیحة، والحرام 

  .. كثیرة وأناجیلناولصرنا مثل النصارى دیننا محرف 
  
فنراه  -  رحمھ اهللا - شیخ القراء وخطیب الخطباء الوائلي  إلىذھب أ

 بأنھمنقول  أننا إالال ادري لماذا و، بكر  وأبویفاخر في سب عمر 
  .. صلوات ربي علیھ وآلھ - ظلموا آل بیت نبینا 

  
  واإلمامةاغتصبوا الوالیة ، كسروا ضلع الزھراء اسقطوا محسن 

   . یعادون آل البیت یكرھونھم ال یحبونھم و و و و، وورث الزھراء 
  

  قل ینفرھالو عشنا في واقع التاریخ وتعمقنا لوجدنا الع األموركل ھذه 
  !! یا صدیقي حمید

  
ویقول لھ ال ،  فاطمةیتزوج  أن - علیھ السالم  - علي  إلىبكر یشیر  أبو

  ..تحمل ھم المھر



ة ویدخلھ من ائكفي المسائل الح - علیھ السالم  -عمر یستشیر علي 
  .. للخالفةضمن الستة 

  
  !؟ الكراھیة أین
 ، ن كان من آل البیتكانوا متسلطین فلماذا لم یستبعدوا بالقوة كل م إن

استعمل التقیة معھم لخشیتھ من  -علیھ السالم   -  علیًا أننقول  ألننا
  .. انشقاق المسلمین

  
وفي نفس الوقت نجد ، كیف یكون التراحم بینھم ونحن نقرأ التاریخ 

  !؟ التباغض بینھم
  .. ال واهللا ھذا غیر صحیح

  
  .. انيتعال لمحاضرة سیلقیھا الشیخ جعفر السبح: قال لي 

  
ھل اقتنعت ، خوف  أيبرب علي وبدون  سألكأبعد المحاضرة قلت لھ 

، والكل عموما ظلموا آل البیت  الصحابة الكبار خصوصًا أنبكالمھ 
على جھادھم مع بعضھم وتزاوجھم  الدالةوفي المقابل نجد النصوص 

  ؟ فیھا آل البیت أكرمواوالتسمیة والحیاة الكریمة التي 
  

علیھا  -كلثوم  أمالھ حول شبھة زواج عمر من بل ھل سمعت ما ق
  .السالم ؟

  
  !! حمید كالمھ أخيعجیب یا 

  !! أبیھانھ فرج اغتصبھ رغما عن إیقول 
  

  !؟ كیف ذلك..... یا اهللا 
 إلىعنھ  ورغمًا ابنتھ قسرًا -علیھ السالم  - المعصوم  اإلمامیزوج 

  !! رجل كافر مثلما قال الشیخ
  



لم یدافع عن  اإلمام أنحمید ذلك لماذا نقول  أخيطیب ولو افترضنا یا 
  ؟ وإرغامھزوجتھ حین دفعوا الباب علیھا بسبب انشغالھ ولیس لخوفھ 

  
  !؟ ھل یخاف صندید الصنادید

 ، وفرج ال طائلة لھ برده عن عمر إرغامھوھي  حقیقة أنھاولو سلمنا 
 علیھ - المؤمنین  أمیرفھل تقول لي لماذا عمر یرید الزواج من بنت 

  ؟ السالم
  

  !!لنسب الشریف والتقرب من شفاعتھم نھ یرید اأ إالھل یوجد رد 
  .. حمید أخيالصحابة یعرفون قدر آل البیت یا  أنھذا دلیل على 

  
تأتي بھا من ھنا ترقعھا من ھناك ال سبیل للتصدیق بان الصحابة 

زوجوھم سموا على أسمائھم جاھدوا  وھم الذین ،  یكرھون آل البیت
  .. من بیت مال المسلمین أكرموھمتشاروھم معھم اس
ال تنتھي بمدیحھم وتوقیرھم آلل البیت لھ قصص تحتاج  أشعارھم
  .. لمجلدات

  
العلماء السنة اآلن والسلف من قبل ماذا كانوا یقولون عن  إلىبل انظر 
  ؟ آل البیت

-علیھم السالم  -البیت  أھلأضروا  بكر فعًال وأبواهللا لو كان عمر  فو
  .أول من یتبرأ منھم ھؤالء السنة لكان 

  
  :حمید  أخي

  ...بالبغض بین الصحابة وآل البیت  غیر مقتنع تمامًا أنا
  

الشیخ ذو الوجھ النیر  اسألموطن عملي وسوف  إلىفبعد شھر سفرتي 
طوي صفحة ھذه أاهللا السني عن ھذه المسألة لكي انتھي و عبد أبو

  .  الشبھة
  
 -------------------------- ----------------------------------  



  
  الحلقة الثانیة والعشرون 

  
لعن الشیخین عند الشیعة اإلثنى عشریة أمر واجب حتمي یندرج      

 بكر وعمر خصوصًا ومن ال یسب ویلعن أبو، تحت الموالة والمعاداة 
َلَعَنُھُم اللَُّھ ِفي ِإنَّ الَِّذیَن ُیْؤُذوَن اللََّھ َوَرُسوَلُھ ( فھو مخالف لآلیة الكریمة 

  .. )الدُّْنَیا َواْلآِخَرِة َوَأَعدَّ َلُھْم َعَذاًبا مُِّھیًنا 
  

وأذیتھا  -علیھا السالم  -بكر وعمر آذوا فاطمة  فعند اإلمامیة أن أبو
  .. النبي أذیة هللا وأذیة  - صلى اهللا علیھ وآلھ -أذیة للنبي 

  
  .. واهللا یلعن من یؤذیھ بال شك

  
صدد أخذ عینات من القصص الموجبة لعن أصحابھا وننظر فنحن ھنا ب

  ؟ ھل ھي واقعیة صحیحة موجبة أم خالف ما نعرف
  

لعن أھل الشام الذین حاربوه  -علیھ السالم  -نھى علي  البالغةفي نھج 
ونحن ھنا نقف عند كلمة قاتلوه لكي نعرف أنھ أمر مشین وأعظم من ، 

  .. كان أمرأي 
  

( :نھى عن لعنھم قائال  - علیھ السالم -المؤمنین  أمیر أنولكن الغریب 
  ..)ولكن قولوا اللھم أصلح ذات بیننا 

  
  نھ كان یرجو ھدایتھمأعلى  األمرشرحوا  البالغةالمحققین في نھج 

  ..وتحقیق طیب جدا أمرھذا 
  

 أن إمافھو ، من حبھ للشر للبشر  أكثریحب الخیر  - علیھ السالم  - ألنھ
  . یستمروا في ضاللھم أننھ یتمنى أ وإما، الناس  یةھدانھ یتمنى أنقول 

  
  .. ھي منوالھ بالتأكید واألولى



نھ لو أفنعلم حینھا ، نظریة لعنھ بعد صالة القنوت للشیخین  إلىفتعالوا 
مقبول  أودعائھ علیھم صحیح  أنكان یدعوا لھم قبل وفاتھم لعلمنا 

  ) ًالجد( ماتوا ولم یھتدوا عن ضاللتھم  ألنھم ؛ عقلیًا
  

وإال ) عشریة األثنىفي معتقد ( نھ كان یدعوا لھم أولكن نحن ال نجد 
  الحقیقة فقط والمعنى إیصالفھو خالف ذلك بال شك ولكن من باب 

  
  !؟فكیف یدعوا الھدایة لمن قاتلوا ویدعوا باللعن على من ظلموه 

  
  ..؟..علیھا السالم  - من اغضب الزھراء 

  
لمیراث الزھراء ھي نظریة واھیة بكر  أبومنع  إثباتنظریة  إن

 فالمتتبع للروایات یجد تضاربھا عقًال،منھا شرعیة  أكثرعقلیة  ألسباب
  .. وشرعا ونقًال

  
ینسبھ  -علیھم السالم  -بكر وآل البیت  أبوكل ما یؤید التراحم بین آل 

  .. التقیة إلى اإلمامیةالشیعة 
  

 إلى اإلمامیةینسبھ  -علیھم السالم  -كل ما یؤید مظلومیة آل البیت 
  .. الحقیقة والواقع

  
ھي تعطي من یملكھا قرابة  رض فدك فیھا خیر كبیر مثًالأ أنلو قلنا 

  .. نصف سنوي أو الخمس آالف درھم سنویًا
  

بكر آلل البیت من بیت المال بشكل  أبو إلعطاء ةبالنسب األمرولو قسنا 
 أو بأربعتقدر  بأضعافمما تنتجھ فدك  أكثر أعطاھمشھري لعلمنا انھ 

  ..قل تقدیرأعلى  أضعافخمس 
  

  !..!وبشكل مستمر 
  



  .؟.لكي یجعل آل البیت فقراء  األرضبكر یرید اغتصاب  أبوفھل 
  .. ھنا یرفض العقل ذلك

  
نھ استمر أبكر ونراه  عمر وخالفتھ عشر سنین بعد سنتین أبو إلىنأتي 

 وحالًال اًالأمو أعطاھممما ینبغي بل انھ  أكثرفي العطاء وأجزل فیھ 
  .. صلى اهللا علیھ وآلھ -واستثناءات لم تعطى لھم في عھد نبیھم 

  
بكر وعمر لم یأخذوا فدك لھم بل ھي من  أبو أن باألمروالغریب 

  .. للمسلمین -صلى اهللا علیھ وآلھ  -صدقات النبي 
  

  .؟.اغتصاب فدك وما فائدة فدك بالنسبة لمن اغتصبھا  فأین
  

 أبوولكن السؤال ماذا استفاد ، مما سرقھ  ینتفع نراه أنمن یسرق فالبد 
  ؟ بكر وعمر من فدك

  .؟.من لو كانت فدك لھم  أكثرمن بیت المال  خذ آل البیت نصیبًاأوھل 
  

لم  ألنھ؛یتغیر بالتسمیة والمحتوى  أناالغتصاب یجب  أنھنا نعلم 
یمنع  أن أوالقاضیة بان ینتفع المغتصب مما اغتصبھ  أركانھیحقق 
  االغتصاب ھي نوعین أركانن أل، من العطایا  ھأصحاب

  
  .. فقیرًا أریدك ألني كضأراغتصب  أنا
  .. انتفع منھا أن أرید ألني أرضكاغتصب  أنا

  .ھل یوجد ركن ثالث ؟
  

  .؟بكر وعمر  أبوفي  األركانھل تحققت 
  
  
  
  
  



ونجده ، العلماء  رأيعن  بعیدًا ةعشری األثنىرأي العوام من  إلىنأتي 
بكالم علمائھم  باإلیمانولكنھم مجبورین ، السنة  ألھلموافق  عقلیًا

بكر وعمر  أبون أمن ال یؤمن ب أنیقولون  اإلمامیةن علماء الشیعة أل،
  .؟.فھو ناصبي ملعون مثلھم  -علیھ السالم  -ظالمي آل البیت 

  
 األثنىالدین  أنھنا وقع العامة في معضلة لو فكوا رموزھا لوجدوا 

  . لقأوال  أكثرلوي الذراع ال  عشري مبني على
  
  
  

سوف نتكلم عن الصحابة وآل البیت في الحلقات القادمة إن شاء اهللا 
  .التي عطلت العقول المفكرة  الشبھةلكي نكرس الجھود حول ھذه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 ------------------------------------------------------------  
  
  



  الحلقة الثالثة والعشرون 
  

   ؟ األول الشیعةشیخنا الكوراني من عدو  سألت یومًا
  .. األكبر الشیعةبل من عدو : فقال 

  
  .. نعم: فقلت 
  .. نفسھ إبلیسبكر وال عثمان وال  أبولیس : فقال 

  
ال  ةلرحلعلى الذھاب  أبیھفضول طفل واعده  وجاءنياستغربت 

فقلت ھل ، كره اسم عمر لم یذ أنعلم أ وأنافمن ھو :  فقلت لھ ، یعلمھا 
  ..نھ عمرأیقول  أنمعقول 

  
 كریھة قبیحةفقال بعد اسمھ كلمات مشمئزة (  .. ھو عمر: فقال 

  .. )عن عمر  جھل فضًال أبو أوعن فرعون  أقولھا أناستحیي 
  

حد البلدان وكان بینھم رجل یدعي أنقلت الكالم لزمالئي في مقھى في 
 إحدىفي  ةعلى الھواء مباشركفر الشیخین  ألنھ ؛ لیال نھارًا لكورانيل

  .. الحواریةالقنوات 
  

  .شخص آخر ؟ أيمن  أكثرلماذا نكره عمر : فقلت لھ 
  

عدو ظالم اغتصب الخالفة والورث والفرج وتاریخ خالفتھ  ألنھ: قال 
  .. علیھم السالم - بالجور والتعدي على آل البیت  مليء

  
  .. ھون علیك ودعنا نتكلم بخطاب العقالء: فقلت لھ 

  
 ؛ األكبرو دیكون الع أن أولىبكر  أبولصار  باألولویة األمرلو كانت 

من اغتصب فدك وروى حدیثھا  وأول، من اغتصب الخالفة  أول ألنھ
  .. علیھم السالم - من ظلم آل البیت  وأول

  



  منھ مدة زمنیة أكثربطول مدة الخالفة فعثمان ومعاویة  األمرولو كان 
  !؟فلماذا عمر

  
  .؟.علیھا السالم  -واسقط ضلع وابن الزھراء كسر  ألنھھل 
عندنا نحن  أھمكان ھذا ھو الجواب فھل ضلع الزھراء وابنھا  إن

  !؟ المغتصبة اإلمامةمن  اإلمامیة
  

 علیھ السالم -المؤمنین  أمیركلثوم بنت  أماغتصاب فرجنا وھي  إنثم 
ھ دون اإلنسانن الفرج یموت أل؛ ولیس خشیة منھ  أبیھا برضاجاء  - 

  !..!یكره الشھادة دون عرضھ  - علیھ السالم  - علیًا أظنوال  ، شھیدًا
  

  .. أمرًابقصة ممكن تكون في عقلك  أخبركدعني 
 التي فندتھا لك  األسبابلیس لھذه  األول الشیعةعدو  أصبحعمر 

 األولعدونا  أصبحولكنھ ، عقالنیة التصدیق واالستدالل بھا  وأبطلت
وتعصب العرق منذ  أھلھاارس التي غاض ف إمبراطوریةسقط أ ألنھ

  .. یومنا ھذا إلى األولالزمان 
  

الھادي  وكان اسم صدیقي فارس عبد( فارس  سقط فارس یاأعمر 
  . )؟.الـــــ 

  
وتطغى في اللیل  األنامتحكم الزمان وتذل  إمبراطوریة أنھىعمر 

  .. والناس نیام
  .. ھلك نار المجوسأھلك كسرى وأعمر 

  
  ؟ ھذا الفھم الذي عندك ما  أخي یا ال: فقال لي 

  )قاطعتھ ( عمر ظالم آلل البیت و 
  ؟ لم تشبع من مظلومیة آل البیتأفقلت لھ باهللا علیك 

  
  ؟ نصحو من سبات المظلومیات أنألم یأن لنا 

  !؟ كیف ظلم وھو یستشیر من ظلمھ



  
ي راح یحكم في قضیتك ذعندما یكون القاضي ال بالطمأنینةھل تشعر 
  ؟ ادي لكشخص مع

  !؟ وھو ظالمھ - علیھ السالم  -فكیف یستشیر عمر علي 
  

مطمئن ینام في العراء وال  خلیفةكیف یأمن عمر على نفسھ ویعیش 
 ینتقموا منھ أنھو ظالمھم وممكن  في المدینة قومًا أنیخاف وھو یشعر 

  !؟
  

عقل یصدق ھذا غیر العقل الفارسي الذي صدر لنا  أيباهللا علیك 
  !؟ المزعومةیة آل البیت نظریة مظلوم

  
عمر عدو الشیعة  أنعلى  ھنا عرفت فقط انھ ال یوجد سبب مقنع یقینًا

  .بسبب ظلمھ آلل البیت  األكبر اإلمامیة
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  

 -------------------------------------------------------------  
  
  



  الحلقة الرابعة والعشرون 
  

ترشیدھا في عقل  وأسبابالمظلومیات  اطإسقن تكلمنا عن إبعد       
ن أو ، والنقل اإلجماعن المظلومیات لیست متواترة أو، المتلقي العامي 
مزید من  إظھارفنحن ھنا بصدد ، من المحكم  أكثرالشبھات فیھا 

في عقول كثیر من  والتي سببت شرخًا،  عشریة  األثنى دالعقائ
  .. المسلمین

  
عشري  األثنىلخارجین من المذھب ا أن إلىذلك  أدى أن إلى   

التسنن  إلىومنھم من یلجأ  ، األحیانفي كثیر من  اإللحاد إلىیذھبون 
  .. سّیان األمرولن تجد من یتصوف الن ، على منھج السنة 

  
 أن الناظر في العالقة السیاسیة في مجتمع الصحابة یعلم یقینًا     

اكبر منھا في عھد النبي  االجتماعیة والسیاسیة آلل البیت كانت المكانة
  .. صلى اهللا علیھ وآلھ - 
  

كان وزیراه وعضداه  - صلى اهللا علیھ وآلھ  - في عھد النبي     
 علیھ السالم - المؤمنین  أمیروكان  ،  بكر وعمر أبووالدائمین معھ ھم 

  . األمصارلدین اهللا في  في المعارك وداعیًا مسلطًا سیفًا  - 
  

 بكر جعلت منھ ثقًال أبون خالفة الخلیفة ولكن التحوالت في زم     
عندما قال عمر ة عشری األثنىوھذا في صریح الروایات  ، جدًا مھمًا

الحسن  أبوطالب  أبيبكر واهللا ال یقاتلون الناس حتى یقاتل ابن  بوأل
  .. معھم وعلى رأسھم

  
ولكن لیست ، یذھب معھم لقتال المرتدین  أنبكر  أبوفطلب منھ     

وھذا دلیل على  ، ولكن المعارك القریبة من المدینة لبعیدةاالمعارك 
  .. علیھ السالم -بكر على علي  أبوخوف 

  
  



عمر ھنا ال  أنعلى  اإلمامیةوراء ذلك یفندھا المراجع  األسباب     
ولكنھ یرید مصلحة منھ  - علیھ السالم -یضخم من حجم علي  أنیرید 
  .. معنویات الجیش یكون في الجیش لكي ترتفع أنیریده  ألنھ

  
علیھ  - بكر لعلي  أبون الناظر لطلب وھذا خطأ فھمي وخلل عقلي أل    

  )طلب ( نھ أیعلم  -السالم 
  !؟ البیت أھلالقسوة في تعامل الصحابة من  فأین

  ؟ علیھ السالم -البیت وسیدھم علي  أھلولماذا عمر یكبر حجم 
  .. یعرف قدره ومحبة الناس لھ ألنھ

  
 أننتكلم عن التفریق بین اآلل والصحابة فنحن ھنا نرید فقط عندما      

  .. الفرقة لھم إثباتعشریة یردون  األثنىنبین لماذا علماء 
  

 أوصى -علیھ السالم  - علي  أننجد في البحار وغیره من المصادر     
  .. من بعده الحسن والحسین بنیھأل

  .. میةاإلمافي القرآن حسب تأویل  موجودة الوصایة أنونجد 
  

  ؟ نذھب بھ أینعشر  األثنى األئمة أسماءوحدیث السماء عندما نزلت 
  

من بعده ھي  إمامان یكونا أن ألبنائھ - معلیھ السال - ھل وصایة علي 
  ؟ تلقینیة أموصایة تذكیریة 

 األمرن أل؛ اآلن  باإلمامةكانت تذكیریة فال نلوم من ال یؤمن  إن
  .من حین آلخر مامةباإلیذكرنا  مامإ إلىونحن بحاجة ، محتمل النسیان 

  
 أمروھذا ، جبریل ینزل علیھ  أنن كانت تلقینیة فنحن ھنا نثبت إو

صلى اهللا علیھ  - ن انقطاع خبر السماء توقف منذ وفاة النبي أل؛ محال 
  ..وآلھ 

  
  



للبالغ في  إالالشھادة ال تكون  أنوھي  نأتي لمعضلة كبیرة جدًا     
العلم وعلى  أھلمن  الشریعةونحن نتلقى  ، یةاإلسالمالشریعة  أحكام

  .. رأسھم الصحابة وأھل البیت من العلماء
  

 أنعشریة مفادھا  األثنىفعندما نأتي لروایة صحیحة في كتب      
بكر  ألبي جاءت أبیھارث أعندما طلبت  -  علیھا السالم -الزھراء 
بھا  وصى األرض أنوھي تقصد ، عندھا شھود على ذلك  إنوقالت لھ 

  .. لھا أبیھا
  

 أعمارھممن بین الشھود الحسن والحسین وكانت  أن الغریب جدًا    
  .. تحت سن البلوغ أنھموالثمان سنین بمعنى  عالسب نبی
  

الشھادة في الشرع  أنفكیف یشھدون وتقبل شھادتھم وھم الذین نقلوا لنا 
  !؟تكون للبالغ العاقل 

  
شھادتھم  أنوكون ، مستثنى  ماماإلاحتجوا نعم باستدالالت غریبة كون 

ولكنھا استدالالت  ، إمامتھم إظھارترید  أنھاوإتیانھا بھم دلیل على 
  .. خرًاوأ أوًالواھیة من ناحیة المنظور العقلي 

  
وكیف تأتي المعصومة ، یقول السید العاملي في تفنید ھذه المعضلة      

من  أتحدىلك بقول بشھود لم یبلغوا الحلم بعد وبرر ذ - علیھا السالم  - 
  .. قلأوال  أكثرعبارة عن كالم طلسمي ال  ألنھیفسره 

  
منھما، في  -  صلى اهللا علیھ وآلھ -وإنما كان امتدادًا لمواقف النبي ((( 

مجال إعدادھما، ووضعھما في مكانھما الطبیعي على المستوى القیادي 
  )))لألمة

  
  .ماذا یقصد ؟

ا یعتذر لفعل المعصومة في ماذ أصًالال یعرف  ألنھال احد یعرف 
  .. خطئھا في شھادة من لم یبلغ الحلم



نك ذكرت في كتابك الحیاة السیاسیة إطیب نقول للسید العاملي     
  .. المؤمنین من بین الشھود بأمیرالزھراء أتت  أنالحسن  لإلمام

  
 وبالحسنین أیمن بأمالمؤمنین ال یكفي لكي تأتي معھ  أمیرباهللا علیك ھل 

  ؟
الشرع  أنالزھراء لو صحت الروایة كانت تعرف  أنا نعلم ھن  

  .. بشاھدین اإلتیانقل تقدیر للشھادة ھو أیقتضي بان یكون على 
  
من الشرع بان تأتي  ءًا تخالف جز أذنفھي تماشت مع الشرع فلماذا   

قل من أ أنھمأي  سبع سنین تقریبًا أعمارھمبالحسنین الذین كانت 
  .. ضوابط وشروط الشھادة

  
تدسیس الشبھات ھي منوال  أنخطیرة وغریبة تدل على  ةخاطر

العاملي في نفس الكتاب وھي قضیة أذان بالل  ذكر ، اإلمامیةالعلماء 
  .. صلى اهللا علیھ وآلھ - في المدینة بعد وفاة النبي 

 امألنھیؤذن  أنبالل قدم من الشام فطلب منھ الحسنین  إن: قال العاملي 
  ...بالل فتأججت مشاعر الناس و و و و  فأذنمشتاقان ألذانھ 

  
الصحابة والمجتمع في ذلك الحین  أنیدل على  األمر أنذكر العاملي 

الحسنین  أنوالدلیل  -صلى اهللا علیھ وآلھ  - یرید طمس سیرة النبي 
ینسي الناس زمن  أنیؤذن وكان المجتمع یسیر على  أنطلبوا من بالل 

اسي ذكره والمنع من حدیثھ ومن وتن - صلى اهللا علیھ وآلھ  - النبي 
  .. العمل بسنتھ

  
 - ھل ھذا یعقل ونحن نرى اآلن سنة النبي ، العاملي  يباهللا علیك یا سید

وفي المقابل ، دلیل وحجة لكل روایة عند السنة   -  صلى اهللا علیھ وآلھ
  !؟ نرى حججنا وروایاتنا جلھا أتت من األئمة

  
  !؟ كلمن یرید ذلك ومن یرید ذ

  



 أمیرالحدیث كنا نقرأ عن  إسنادي روایاتنا عندما كنا ندرس ف     
إذا كتبتم الحدیث فاكتبوه (( : نھ یقولأ -  علیھ السالم - المؤمنین 

بإسناده، فإن یك حقًا كنتم شركاء في األجر، وإن یك باطًال كان وزره 
  .. ))علیھ 

  
ر ونذك) اهللا  عبد أبيعن (  : اآلن ونحن نقول األمرفھل تحقق ھذا 

  !؟ الروایة
تقیة في بعض جوانبھ  إلىیعود  وعندما نذھب لسندھا نجده ملتویًا

  .. غلب مراحلھأفي  مدلسین  إلىویعود 
  

  !؟فمن من نأخذ علم آل البیت 
  
  
  

نھ أعلم أو، ن ھذا الكالم فقط لمن یقرأ في كتب الفقھاء ھنا أل أتوقف
  . بي سبحانھ شاء ر إن والموضوع القادم سیكون عامًا ، أقولیعي ما 

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 -------------------------------------------------------------  
  
  



  الحلقة الخامسة والعشرون 
  

  !!عصمة المبلغ ملزمة للتبلیغ 
  

من نواب (( یقول السید مرتضى العسكري في كتابھ معالم المدرستین 
  ))اإلمام في الغیبة الكبرى الشیخ الكلیني 

  
وال ،  الضعیفةھذا النائب قد نقل غالب الروایات  أنالمقابل ونجد في 

  !؟ ال أمفي التبلیغ  اإلمامدري ھل یستحق لقب نائب أ
  

، من تسعة آالف حدیث ضعیف  أكثرفصاحب مرآة العقول وجد لوحده 
  .. بن طاووساوقد فند ضعفھا على غرار الشیخین الحلي و

  
یف الروایة في الضعیف مھم وھو كیف یخالف تعار ألمرولكنھ تنبھ 
(  العامةلكي تكون الحجة واھیة لمن یستشھد بالضعف من ، والصحیح 

  )السنة
  

ضعیف على المشھور أو معتمد ( نفرد بھا افقال في تلقیب تعاریفھ و
  )عندي أو معتبر عندي

  
 اإلمامیةالدراسات الحوزویة مبنیة على كیفیة تلقین الشیعة  أنھنا نعلم 

  )السنة(  العامةاالنتباه للشبھات التي سوف یبطلھا علم آل البیت مع 
  

  !!!!!ولكنھ ذكاء شوارع  إماملیس نیابة  إذن فاألمر
  

المعصوم من  لألمرمبلغ  ھو  اإلمامنائب  أنیقولون  اإلمامیةالعلماء 
 - فاه النبي  إلىنفسھ حسب روایتھ وعلمھ المبني على تواتر  اإلمام

  .. صلى اهللا علیھ وآلھ
  



بكر وعمر وعثمان  أبوخالفة الصحابة سیما  أنفي المقابل نجد و     
  .. اجتھادیة منھم ولیست شرعیة مصدقة القبول أحكامھي بمثابة 

  
 أصبحتبكر وعمر  أبو أنیقول السید العسكري في الكتاب نفسھ      
الناس یقولون نرید الكتاب  أصبحن أھم مالزمة للكتاب والسنة بسنت

 -صلى اهللا علیھ وآلھ  -وقد خالفوا سنة النبي ، ن والسنة وسنة الشیخی
  .. وفضلوا سنة الشیخین علیھ

  
وقال ، ترك لكم الوصف فیھ أولكن ،  أصفھدري ما أال  وذكر استدالًال

صلى اهللا علیھ  - صالة النافلة في رمضان كانت على عھد النبي  إن
   .. جماعة في المسجد وعمر ھو من جعلھا في البیت فرادى - وآلھ 

  
ولكنھ لم یستطع  -علیھ السالم  -المؤمنین  أمیرجاء زمن حكم  أن إلى

  ..تغییر رأي الجماھیر العمریة المطالبة بسنة عمر 
  

دامت السنة النبویة تقتضي  ھنا نسأل من درس ھذا الكتاب ونقول ما   
تقام صالة النافلة جماعة في المسجد فھل حققنا السنة نحن الیوم في  أن

  !؟ ن مثًالھذا الزما
  

  !!السنة  إتباعمن یدعي  أمرسبحان اهللا عجیب 
  

منذ الیوم  وأنا -علیھ السالم  -المؤمنین  ألمیرفي الخطبة الشقشقیة 
 أعارض وأناكتبت ھذا المقال  أن إلىلي في التعلیم الحوزوي  األول

ھذه الخطبة ولي حوارات كبیرة من سیدي الطھراني الذي سقط قناعھ 
  ... آنفًا
  
  
  
  



 علیھ السالم -علي  أنیقولون في الخطبة المكذوبة من وجھة نظري     
حتى إذا مضى لسبیلھ جعلھا في جماعة ((: قال فیھا ھذه الجزئیة  - 

زعم أنى أحدھم ، فیا هللا وللشورى متى اعترض الریب في مع األول 
  .. ))منھم حتى صرت أقرن إلى ھذه النظائر 

  
بكر وعمر  أبوویطعن في  اإلمامھا الخطبة في معرضھا یتكلم فی    

ولكن ھذه الجزئیة ھي استنكار منھ لكون عمر وضعھ مع ،  وخالفتھما 
  .. الشورى

من  ةوعالوصي في شورى بین مجم اإلماموھو یستغرب كیف یكون 
  !؟ حد منھمأالناس یختار الجماھیر 

  
م من سمع النبي یقول في غدیر خ(( : نھ قال في مسجد الكوفة أوالدلیل 

  . ))فلیشھد ) من كنت مواله فھذا علي مواله ( 
  

النقیض جاء مرات عدة في كل كلمة في الخطبة  أن ھنا نعلم یقینًا    
علیھ  لزامًا أنھاولو قلنا ، فلماذا یرضى بالدخول بالشورى ، الشقشقیة 

  .. لماذا یتنازل البقیة ویبقى ھو ال یتنازل
  

علیھ  -  أصرزل على الدخول بل ھو مفتوح لمن یرید التنا األمر إذًا    
 وأیضا، بقي ھو وعثمان  أن إلىمسیرة الترشیح  إكمالعلى   - السالم

  .. تم االتفاق على عثمان أن إلىلم یتنازل وبقي 
  

نھ كان یخشى من عمر ألو قلنا  ھنأل ؛ لألمردخولھ دلیل على قبولھ     
  ..في وقت الشورى  أموات مبكر فھ وأبو

  
راسب في المركز  بأنھالغیب  أیعلم الغیب فلماذا لم ینب نھأولو قلنا 

  ... للخالفة األول
  
  
  



في  -علیھ السالم  - علي  اإلماممن دون الحدیث ھو  أول أنیقولون     
فیھ كل ما یحتاجھ المسلم من  أنوقالوا ، كتب كثیرة منھا كتاب الجامعة 

  .. اإلسالم أحكام
  

وبلغوھا الناس  ألصحابھمده ونقلوھا من بع األئمةومن ثم توارثوھا     
  .. ونحن اآلن نتعلم على إثرھا

  
مدرسة آل  أنفي ھذه المعضلة ھو  جدًا طیب السؤال المھم جدًا     

ال تقلد السنة وعلماء السنة في الفقھ ودرایة  -علیھم السالم  -البیت 
ا لن( آلخره  أولھوإنھا تعتبر كتاب اهللا ھو وحده الصحیح من ، الحدیث 

  )في وقت الحق  اإلمامیةوقفة مع ما ھو قرآن الشیعة 
  

  األربعةفعلماء السنة ینقلون من الفقھاء واألئمة 
  .نتم من من تنقلون الفقھ ؟أو
  

  في التبلیغ األئمةتنقلونھ من نواب 
  ؟ طیب وھل ھم معصومین

  . لعقل لإلنسانانتعلم مغزى وحكمة خلق اهللا تعالى  أنھنا یجب 
  

 إلىینقلون العلم ودرایة الحدیث والفقھ من تواتر روایات  الفقھاء السنة
  .. صلى اهللا علیھ وآلھ -فاه النبي 

  ونحن ننقل الفقھ ودرایة الحدیث من األئمة
  

  ؟ ذنإما الفرق 
  

  الناقل ھم بشر غیر معصومین
  المنقول عنھ ھو بشر معصوم

  
اختالف  المعصوم على تالمذةتناقلوا العلم من  اإلمامیةالسنة والشیعة 

  .. من ھو المعصوم



  
  .؟ إذنیختلفون في نقل الفقھ والحدیث  أنھم اإلمامیةكیف یقول علماء 

  
  
  

ما ھو  ، الحوزةوقفتنا التالیة من قرآن الشیعة وكیف تعلمنا نحن طالب 
وكیف تعلمنا الحدیث ، وماذا تعلمنا خلف الكوالیس  ،  القرآن الصحیح

  ؟ مع السنة حول القرآن
  

  !! ةطام إنھا
 أدلة أوسعوالدلیل في الحدیث القادم مع ، نطعن في رب العالمین  إننا

  .ال یخر منھا ماء الغدیر  وإثباتات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 -------------------------------------------------------------  
  
  
  
  
  



  الحلقة السادسة والعشرون 
  

لشیخ المفضال عن حد الدروس العلمیة كان الكالم من المدرس اأفي     
  .. على سالمة القرآن من التحریف والتبدیل اإلمامیة إجماعمسألة 

  
 أنعلى  الطائفة وإجماعوذكر دالئل كثیرة على ذلك وكالم العلماء    

  .. القرآن غیر محرف
  

من حبي لشرب الماء  أكثرالسؤال  أحب سؤوًال فسألتھ وكنت شابًا   
 إذنالقرآن سلیم من التحریف  مدا ماوقلت لھ  ،  الممیتةالحر  أشھرفي 

  ؟ یكون كالم اهللا أنالقرآن مخلوق وال یمكن  أنلماذا نقول 
  

 أموروھي ، ھذه المسألة تسبب فتنة بین المسلمین یا بني  إن: قال لي 
ولكن ، الزمان لیثیروا الفتنة  أھلسیاسیة ولعبة لعبھا العباسیین على 

یعرفون اللعبة  ألنھم؛ ذه المسألة سكتوا عن ھ -علیھم السالم  -األئمة 
  .. منا ألنفسنااعلم  ألنھم؛نقتدي بھ  أنالسیاسیة وسكوتھم یجب 

  
وكان بطال ، حمد بن حنبل تصدى لھذه المسألة أ اإلمام إن: فقلت لھ 
 من األئمة ویتصدى لھذه المسألة إمامفلماذا لم یخرج ، البنان بیشار لھ 

  ؟
  

الوالة في ذلك الوقت  أنطاھرة وھو یعلم  ةشریف اإلمامحیاة  إن: فقال 
الرضى  اإلماملذلك نحن نكتفي بقول ،  أنفسھمفي  مكنونًا أمرًایریدون 

ال أقول : فقال ؟ حین سئل ھل القرآن كالم اهللا مخلوق  -علیھ السالم  - 
  .. فقط اكتفى بھذا الرد القصیر المفھوم..... فیھ إال أنھ كتاب اهللا 

  
- عز وجل  - القرآن مخلوق من اهللا  أننحن نقول  ، یا شیخنا: فقلت لھ 

فلماذا نقول ذلك ،  األئمةوھذا أمر مخالف لما قلتھ قبل قلیل من رأي 
 وأبطلتواآلیات الدالة والشروح المستفیضة من علماء العامة تقول 

  ؟ استدالالت من یقول بخلق القرآن



یقولون  مفھ ،السنة مجسمة یصفون اهللا ویتكلمون بصفاتھ  إن: قال لي 
وھذا ال یجوز بل ، فھم وصفوا اهللا تعالى بالكالم ، القرآن كالم اهللا  إن

  .. تصف اهللا عز وجل أنھو محرم في الشریعة 
  

ولكن الكالم وغیره من الصفات ھي صفة هللا وكل صفة : فقلت لھ 
  ،  وصفات عالیة لیست مثلنا أسماءواهللا تعالى لھ ، تكون مقدسة 

فة تندرج تحت الذات فذات اهللا تعالى قدیم ولیس وحتى لو كانت الص
  .. حادث 

  
، مخلوق حدیث بالنسبة هللا تعالى وخلق اهللا لھ الكالم  مثًال اإلنسان

علم اهللا وصفاتھ  أما، حدیث  شيء اإلنسانفصفة الكالم الحادث وخلق 
وخلقھ وكالمھ بذات اهللا  اإلنسانفكیف نقول ونطابق ،  قدیم  ووذاتھ فھ
  ؟ وكالمھ

  
یكونوا على صعید  أنالحادث ال یمكن  اإلنسانفكالم اهللا القدیم وكالم 

  ؟؟ واحد
  

 األئمةن أل؛ بعدم الكالم علیھا  أنصحكلعبة سیاسیة  إنھا: فقال لي 
  .. فھموھا ولم یتطرقوا لھا ونحن نقتدي بھم

  
  

وسكوت ،  إقراریعتبر  اإلمامسكوت  أنمن علمنا  أنت ألیس: فقلت لھ 
  !؟ رضاه عنھ ىحین جمع عثمان القرآن دلیل عل - یھ السالم عل -علي 

  
بعض  أقوالالتحریف من  إلىھنا تحول الموضوع بعد مداخالت 

  .. المراجع العظام
  
  
  
  



سالمة القرآن مجمع علیھ عند  أنتقول  أنت، یا شیخنا : فقلت لھ 
ولكن ھل یعتبر المرجع المفسر البحراني من العلماء ،  اإلمامیة

  ؟ الذین یعتد بقولھم ذةالجھاب
  

  . نعم: قال 
  

من  أمرالتحریف  إنقال  ألنھ؛ وھل رأیھ یبطل اإلجماع : قلت 
  ؟ متواتر صحیح عندي الشیعةمسلمات 

  
ولكن كالمھ شاذ ال یؤخذ على رأي الشیعة  : قال شیخنا الطھراني 

نھ یعني القرآن أنقول  أنفال نستطیع  أیضًاومحتمل المعنى ،  اإلمامیة
فھو ممكن یقصد التأویل والتفسیر الذي انزلھ اهللا مع ، بین الدفتین ما

  .. علیھ السالم -ن فیھ اسم علي أل أخفوهولكن الصحابة ، جبرائیل 
  

وأسقط الذین جمعوه كثیرا من ( ھنا  ةھو قالھا مدعم،  یا شیخنا : فقلت 
  .. )الكلمات واآلیات 

  ؟ ن التفسیر لیس آیةتعني آیات القرآن أل، فكلمة آیات یا شیخنا 
  

وحتى لو كان قولھ التحریف اللفظي في القرآن فھذا قول شاذ ال : فقال 
  .. یمثل قول الطائفة

  
  ؟ ال یضر بأي مرجع كبیر مثلھ اإلجماع إذن: فقلت لھ 

  . نعم: قال 
  

  بالك في صاحب كتاب التنزیل والتحریف شیخنا الحلي وما: قلت 
  ؟ وغیره من الكتب

  
  ؟  ینقص اإلجماعھل ھو رأي ال

  
  



 األمورنحن نعلمكم ھنا علم األئمة وفھمھم فاترك ھذه ، یا بني : قال 
 إنلھا في وقت قریب  أتطرقسوف  ألني؛ في مدارسات قادمة متقدمھ 

   شاء اهللا
  

رأینا في كتاب اهللا وما حدث في عصر الجمع البكري  أعلمكوسوف 
  .. والعثماني

  
  
  
  
  

دالالت الشیخ الطھراني حول كالم بعض شاء اهللا مع است إنلقائنا 
  . !!العلماء ومداخالتي لھ وكیف سقط القناع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 -------------------------------------------------------------  
  
  



  الحلقة السابعة والعشرون 
  

 أسماءوعدد ( العلماء  إن: قال الشیخ في مستعرض حدیثھ      
روا واجمعوا على سالمة القرآن وال مجال لنقص اق) الكثیرین منھم 

  .حرف واحد فیھ 
  

 اإلمامیة الشیعة أن المطلع على كالم من قالوا بسالمتھ یؤمن یقینًا     
التفصیل من كالم ھؤالء  ن أل؛ یؤمنون بان ھذا القرآن غیر محرف 

  .. یقال في ھذا المقام أنولكن البد للحق  ،  العلماء مقنع جدًا
  

علمائنا العظام فندوا واستفاضوا بالكتابات وشرح  أنعندما نقول ف     
ن ھذا الكتاب الذي بین أو، من تحریف القرآن  اإلمامیةعقیدة الشیعة 

  .. زیادةھو المنزل بال نقصان وال  أیدینا
  

  ؛ ال یكون على عقیدتھم أنمن یخالفھم البد  أنفنحن نقول     
عقیدة على قواعد حكمیة نطلقھا وكل تشریع و، ن التشریع فیھ حكم أل

  .. یقع فیھا أوعلى من یحوم حولھا 
  

السرقة حرام على  أنجمعوا على أ اإلمامیةالشیعة  أنفعندما نقول      
السرقة لھا حكم ومعنى  أنونفھم  نعي أنفنحن البد ، سبیل المثال 

  .. وعقوبة
  

 أنونقول  ونأتي للمعنى،  محرمة والدلیل كذا أنھافنأتي للحكم فنقول 
  .. من غیره بدون وجھ حق اإلنسانرقة ھي ما یأخذه سال

رقھ ویحكم علیھ سیرد ما  أنمن یسرق فال بد  أنونأتي للحكم ونقول 
  .. مره ثم قطع الید حسب حكم القاضي والمفتي ألولبالسجن 

  
ولكنھا حكم ، لیست مجاویة  أنھانعرف  أنللتشریعات البد لنا  حكامفاأل

  . لمعتدینمن اهللا على ا
  



  
یقولون  اإلمامیةمادام علماء الشیعة  أننأتي لتحریف القرآن ونقول     
 أنالقرآن ھو مابین دفتي الكتاب بال تحریف وال نقصان فال بد  أن

 العقیدة في ھذا الشأن أمرنضع المعنى والحكم والعقوبة لكي یتحقق لنا 
..  

قص منھ لفظ فقط ینت أنھو  اإلمامیةالقرآن محرف عند  أنمعنى      
  .. وال عبرة للتفسیر والتأویل

،  مفتوح الجواب  اإلمامیة الشیعةالقرآن محرف عند  أنحكم من یقول 
وال یوجد حكم شرعي رباني منھجي نسیر علیھ بوضوح ونحكم على 

  ..ة فیھ بكل یسر وسھول الناس
  

ن ممكن أن یقول بالتحریف وینسبون السبب بفھم ال یحكمون على م    
  .. نھ یقصد التأویل والتفسیر ولیس اللفظأقال بالتحریف  من

 -علیھم السالم  -من األئمة  أووال یوجد حكم شرعي من اهللا تعالى 
  .. على من یقول بالتحریف اللفظي

  
 أركانیوجد عندھم الركن الثالث من  ال اإلمامیةالشیعة  أنھنا نعلم  إذن

  .. العقائد وھو العقوبة
  .. حكم فبطل العقابعدوا على ال ألنھم

  
 اإلمامیةن أتب في الرد على شبھات القائلین بمسألة تألیف الك إن    

وعلى رأسھم ابن تیمیة الذي   -  عشریة یقولون بتحریف القرآن  األثنى
مسألة احترازیة  -  قاطبة وھو من اشد األعداء لھم اإلمامیةأداخ العلماء 

یقولون عن  أقوالھممجمل  ولیست تفسیریة وتفصیلیة فنجد المؤلفین في
  .. عدة أمورتحتمل  أنھمشبھاتھم 

  
یكون من یقول بالتحریف یقصد التحریف التأویلي  أن ماإ     

  .. والتفسیري
  .. على روایة ضعیفة یكون مستندًا أن إماو
  .. یكون رأیھ یمثل نفسھ أن إماو



  
  

  ... والثالثة ھي المھم في بحثنا ھذا
  

من مأزق  اإلمامیةخرج الشیعة أبیل المثال فنجد المجلسي على س    
  .. كبیر في تمحیصھ للروایات القائلة بالتحریف

العلماء في  راءوآلمسألة الروایات الثابتة  ولكنھم لم یجدوا حًال
  .. التحریف ألمراستنباطاھم 

  
ضعیفة  أنھاتقول مثال  أنتبرر روایة فتستطیع  أنعندما ترید  فأنت    
 أنناتقول في اقل تقدیر  أن أولف لما یحتویھ لفظھا معناھا مخا أن أو

  .. نضربھا بعرض الحائط
  

 أنرأیي وقناعتي  أنترد على من یقول  أنولكن المشكلة في       
كان من المشایخ العادیین فنقول عنھ غالي ال  إنفھذا ،  القرآن محرف 

  .. نفسھ وال نخرجھ من المذھب إالیمثل 
  

ار العلماء المحققین الشارحین الفقھاء العالمین كان من كب إنولكن     
ویأتینا لیس بروایة لكي نبطل سندھا ولكن یأتینا برأیھ فھنا ، بعلم األئمة 

  .. الكبرى في المسألة الطامة
  

علیھ -موسى الكاظم  أن: الكافي  ھیقول الكلیني في روایة في كتاب    
  .. )فوه وبّدلوه ُأؤتمنوا على كتاب اهللا ، فحّر( : قال  -السالم 

  
 أنھممعناھا  إنوقالوا ، فاحتار المفكرین العلماء في رد الروایة     

  .. وأولوا التأویل على غیر مصبھ،  حرفوا المعنى ولیس اللفظ 
  
  



ؤتمنوا ھي بمعنى لو عرض على طفل درس العربیة ُاكلمة  إننقول     
أمنھم  العامةوھي تعني أن المسلمون ، علیھا  ألجابثالث سنین فقط 

  ..ھ كتاب ىاهللا تعالى عل
  

قال أؤتمنوا كتاب اهللا ولم یقل تفسیر  ألنھتعني القرآن  ھوكلمة كتاب
  .. الكتاب

  
  )فحرفوه و بدلوه (  األولللشق  بعد ذلك جوابًا فقال 

  
  .. الھاء ھنا تعود للكتاب

فحرف الھاء ، تحریف المعنى فنحن نتوه  إلىننسب القول  أن أردنان إف
  .. كتاب اهللا ولیس تأویل كتاب اهللا إلى باألصللذي یعود ا
  

صلى اهللا علیھ  - األئمة ورثوا جوامع الكلم من جدھم  أننحن نقول 
ال  اهللا لسانًا أعطاهوھو الذي  اإلمامفكیف نختلف في تفسیر معنى  -وآلھ

  )اقصد االختالف في الفھم ولیس في الحكم  وأنا( یختلف فیھ اثنین 
  

من خطبة الحسین  في كتابھ المناقب نقًال أشوبابن شھر  مةالعالیقول 
،  األحزاب، وشذاذ األمةإنما أنتم من طواغیت ( :  - علیھ السالم - 

  )ونبذة الكتاب ، ونفثة الشیطان ، وعصبة اآلثام ، ومحرفي الكتاب 
  

  ..!..بشقین وھما محرفي و كتاب  جاءتكلمة محرفي الكتاب 
والذي یشین فعل  -  عز وجل - كتاب اهللا  إال یوجد كتاب نھ الأم ومعل

تاریخ فال یحتج علیك مثل لو  أوحرفت كتاب حدیث  إن ألنكمحرفھ 
  .. حرفت كتاب اهللا

  
  .. الحسین ھنا یعنف وینبذ من یحرف كتاب اهللا اإلمام

  .؟ الشبھةفكیف یكون الرد على ھذه 
  



اللفظ في على معنى اآلیات ولیس  بال شك ومحمًال الرد یكون واھیًا
  .. الكتاب

  
 األثنى اإلمامیةئین من تدصر نقول للعوام وطلبة العلم المبفي المخت
كل سؤال ستسألونھ للشیخ والمدرس عن قول العلماء  أنعشریة 

بتحریف القرآن ستجدون الجواب یعود للتحریف التفسیري ولیس 
  .. اللفظي

  
  .. ضعف الروایة إلىیعود الجواب  وأیضًا

  
  ، وھي رأي العلماء ولیس منقوالتھم ،  من نقطة مھمة جدًاولكن تنبھوا 

فیقرر بعدھا رأیھ ، ھو استنباط فھمي لدراسة یجریھا العالم  يفالرأ
  .. القرآن محرف أنعلى 

  
وأما ) ( وأما ما ھو محرف ( فمثال العالمة القمي كان یقول في تفسیره 

  .. ) وأما ما ھو خالف ما انزل اهللا) ( ما ھو حرف مكان حرف 
  

القرآن محرف في حروف وكلمات ولفظ  أنرأیھ كان  أنھو دلیل على 
، للروایات لیس من باب النقل ولكنھ من باب االستدالل برأیھ  وسیاقھ

اللغة  أصحابفتنبھوا لھذه النقطة وخذوا الحوار مع العلماء العرب 
  .العربیة ولیس من علماء فارس 

  
( وبرأي منھ بدون نقل وال تأویل  صریحةالجزائري العالمة الفذ قالھا 

  )أن أصحابنا رضوان اهللا علیھم قد أطبقوا على صحتھا والتصدیق بھا 
  

في  جاء على سالمة ما اإلجماع أنفكیف یقول علمائنا المعاصرون 
  .!القرآن وعدم تحریفھ ؟

  
التقیة  أنونسوا ، علماء كثیرین یقرون بسالمة القرآن  أقوالبل ونقلوا 

  .. كان أمر أية االستخدام في عقیدة واجب



القرآن  أنلنا لماذا یقول بعض العلماء  فقال نعمة اهللا الجزائري شارحًا
والظاھر أن ھذا القول إنما صدر منھم ألجل مصالح ( : لیس محرف 

بأنھ إذا جاز ھذا في القرآن فكیف ، كثیرة منھا سد باب الطعن علیھا 
  .. )جاز العمل بقواعده وأحكامھ 

  
 أنولكن رأي نعمة اهللا الجزائري ھو ، ھ ولیس روایة نقولھا فرأی

یكون كالمھ تقیة  أنالقرآن محرف وكل من یقول بغیر ذلك فمحتمل 
  !.! اإلشكالللخروج من 

  
الداعیة التي جعلت  لألسبابمن ذلك وذكر تفصیل  أكثربل قال 

 أخبارالصحابة یحرفون كلمات ولفظ القرآن ولیس التأویل حسب 
غیروا وبدلوا في الدین ما ھو أعظم من ھذا كتغییرھم ( : ء العلما

القرآن وتحریف كلماتھ وحذف ما فیھ من مدائح آل الرسول واألئمة 
ھم كما سیأتي بیانھ في نور ئالطاھرین وفضائح المنافقین وإظھار مساو

  .. )القرآن 
  

وھل نحن ،  األمراقرؤوا جزء نور القرآن للجزائري لنعلم حقیقة  إذن
  .. تحریفھ أمجمعون على سالمتھ م
  

 أنھانحن ال نتكلم عن عالم نقل روایة لكي نحمل المعنى للروایة على 
ولكننا نتكلم عن رأي شخصي بعید عن ، ضعیفة  أنھا أوتعني التفسیر 

  .النقل 
  

  .الفھم للعالم ھو كذا  أنفالرأي الشخصي دلیل على 
  
  
  
  
  



وثائقي والرسائل التي كانت بین بالدلیل ال المبحث القادم سیكون مسلطًا
والتي تدل  ،  الخمیني عندما كان في النجف اإلمامالمرجعیات وبین 

تاریخھا  إیرانیةقومیة  إلنھاضھي ثورة  اإلسالمیةالثورة  أنعلى  یقینًا
لیس ثقافة نتبعھا ولكننا نمتلك  اإلسالمن أوخمسمائة سنة و ألفینمنذ 
  .. فارسیة إیرانیة ثقافة

  
العرب  خصوصًا الشیعةلعقول  یكون نورًا أنھم اسأل اهللا مبحث م

خطیر  ن االمر فعًالأل، من العجم  اإلسالممنھم والغیورین على دین 
  .  اإلیرانیةفانتظروا مبحث القومیة 

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 -------------------------------------------------------------  



  ن الحلقة الثامنة والعشرو
  

 الشیعةیران كان رجال الدین إقبل قیام الجمھوریة اإلسالمیة  في      
وكان ھذا المثلث كما ، یمثلون مثلث ماركسي خطیر على عامة الشعب 

الملك والمالك ( قال الدكتور شریعتي المعاصر للشھید محمد الصدر 
 لإلمامحسب رسالة الشھید المطھري  المعروفة بالشفرة أو) والمّال 

  .. ) والمسبحةالسیف والذھب ( خمیني ال
  

من مقاالت علي شریعتي  اإلمامیةرجال الدین الشیعة  اغتاظوقد      
الخمیني یقول  اإلمام إلىوانتقاداتھ حتى بعث الشھید المطھري رسالة 

عقائد ھذا   یومًا تمحیص  المصلحة  اقتضت  ، إن باهللا  ُأقسم( :لھ فیھا 
،  األصیلة  اإلسالمیة باألفكار  ا وِقیستجذورھ  ، فاسُتخرجت الشخص
  ، مضافًا إلي ومبادئھ  اإلسالم  ألسس  المضاّدة  المطالب  مئات  لظھرت

  أن  يواجب  أِمن  ولسُت أعلم،   تستند إلیھ  الذي  األساس  كونھا تفتقر إلي
یعّد   ھذا الشـخص  بخصـوص  أّن التزامي  أري  ّنيأال، إّال   أم  ذلك  أفعل

وأنا  ، صنمًا  منھ  یصوغون  ُأشاھد أّنھم  أّني  ، مع المستقبل  ُملغًي في
  .. ) ذلك  في  وإذنكم  أنتظر أمركم

  
في كتاب نور  جدًا مشھورةھذه الرسالة المترجمة من الفارسیة       

  . مة المعروفالللسید محمد الحسیني الطھراني العملكوت القرآن 
  
  

  .؟یعتي المطھري من شر اغتاظلماذا 
  

مناھضة  كثیرةوقد انشق منھ جماعات ، شریعتي لھ توجھات مخالفة 
اسمھ التشیع العلوي  نھ ألف كتاب ممنوع جدًاإحتى ، للتشیع الصفوي 
  .. والتشیع الصفوي

  



 إلىفھاجرت ،  منبوذةجماعات منظمة مجاھدي خلق  أصبحت    
منظمة  أنھمكانت ترى الفرس على  أخرىمنظمات  وأیضًا، العراق 

  .. ولیست ثقافیة یساریة صفویة دینیة جدًا
  

شریعتي والذي كان في عصر ما قبل الثورة  أنالمھم في المبحث      
 اإلمام إلىالمطھري في الرسالة  العالمةقال عنھ الشھید  ،  اإلیرانیة

  یطالع  الضرورّي أن  حسنًا، من«(( : الخمیني التي سقنا مصدرھا 
»  كیھان»  مجّلة  في  ھذا الشخص  مقاالت  عةشخصًا مجمو  سماحتكم

  وھذه ،  ماھّیتھ  علي  للتعّرف  السنة  ونصف  سنة  قبل  نشرت  التي
  جّیدة  مقاالت  ، وھي ، أحدھما ضّد الماركسّیة قسمین  علي  المقاالت
  ، إّال أّن القسم اإلسالمیة  المعارف  بلحاظ  قلیلة  إشكاالت  علي  تنطوي
  اآللة  علي  وقد ُطبعت(  یرانیةاإل  القومّیة  عن  مقاالت  ا ھيمنھ  الثاني

 ،  اإلیرانیة  للقومّیة  فلسفة األمر  حقیقة  في  ، وھي)منفصلًة  الطابعة
ھذا   بمثل  اإلیرانیة  القومّیة  عن  اآلن  حتى  ُیدافع  وقطعًا فإّن أحدًا لم

  أن  الالئق  ومن ،ھذا العصر  في  فلسفٍة مقبولة  الجّید المستند إلي  الدفاع
  ))»  الثورّیة  الفلسفة«ندعوھا بـ 

  
  

  اإلیرانیون  ولدینا نحن(( : یقول  لخمینيلواستمر المطھري في رسالتھ 
  شخصّیتنا الوجودّیة  مالك  ھي  سنة  وخمسمائة  ألفین  تمتد إلي  ثقافة

  ریخاالت  مدي  علي  وقد حصلت ،  األصیلةوذاتنا   وھوّیتنا الواقعّیة
أنفسنا كّل   نا ُعدنا إليّن، إّال أ ھوّیتنا الحقیقّیة  عن تغریبنا  أرادت  حوادث

  . ، واسترجعنا ھوّیتنا الحقیقّیة مّرة
  

  ، وھجمة العرب  سكندر، ھجمةاإل  ھجمة:  ھي  ثالثال  الحوادث  وتلك
  . المغول

  
  مقّدسًا النھضة،  غیره  أكثر مـن  العرب  ھجوم  عن  بحث  ثّم إّنھ

)  األیدیولوجیة(  النظرّیة  لنا یمّثل  بالنسـبة  اإلسالمإّن :  ، ثّم قال الشعـوبّیة
  إّنھ  بل ،  موّحدة  ثقافتنا فیوجد ثقافة  یأِت لیبّدل  لم  سالماإلإّن .  ال الثقافة



والعناصر أمرًا   العروقیعّد تعّدد   ھّنكما أ ،  بتعّدد الثقافات  یعترف
ُكْم ُشُعوًبا اَوَجَعْلَنـ'  َذَكٍر َوُأنَثي  مِّن  ُكماِإنَّا َخَلْقَنـ  الكریمة  آلیةوا ،  عّیًاواق

  الثقافیة  الختالفات، وا الطبیعة  ولیدة  العرقّیة  أّن االختالفات  في... َلئَوَقَبآ
  .موضعھا  في  ُتحفظ  أن  ، ینبغي ریخاالت  ولیدة

  
ثقافتنا، وأّن   علي  قد أّثرت) نظرّیتنا( جیتناأیدیولوأّن   وقد اّدعي    

،  إسالمّیة  إیرانّیتنا إیرانّیة  ، لذا أضحتأیدیولوجیتنا  علي  ثقافتنا قد أّثرت
  عمًال وضمنًا ـ دون  وقد أنكر بھذا البیان ،  إسالمنا إیرانّیًا  وأضحي
  .  اإلسالمیة  الثقافة  باسم  واحدة  وجود ثقافة  تصریح

  
  والخواجة  ریحان  سینا وأبي  ابن  أمثال  من  شخصّیات  بأن  د صّرحوق    

  أّن ثقافة  أي ،  اإلیرانیة  بالثقافة  تتعّلق  والمّال صدرا كانت  نصیر الدین
  . إیرانّیة  ثقافة  كانت  الشخصّیات  تلك

  
ثم نبھ المطھري بأن ھذه المقاالت ھي لشریعتي بال شك وال یستطیع 

  :الخمیني  لإلمامفي نھایة رسالتھ جحدھا وقال 
  

  وقد قال ،  انتسابھا إلیھ  شّك في  من  جّدًا، ولیس  شّیقة  المقاالت  وھذه(( 
  أّنھ  اّدعي  إّال أّنھ!  لي  ھي: ّ والسّید البھشتّي السّید الخامنئي  ، مثل للبعض

  حین  في ، بطبعھا  قد عثر علیھا وقام  لبعض، َوأّن ا سنین  عّدة  كتبھا قبل
  فإّن مطالعة  حال  أّیة  وعلي ،  جدیدة  أّن المقاالت  في  كافیة  أدّلة  أّن ھناك
  .. ))جّدًا   لھا مفیدة  سماحتكم

  
  
  

، أخرى تفید بان التشیع لیس تصدیر للتشیع الدیني  أدلةلنا متابعة حول 
وتحت  الشیعةالفارسیة على ظھور  لإلمبراطوریةھو تصدیر  وإنما
  ....عشري  األثنىالدین  مظلھ

  
  



  الحلقة التاسعة والعشرون 
  

، لكل سائل عن مصدر رسالة المطھري للخمیني  أقولبدأ أ قبل أن    
عندما كان الخمیني موجود في النجف یستطیع  الثورةقبل  أرسلھاوالتي 

االطالع علیھا مترجمة للعربیة في كتاب نور ملكوت القرآن المجلد 
  .. طھرانيالرابع للعالمة ال

  
  ...نبدأ 

  
 ألنھ؛ یسجن الخمیني  أنأمر الشاه  اإلیرانیةقبل قیام الثورة     

یریدون  اإلمامیةن رجال الدین الشیعة وأل،  في بدایاتھا للثورة محرضًا
  .. بغالف دیني ةفارس مدعم إمبراطوریةالسلطة على ھیئة 

  
 أمورلیا ویعي یحكم البالد رجل واحد لھ السلطة الع أنفھم یریدون     

  .. إسالمیةالشارع لحكومة 
  .. حكم كسرى بالضبط إبانقدیمة المثل الدولة الفارسیة 

  
  .الشاه بسجن الخمیني ؟ أوامربعد نبأ  إیرانماذا فعل مجلس العلماء في 

ھذه الترقیة  أنوالمعلوم ) آیة اهللا ( الخمیني ترقیة دستوریة  أعطوا
  .. أبدًاجن صاحبھا ال یس أنعلى  تنص دستوریًا

  
  .. إیرانخارج  أوفرنسا  إلىنفاه  أن إالفعندھا لم یستطع الشاه 

  
  .جمھوریة ولیست ملكیة ؟ إیرانتكون  أنالخمیني  أرادلماذا 

  
ھي  اإلسالمیةالجمھوریة  أھداف أنیعرف  اإلیرانیة لأللغازالمتتبع 
  .. توسعیة أھداف

  
كما نتداول ھذا المسمى  اإلیرانیة اإلسالمیةفھم ال یقولون الجمھوریة 

  .. إیرانفي  اإلسالمیةھو الجمھوریة  األصليولكن المسمى  ، نحن



  
ھناك  أنن كلمة في تعني أل ؛ إیرانغیر  أخرى أطماعھناك  أنیعني 

الجزر العربیة  إیرانوھو الحاصل منذ القدم عندما احتلت  ، أخرىفي 
لبالد  إمارتانین ھنا ولھا ثقافة تقلیدیة بان الكویت والبحر ، اإلماراتیة

  .. فارس
  

  .؟ 15ادة میراني في الماذا یقول الدستور اإل
  .. الحق بتدریس اللغة التي تنتھجھا الغیر فارسیة لھا األقلیات إنیقول 

  
 واسألوامن الدستور یطبق  األمرولكن في المقابل نحن ال نرى ھذا 

ون لھا لھا الحق بان یك أنوكذلك تقول نفس المادة ، العرب ھناك 
القناة  أنیعلم  بإیرانوالعارف  ،  وسائل اتصال بلغاتھا مثل التلفزه

  .. والثانیة والثالثة كلھا فارسیة األولى
  

والمذھب  اإلسالمدین الدولة ھو  أنمن الدستور فتقول  12المادة  أما
وغیر ھذه المذاھب لھ الحق بان یستعمل معتقداتھ ، عشري  األثنىھو 

ولكن في المقابل نحن ال نرى المادة تعطي ، ائره شع وإقامةوشریعتھ 
  .. !!السنة حقوقھم 

  
لیھودیة االمسیحیة و أدیانتعترف بثالث  أنھاتقول  14و  13المادة  أما

  .. ادشتیةروالز
، لسنة مسلمین أن اعشري ال یعترف ب األثنىوفي المقابل نرى المذھب 
  !.!ل غیرھم مث األقلكفار على  أنھمفلماذا ال یعترف بھم على 

  
المثقفین اللبرالیین  أوساطمسلم في  أمرالتصدیر للفارسیة بغالف دیني 

عن  إالولكنھم عجزوا  ، لألمجادفالعجم یریدون الوصول  ، الشیعة
طریق التشیع وبث روح الفرقة بین العرب لكي یدخلوا بینھم بغالف 

تشیع فیبسطوا قوتھم ونفوذھم على البالد العربیة باسم ال ، إسالمي
  .. والتشیع منھم براء ورب الكعبة

  



  
 ألقاھایقول في كلمتھ التي   المسلمین علي خامنئي وأمیرفھذا آیة اهللا     

اللغة الفارسیة ذكرى والدة اإلمام المنتظر  بأساتذةبمناسبة لقائھ 
9/1/1996  
  

بمثابة نھر فّیاض مفھم  -في الحقیقة  -اللغة الفارسیة ھي (( :  یقول
یمة من التراث الثقافي لإلیرانیین والشعوب الناطقة باللغة بكنوز عظ

الشعوب األخرى تعتبر ظاھرة عظیمة  إلىالفارسیة، وھي بالنسبة 
  . ))وكبیرة للغایة

  
 إلىتمثل اللغة الفارسیة األداة الوحیدة للتوصل ((  : أیضًاوقال 

ي المفاھیم، وحكمة عظیمة موجودة في التراث الثقافي لھذه اللغة، وف
كتب العلم واألدب والحكمة واألخالق على شكل شعر ونثر، وعلى ھذا 

األساس فإن اللغة الفارسیة تعتبر ذخیرة مھمة وقیمة وتستحق التعلم 
جمیع األشخاص المھتمین بالعلوم والمعارف  إلىوالمتابعة بالنسبة 
  .. ))اإلنسانیة السامیة 

  
  

ال (( : د الھند والسند بال حمتدح اللغة ونفى فضل العرب في فتوقال وا
شك في أن اإلسالم إنما انتشر في الصین وشبھ القارة الھندیة وقسم من 

  .. )) عبر اللغة الفارسیة والناطق بھا آسیا الصغرى
  
  

فإن الناطقین باللغة الفارسیة ومحبیھا والمھتمین بھا في (( : أیضًاوقال 
لجدیة الكاملة أرجاء العالم وأصحاب الذوق والفكر علیھم من خالل ا

الفائق أن یبذلوا جھودًا مضاعفة في سبیل الرقي باللغة  واالھتمام
  .. ))الفارسیة 

  
  



الیوم وببركة الثورة اإلسالمیة تجري على األلسن في (( : أیضًاوقال 
القلوب،  إلىإیران الكثیر من الكلمات السامیة والصحیحة والمحببة 

یحًا لھا، وبناءًا على ذلك فإن والكثیر من الشعوب ال تمتلك إدراكًا صح
اللغة الفارسیة التي تمتلك حمًال عظیمًا من ھذه المعارف بـإمكانھا أن 

  . ))المجتمعات البشریة إلىتلعب دورًا كبیرًا في نقلھا 
  
  
  

ولكنھم ، فارسیة وال یریدون نشر التشیع  إمبراطوریةیریدون  إنھم
ن علیھا في بالد العرب ویمشو  یطئونھا أرضًایكون  أنیریدون التشیع 

اآلن عشري  األثنىوالشباب الشیعي ، وخصوصا العراق والخلیج 
التعلیم الفارسي ال یغني وال  أنوال یعرف  ةیتعلم اللغة الفارسیة بطالق

  .  للمفسدةیسمن ولكنھا البدایة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ------------------------------------------------------------  
  
  
  
  



  حلقة الثالثون ال
  

 إلحیاءالمالیین  وتجھزت - علیھ السالم  - الحسین  ء اراقترب عاشو    
نشرب  أمنبارك ام نبكي  أموال ندري ھل نعزي ، ذكرى استشھاده 

  !؟الفیمتو
  

قر أن الروایات التي تفید أالسید محمد رضا الحسیني الحائري    
كما في ،   موثوق بھا صحیحة ء ارعاشوبمشروعیة واستحباب صوم 

والطریف ، كتابھ نجاة األمة في إقامة العزاء على الحسین واألئمة 
  .. إیرانالكتاب طبع في  أن باألمر

  
علیھ  - اذا الحزن الدائم على الحسین مولكن لماذا عاشوراء ول     

منھ والنبي صلى اهللا علیھ وآلھ  أفضلونحن نعلم أن علي  -السالم 
   .. وأميموتھ تھون بابي ھو وكل مصیبة بعد ، منھم  أفضل

  
(( : كما في مستدرك الوسائل  - علیھ السالم  -المؤمنین  أمیریقول     

فإنھ كفارة السنة التي ، صوموا یوم عاشوراء التاسع والعاشر احتیاطًا 
  . ))قبلھ ، وإن لم یعلم بھ أحدكم حتى یأكل فلیتم صومھ 

  
لیس منا من (( :  الصدر عن صحة حدیث اإلمامسأل التیجاني      

  . ))ضرب الخدود وشق الجیوب 
  .. نھ صحیح بال شكإ:  اإلمامفقال لھ 

  
التي یفعلھا العوام في العزاء  األمور أنغلب العلماء الشیعة على أو     

البعض منھم حرمھا وشدد  أنالحسیني لیست من الدین وینكرونھا حتى 
ھؤالء یریدون  إنن یحسفقال العلماء الذین غلو في ال، على النھي عنھا 

وھي العزاء المحترم ) الكعدیة( عشري بنظریتھم  األثنىمحو التاریخ 
والمحاضرات وتحرك یدك  األشعار إلىن تأتي بلباسك وتستمع أب

  .. ومن ثم تذھب لبیتك األثرتحریكا لیس مشبوه 
  



ن أل؛ وھم یحرمون نزع المالبس وشق الجیوب واللطم والتطبیر     
 نزل اهللا بھا من سلطانأبھذه الھمجیة التي ما  بي یفرح كثیرًاالعالم الغر

..  
  

نھ كره لبني أعلى  األمرعشریة نسبوا  ىثنفاأل ء صیام یوم عاشورا أما
  للحسین بان اتخذوا ھذا الیوم فرحا وصیاما و و و  أمیة

  
ھل یعقل ھذا باهللا علیك یا عقل  وبحثنا جلیًا فكرنا ملیًا إنونقول بعد 

  .!ثات الھالك ؟المستحد
  

وھو ، السنة یوردون روایات صیام عاشوراء بمنطق غریب  إنوقالوا 
سنة الیھود عندما  -صلى اهللا علیھ وآلھ  -یتبع النبي  أنھل من المعقول 

  !؟ رآھم یصومون ھذا الیوم
  

ومنھا ما  ، ن السنن منھا ما ینزل وحیًاأل؛ منطق غریب  أیضًاوھذا 
جاء لیتمم ولیس لیبني  ألنھكما ھو  -لیھ وآلھ صلى اهللا ع -یقره النبي 

  .. األخالقمكارم 
  

  ))صیام یوم عاشوراء كفارة سنة (( حدیث 
  ..في االستبصار ذكره الطوسي مسندًا

  
(( : الصیام  أنواعالبحراني في كتابھ الحدائق قال عن  العالمة إنبل 

  .. ))ومنھا صوم یوم عاشوراء على وجھ الحزن 
  

في حجم یوسف البحراني  عالمةیة بل رأي فقھي من وھذه لیست روا
!.!  
  

؛ متعمد أن آتي بآراء فقھیة  وأنا ، كالم الجواھري إلى أیضًاانظروا 
فقد قال في كتابھ  ، ضعیفةیات ممكن یقول البعض عنھا ان الروأل

كما یتخذه ) عاشوراء(المذموم والمنھي عنھ اتخاذه (( : جواھر الكالم 



المنھي عنھ  أنالفرح والسرور فیھ ال  وإظھاربھ  المخالفون والتبرك
التشریق وعلى كل حال فال ریب في  وأیامنھ كالعید أمطلق صومھ و

  .. ))جواز صومھ 
  

اآلراء واالنقسامات بین العلماء  أنیقول علماء الشیعة المتقدمین 
ن الصیام المعني أنبرره ب إنماالقدماء والمتقدمین حول صیام عاشوراء 

ولكنھ صیام  الذین یصومون فرحًا) السنة( ام المخالفین لیس كصی
  ..  خاص ال یتخللھ فرح ولكن صیام حزن

  
  

  .. عامي جاھل ال نلومھ إالكل المحققین ولن ینكر ذلك  أقوالوھذه 
  

وفي المقابل نسأل سؤال وھو ھل صیام عاشوراء عند السنة ھو صیام 
  .السالم ؟ علیھ -صیام شكر هللا على تنجیتھ لموسى  أمفرح 

  
كان فیھ فرح فالفرح یأتي لألجر المرجو علیھ ولیس لمقتل  إنالصیام 

الجنة من  أھلنھ ریحانة وسید شباب أالجنة الذي عرفنا  أھلسید شباب 
  .. روایات السنة

  
العصر ولیس كالصیام  إلىنھ أبمعنى  فجعلوا الصیام صیام خاصًا

  .!!المشروع 
   !! أعندھمسبحان اهللا ما ... المخالفین  یھینون الدین بسبیل مخالفة إنھم

  
 أنیشفي العقل من استغرابھ ھو  السؤال الذي لم ولن تجد لھ جوابًا أما  

فلماذا ھذه المیزة الخاصة في  أیضًاقتل  -علیھ السالم  - علي  اإلمام
  !؟ عملیة الشعائر الحسینیة فقط

  
صلى اهللا  - ي یحزنون نعم على وفاة النب أنھمیجیبون على ذلك بالقول 

وعلي والحسن وینكرون ویستنكرون من یقول عنھم ذلك  - علیھ وآلھ 



-صلوات ربي علیھ وآلھ  -نتبرك بالبكاء على نبینا )  اإلمامیة(  وأننا
  .. علیھ السالم-وعلي 

  
بكل  أخرىتردوا وتكرروا علیھم السؤال مره  أنلكم باهللا أسأولكن   

اصة في العزاء الحسیني وذكرى الخ المیزةلماذا ھذه :  وإصرارحزم 
  ؟؟ علیھ السالم -استشھاد الحسین 

  
مؤثرة لم یعھدھا التاریخ من  ةمقتلھ فیھ آسى كبیر ومیز إنسیقولون    

  .. الشعیرةونحن نتبرأ من قاتلیھ بھذا العزاء وھذه ، قبل 
  

  ومأساویًا مؤثرًا أیضًاكان  - علیھ السالم -مقتل علي  ألیسفنقول 
نزل الدم على لحیتھ  لصالة طعنھ بالخنجر كان مسمومًاخروجھ من ا

ظلموه الخوارج یحیكون  كان الوضع متوترًا،  أصحابھذرع أسقط بین 
  .. مرات لقتلھ وأالم
  

ینكر مدى قدرة  أنیستطیع  ثنى عشریًاأ شیعیًا أمامیًا أن أظنوال 
على تأجیج  والمحنكین الحوزویین عمومًا الخطباء العراقیین خصوصًا

  .. ألسنتھمبنبراتھم وصیاحھم ولوي  المواقف وجعل الموقف حزینًا
  

بنصف ما نحزن  - علیھ السالم  -المؤمنین  أمیرفلماذا ال نحزن على 
  .!علیھم السالم ؟ -على ابنھ 

  
في  -علیھ السالم  -الحسین  إصرار إشكال أن األمرالغریب في 

 معضًال أمرًاان جاءه الرسول بمقتل مسلم بن عقیل ك إنالذھاب وبعد 
على تفسیر تأویلي  األمرالیوم وعزو  إلى اإلمامیةلم یخرج منھ علماء 

  .. عن مالیین یختلف علیھ اثنین فضًال
  
  
  
  



یقول الشیخ المفید في روایة رسالة مقتل مسلم بن عقیل ووصولھا 
إلى بني " أي الحسین علیھ السالم " فنظر (( : - علیھ السالم  -للحسین 

واهللا ال نرجع حتى نصیب : ما ترون ؟ فقد قتل مسلم فقالوا  :عقیل فقال
ال : وقال  - علیھ السالم  - ثأرنا أو نذوق ما ذاق ، فأقبل علینا الحسین 

  .. )))خیر في العیش بعد ھؤالء 
  

وھو صاحب الرأي   وفضًال ةمنھ منزل أدنىھل یخیر المعصوم من 
  .!؟المعصوم 

  ؟ )ما ترون ( لماذا قال لھم 
یقولون  أنن یمكن أكان مغامرة ب األمر إن أم إصرارھمان یتوقع ھل ك

  .نرید االستمرار ؟ أونرید الرجوع 
  

واهللا لن  إنھمعقیل قالوا  أبناء أنھو  الثاني والخطیر جدًا اإلشكال
قر علیھم أ - علیھ السالم  - والحسین ،  یرجعون حتى یأخذوا بثأرھم

  .. على ذلك وأعانھم أمرھم
  

خو الحسین أخذ ثأر الحسن أمن  أولى لمسلم بن عقی رأفھل أخذ ث
  ؟ علیھم السالم

  .؟ أخیھلماذا لم یأخذ ثأر 
  

عائشة رفضت دفنھ بجانب جده  أنعشریة  األثنىمع زعم  خصوصًا
  .؟

 من عائشة وقومھا وھنا في كربالء شجاعًا ھل كان في المدینة خائفًا
  .؟ كثیرةبمرات  أضعافھ أضعافیقابل 

  
ویجعل كل حیران یزداد حیرة حتى ینصب ویقرأ  یر فعًالمح أمرنھ إ

الصیام  أنفعندھا سیعلم ، الروایات الدالة على صیام یوم عاشوراء 
من اللطم والبكاء على شھید في جنات الخلد یسبح  أولىجر الصیام أو

  !؟ فیھا ال ندري لماذا نبكي علیھ وھو في ھذه الكرامة الكبیرة خالدًا
  



  
  

الیوم العاشر ونترك  أعمالذا الرد بكالم الشیخ المفید في نختم ھ أخیرًا
  التعلیق لمن كان لھ عقل یفكر

  
) ع(وھو یوم الُمصیبة والُحزن لالئمة ) ع(یوم استشھد فیھ الحسین (( 

وشیعتھم وینبغي للّشیعة أن یمسكوا فیھ عن الّسعي في حوائج ُدنیاھم 
غوا فیھ للبكاء والّنیاح وذكر وأن ال یّدخروا فیھ شیئًا لمنازلھم وأن یتفّر

كما یقیُمونھ ألعز أوالدھم ) ع(المصائب وأن یقیُموا مأتم الحسین 
وأقاربھم وأن یزوروه بزیارة عاشوراء اآلتیة إن شاء اهللا تعالى وأن 

اُهللا  أعظمیجتھدوا في سّب قاتلیھ ولعنھم ولیعّز بعضھم بعضًا قائًال 
َوَجَعْلنا َوِاّیاُكْم ِمَن الّطاِلبیَن  -َلْیَھ السَّالُم َع -ِبُمصاِبنا ِباْلُحَسْیِن  أجورنا

وینبغي أن  - َعَلْیِھُم السَّالُم  -اْلَمْھدىِّ ِمْن آِل ُمَحمَّد  اإلمامَمَع َوِلیِِّھ  بثأره
  .))فیستبكي بعضھم بعضًا) ع(یتذاكروا فیھ مقتل الحسین 

  
  

  نترك السعي في طلب حوائج الدنیا
  شيء ال ندخر في منازلنا

  نسب ونلعن ونفحش بالسب على قاتلیھ
ممن ( من قتلھ قد مات  أنالمھدي ونسینا  اإلمامنثأر لھ مع  أننتمنى 

  )نأخذ الثأر 
  

  !؟ األمةمن علماء  أم األئمةخذ الثأر من أھل تعلمنا 
  . !؟ أخیھ أو أبیھخذ بثأر أ األئمةمن  إمامھل یوجد 

  
  ... ھالك مشین إالعن الحق  ھنا المحجة البیضاء وربي وربكم ال یزیغ

  
  

 -------------------------------------------------------------  
  



  الحلقة الحادیة والثالثون  
  
  ؟ تأجیج عاطفي أم إتباعالعزاء الحسیني واللعن لقاتلي الحسین ھل ھو  
  
  

التعزیة والشعائر الحسینیة من شعائر اهللا ومن یحیي شعائر  أنیقولون 
  ..  فھي من تقوى القلوباهللا
  

وبشر الصابرین الذین ( من صبر على مصیبة فجزائھ  أنفھل علموا 
علیھم صلوات  أولئكراجعون  إلیھ وإناهللا  إنامصیبة قالوا  أصابتھم إذا

  .. )ھم المھتدون  وأولئكمن ربھم ورحمة 
  

مصیبة فتحقیق ذلك یكون   -  علیھ السالم - كان استشھاد الحسین  إن
ر علیھا ال باللطم والتطبیر وضرب القامات بالسالسل بالصب

  !!والزنجیر
  

یكون باالقتداء بجھاده ال بالبكاء  -علیھ السالم  - الحسین فإتباع
  .. والعویل في كل عام ومن ثم نضحك ونلھو في بقیة العام

  
وھذا ما نصت علیھ ،  أیامیتعدى ثالث  أنالحزن على المیت ال یجب 

من القاعدة وال یوجد  - علیھ السالم  - ستثني الحسین فكیف ن، الروایات 
، تستثني الحسین  - صلى اهللا علیھ وآلھ  -روایة شرعیة من فاه النبي 

 واألولىنفسھ بل  -صلى اهللا علیھ وآلھ  - یستثني النبي  أن فاألولىوإال 
مجالس عزاء  - علیھم السالم - وأبیھمالحسن  وأخیھیفعل الحسین  أن

  !.!ربي علیھ وآلھ  صلوات - لجدھم 
  

وال  أرضًاوال یحرر  البكاء واللطم والشق للجیب ال یغیض عدوًا
ولكنھ یحقق الھبوط في معنویات الرجال والنساء  ،  یضفي شرعا

  .. ویجعلھم تحت تأثیر مخدر الكره والعدائیة الدائمة
  



  .سألت شیخي الطھراني مرة وقلت لھ لماذا ال نحزن في قلوبنا ؟
ھو تنبیھ وتذكیر  -علیھ السالم  - الحزن على الحسین  ظھارإ إن: فقال 

  .. للناس بالمظلومیة
  

 األمررجل بكى في ظاھر  أنھب ،  یا شیخي الطھراني: فقلت لھ 
ولكنھ كان یبكي من شدة ، ودمعت عیناه في مجلس عزاء الحسین 

 أنالبكاء یمكن  أنتعلم  وأنت -علیھ السالم  -الفرح على مقتل الحسین 
  .. یفرح أمرون شكرا هللا على یك
  

  ؟؟ فماذا نفھم من ھذا الموقف یا شیخنا الطھراني
  

ولكن اهللا تعالى ، البكاء الظاھري ھو الذي نعلمھ نحن البشر  إن: قال 
  .. علیھ السالم -في قلب ھذا الشخص من كره للحسین  یعلم ما

  
حسینیة في قلوب البكائین في المجالس ال وھل یعلم اهللا ما: فقلت لھ 

  .كلھم ؟
  .. بكل تأكید یا بني: قال 

  
ونترك الظواھر الخارجیة  إذنمن اهللا  األجرفلماذا ال نحتسب : قلت 

  ؟ وال تضر بإھراق فتنة مصیبةتي ال تنفع بحل لا
  

 باألئمة نعمل المجالس اقتداًء أنمن ضروریات المذھب  إن: فقال 
  .. للحزن على الحسین وإظھارًا

  
قرأ سیرة أنطوي في ھذا الیوم أعندما  أنا، الطھراني یا شیخنا :فقلت 

سیرتھ  وأتعلمفي مسجد  أوالحسین وقصة استشھاده لوحدي في غرفتي 
بكي بیني وبین ربي سبحانھ على أعلى مدار السنة و أطبقھالكي 

  .. مصیبة قتلھ
  



ذھب لمشاھدة التمثیلیات الحسینیة أ أن أمجري وعملي خیر أفھل 
ال والبكاء المزعوم من التباكي  أوعلم ھل ھو ریاء أواللطم الذي ال 

  ؟ المحمود
  

حزن على الحسین أیا سیدي عندما  أنا - قدس سره  - شیخي الطھراني 
  . - علیھ السالم -حزن على ما حدث للحسین أفانا 

ن شھید وأل ألنھفرح لھ أیجعلني  - علیھ السالم  -وما حدث للحسین 
  .. قاتلیھ في النار ملعونین

  
  .البكاء خیر ؟ أم أولى تباعاال ھل

  نتبع جھاد الحسین ونبذه للظلم
عزیز مقتدر  إلى أضفى - علیھ السالم  -  ألنھوال نبكي على استشھاده 

  .. الشریفةفي جنات الخلد تمرح روحھ 
 بأرواحھم أحیاءالشھداء  أنالحسین اآلن ھو حي كما نص القرآن على 

..  
  

  .حزین ؟ أمالحسین اآلن سعید  أن، فھل تتوقع یا شیخي الطھراني 
  

الجواب  أریدشیخي فانا  فقاطعتھ وقلت عفوًا، قال كالم ال عبرة فیھ 
  .؟ حزینة أم سعیدةمنك على ھل الحسین وروح الحسین اآلن 

  
  الشعائر و و و  إحیاءفقال كالم ال عبرة فیھ عن 

  
  .ھل عندك جواب ؟،  یا شیخي : فقلت لھ 

  
  .على ماذا ؟: فقال 

كان الحسین اآلن  إن: فقلت لھ ، نھ ال جواب على السؤال أ فعلمت
 تباعااللمسلمات الواقعیة في  نفرح لفرحھ تحقیقًا أنسعید فنحن البد لنا 

  .. للمعصوم
  



  .. نحزن لحزنھ أناآلن فال بد  ن كان حزینًاإو
روحھ في الجنة اآلن یمرح فیھا بخضرتھا وجمالھا  فلو علمت رجًال

  .. فال نرید ھذه الجنة یكون حزینًامع الحور العین و
  

للمعادلة  یكون سعید تحقیقًا أنكل من یدخل الجنة البد  أنولكن المعلوم 
  .. سعید أمالربانیة شقي 

  
  

ینتھي یوم  أن إلىحول قضیة عاشوراء  سیكون الموضوع متتابعًا
ویمضي  األحزانوتذھب ، العاشر من محرم فیتزین الرجال والنساء 

یا حسین لذكراك وحزن  وننسى الحسین ونقول وداعًا، مھ كل واحد لعل
  . الخالدة  األربعینیةالعام المقبل بعد  إلىذكراك 

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 -------------------------------------------------------------  
  
  



  الحلقة الثانیة والثالثون
    

هللا العظمى مقتطفات من كتاب أسس التقوى لنیل جنة المأوى آیة ا
  . الشیخ علي كاشف الغطاء

  :ما یستحب أن یصنعھ المصاب ویصنع لھ   - 
یستحب لصاحب المصیبة الصبر علیھا وأن یسلي نفسھ بتذكر      

ن یقول إنا هللا وإنا إلیھ راجعون أو - صلى اهللا علیھ وآلھ  - موت النبي 
بتي أو یضیف إلى ذلك والحمد هللا رب العالمین اللھم أجرني على مصی

ویستحب تعزیة المصاب وحملھ ، وأن یتصدق أول لیلة من الدفن ، 
ولو بأن یقول لھ أحسن اهللا ، على التصبر والتسلي عن المصیبة 

عزاءك أو عظم اهللا أجرك بل ولو مجرد رؤیة صاحب المصیبة لھ 
وفي الكافي عن ، وإرسال الطعام إلى أھل المیت ثالثة أیام من موتھ 

  .یصنع ألھل المیت مأتم ثالثة أیام من یوم مات -الم علیھ الس -الباقر 
  
  إظھار الحزن على المیت بالنوح ونحوه والكفارة على الشق أو الجز - 
  

یجوز إظھار الحزن بالبكاء على المیت وبالنوح علیھ بذكر       
، أوصافھ نظمًا أو نثرًا بشرط أن یكون ذلك صدقًا أو بنحو المبالغة 

ال كذبًا كأن یوصفھ بالكرم وھو بخیل وبالتقوى  ویسمى بالنوح بالحق
  .وھو فاسق ویسمى بالنوح بالباطل ویكره النوح لیًال

ویحرم إظھار ، ویجوز أخذ النائحة أو النائح األجرة على نوحھ     
الحزن على المیت باللطم على الصدور وبضرب الخدود ونتف الشعر 

ه أو بالتعویل وھو وبالویل وھو النداء بالویل كأن یقول واویال، 
وبشق الجیوب إال على األب واألخ والزوج ، الصوت المرتفع بالبكاء 

وفي الخبر ما یدل على أن الرجل لو شق ، على ما في بعض األخبار 
ثوبھ على زوجتھ أو ولده فعلیھ كفارة الیمین من إطعام عشرة مساكین 

یبة فعلیھا أو كسوتھم أو تحریر رقبة ولو جزت المرأة شعرھا في المص
كفارة شھر رمضان من عتق رقبة أو صیام شھرین متتابعین أو إطعام 

  . ستین مسكینًا
 ---------------------------- -------------------------------  



  الحلقة الثالثة والثالثون  
  

وثقافات  أبعادلھا  - علیھ السالم -االرتباط الفكري بقضیة الحسین     
 األشعار فإقامة,  المأساةكي تربط بین العاطفة وبین فردیة وجماعیة ل

 أكثر المتلقيثر وقعي على نفس أ والطبول لھا واألناشیدوالتمثیلیات 
  . من لو كانت القضیة طرح موضوعي فقط

  
ن أل؛ یأسروا عقول الشباب  أن اإلمامیةفعندھا یستطیع علماء      

ما یكون القلب وعند، قرب وسیلة ألسر العقل ھي عن طریق قلبھ أ
دید من تمثیلیات وبكاء وعویل وقصص وروا الجیاشةالعاطفة  أسیر

  . سر ھذه العقول من أن تفكر وتفكرأوخطباء فھم سیعتمدون على 
  

العادات  أنعشري عن تاریخ األئمة لوجد  األثنىلو تمعن الشیعي     
 د جفال یو، الجدیدة في المراسم الحسینیة ھي ولیدة الیوم ولیس األمس 

 للشیعةضرب في السالسل وال لطم بالزنجیر في العصور التي كان 
  .. بسطة ید فیھا

  
ھذه العادات لم توجد في الزمن  إنفي خططھ قال  المقریزيفحتى     

  . الفاطمي والبویھي حتى
 إنمان ھذه العادات أو ، األمروحتى أبو الفداء في تاریخھ ذكر مثل ھذا 

عشر  يثنخبرھما في سیرة األئمة األقرأ ت أنوتستطیع  دخیلةھي 
2/107  
  

فعلھا من عوام  ولم ینقل ناقل أن أحدًا((: یقول السید محسن األمین    
أجازھا من علمائھم في اإلعصار التي كانت ملوك  الشیعة وال أن أحدًا

  .)) البالد اإلسالمیة فیھا كلھا شیعة
  

نشر إقامة  مع ما كان علیھ بني بویھ من التشدد في((: ثم یضیف 
العزاء في زمانھم تعطل األسواق في بغداد یوم عاشوراء وتقام مراسم 

  )31التنزیھ))(العزاء في الطرقات



ویرجح السید ھاشم معروف الحسیني أن تكون عادة الضرب  
بالسالسل الحدیدیة والسیوف من المظاھر الدخیلة التي ال یقرھا الشرع 

كمھا الشیعة من الھنود قد تسربت إلى بعض األقطار بعد أن ح، 
  .. 167القدامى كما في كتاب من وحي الثورة

  
علماء في  وأسسھعربي  أصلھبان التشیع  الشیعةعندما یدافع علماء     

 أنھم إالفضل على التشیع  اإلیرانیینجبل عامل في لبنان ولیس للفرس 
ولكن ھل عادة السالسل  ، فنقول نعم أقاویلدافعوا عنھ و و و الخ من 

مؤسس  بأنھ اإلمامیةمن جبل عامل الذي یفتخر  أیضا جاءتوالتطبیر 
  .!التشیع ؟

  
ولم تكن ھذه األعمال معروفة في (( : األمینكتابھ نفسھ یقول السید      

وإنما أحدثھا فیھ في ھذا العصر , فعلھا فیھ جبل عامل وال نقل أن أحدًا
ولم , بھابعض عوام الغرباء وساعد على ترویجھا بعض من یرتزق 

ینقل عن أحد من علماء جبل عامل أنھ أذن فیھا أو مر بھا في عصر 
  . ..))من اإلعصار

  
تشبث المؤیدون لھذه العادة بعدة وجوه وذكروا ((  : اإلخوةحد أیقول   

  :عدة مبررات
, أنھ ال دلیل على حرمة ھذا العمل رغم أن فیھ إضرارًا بالنفس: األول

وإنما ثبتت حرمة قتل , ر لم تثبت حرمتھولكن ھذا المقدار من اإلضرا
أما سوى ذلك فھو محكوم بالحلیة , النفس أو قطع األعضاء أو نحو ذلك

ولكن ستأتي مناقشة ھذا الكالم وبیان الدلیل . بمقتضى األصل العملي
  .على الحرمة

  
أنھ ال ریب أن البكاء واإلبكاء على اإلمام الحسین مطلوب : الثاني

والبكاء أو اإلبكاء فعُل یحتاج إلى , الروایاتومستحب كما جاء في 
أو عملي , والمحفز إّما قولي كذكر المصائب وإنشاد المراثي, محّفز

  . كضرب الرأس بالسیف
  



إن ما دل على محبوبیة البكاء واإلبكاء ناظر إلى الطرق : والجواب
وال یشمل الوسائل غیر المتعارفة في التعبیر , المألوفة لذلك ةاإلنسانی

ھذا إن لم . ن الحزن كما ھو الحال في عادة ضرب الرأس بالسیفع
وإال سیكون خروجھا عّما دل على مطلوبیة , یثبت لنا حرمة ھذه العادة

ألن ما یدل على مطلوبیة شيء ال یستفاد , البكاء واإلبكاء واضحًا وجلیًا
  .منھ مطلوبیتھ ولو بالوسائل المحرمة

  
, اقتداًء بالحسین وصحبة) الرأسإدماء (إن في ھذا العمل : الثالث

وال ریب أن االقتداء بالحسین , ))ع(آلل البیت(ومواساة وتعزیة 
  .مطلوب ومواساة أھل البیت من أعظم القربات

  
  : والجواب على ھذا الكالم

یكون بأن ُنقتل حیث قتل ونجرح ) ع(إن اإلقتداء باإلمام الحسین  - 1
بعقل بارد وھو یسیر  وھو لم یجرح نفسھ, رؤوسنا حیث جرح رأسھ

في الطرقات وإنما جرح نفسھ وضحى بنفسھ وھو في ساحة المعركة 
فلنجرح رؤوسنا ونبذل دماءنا في مواجھة العدو , یقاتل في سبیل اهللا

  ).134حدیث عاشوراء (فبذلك یكون اإلقتداء 
  
  
  
  

  . النقلیة والعقلیة  األدلة إعطاءنتابع بعد ھذا الفیض ونستمر في 
  
   
  
  
  

--- ----------------------------------------------------------  
  
  



  الحلقة الرابعة والثالثون
  

ھي اللطم  والمتأخرة قلیًال المعاصرة ةاإلمامیفي نظر  المواساة    
  .. لھا ومواساة -علیھا السالم  - جل الزھراء أوالضرب بالسالسل من 

  
فھو  م تدقیق عقالني جدًاولكن للشیخ الشھید مطھري على ھذا الكال    

فھل تحتاج الزھراء بعد مرور , إن ھذا أمر مثیر للسخریة((: یقول 
في الوقت الذي نعلم فیھ بأنھا ,  عامًا على المأساة إلى المواساة 1400

وھل أن فاطمة عندكم طفلة صغیرة )... ع(اآلن مجتمعة مع الحسین 
عزیھا ونأخذ عامًا حتى نأتي لن 1400حتى تظل تلطم وتبكي بعد 

  ).1/35الملحمة الحسینة(.))بخاطرھا ھذا ھو الكالم الذي یخّرب الدین
  

الدماء من اجل  إسالةبمسألة  اإلمامیة الشیعةیستدل كثیر من علماء      
العقیلة زینب الكبرى عندما رأت رأس  أنوھي  ، الروایةالحسین بھذه 

جبینھا بمقدم فوق الرمح أمام محملھا نطحت  أخیھا الحسین مرفوعًا
فتاوى العلماء في ( . المحمل حتى سال الدم وتقاطر من تحت قناعھا

  ).141, 100الشعائر الحسینیة 
  

  .ولكن ما ھو رأي المجلسي في صحة ھذه الروایة ؟   
یقول المجلسي في البحار رأیت في بعض الكتب المعتبرة روى مرسًال 

   .. الروایةثم ذكر ھذه )) عن مسلم الجصاص
  

معضلة مخالفتھا  أمامالروایة معتبرة فنحن  أن ولو سلمنا جدًال     
أخّیھ إني أقسمت (: عندما قال لھا  -علیھ السالم  - لوصیة الحسین 

وال تدعي علي , ال تشقي علي وال تخمشي علي وجھًا, فأبري قسمي
   2/94اإلرشاد . )بالویل والثبور إذا أنا ھلكت

  
  !؟الرأس  بإدماءالخمش للوجھ فكیف  ینھاھا عن أنكانت وصیتھ  فإذا  
  
  



كما في  -علیھ السالم  -مامیة ھي روایة الرضا االستدالل الثاني لإل
  . )إن یوم الحسین أقرح جفوننا وأسبل دموعنا ( الصدوق  أمالي

  
لھذه السبب والتقریح  ة ثر البكاء على الجفن فتراھا محمرأالتقریح ھو 
   . ال تمثیلیًا طبیعیًا یكون أمرًا

ھذه الروایة فیھا مشكلة في سندھا ولكن من باب االستدالل  أنومع 
 السیف لیسیل الدمب الرأسالعقلي نقول ھل التقریح یصل لدرجة ضرب 

  !؟
  

حد  إلىفالثاني یصل ، التقریح الدمعي یختلف عن التقریح الدموي 
  . اإلغماء

  . العكس أو باألعلىال یقاس  األدنى أنتقول  أصیلةوھناك قاعدة 
  

ث قال في یفي معنى التقریح ح األمینوصف السید محسن  أجملوما 
یحصل بصورة قھریة نتیجة لكثرة البكاء ولیس عن اختیار ( :  التنزیھ
  . )كما في ضرب الرأس  –وتعمد 

  
ة دما تقول مثل المستدلین على حلیعن فأنتقضیة مبدأ  إذنفالقضیة 

في  واألصلال تضر  ألنھا؛ حالل  بأنھاالتطبیر وضرب السالسل 
  .. الحلیةھو  األمور

  
ن كان ضرب الرؤوس إو الحلیةھو  األمورفي  األصلكان  إنفنقول 

  ؟ ھو یؤذي األقلال یقتل فھل على 
سبحان ربي !. !فھل ننتظر حتى یكون الضرر ممیتا لكي نحرمھ 

  .. العظیم
  

تمسك السید األمین والسید فضل اهللا و الشیخ محمد حسین كاشف 
( وھو  ء بدلیل فقھي على تحریم ضرر الجسم حتى لو كان یسیرًاالغطا

إذا خاف المكلف حصول الخشونة في الجلد وتشققھ من استعمال الماء 



مع أنھ أقل ,  نتقل فرضھ إلى التیمم ولم یجز لھ الوضوءافي الوضوء 
  28التنزیھ  .)وإیذاًء من شق الرؤوس بالمدى والسیوف  ضررًا

  
علي الخامنئي وھاشم معروف الحسیني والشیخ مغنیة آیة اهللا  أما     

ا كونوا زینًا لنا نشیعت(( فقد استدلوا بدلیل آخر لتحریم ھذا الفعل وھو 
  ..)) وال تكونوا شینًا علینا 

  
وحشي متخلف فقد  بأنھفھذا من باب وھن المذھب ونظرة الناس لھ 

  ..ھؤالء بالتحریم  أفتوا
  

كان فیھ تھییج  إننھ یحرم أعلى  األمرل كما عند السید الحكیم الذي جع
  ) 88فتاوى العلماء في الشعائر( وسخریة وضرر 

  
  :موقف العلماء من ضرب الرأس* 
  

للبعض أن یقول أن القول بتحریم ضرب الرأس شاذ ولم  قد یحلو    
ولكن ھذا الكالم ناشئ عن قلة االطالع ,  یتبناه من یعتد بھ من العلماء

عادة وقفوا بوجھ ھذه ال ةاإلمامیفإن الكثیر من علماء  ,على آراء العلماء
  ..وغیرھا من العادات الدخیلة

  
فنحن ال نقول وال یقول أحد من المؤمنین أن كل ((:  یقول الخمیني

بل إن العلماء الكبار اعتبروا , عمل یقام بھذا العنوان ھو عمل مقبول
كشف ( .))االكثیر من ھذه األعمال غیر جائزة وكانوا یمنعون منھ

  ).169/ األسرار
  

ویعتبر السید محسن األمین من أشجع العلماء في مواجھة ھذه العادة 
التي أدخلت  –على حد تعبیره  –)) المنكرات والبدع((وغیرھا من 

ة إصالحیة في اهللا حرك ھاد رحمفقد ق, على الشعائر الحسینیة
 -, فھانيفي حركتھ ھذه السید أبو الحسن األص هوقد ناصر, مواجھتھا

والسید ھبة الدین الشھرستاني والشیخ  –بحرمة ضرب الرأس  مفتیًا



وھكذا العالمة الشیخ محسن , عبد الكریم الجزائري المجتھد الكبیر
  ).10/178أعیان الشیعة(. شرارة والسید مھدي القزویني وغیرھم 

  
الفردوس ( ھخ محمد حسین كاشف الغطاء في كتابوقد اعترف الشی    

وإن دافع عنھ , بأن مقتضى القواعد حرمة إدماء الرأس) 21/األعلى
  .في بعض كتبھ األخرى

  
وھكذا ھاجم ھذه العادة علماء آخرون فالسید ھاشم معروف     

وأنھا من الزیادات التي أساءت , عتبرھا ظاھرة شاذة ودخیلةاالحسیني 
والتشویھ لتندید لوقد استغلھا أعداء الشیعة , للمآتم الحسینیة وإلى التشیع

وصاروا یقصدون بلدة النبطیة یوم العاشر من محرم ، والسخریة 
  ,ویسمونھ یوم جنون الشیعة

  
. منھا  ونئویتبربأن األئمة بال شك ال یرضون بھذه المظاھر : ویضیف

  ).167/من وحي الثورة الحسینیة(
  

اهللا نعمة یراھا من الشوائب الغریبة البعیدة عن  وھكذا وجدنا الشیخ عبد
, وأنھا ال تتصل بالدین بسبب أو نسب, ح الذكرى وجاللھا وأھدافھارو

 . وإنما ھي عادة دخیلة على المجتمع الشیعي امتصھا من خارجھ
  ).499روح التشیع (
  

دعا آیة اهللا العظمى السید القائد الخامنئي إلى محاربة ھذه  وأخیرًا
  .الظاھرة والمنع منھا ألنھا تسيء إلى التشیع وتشوه صورتھ

  
مكتبھ في االنترنت ویقرأ فتاویھ عن  إلىیذھب  أنویستطیع السائل     

، مصدرھا دار الوالیة للثقافة واإلعالم  جدیدة ةولھ مقال، شھر محرم 
دام (توجیھات ولي أمر المسلمین اإلمام الخامنئي"عنوان الموضوع 

  ..حول التطبیر) ظلھ
  



ھي تربوا على أربعین وأما فتاوى الفقھاء المعاصرین والمثقفین ف    
لعبد النبي عبد المجید )) من فقھ عاشوراء((وقد جمعھا كتاب , فتوى

  .النشابة
  

ونختم الحدیث بكلمة للشیخ محمد جواد مغنیة تصور موقف العلماء    
ستثناء ینكرونھا اوعلماء الشیعة بكاملھا دون ((:  تجاه ھذه العادة یقول

فإنما یسكت , وغض الطرفوإذا سكت عنھا من سكت , أشد اإلنكار
ِإنََّما ((خوفًا من بعض العوام الذین اتخذوھا سبیًال لالتجار والكسب 

  ))َذِلُكُم الشَّْیَطاُن ُیَخوُِّف َأْوِلَیاءُه َفَال َتَخاُفوُھْم َوَخاُفوِن ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنیَن
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  .) 68/اإلسالم مع الحیاة(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 -------------------------------------------------------------  
  
  



  الحلقة الخامسة والثالثون
  

 الخادعة الجیاشةمخاطبة لكل عقل متحرر من سوادات العواطف     
  . عن عقلي دلیل واقعي فضًال إلىالغیر مستندة 

  
  

 أمر -  علیھا السالم -بكر لمیراث الزھراء  أبواغتصاب  أوسرقة    
عشري لما فیھ من تناقضات  األثنىفي المذھب  كبیرًا حدث شرخًاأ

ولكنھ على العكس فقد ، روائیة تفید بان المغتصب لم ینعم بما اغتصبھ 
  .. صلى اهللا علیھ وآلھ - النبي  ألھلبوعده  أمینًاكان 

  
  

أن أبا بكر قال  5/107لبحراني االبن  البالغةجاء في شرح نھج 
صلى اهللا  - أن لك ما ألبیك ، كان رسول اهللا : -  ا السالمعلیھ - لفاطمة 

اقي ، ویحمل منھ في سبیل یأخذ من فدك قوتكم ، ویقسم الب - علیھ وآلھ 
على اهللا أن أصنع بھا كما كان یصنع ، فرضیت بذلك  لِكواهللا ، 

  .. "وأخذت العھد علیھ 
  

ان ط إیر 332،  331في الدرة النجفیة ص  أیضًاوجاء ھذا الذكر 
  .. للدنبلي في شرحھ

  
، یعطیھم قوت فدك وما تخرجھ فدك من خیرات  أنوھذا وعد منھ    

لما سمعھ من  ولكنھ مطبقًا ، لألرضنھ لیس مغتصب أ وھذا دلیل على
  .. صلى اهللا علیھ وآلھ - النبي 

  
  .نھ وفى بوعده ؟أولكن ھل یوجد دلیل على 

  
الغة للبحراني وابن بلبوعده من شروح نھج ا إیفائھسنرى الدلیل على 

  .. الحدید وعلي النقي في شرح النھج وھو كتاب فارسي اللغة أبي
  



-أي أھل البیت  -إن أبا بكر كان یأخذ غلتھا أي فدك فیدفع إلیھم     
منھا ما یكفیھم ، ویقسم الباقي ، فكان عمر كذلك ، ثم كان عثمان كذلك 

  .." ، ثم كان علي كذلك 
  

علیھ السالم  - المؤمنین  أمیرك ھو ذاك الدلیل من من ذل األدھىبل      
إن األمر لما وصل إلى علي ابن أبي طالب ُكلم في رد " في روایة  - 

إني ألستحي من اهللا أن أرد شیئًا منع منھ أبو بكر وأمضاه : فدك ، فقال 
  .." عمر 

  
وفي شرح نھج البالغة  231للمرتضى ص  -وھذا جاء في الشافي 

  .. 4د جالبن أبي الحدی
  

بكر وھو المجلسي وماذا  ألبيأشد علماء أھل البیت عداوة  إلىنأتي     
  201قال في كتابھ حق الیقین صفحھ 

  
أنا ال أنكر فضلك : إن أبا بكر لما رأى غضب فاطمة قال لھا " : قال 

ولم أمنعك من فدك إال  -علیھ السالم  -وال قرابتك من رسول اهللا 
: ، واشھد اهللا على أني سمعت رسول اهللا یقول  امتثاًال بأمر رسول اهللا

نحن معاشر األنبیاء ال نورث ، وما تركنا إال الكتاب والحكمة والعلم ، 
وقد عملت ھذا باتفاق المسلمین ولست بمتفرد في ھذا ، وأما المال فإن 

شئت ألنك سیدة أبیك وشجرة طیبة ألبنائك  تریدینھ فخذي من مالي ما
  .." ینكر فضلك وال یستطیع أحد أن 

  
اهللا تعالى في كتابھ  إنونقول ، رثھا المزعوم إفدك و ألرضنأتي 

  :الكریم قال عن المیراث 
ُیوِصیُكُم الّلُھ ِفي َأْوَالِدُكْم ِللذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اُألنَثَیْیِن َفِإن ُكنَّ ِنَساء َفْوَق (( 

َواِحَدًة َفَلَھا النِّْصُف َوَألَبَوْیِھ ِلُكلِّ  اْثَنَتْیِن َفَلُھنَّ ُثُلَثا َما َتَرَك َوِإن َكاَنْت
َواِحٍد مِّْنُھَما السُُّدُس ِممَّا َتَرَك ِإن َكاَن َلُھ َوَلٌد َفِإن لَّْم َیُكن لَُّھ َوَلٌد َوَوِرَثُھ 

ُیوِصي  َأَبَواُه َفُألمِِّھ الثُُّلُث َفِإن َكاَن َلُھ ِإْخَوٌة َفُألمِِّھ السُُّدُس ِمن َبْعِد َوِصیٍَّة



ِبَھا َأْو َدْیٍن آَبآُؤُكْم َوَأبناُؤُكْم َال َتْدُروَن َأیُُّھْم َأْقَرُب َلُكْم َنْفعًا َفِریَضًة مَِّن 
  . ))الّلِھ ِإنَّ الّلَھ َكاَن َعِلیما َحِكیمًا 

  
من  - صلى اهللا علیھ وآلھ  -طیب ومع علمنا بمن ھم ورثة النبي      

كان المیراث  إن اإلرثتقسیم  إلىي نأت، وذریة  وأھلزوجات وبنات 
بكر ا بأیا  أن -علیھا السالم  - دعت الزھراء أالنبوي یورث ونقول ھل 

  .صدقة ال یورثوه فلماذا ورثت زوجاتھ بیوتھ ؟ األنبیاءدام ما تركھ  ما
  

  .. زوجاتھ ورثوا البیوت أنعشریة  األثنىزعم  إنھذا 
البیوت لیست  أندل على وھذا ی، ذلك  إلىولكن ال توجد روایة توحي 

  . صلوات ربي علیھ وآلھ -ھي بیوت زوجاتھ  وإنمامیراث 
  
  

 المیراث كامًال -علیھا السالم  -ولو فرضنا ذلك فكیف تطلب الزھراء 
البنت ال ترث المیراث الكامل مع  أنونحن قرأنا اآلیة التي تفید  ،

  !؟ وجود متقاسمین معھا
  

  نساء نأتي لآلیة في نفس السورة وھي ال
  :قال تعالى 

َوَلُكْم ِنْصُف َما َتَرَك َأْزَواُجُكْم ِإن لَّْم َیُكن لَُّھنَّ َوَلٌد َفِإن َكاَن َلُھنَّ َوَلٌد (( 
َفَلُكُم الرُُّبُع ِممَّا َتَرْكَن ِمن َبْعِد َوِصیٍَّة ُیوِصیَن ِبَھا َأْو َدْیٍن َوَلُھنَّ الرُُّبُع ِممَّا 

ن لَُّكْم َوَلٌد َفِإن َكاَن َلُكْم َوَلٌد َفَلُھنَّ الثُُّمُن ِممَّا َتَرْكُتم مِّن َبْعِد َتَرْكُتْم ِإن لَّْم َیُك
َوِصیٍَّة ُتوُصوَن ِبَھا َأْو َدْیٍن َوِإن َكاَن َرُجٌل ُیوَرُث َكَالَلًة َأو اْمَرَأٌة َوَلُھ َأٌخ 

ْا َأْكَثَر ِمن َذِلَك َفُھْم ُشَرَكاء َأْو ُأْخٌت َفِلُكلِّ َواِحٍد مِّْنُھَما السُُّدُس َفِإن َكاُنَو
ِفي الثُُّلِث ِمن َبْعِد َوِصیٍَّة ُیوَصى ِبَھا َأْو َدْیٍن َغْیَر ُمَضآرٍّ َوِصیًَّة مَِّن الّلِھ 

  . ))َوالّلُھ َعِلیٌم 
  

لكي تعلم  - علیھا السالم  - طبقوا الموجود باآلیة على میراث الزھراء 
  . علیھم السالم -  أبیھاا وال آلل بیت لیس فیھ ظلم لھ األمر أنالعقول 



 أنفاآلیة تتكلم عن میراث الزوجة التي یتوفى زوجھا فھل علمنا 
  .زوجاتھ طالبوا بمیراثھ ؟

  
 أنھاالزھراء وفسرھا على  أقوالوھل للزھراء الحق أو ھل لمن ظلم 

 إنمعھا شركاء بالورث  أنھل وعوا  ، اإلمامیةجاء بھا علماء  على ما
  .یورث ؟ كان المال

  .. میراثھ) ربع ( لزوجاتھ  نأوال ننسى أن اآلیة تتكلم 
  

ونكتفي بروایتین  ،  اإلمامیةنأتي لمسألة مھمة وھي میراث النساء عند 
  :فقط وھما 

  
النساء ال : (قال -علیھ السالم  -و عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر 

  .) یرثن من األرض و ال من العقار شیئًا
لیس : (قال -علیھما السالم  -ن أعین عن أحدھما وعن عبد الملك ب

  . )للنساء من الدور والعقار شیئًا
  

  .امرأة أم رجل ؟ - علیھا السالم  -فھل تعتبر فاطمة 
ن أل، بطلت العصمة  أنھل یدل ھذا على ، مستثناه  أنھاوھل لو قلنا 

فكیف تقتدي النساء بھا وھي ، مفھوم العصمة ھو االقتداء بصاحبھا 
وھو میراث العقار ) اإلمامیةعلى نظرة ( شرعي  أمرناه من مستث

  .؟للنساء 
  

   .. وھو حدیث ما نورث ما تركناه صدقة أھمیةال یقل  أمر
  
  

ھذا الحدیث كما قال المجلسي إسناده مرآة العقول  اإلمامیةصحح 
1/111 .  

وصححھ الخمیني فقال رجال الحدیث كلھم ثقات كما الحكومة 
فیوجد دلیل آخر في  النسخةومن یطعن بھذه  ، 145ص اإلسالمیة



انھ  32ص 1حیث قال لحدیث الكافي ج 93ص المطبوعةالنسخة 
  .. صحیح

  
 - وھو كیف غابت ھذه الروایات عن الزھراء ، السؤال یطرح حالھ ھنا 

  .؟ لألسراروھي التي تعتبر مستودع  - علیھا السالم 
  

  .؟ األمرھذا  -م علیھ السال -بل لماذا لم یبین لھا مدینة العلم 
 األئمة أنمرة فتقر وتعترف  ألف المحررةتقف العقول  أنھنا یجب 

  !.؟أنبیاءھل ھم  وإالویصیبون  ویخطئونبشر یعلمون وال یعلمون 
  

خرى نجدھا في فھم ھذه الروایة التي یحتج بھا أ مشكلة كبیرة جدًا    
  :دلیل غضبھا والتي تقول  أنھامن كتب السنة على  اإلمامیة

  
َال   " َقاَل  -صلى اهللا علیھ وسلم  - قاَل َلَھا َأُبو َبْكٍر ِإنَّ َرُسوَل اللَِّھ (( 

َفاِطَمُة ِبْنُت َرُسوِل اللَِّھ ) وجدت( َفَغِضَبْت  .  " ُنوَرُث َما َتَرْكَنا َصَدَقٌة 
ُتُوفَِّیْت  صلى اهللا علیھ وسلم َفَھَجَرْت َأَبا َبْكٍر، َفَلْم َتَزْل ُمَھاِجَرَتُھ َحتَّى

  . ))  ِستََّة َأْشُھٍر - صلى اهللا علیھ وسلم  -َوَعاَشْت َبْعَد َرُسوِل اللَِّھ 
  

متى كسر الضلع  إذن اإلمامیةلو كانت الروایة كما فھمھا : السؤال 
  .لم تراه ولم تكلمھ ؟ أشھروھي ست 

  
  

وھو ، مشكلة مضت معنا في ھذا المبحث  أيكبر من أ أخرىمشكلة 
وھل شجاعة  ؟ اإلمامةمن طلب  وقصدًا كبر ھمًاأ رثاإلھل طلب 

ھم عندھا من طلب أوكبر أوفدك  اإلرثالزھراء ومضیھا في طلب 
  ؟؟ اإلمامة

  
فیدخل في قائمة المغضوب  -علیھ السالم  - بل وھل غضبت على علّي

  .علیھم من اهللا تعالى والعیاذ باهللا ؟
  



وأیضا كتاب  203لمجلسي في كتاب حق الیقین بحث فدك ص ایقول 
  295األمالي للطوسي ص 

لما طالبت فدك من أبي بكر امتنع أبو  -  علیھا السالم - إن فاطمة   :((
وقد جرعھا من  - علیھا السالم  -بكر أن یعطیھا إّیاھا فرجعت فاطمة 

الغیظ ما لم یوصف ومرضت ، وغضبت على علّي المتناعھ عن 
اشتملت مشیمة !! بي طالب یا ابن أ: مناصرتھ ومساعدتھ إّیاھا وقالت 

الجنین وقعدت حجرة الظنین بعد ما أھلكت شجعان الدھر وقاتلتھم ، 
واآلن غلبت من ھؤالء المخنثین ، فھذا ھو ابن أبي قحافة یأخذ مني 
فدك التي وھبھا لي أبي جبرًا وظلمًا ویخاصمني ویحاججني ، وال 

وكیل ، ینصرني أحد فلیس لي ناصر وال معین ولیس لي شافع وال 
أتي الذئاب وتذھب وال فذھبت غاضبة ورجعت حزینة أذللت نفسي ت

أشكو إلى أبي لیتني مـّت قبل ھذا وكنت نسیًا منسیًا إنما  تتحرك ، یا
  !.!)) وأختصم إلى ربي 

  
  – علیھا السالم -الزھراء المعصومة  أدبھل ھذه الروایة دلیل على 

  .؟ إمامیةیا  
  ..تتفوه بھذه الكلمات  أنمن  وأعلىجل أبل ھي واهللا 

  
  

، بكر الصدیق  أبوعلى  غضبانةنأتي لمسألة موت الزھراء وھي 
على  أنھاللسنة تفید  وأخرى،  اإلمامیة للشیعة ةحداونسرد روایتین و

  .. عكس ما یعلمھ الكثیرین
  :السنة  أھلیقول 

  
ھذا ، فقال علي یا فاطمة ، لما مرضت فاطمة أتى أبو بكر فاستأذن ((  

قالت نعم قال فأذنت لھ ، فقالت أتحب أن آذن لھ ، بكر یستأذن علیك  أبو
فدخل علیھا یترضاھا وقال واهللا ما تركت الدار والمال واألھل 

البیت قال ثم  والعشیرة إال ابتغاء مرضاة اهللا ورسولھ ومرضاتكم أھل
وقال مرسل  6/301رواه البیھقي في سننھ(. ))ترضاھا حتى رضیت

  ).بإسناد صحیح



  
  : اإلمامیةیقول 

  
صلى اهللا علیھ  - إن لك ما ألبیك ، كان رسول اهللا : إن أبا بكر قال لھا 

یأخذ من فدك قوتكم ، ویقسم الباقي ویحمل منھ في سبیل اهللا ،  - وآلھ 
ولك على اهللا أن أصنع بھا كما كان یصنع ، فرضیت بذلك وأخذت 

 107ص  5راني جشرح نھج البالغة البن میثم البح. ( العھد علیھ بھ 
  .) ط طھران

  
  .علیھم السالم ؟ -بكر آل البیت  أبوھل ظلم 

  :ونروي ھذه الروایة  -علیھ السالم  -سؤال موجھ لعلي 
  
: " لما وصل األمر إلى علي ابن أبي طالب كّلم في رد فدك ، فقال " 

" ( إني ألستحیي من اهللا أن أرد شیئًا منع منھ أبو بكر وأمضاه عمر 
، وشرح نھج البالغة البن أبي الحدید  213مرتضي ص الشافي لل

  ..4ج
  

 منھ حتى وھو في الحكم وعلى رأس الخالفة ورضا إقرارالمسألة  إذن
بكر وعمر وعثمان  أبوفدك كان  وأموالخراج  أنوال ننسى  ، 

  ..  الموضوع أولكما مر علیھ  وأوالدھافاطمة  إلىیعطونھا 
  

وال ھبة ، وھذا ما كان یراه اإلمام  ًانقول فإن فدك لم تكن ال إرث     
إذ أنھ لما استخلف على المسلمین لم یعط فدك ألوالده بعد ، علي نفسھ 

وفاة أمھم فاطمة بحیث یكون لھ الربع لوجود الفرع الوارث ، وللحسن 
وھذا } للذكر مثل حظ األنثیین { والحسین وزینب وأم كلثوم الباقي 

ع على أبي بكر في شيء فعلھ علي بن معلوم في التاریخ ، فلماذا یشن
  !؟أبي طالب نفسھ 

  
  
  



  
-صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم  -من النبي  كما أن فدك لو كانت إرثًا     

لكان لنساء النبي ومنھن عائشة بنت أبي بكر وزینب وأم كلثوم بنات 
النبي حصة منھا ، لكن أبا بكر لم یعط ابنتھ عائشة وال أحد من نساء 

للحدیث ، فلماذا ال یذكر ھؤالء كطرف في  استنادًا بناتھ شیئًاالنبي وال 
  !! قضیة فدك بینما یتم التركیز على السیدة فاطمة وحدھا؟

  
صلى اهللا علیھ  - من رسول اهللا  ھذا على فرض أن فدك كانت إرثًا   

صلى اهللا  - أما إذا كانت فدك ھبة وھدیة من رسول اهللا  - وآلھ وسلم 
كما یروي ذلك الكاشاني في  -علیھا السالم  -لفاطمة  - علیھ وآلھ وسلم 
  .فاألمر یحتاج إلى وقفة أخرى أیضًا 3/186تفسیره الصافي 

  
رضوان اهللا  - فعلى فرض صحة الروایة حول مطالبة السیدة فاطمة     

ال كھبة من أبیھا ، فإننا ال یمكن أن نقبلھا العتبار  كإرثلفدك  - علیھا 
  . ین األبناء التي نص علیھا اإلسالمآخر وھو نظریة العدل ب

  
   
  

 -------------------------------------------------------------  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الحلقة السادسة والثالثون
  
  ولكن كل الخیر فیھا بالنسبة لي معدودة أیامھي   

 أمرینفوجدت ، في كربالء ومررت على النجف  الشیعةذھبت لمعقل 
  : ن الناسیعلمھم كثیر م

  . النجف ألھلالعربیة  األصالةھو  األول
  . الثاني ھي الفارسیة الطاغیة على المجتمع الكربالئي

  
جل عروبة ھذا أنعم ھي الحقیقة فالعشائر العربیة في النجف تقاتل من 

وفشلت كثیر من محاوالت الفرس في تعجیم ، المكان وھذه البالد 
لذلك ھم یروجون بالفتاوى اآلن و، النجف ولكنھا مستمرة ولن تتركھا 

ولكن بطرق غیر  -علیھ السالم  - من علي  أفضلعلى أن الحسین 
  ..ة مباشر

  
نجحوا في تعجیم كربالء فاشترى  لألسفلذلك تجدھم في المقابل 

على  اإلیرانیینوباع العرب بیوتھم واستولى  ، األراضي اإلیرانیین
  .. كثیر من التجارة والعمارة في كربالء

  
مبالغ في تھویلھ ولكن  أمرنھ أطط رھیب ینظر لھ العامي على مخ

  ..خطیر وخطیر نھ فعًالأینظر لھ المتابع على 
  

 رض كربالء والنجف والعراق عمومًاأال یستطیعون دخول  اإلیرانیین
   .. إسالميبلباس  إال

  فالتشیع الفارسي نعرفھ من وجھین ونكون منصفین في الوصف
  

  ..اعتبار أيفیھ  للمصلحةئدي بحت لیس تشیع عقا األول األمر
الثاني تشیع ذات مصلحھ فارسیة لالستیالء على بالد الرافدین  األمر

وفرض القوانین فیھا من اجل ، والتحكم في مقدراتھا وشعبھا ، العربیة 
منذ سقوطھا  اإلیرانیینالفارسیة التي یبكي علیھا  اإلمبراطوریة إعادة

  .. یومنا ھذا إلى



 الشیعةكثیرة وتحدثت مع كثیر من عوام  أنحاءللحسینیات في دخلت     
ولكنھم منطوون على السن وعقول ، الذین ال یعرفون عمق العقیدة 

  .. العلماء
  

  قمة المسخرة ھي التي حدثت في ھذا العام من عاشوراء
اللطم والسالسل  أمرتكلموا في  النبیھةطلبة العلم وذوي العقول 

  والتطبیر
ولكنھم طلبوا من ، الوحید  الشيءم یكن رفضھم ھو رفضوا ذلك ول

من الشعوب  األولمحرجین بالمقام  ألنھم؛  األمریفتوا بھذا  أنعلمائھم 
ومستغربین في المقام الثاني من السبب ،  األرضیةالكبیرة في الكرة 

  .. وراء ھذه الطقوس الغریبة
  

ونحن متى  إلىعرف كل من تكلمت معھ أالجالسین وكنت  ألحدقلت 
نتكلم فیھا مع  أنعلى ھذه الطقوس التي نخجل ونحن في الخلیج 

  !؟ زمالئنا السنة
  ؟ علیھما السالم- على مقتل والده  متى ضرب الحسین نفسھ حزنًا

  
صلوات ربي  - من جده  أكثر - علیھ السالم  - وھل یعز علینا الحسین 

  ؟ علیھ وآلھ
  

تعودت فقط  ألنيھنا  إلىي آت أنا،  أخيواهللا یا : قال لي بنبرة الحیران 
حزین فقط على مقتل  أني إالشعور دیني في قلبي  أيوال یوجد ، 

  ! الحسین وال ادري متى ینتھي حزني ھذا
  

لكي  بالفتاوىنعم كالمك سلیم ولكن من یتحرك ویأتي لنا : قلت لھ 
 إلىیخلصنا من ھذه الطقوس التي استمرت منذ العھد الفارسي الشیعي 

  .. یومنا ھذا
  ..  الزمن الفارسي إالحدثت فیھ ھذه الطقوس  فلم نعرف زمنًا

  
  ؟؟األمورشي عن ھذه  أنتوھل تعرف : قال 



  . عرفأبالتأكید : قلت لھ 
  

  ) !! وكنا نبیت لیلنا ونھارنا في الشوارع( كلمني فالوقت طویل : قال 
ة قد تركوا ئبالم 30 إلى 40یوجد مجموعھ كبیرة نسبتھا : قلت لھ 
تخلصوا من ھذه الطقوس والتفوا ، ھنا في الجنوب العراقي التشیع 

  .. األصیلةالعربیة  اإلسالمیةحول ھویتھم 
  

الفرس الذین یریدون السلطة فقط لالستیالء  الشیعةفھم في حرب مع 
على المرجعیات لكي یدخلوا عاصمتھم الفارسیة التي كانت قبل 

  .. األیام من فتعود فارس التي لم تحب العرب یومًا اإلسالم
  
  

  .؟ أنتمن صدقك : قال 
عرف الكثیر منھم أنعم والذي خلقني وخلقك فالمتسننین كثیرین و: قلت 

  .. ولكنھم یخفون ذلك
  

  .. تعال معي: قلت لھ 
 . حد الدیوانیات التي تستقبل الزوار فوجدنا الشباب جالسینأ إلىذھبنا 

راء لكي ھؤالء ینتظرون فقط نھایة عاشو أنھل تعرف : فقلت لھ 
  ؟ ینتھي دورھم

  
  ؟ وما الجدید فكلنا كذلك: فقال 

 أننأتي ھنا لكي نحزن ونحن نرید  أننا ،  أخيالجدید یا : فقلت لھ 
  .. ألعمالناینتھي ھذا الیوم لكي نخرج من الحزن ونعود 

  
  ؟ قلأوال  أكثرلعبة ال  أنھاھل توافقني 

  !.!؟مناسبة مقتل عمر  ءھل السنة یفعلون ذلك لما تجي
  

  . ال: قال 
  ؟ وھل نحن نحب الحسین: قلت 



  . نعم: قال 
  ؟ في مخالفتھ أم تباعھاوھل حب الحسین في : قلت 

  
  . طبعًا بإتباعھ: قال 
كان كاللیث وسط  أموھل الحسین كان یولول في المعركة : قلت 

  ؟ األعداء
  . كاألسدبل كان : قال 

  
لكي یجاھد  الكوفة إلىالحسین ذھب من المدینة  أنوھل تعرف : قلت 

  ؟ ویقاتل یزید وینبذ الظلم في سبیل اهللا اإلمارةویأخذ 
  

  . أخينعم یا : قال 
  ؟فلماذا ال نتبع الحسین في جھاده ونبذه للظلم : قلت 

  نحن عطلنا الجھاد والحسین بنى لنا مسیرة الجھاد
والحسین كان یعیش ، بكر وعمر ومعاویة  أبونفسنا بسب أشغلنا أنحن 

  .. أبنائھمینة مع في المد
  

والحسین شغل  -  علیھم السالم -نحن انشغلنا بلعن ظالمي آل البیت 
  .. نفسھ بالجھاد ضد الظالمین

  
  !؟ أخيالحسین یا  تباعا أین

ومضت الدنیا فقتل واحد ، فحملوا الرایة بعده  أبنائھقتل الحسین فجاء 
كان مقتل  ولم تتوقف فلو واستمرت الدنیا، تلو اآلخر ومات ھذا وذاك 

ینھي بھ العالم ویأتي بیوم  أنعلى اهللا  أولىكبر مصیبة لكان أالحسین 
  .. القیامة

  
ولكن الحیاة مستمرة والحسین جعلنا نتعلم منھ ونسیر على خطاه في 

النسائیة التي ضحك علینا العالم وھو یرى  الولولةالتضحیة ولیس 
   .. أجسامناالدماء تسیل من 
  بسبب الطقوس الحسینیة ؟تشیع  صًافھل عرفت شخ



  ؟ إذنوقال لي ماذا نفعل  أخوانھذا واهللا یا  أخياقتنع 
اهللا فیھا  تأخذ العلم والتاریخ من كتب السنة فو أناصبر وتعلم : قلت لھ 

  ..خیر وخیر وخیر
  

اآلن وقبل القراءة  وأنابحث أقرأ وأ أنشاء اهللا  إن أعدك: فقال لي 
 ئةبالم 30 إلى 40عنھم  أنتلذین قلت من ا ألني، والبحث مقتنع تماما 

!...!  
  
  

 أنبالد العرب الكربالئیة التي توشك  إلىلنا معكم تفصیل عن رحلتنا 
والعتب كل العتب على العشائر العربیة التي باعت  ،  جدًا تتعجم قریبًا

ھرمزان  إلى األمرالھویة والعمارة والملك واندثرت حتى سلمت 
  . ورستم 

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 -- -----------------------------------------------------------  
  
  
  



  الحلقة السابعة والثالثون
  

عقالنیة  العقیدةفي  متحضرة ةمع مجموع كثیرةتكلمت بحوارات     
  للحق فقط إالفي الطرح تأخذ وتعطي وال تتعصب 

  
 أمھل قصة اغتصاب الوالیة تنطوي على العقل بكل شفافیة : قلت لھم 

  .ھا غیوم وغبار بحاجة لنفض ؟ل
  

( فنحن نكون سنة  وإالبل ھي كما نعلم حقیقة تاریخیة نؤمن بھا : قالوا 
  )  فضحكوا قلیًال

  
بكر وفي نفس الوقت نراه  أبویأخذ الوالیة  أنكیف یقبل العقل : قلت 

  !.؟ضد مانعي الزكاة  مجاھدًا
  

  .ھل من یرید الدنیا یجاھد في سبیل اهللا ؟
  

  .ارتد الناس ولم یكن یتوقعھ  أنبعد  األمرحدث : قالوا 
  

نھ ھو نفسھ مرتد فكیف یقاتل المرتد مرتدین مثلھ أ كنا نقول إن: قلت 
  .!؟

بكر  أبوولكن ظلم  -علیھ السالم  - لعلي  اإلمامة إنواهللا : حدھم أقال 
  . ي سلبھا منھذھو ال

  
ة لجلس على بالوالی حبًا األمرفلو كان ، على رویدك یا حبیبي : قلت 

ھ ال تقاتلھم ل قاتل وامتثل لنصیحة عمر لما قال بكر وما أبوكرسیھا 
  .. الجھاد إال أبىولكنھ 

  
  !!.؟ إخوانيفھل ھذا الرجل یحب الكرسي لو شغلنا العقل یا 

  
  



یبایعھ كل  أنتلزم  الخلیفةھل بیعة : بعد صمت دام ثواني : فقلت لھم 
  ؟ یكتفي بالغالبیة أمالمسلمین 

  
  .. بل تكفي الغالبیة: وا قال

  .علیھ السالم ؟ -بكر على بیعة علي  أبو أصرفلماذا : قلت 
  . البیعةفي  األولویةیكون لھم  أنممثل بني ھاشم والبد  ألنھ: قالوا

  
  .؟ل بني ھاشم نھ ممثأوھل عرفوا : قلت 
  .یعرفون  أكید: قالوا 

  
  ؟ ھم یعرفون قدره ومكانتھ إذن: قلت 
  .علیھ السالم  - یجحد مكانتھ  نعم ومن: قالوا 

  
وھل من یعرف مكانتھ یذھب لزوجتھ ویضربھا ویكسر : قلت 

  !.؟ورائھ بنو ھاشم جمیعا  أنضلوعھا وھو یعرف 
  

  .. المسألة فیھا عبث تاریخي إخوانال ال یا 
  

  .التي خلت من المھاجرین ؟ السقیفةوماذا تقول في قصة بیعة : قالوا 
  

بكر وعمر لم یذھبوا لكي یأخذوا الكرسي  أبو أن إالعلم عنھا أال : قلت 
 أبوتكلموا في الخالفة فذھب  األنصار إنن القصة التاریخیة تقول أل، 

  .. بكر لیطمس الفتنة
  

  ةعبید أبو أوفلم یؤھل نفسھ بل قال بایعوا عمر 
  ؟ فھل ھذا یرید الكرسي

  
  .؟)مدبرین لھا من قبل ( یمكن طابخینھا: قال واحد منھم ساذج 

  
  .؟ األنصارالطبخة  أكلوھل :  لتق



  .یمكن : قال 
  

، كالمك معقول ولیس فشل  أنھو نجاح وذكاء لو سلمنا  إذن: قلت 
  .علیھ السالم ؟ - المؤمنین  أمیریا حبیبي ما طبخوھا على  إذنفلماذا 

  
  .علم بالدواھي منھم فھو داھیة من دواھي العرب أھو : قال 

  
, الطبخ الفارسي  أمامء یقتدون بدھائھ لیت عربنا في كربال یا: قلت 

 -كالمك صحیح وما قدروا یطبخونھا على علي  أنعموما لو سلمنا 
الزھراء  أنیكسرون الباب ویصادف  أنھمفھل یعقل  -علیھ السالم 

ویذھب للخلف  ،  خلف الباب وینكسر الباب علیھا بحركة درامیكیة
  !؟ جنینھا ویحشرھا على الجدار ویدخل المسمار فیھا فیسقط

  
فینشغل بھا ویتركھم فیحول بینھ  ًامسرع -علیھ السالم  -فیأتي علي 

عند ھذا وینسى حقھ وال یطالب  األمرفینتھي  ، وبینھم الزبیر بن العوام
  !! بالقصاص منھم

  بس 
  .!!فقط بھذه البساطة تكون القصة ؟

  
  ..شخص من  أكثریسوون  ء الؤبابا ھ ولیش مستغرب یا: قالوا 
 ، بكر ویبایع عمر وعثمان وال یطالب بفدك أبوویجاھد مع : قلت 

ویترك المدینة ، قبلھ  ذینبایعوا ال ذینبایعوه ھم ال ذینال أنویقول 
 المدینةوال یخاف من انقالب علیھ في   الكوفةویؤسس العاصمة في 

  .. نھ مظلومأوكان قبلھا عایش سنین في المدینة وكل ھذا ونقول 
صحیح لكان اھوه اللي ظلم عمره  الكالمذا و كان ھواهللا ل ،  أخيیا 
!!..  

ولنا تتمھ حول حدیث العقل ، بالمنطق تكلمنا وبالمنطق استكملنا قناعتنا 
  ... !! الملفقةحول شوائب التاریخ 

  
 -------------------------------------------------------------  



  الحلقة الثامنة والثالثون
  

حد الطرقات أفي مجلس صغیر نجتمع بھ في  شیعةالقلت لبعض     
 للكوفةخرج  - علیھ السالم  - یكون الحسین  أنالعقل یقبل  أنھل تعتقد 

  .فقط ؟ والبیعةجل الرئاسة والوالیة أمن 
  

  ؟ وھل طلبھا قبل ذلك
 األموينھ خرج لكي یقاتل الظلم والجور أونقول  أقوالناولماذا نناقض 

بالظلم في زمن عمر وعثمان وعلي  وفي المقابل نراه راضیًا ،
  !؟ ومعاویة

  
  !.؟علیھ السالم  -وقف وقف كیف تقول ظلم علي : قال بعضھم 

 إلىبكر  أبومنذ تولي  واجتماعیًا لم تتغیر عقائدیًا األمورن أل: قلت 
  .. شيءاالجتماعیة ھي ھي لم یتبدل  األحداثمعاویة فكل 

  
منھا  -علیھ السالم  - غیر علي خالفتھم ظالمة فلماذا لم ی أنفلو ظننا 

  .؟عندما استلمھا  شيء
  

  الصالة والزكاة وجاھد  وأقامبكر حكم  أبو
  عمر كذلك

  عثمان كذلك
  علي كذلك

  معاویة كذلك 
  .فما الفرق بین الحقبات السابقة ؟

  
  ةتي ندندن حولھا یا جماعما ھي مظلومیة آل البیت ال

  ! الخالفةاغتصبوا 
  ! اغتصبوا فدك

  ! ع الزھراءكسروا ضل
  



  !! فقط
  یقولھ لي ؟ أحدكمھل یوجد مزید من 

  
  ؟ باهللا علیك ةصغیر أموروھل ھذه : قالوا 
  .. ن كلھاازمبل ھي تتشابھ في األ: قلت 

  
  ؟ كیف: قالوا 

  
 أمیربكر وعمر وعثمان اغتصبوا الخالفة من  أبو أنلو قلنا : قلت 

  .فمن من اغتصبھا ھو ؟ - علیھ السالم  - المؤمنین 
  

  ة ؟الوالیة یا جماع أعطاهمن 
   ھل مالئكة من السماء

  !؟ قوم من الفرس والروم أم
  
وھذه ، بكر وعمر وعثمان  أبو أعطوھاخذ الخالفة من الناس الذین أ

علیھ  -الصحابة لم یكرھوا علي  أنقل تقدیر ھي بمثابة دلیل على أعلى 
  .. ولكنھم فضلوا علیھ ھؤالء فقط -السالم 

  
  

  ؟األمرھین لھذا منتب نتمأھل 
  .. زد واشرح: قالوا 

  
كانوا  أنبكر وعمر ظالمین فلم یكونوا كذلك لوال  أبولو كان : قلت 

  ة قوة ونفوذ وجماع أصحاب
  

ال حول لك وال  وأنتحد من الناس أتغتصب حق  أنفلیس من السھل 
  . قوة

  ؟الذین ناصروا ظلمھم عندما مات عثمان  تباعھمأ فأین
  



ومات  ، تصوت لالنتخابات لحزب الحكیم مثًال أناآلن  أردتلو 
  ؟ ومن یخلفھ أتباعھسوف تعطي  فأنتالحكیم 

  
  . نعم: قالوا 

  
بیعتھم ھؤالء  أعطوابكر وعمر وعثمان فمن  أبوفعندما مات : قلت 

  الذین ناصروھم
  . علیھ السالم -لعلي  أعطوھا

  
  ...وخلیفتھم بالحزب  أتباعھمھو من  إذن

  
  

  . ةآخر یا جماع أمر
ي انتھینا ذھي اغتصاب الخالفة ال وأھمھا أجزاءالمظلومیة تتكون من 

  . منھ وشرحناه بان العقل ال یقبلھ
  

بكر اغتصبوھا من آل  وأبوعمر  أناآلخر ھو فدك التي نقول  األمر
  .. البیت

 علیھ السالم - من اهللا لماذا عطلھ علي  وحكمًا لو كانت آلل البیت شرعًا
  !؟ اف عند حدود اهللافي زمنھ وھو الوق  - 
  

  !ة والتقلبات السیاسیة لم تعطیھ فرص األمورن نقول أل
من فمھ لوالة  أمر ألنھ ة ؛فرص إلىال یحتاج  األمرن أونبطل القول ب

  .. ألبنائھن یعطوھا ویسلموھا أاألمصار ب
  

  بكر وأبوالثالث ھو ضرب الزھراء من قبل عمر  األمر
  .!!.نھایة القصة  إلى...... لباب ویدخلوا بیتھ ویكسروا ا أنھل یعقل 

  
سمى  - علیھ السالم  -علي  أنالعقل ال یقبل التصدیق والدلیل  إنواهللا 
  .. علیھا السالم -كسروا ضلع زوجتھ  أنھمعلى من نقول  أبنائھ



  ..األعذارشابھ ھذه  ما أوخشي  ألنھ؛تقیة منھ  إنھایقول علمائنا 
  

  ؟ وأمیةبني عدي وتیم یخشى  اإلمامھذه الدرجة كان  إلىھل 
  ؟ ولم یخشاه وھو بجند الشام العتید إذنلماذا قاتل معاویة 

  
ولكني  ، األمورعقل یتفكر في ھذه  ةبحاجة لوقف األمر ةال ال یا جماع

ھي خالفات  والشیعةالخالفات بین السنة  أنفق مع من یقول على أت
  .. سیاسیة ولیست مذھبیة

  
  .. بأیدیھمربي العربي یقتل الع أنیریدون  اإلیرانیین

 أننتعلم  أنھم یروجون للمظلومیات ولكن نحن الجیل المثقف یجب 
  . الحیاة االجتماعیة بین الصحابة وأھل البیت كانت ممیزة جدًا

  
 األمویینزمن  إلى -  صلى اهللا علیھ وآلھ - والدلیل منذ ھجرة النبي 

تعج ببني  أھل البیت یقطنون مكة والمدینة التي أنوالعباسیین نجد 
  .. وأتباعھمعدي وتیم وأمیة 

  
  المشاكل المذھبیة فأین،  وأبنائھعاش بینھم  - علیھ السالم  -علي 

  !؟ ھل المظلوم یبقى بجوار الظالم
  

، علیھ  أبنائھیزوجھ ابنتھ ویسمي  أندرجة  إلىوحتى لو بقى ھل یتقیھ 
  ..؟البالغةعلى الدفاع عنھ ویمدح فیھ في كتاب نھج  أبنائھویحرض 

 أنولكن بالعقل نقول وبالعقل نسلم  األحداثلنا وقفة تاریخیة حول 
  .. عشري مبني على مظلومیات واھیة فقط األثنىالمذھب 

  
  ! خرج الدم من رأس الحسین بجھاده وقتالھ ولیس بیده

  
  !ه ره بیدبیده ولم یضرب صد أعدائھضرب الحسین 

  



یمسك الطین  ولم ،  أعدائھتمرغ جسده بالطین بعد شراستھ على 
  .. ویمسحھ على رأسھ

  
الحسین مجاھد بطل ال یرید التشابیھ  أنفلنكن عقالنیین ونقول 

یجاھدون مثلما جاھد  ولكنھ یرید رجاًال، والتمثیلیات واللطم والتمرغ 
الظلم ھو دخول الفرس لكربالء العربیة واستیالئھم على  وأول ، الظلم

 أصبحفدین فھل الدین رض الراأفي  الموجودةالمرجعیات العشر 
  ...!؟فارسي 

  
  . شاء ربي تعالى  إنلنا وقفھ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 -------------------------------------------------------------  
  
  



  الحلقة التاسعة والثالثون
  

 رتقت عقولھمأالذین  األحرارالجنوب  أھلحول حال  األخبار تتمة    
فسألوا عن الدلیل وحللوا  ة ،ن ورویوفكرت قلوبھم بكل عقل ودی

 للعقل قبل الدین المخالفة األخبارالقیاس العقلي علیھ ورفضوا كثیر من 
..  

لكي یحارب الظلم  -علیھ السالم  -ھل خرج الحسین  : قلت لنفر منھم
  ؟ فقط الكوفةالمسلمین في  إمارةلكي یتربع على  أم
  

  الجور والعدوانضد الظلم و مقاتًال بل خرج مجاھدًا : قالوا
  

  .شھر محرم شھر یحرم فیھ القتال ؟ أنوھل تعلمون  : قلت
علیھ السالم  -  نعم محرم فیھ القتال لمن بدأ ولكنھ: فقالوا  األلسنالتوت 

  .. دافع ولم یبدأ - 
  

  .. ولكنھ خرج مسالمًا ھو لم یخرج مقاتًال إذن: فقلت 
  

یعلم  ألنھ، ن تقبل ذلك لكان ھو البادئ وال یمك نھ خرج مقاتًالإلو قلنا 
  .. الحرم التي یحرم فیھا البدأ بالقتال األشھرشھر محرم من  أن
  

یجلس على كرسي  أن إالال یرید  فھو بال شك من یقین خرج مسالمًا
  .. لیبایعھ الناس الكوفةفي  الخالفة

  
  موافق للعقل نعم ألنھوما نحن بمعترضین على كالمك :  قالوا 
ساذجا عندھم ولكني متعمد  أكونفي الطرح لكي  التنویع وأردت : قلت

في عقول  الحقیقة وإدخاللعلمي بكیفیة الحوار  السذاجةلھذه 
  .. المتعصبین نوعیًا

  
عن سؤال  أجابالسید آیة اهللا محمد الروحاني  أنیا جماعھ ھل تدرون 

حول التطبیر والضرب بالسالسل على األكتاف بقولھ كل ذلك من 



العبادات وبمثل ھذه األمور بقى اإلسالم وإال لما  لوأفضالشعائر  أعظم
  .كان لإلسالم في زماننا ھذا رسم وال اسم

  
عن رأیھ باللطم الشدید على الصدور والرؤوس والذي  أیضًاوسئل 

  .. یسبب اإلدماء
  

أنھ في غایة الحسن والرشاد بل ال یبعد كونھا من الواجبات : فقال 
  ..!!الكفائیة 

  
  

ة ھي داخل ي نفعلھا ماتال واألموركل التشابیھ  نأق ھل تصد: قالوا 
  عقلنا  ؟

  لطم  لي متا یعني لطم لطم
  

  واهللا یا جماعھ لي متى أي: قلت 
الدخول لبوابة المدائن یكون عن طریق  أنبس فیھ نظریة فارسیة تقول 

  .. المدائن یكون عن طریق االستعباد ألھلالمدائن والوصول  أھل
  
  

  .. اإلیرانیینؤالء عرب في الجنوب حسبي اهللا علیھم ھواهللا استعبدوا ال
  
  

لماذا الحسین ھو المخصص لكل عبادة وھو المفضل على كل شخص 
  ، شرف من مكة والمدینةأوجده وتربة قبره  أبیھمن قبر  أكرموقبره ، 

  ؟؟ من الحج لمكة أفضلوالحج للحسین 
  

  .؟.ھل تعرفون السر 
  

  !! أخيمأساویة یا و فاجعةن موتتھ كانت أل: قالوا 
  



لكن ، موتتھ مأساویة والحسن كذلك  - علیھ السالم  -ن علي إ:  ھملقلت 
  .. لیس المبالغة في الحسین فقط

  
فارسي بحت فھو یریدون استعباد عرب العراق  األمر إن : قلت لھم

  .. عن طریق نسیبھم وعدیلھم
  

  ؟ قصدكما :  قالوا
  

، فارسیة وھي ابنة یزدجر  تزوج -علیھ السالم  - الحسین  إن : قلت
 ؛ أخوهمن  أفضلفالحسین ، وما نعلم ونصدق غیرھا  الحقیقةوھذه 

  !! نسیب الفرس ألنھ
  

 ألنھاي اختارھا لھ فھل یشكرونھ ذعمر ھو ال أنطیب لو علموا الفرس 
  !؟والدة زین العابدین 

  
  

الكلمة شوي وبعدین قلت لھم راح نتكلم عن ذه ضحكوا وضحكنا على ھ
  !؟. ةماإلما

  
  .تقصد اخوي؟ماذا :وقالوا  ، طویلة برھةصمتت الوجوه 

  
  

  .....  ةاإلمامكم حول ھذا الكالم المثیر حول موضوع مع أكمل
  
   

  .؟.صلى اهللا علیھ وآلھ  -قلت لھم من أھل بیت النبي 
  

  !! )قاطعتھم ( و  -علیھ السالم - ھم علي : قالوا 
  

  .؟آل البیت  من -علیھ السالم  -ومتى كان علي : قلت 



   ؟ ھل بعد زواجھ من فاطمة أم قبل أم بعد حدیث الكساء أم قبل
  

  : كأنھم ما عرفوا الرد فأكملت وقلت
  

تزوج الصدیقة الكبرى  ألنھمن أھل البیت  -علیھ السالم  - لو كان علي 
تزوج ابنتین من بنات النبي  ألنھفعثمان من أھل البیت  - علیھا السالم  - 
  .. وآلھ صلوات ربي علیھ - 
  

بن  أسامةفي بیت النبوة لكان زید وابنھ  بىنھ ترأبسبب  األمرولو كان 
  .. صلى اهللا علیھ وآلھ  -  تربوا في بیتھ ألنھمزید من أھل البیت 

  
بكر ذكره اهللا  بوأر بالقرآن عندما تصدق وھو راكع فذك ألنھولو كان 

  .. )آیة الغار( بالقرآن ثاني اثنین 
  

 أنتقال لھ  -صلى اهللا علیھ وآلھ   -  النبي أنجل أمن  األمرولو كان 
نھ صاحبھ إبكر قال عنھ اهللا تعالى  فأبومني بمنزلة ھارون من موسى 

  .في نص القرآن فقال ربنا سبحانھ في آیة الغار وسماه صاحبھ 
  

 ھم األئمة ومن أھل البیت وأوالدھمعثمان  أوبكر  أبوفلماذا ال یكون 
  !؟
  
حصرھم في حدیث الكساء  - صلى اهللا علیھ وآلھ  -النبي  أنن قلتم إو

وھم لیسوا في  -علیھ السالم  - الحسین  أبناء بإمامةجئنا  أینفمن 
  ؟ الكساء

  
في الحسین  ةاإلمامفالفرس ونعود للفرس والكالم عن الفرس حصروا 

فارسیة لكي یكون العرب متعاطفین  أبناء ألنھموأبنائھ  -علیھ السالم  - 
الفارسیة  لإلمبراطوریة والعودةبیر وھو السیطرة مع مخططھم الك

یعطیھم  أنن المذھب السني ال یمكن أل، بلباس المذھب الشیعي  المقننة
  .. مجال یتالعبون في الدین والعواطف



  
  

علیھ  -آخر وھو الحسینیات سمیت على الحسین والحسن  أمرویوجد 
لكي نقیم  -الم علیھ الس - یوجد علویات على علّي فلماذا ال -السالم 

  .علیھ السالم ؟ - فیھا الشعائر العلویة فھو مات مقتوًال
  

!!!!!!!!  
نقاط تعجب كبیرة نتركھا بین یدي القارئ الكریم وحتى نلتقي في 

محادثات أخرى نحاور فیھا العقل نستودعكم رب العزة والجالل الذي 
  . بعبادتھ ولم یأمرنا بعبادة خلقھ  أمرنا

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ---- ---------------------------------------------------------  
  

  اهللا تعالى شاء إن الجزء الثاني قریبًا اانتظرو
  .علیھم السالم  –محمد  آلنصار أمنتدیات 

  
  
  


