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ىل كــل مــن مــشى عــىل شــواطئ القطيــف إ ..إىل كــل مــن عــاش يف تلــك املدينــة العريقــة

إىل كـل  ..حبـايب الـذين عـشت بيـنهم والزلـتإىل بنـي قـومي وأ ..استهوته قالعها القديمـةو
 .هدي هذه احلروفأ ..األطهار آل بيت رسول اهللا حمبيإىل كل  ..اخلري لنفسه حيب ٍشيعي
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 ةصــابإيف عـام ألـف وثالثامئــة وأربعـة وعـرشين أســفر نقـاش علمـي عــن مقتـل مخـسة و

يـنام أكـدت مـصادر ب !!نقـاش هـو األرقـى مـن نوعـه عـىل مـستوى العـاملال وكان هذا ،آخرين
  .نقاشات قبلهإىل أي  هذا النقاش وال ع إىل مل يستمًموثقة أن أحدا

 ،جــاد مــن هــذا النــوع يف املــستقبلكــام أكــدت األطــراف املتــصارعة رفــضها ألي نقــاش 
وأكـدت عـىل عـدم  ،ةحذرت كل من تسول له نفسه تكـرار مثـل هـذه األعـامل الغـري مـسئولو

  وطالبـت أنـصارها حـول،التمـسك بكـل مـا هـو متـوارثًأكدت أيضا عىل  و،جدوى احلوار
 .حرقوه وانرصوا آهلتكم :العامل برفع شعار

ــدا ــواع ًوهكــذا بقيــت اجلــراح بعي ــا خمتلــف أن ــشمس إىل أن تعفنــت ولعبــت فيه  عــن ال
 .احلرشات واجلراثيم

 أم أن عقليـة االنفجـار هـي ،هل احلوار من سـبب االنفجـار :امللحسؤال بقي هذا ال لكن
 !؟من رفضت احلوار

 ًلـامُ بيـنام يبقـى النقـاش ح؛نفجـار عـىل أرض الواقـعومن املسئول عن استيطان عقلية اال
 ؟يراود كل حمتاط غيور

ش قنــاألن ن اســتعداد عنــدنا كــل االســتعداد ملناقــشة الكــون ولــيس يكــون عنــدناوملــاذا 
 ؟أنفسنا

  اتيهصادق السي
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 خيـالف ثم اهتم كل مـن جـاء بـام ،اهتم األنبياء واملصلحون عرب التاريخ بالكذب واجلنون

 .نيخيالف األولال ليشء إال أنه أتى بام  ..آراء املجتمع بالعاملة واخليانة

 .]٢٣:الزخرف[ &- . / 0 1 2 3 4 5 6* 
ــرب القــرون ــد أفكــاره ..هــذا أســلوب الباطــل ع ــسحق أي صــوت ال يؤي ــصفق و ،ي ال ي

 .هخلطب
تـرص حـني ان ..ًاانترص أخـرياحلق لكن و ..والنمرود ، نواسووذ ،فرعونمن قبل ارسه م

مل يطلـب األنبيـاء مـن النـاس أن  ،س وبحثوا عن احلق بأنفسهمحترر الناس من عبوديتهم للنا
بــل طلبــوا مــن النــاس إعــامل عقــوهلم  .يتبعــوهم بــال تفكــريال أن بــدون دليــل ويــصدقوهم 

 .للوصول للحقيقة

 *v u t  s y x w �  ~ } |  {z £  ¢¡  ¥  ¤
© ¨  §  .]٢٠:العنكبوت[ &¦ 

 *X W V  U T S R\ [ ZY   c ba `  _  ^ ]
d m l k  j i  h g fe& ]٣:الرعد[. 

فـالن فـإذا قـال  !!األشـخاصيف  يتجسدأصبح احلق يف هذه األيام  لكن لألسف الشديد
 !!جود دليل عليهوصحة قوله أو  ن فهو احلق بغض النظر عًالوق

ال ( :× لكن كـي يكـون لنـا نظـرة صـحيحة لألمـور البـد أن نتـذكر قـول اإلمـام عـيل
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 .)١()اعرف احلق تعرف أهله ،بالرجالف احلق عري
ــول  ــصادقوق ــام ال ــؤمن( :× اإلم ــة ضــالة امل ــد أحــدكم ضــالته احلكم ــثام وج  فحي

 .)٢()فليأخذها
ً رجال كان ـيذكر اهللا ( : الذين اسلمواحد علامء النصارىأماركـو كـوربس قال 

ًإال أنه يويل مدبرا، يسمع آيات اهللا تتىل عليه َّأن  أي .يف حقيقة ما سمع دون أن يتفكر ََّّ
ًمذنب إذا سمع شيئا ومل يبحث لريى إن كان صحيحا أم  - ٍبطريقة أو بأخرى- اإلنسان  ً ٌ

 ).ًخاطئا
ــا ــإذا وجــدنا كالم ــاب اهللا ًف ــق كت ــيQ حيــرتم العقــل ويواف ــه  ص  وهــدي النب أخــذنا ب

 . من كان قائلهًا به عرض احلائط كائنإذا كان غري ذلك رضبناو ،واتبعناه

                                                                                                                                                       

 .)٤٠/١٢٦(بحار األنوار للمجليس ) ١(
 .)٨/١٦٧(الكايف للكليني ) ٢(
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 .طال النقاش بيني وبني ذلك النابليس املحاور الرشس حول حمبة آل البيت

ن هنـاك كـام أ ،×  كتب األحاديث لديكم ال تذكر أحاديث عـن اإلمـام عـيل:فقلت له
 .سنة يكرهون آل البيت ويسبوهنمطائفة من ال

 يـسب ًا واحـدًا سـنيًاوأنـا أحتـداك أن تـذكر عاملـ .. إن من يكره آل البيـت كـافر:ًفرد قائال
 .‡ البيت آل

حـد إىل أ وكـيل ثقـة بالنـرصذهبت  ، قبلت التحدي بعناد قطيفي منقطع النظري!؟يتحداين
ووجدت ضالتي جـاهزة ومـسطرة قـد  ، بعض الكتب لعلامئنا األجالءأخذت منهاألصدقاء و

 .يف متناول اليداملنال ومجعها العلامء وجعلوها سهلة 
 ،كانـت الكتـب عبـارة عـن ثـروة ..هـل الـسنة ملنزلـة األئمـة األمثلة من تـنقص أعرشات

 . ورقم املجلد والصفحة، كالمهأورد ويف أي كتاب ،فكل كتاب يذكر قول الناصبي
كتبت بعض ما ورد يف الكتب يف ورقة وكيل محـاس يف أن أسـدد الـرضبة القاضـية لـذلك 

 !املحاور الرشس
ــرة أخــرىا ــه م ــت ب ــهو لتقي ــسنة يف  األمث وجــدت عــرشات:قلــت ل ــامء ال ــدح عل ــة لق ل
 . ما وجدت إذن اقرأ:فقال .يف هذه الورقةوقد كتبت بعضها  ،‡ األئمة

 :ًكان مما نقلته حرفياا نقلته من كتب شيوخنا األفاضل وفقرأت م
ــه منهــاج الــسنة ــة الناصــبي يف كتاب ــا( ):٢/٢٠٢(قــال ابــن تيمي ــل  × ًإن علي ــام قات إن

ًن قتــل النفــوس عــىل طاعتــه كــان مريــدا للعلــو يف فمــ ،النــاس عــىل طاعتــه ال عــىل طاعــة اهللا
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ــول ،األرض والفــساد « ¼ ½ ¾  º ¹*  :وهــذا حــال فرعــون واهللا تعــاىل يق

È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À ¿& ]١()]٨٣:القصص(. 
  .اسمع واقرأ الكذب ! نحن نحب أهل البيت:ويقولون

 أريـد أن :فأخـذ النابلـيس كتـاب منهـاج الـسنة مـن مكتبتـه وقـال ..ثم قرأت بقية األمثلة
ــرصفتنفــست الــصعداء و .أتأكــد ممــا تقــول  حــني أرى ظــالل ،انتظــرت أن تغمــرين نــشوة الن

 . وجه هذا املحاور الرشستعلواهلزيمة 
 !الكالم الذي قرأته غري صحيحف ، اقرأ الكالم من مصدره:ال يل قهةبعد بر

 صعقت حيـنام وجـدت أن الكـالمفـ ،الكالم مـن املـصدر  ورشعت أقرأ،دهشت من رده
 : وقد كان النص يف كتاب منهاج السنة كام ييل،الذي نقلته مبتور وملفق

مترق مارقة عىل حني فرقة من : ( أنه قالصوأيضا فقد ثبت يف الصحيح عن النبي «
إن ابني هذا سيد وسيصلح اهللا به بني فئتني ( : وقال،)املسلمني تقتلهم أوىل الطائفتني باحلق

 وهذه األحاديث ، مل يقل الكافرة)تقتلك الفئة الباغية( :امر وقال لع،)عظيمتني من املسلمني
 ، وهي مروية بأسانيد متنوعة مل يأخذ بعضهم عن بعض،صحيحة عند أهل العلم باحلديث
 ، أن الطائفتني املفرتقتني مسلمتانص وقد أخرب النبي ،وهذا مما يوجب العلم بمضموهنا

 ،رق مارقة وأنه تقتلها أدنى الطائفتني إيل احلق وقد أخرب أنه مت،ومدح من أصلح اهللا به بينهام
 عيل قد استحل دماء املسلمني وقاتلهم بغري أمر اهللا :لو قالت لكم النواصب :ثم يقال هلؤالء

وال ( : وقال)سباب املسلم فسوق وقتاله كفر( :ص ورسوله عىل رياسته وقد قال النبي

                                                                                                                                                       

اإلمامـة ، أزمـة اخلالفـة و)٣٦:ص(ابـن تيميـة يف صـورته احلقيقيـة للـدكتور صـائب عبـد احلميـد :  انظر)١(
 ).٢٦٤:ص(ألسعد قاسم 
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 مل تكن . لذلكًعيل كافرا فيكون ،) يرضب بعضكم رقاب بعضًترجعوا بعدي كفارا
 : فيقولونً وأيضا، ألن األحاديث التي احتجوا هبا صحيحة؛حجتكم أقوى من حجتهم

 للعلو يف األرض والفساد وهذا ً فمن قتل النفوس عىل طاعته كان مريدا؛قتل النفوس فساد
º*  : واهللا تعاىل يقول،حال فرعون  ¹  Ã  Â  Á À  ¿ ¾  ½  ¼ »

È Ç  Æ ÅÄ&  ]أراد العلو يف األرض والفساد مل يكن من أهل  فمن]٨٣:القصص 
 .)١()السعادة يف اآلخرة
لـم يكـن ن ابن تيميـة يـذكر كـالم النواصـب ف أي أ)قالت لكم النواصب( :الحظ عبارة

 . إىل ابن تيمية نسبهاملنصفلكن العامل الشيعي  ؛كالمه
وملفـق عـىل  مبتـور نـهكتـب علامئنـا املـوقرين وجـدت أوحني راجعنا مجيع ما نقلتـه مـن 

 .هذه الشاكلة
مجيــع الكتــب التــي أمــضيت أكثــر مــن أســبوع يف قراءهتــا  ..أصــبت بــصدمة وخيبــة أمــل

 !واستخالص األمثلة منها عبارة عن كذب وتلفيق
شعور يفقـدك الثقـة بكـل مـن  ..غمرين حزن شديد ..بقيت عدة أيام أعيش حالة اكتئاب

 . يستحق الثقةال ..كاذب ..شعور أن العامل من حولك مزيف ..حولك
غمرتنــي رغبــة يف أن ف  الــرف الــذي حيــوي الكتــب الدينيــةبخاصــةو نظــرت إىل مكتبتــي

 !؟ملاذا يكذب هؤالء ..احرتت يف أمري ،حرق املكتبة بام فيها من كذبأ
أن التفكـري منـي  ًظنـا  وكنت أجتنب التفكري فيهـا،تذكرت تساؤالت كثرية كانت تراودين

 .‡فيها شك يف مذهب آل البيت 
                                                                                                                                                       

 .)٤٩٩-٤/٤٩٨ (منهاج السنة النبوية) ١(
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 عـــىل مـــنهج ًدخـــيالً أن هنـــاك منهجـــا  وهـــي،الـــصورة جليـــةيل لكـــن اتـــضحت 
 ،هوهناك مـن حيـاول الـدفاع عنـه بـشتى أشـكال الكـذب كـي حيمـي مـصاحل ،‡ البيت آل

وال بـد مـن إيـضاح وعــزل  .املــسلمني بـني ة ويبـث الفتنـ،ويفـرض العزلـة عـىل عامـة الــشيعة
 .‡املنهج الدخيل عن الذهب الصايف مذهب آل البيت 

 ..املرجـع اخلالـيص ..ربقعـي أبـو الفـضل ال املرجـع..املفكر حيدر عيل قلمداراناألستاذ 
 .املفكر عيل رشيعتي ..العالمة مصطفى حسيني طباطبائي ..املرجع حسني املؤيد

أسامء مراجع وعلامء ومفكرين مل يسمع هبـم إال القليـل مـن الـشيعة ال لـيشء سـوى كلها 
 .ًحقا ‡ أئمة آل البيت  كان عليهعوا لإلصالح والعودة ملاأهنم د
 ‡ بمــنهج آل البيــت ً وعــدواناًألهنــم حــاولوا تبيــان مــا ألــصق ظلــام ؛هــامجهم الغــالةف
 .فوعي الناس بدينهم ال يستقيم واستغالل املنتفعني هلم ؛ الناسلعامة

 مـا كانـت نيتـي عنـدما :مـع نفـيس فتـساءلت -كـام هـو اسـمي-ًحاولت أن أكون صادقا 
 ؟بدأت احلوار

مل أكــن أحــاور  ! ســوى التعــصب وال مــن حمــرك،مــا مــن دافــع إال اهلــوى ..ًئامل أجــد شــي
  .جل الدفاع عن مشاخينا من أةمحيبل بحثت وقرأت  ،اقرأ من أجل احلقيقةوأبحث و
لــست و ، كتــاب سـوى مؤلفــهال أحــد مــسئول عـن حمتويــات أيفـ ،كـن عــىل صــوابمل أ
 .أي عالقة بام يقوله اآلخرونليس يل  ف،سوى رأيي ي رأي للدفاع عن أًمضطرا

ً الـضيق مل أفكـر يومـا !تعجبت من طول سنوات السبات التي قـضيتها يف كهـف مكتبتـي
ًخرج ألرى إذا ما كانت هنـاك شـمس خـارج هـذا الكهـف حقـا أم أن ظـالم الكهـف هـو ن أأ

 .احلقيقة املطلقة هلذا الكون
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 .. مـن كـانًاحة كالمـه كائنـًقررت أال أصدق أحدا بعد اليوم دون أن أتأكد بنفيس من ص
 .ً أيا كان..اًهيودي ..ًاسني ..ًاشيعي

ثـم أحـدد  ..قررت أن أحطـم جـدار الكهـف كـي اقـرأ كـل مـا يقـع بـني يـدي مـن كتـب
 .وما فيها من خطأ فيها من صواب ما

لـن أسـلم ف ،سـري خلـف كـل أحـدأل ال ،كرمني بالعقل كي أبحث عـن احلـق فأتبعـهأاهللا 
 .لن اتبع كالم أحد دون أن أتأكد من صدق ما يقولو ،عقيل ألحد دون تفكري

 مـن ًاكائنـ ً وأكون قناعايت اخلاصة بعيدا عن أراء أي أحـد،قررت أن اكتشف احلقيقة بنفيس
تقرأ كل هذا الكم مـن الكتـب يف شـتى  كيف :وسألت نفيس إىل مكتبتي مرة أخرى نظرت ،كان

 سـوى الكتـب أهـم أركـان احليـاة دينـك مل تقرأ يفبينام  ،املجاالت ال ليشء سوى حب االطالع
حـددهتا لـك و ،سوى الكتب التي تعزز األفكار التي اختارهـا لـك موقعـك اجلغـرايف ..الدعائية

 .همءباسوى أهنم وجدوا عليها آ ًي رأي أيضاوالتي ليس هلم فيها أ ،أفكار من حولك
النـور لدي أطنان من التـساؤالت التـي مل تفلـح كتـب األكاذيـب تلـك سـوى يف حجـب 

 .لبحث عن أجوبةاألوان لقد آن  و،عنها
 !ً التلفيق وإلقاء التهم جزافامما فيها منتذكرت حمتوى تلك الكتب الدعائية وعجبت 

 أن هــذه االدعــاءات مــا هــي إال لتــضييق الكهــف عــىل العامــة وزيــادةبــ فــزادت قنــاعتي
والـذي كنـت أظنـه - ن اخلـالف بـني العلـامء اإلصـالحيني والغـالةأو ،الكراهية بني املسلمني

 ومـا ألـصق بـه مـن ‡ ما هو إال رصاع بني مذهب آل البيـت -جمرد تباين يف وجهات النظر
 .أفكار دخيلة

ك أن ليس هنـاك أحاديـث لألمـام ؤما ادعاأ :أما عن بقية حواري مع النابليس فقد قال يل
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 بكثـري  وهـذا أكثـر،ً حـديثاثـنييف كتب احلديث فقد وجدت له مخـسامئة وسـتة وثال × عيل
 واقـرأ ،× فمن أيـن افرتيـت عـدم وجـود روايـات لـه ، بكر وعمر وعثامن أحاديث أيبمن

كـام  ،ال ريب أن مـواالة عـيل واجبـة عـىل كـل مـؤمن:( تيمية الذي اهتمته بأنه ناصبيكالم ابن
 .)١()جيب عىل كل مؤمن مواالة أمثاله من املؤمنني

وبـذم  ،مملوءة بـذكر فـضائله ومناقبـهوكتب أهل السنة من مجيع الطوائف ( :ًويقول أيضا
ومـا جـرى مـن  ،وكارهون لذلك ،َّوهم ينكرون عىل من سبه ،الذين يظلمونه من مجيع الفرق

ْالتـساب والـتالعن بــني العـسكرين مــن جـنس مــا جـرى مـن القتــال وأهـل الــسنة مـن أشــد  ،ّ
َالناس بغضا وكراهة ألن يتعرض له بقتال أو سب ُ ًه أجـل قـدرا بل هم كلهم متفقـون عـىل أنـ.ً ّ
  .)٢() املؤمنني من معاوية وأبيه وأخيهوأحق باإلمامة وأفضل عند اهللا وعند رسوله وعند

لكـن  ؛ يف املـال فـال ريـب فيـهاّوأمـا زهـد عـيل ( :×  عيلويقول عن زهد اإلمام
 .)٣()الشأن أنه كان أزهد من أيب بكر وعمر

سني أو أعـان عـىل قتلـه أو وأما من قتـل احلـ( :× ًوقال أيضا عن مقتل اإلمام احلسني
 ثـم ).ً وال عـدالًال يقبـل اهللا منـه رصفـا ،ريض بذلك فعليه لعنة اهللا واملالئكة والنـاس أمجعـني

ثـم قـال عمـن  ).حمبـتهم عنـدنا فـرض واجـب يـؤجر عليـه( :‡قال عـن حمبـة أهـل البيـت 
لنـاس  فعليـه لعنـة اهللا واملالئكـة وا-أي آل البيـت -مـن أبغـضهم ( :‡يبغض أهـل البيـت 

 .)٤(ً) وال عدالًأمجعني ال يقبل اهللا منه رصفا

                                                                                                                                                       

 ).٢٧ /٧( منهاج السنة النبوية) ١(
 ).٣٩٦ /٤( منهاج السنة النبوية) ٢(
 ).٤٨٩ /٧( منهاج السنة النبوية) ٣(
 . )٤٨٨ – ٤/٤٨٧(جمموع الفتاوى ) ٤(
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يقرظنـي بـام لـيس يف( :× قال اإلمـام عـيل َّإنـه هيلـك يف حمـب مفـرط ٌ َ ِّ َّ َِ َِ ْ ُ ٌّ َُ ُ َِ ِ ِ ُ ُ ِ ْ َّ ٌ ومـبغض ،ِ ِ ْ ُه َلـََمحَُ
ِشنآين عىل أن يبهتني َ َ ْ َ ْ َ َ ََ ِ َ()١(. 

 :فقــال × حــو ذلــك عــن اإلمــام عــيلونقــل الــرشيف الــريض يف هنــج البالغــة ن
ٍهيلك يف رجالن حمـب مفـرط وباهـت مفـرت( :× قال َِ ْ ٌ ُْ ُ َ َّ ٌَ ُِ َ ٌّ ُِ ِ ِ ُ ِ َهلـك :(× وهـذا مثـل قولـه ،)٢()ْ َ َ

ٍيف رجالن حمب غال ومبغض قال ٍَ ٌ ُِ ِْ ٌّ ُُ َ ََّ ِ ِ()٣(. 
إن  : العـزاء واألئمـة ففـاجئني بقولـهكنت مع أحد األصدقاء أيام عاشوراء نتحـدث عـن

 !فوجئـت بقولـه . بآهلـةهل عن األئمة قـد أخـرجهم مـن احلـدود البـرشية وجعلهـم أشـبما يقا
 . عن آبائه بدون تفكريه ال يتبع ما ورثٍوفرحت أن يكون هناك شباب واع

ــم  ــائالث ــاب  مــنً:أردف ق ــثكىل كت ــا يــضحك ال التحفــة الرضــوية يف « الكتــب التــي هبــا م
ففيـه كيـف تطـرد الفئـران  ، كتـاب شـعوذةالذي يكاد يكـون ،ملحمد الرضوي »ةيجمربات اإلمام

 .)٤(امرأة بواسطة اسمها واسم أمهاوكيف تعرف عفة  ،من البيت بواسطة طالسم معينة

                                                                                                                                                       

 .)٢/٥٩٠(كتاب الغارات إلبراهيم الثقفي ) ١(
 .)٤/١٠٨(ة هنج البالغ) ٢(
 .)٤/٢٨(هنج البالغة ) ٣(
ًأيضا من الكتب التـي عـىل غـرار كتـاب التحفـة الرضـوية، كتـاب ضـياء الـصاحلني للجـواهرجي، وقـد ) ٤(

ًكتب األستاذ حسني بزبوز مقاال مهام ) وقفـات مـع كتـاب ضـياء الـصاحلني: ( عن هـذا الكتـاب بعنـوانً
 :ىل هذا الرابطَّبني فيه جوانب اخلرافة والشعوذة، جتد مقاله ع

http://www.altwafoq.net/v2/art6348.html  
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 والـبعض يـضنها ،‡غريهـا جيـد صـورة مـشوهة لألئمـة إن املتأمل يف كتب املعـاجز و
 . وعلو مكانتهم‡تدل عىل فضل األئمة 

ـــاجز للـــسيد هاشـــم ال ـــة املع ـــاب مدين ـــوار وكـــذلك  ،بحـــراينورد يف كت يف بحـــار األن
دخل ثمـود فـ أحـب أن ترينـي ناقـة :×  قلـت لعـيل:عن سلامن الفـاريس قـال( :للمجليس

 فركبـت ، اركـب يـا سـلامن: فقـال يل،فنادى فخـرج فـرس آخـر ،دهمأبيته فخرج ومعه فرس 
ا  فوصـلنا إىل شـجرة عظيمـة فـشقه: ثـم قـال،فإذا له جناحان ملتصقان بظهره فطـار يف اهلـواء

 فنـادى فخرجـت ناقـة ، وعرضـها أربعـونًذراعـا بقضيب يف يده فخرجت ناقـة طوهلـا سـتون
ورأسـها مـن اليـاقوت األمحـر  ًعـاار وعرضـها سـتون ذًاعـار مائة وعرشون ذأعظم منها طوهلا

وقوائمها من الزبرجد األخرض ورضعها من اللؤلؤ وشقها األيمن مـن الـذهب واأليـرس مـن 
 فـإذا بكـل ركـن سـبعون :ويف هنايـة القـصة قـال .. مـصفىًالفضة فرشبت من رضعهـا عـسال

ــس ًاصــف ــن املالئكــة فجل ــن واملالئكــة × م ــى  يف رك ــه حت ــسلم علي ــأيت لت  ذن هلــمأت
 .)١(..)فانرصفوا

والتـي  )روضـة الـواعظني(وايـة التـي وردت يف عـدة كتـب منهـا الر واألدهى مـن ذلـك
ائيـل يف وقـت والدة عـيل فقـال ولقـد هـبط حبيبـي جرب( :قولـه صَنسب فيها إىل رسول اهللا 

ِّاهللاُ يقرأ عليك السالم وهينئك بوالدة أخيك عـيل  !َ يا حبيب اهللاِ:يل فمـددت يـدي -إىل قولـه-َ
ِّنحــو أمــه فــإذا بعــيل مــائال عــىل يــدي واضــعا يــده اليمنــى يف أذنــه اليمنــى وهــو يــؤذن ويقــيم  ً ً ٍّ

 !). وبرسالتيQفية ويشهد بوحدانية اهللا يباحلن
مل يبعـث وقتهـا بعـد ومل  ص بـل إن النبـي ! بعد اهلجـرة إىل املدينـةرشعان إنام مع أن األذ

 !يعلم أنه نبي
                                                                                                                                                       

 .)٥٤/٣٣٩(، بحار األنوار للمجليس )١/٥٣٥(مدينة املعاجز للسيد هاشم البحراين ) ١(
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ًعيل املولود حديثا-ثم قال يل ( :إىل أن قال فوالـذي  !ْقـرأا :ُ قلـت؟ُأأقـرأ ! يا رسول اهللا:-ٌّ
ُّنفس حممد بيده لقد ابتدأ بالصحف التي أنزهلا اهللا  َُّQهـا مـن أول ٌ عىل آدم فقام هبـا شـيث فتال

ثـم قـرأ  ! منـههلـاَّحرف فيها إىل آخر حرف فيها حتى لـو حـرض هبـا شـيث ألقـر لـه أنـه أحفـظ 
ثـم قـرأ  !ثـم قـرأ زبـور داود !َّتوراة موسى حتـى لـو حـرضه موسـى ألقـر بأنـه أحفـظ هلـا منـه

َّ ثم قرأ القرآن الذي أنزله اهللا عيل من أوله إىل آخره فوجدتـه حيفـظ كحفظـي لـه !إنجيل عيسى
 .)١(!)لساعةا

ن الـذي مل ينـزل بعـد مـن  القـرآويتلـو ! يـا رسـول اهللا:ص عيل املولود لتوه يقول للنبـي
  !مل تنزل عليه آية واحدةنه نبي وال يعلم بعد أ ص والنبي !أوله إىل آخرة
ــي ــسيدة  ص النب ــف وذهــب إىل ال ــن املوق ــزع م ــالوحي ف ــل ب ــه جربي ــزل علي ــدما ن عن

ثـم ذهـب إىل ورقـة بـن نوفـل فـأخربه أنـه  ، دثـروين دثـروين:يرجـف ويقـول هلـا ‘ خدجية
 .نزل عىل موسىأالناموس الذي 
ــ ــة م ــوار وهــيشهرواي ــاب بحــار األن ــ( :ورة وردت يف كت ــام علي ــد يف  × اًأن اإلم ول

ثـم  ،كـي تـدخل × بنت أسد أم اإلمـام عـيلجوف الكعبة وأن جدار الكعبة انفتح لفاطمة 
ًسـلم عليـه قـائال ص  ثـم ملـا رأى النبـي، طالب فـسلم عليـهاه أبابعد والدته رأى أب  الـسالم :َّ

 .)٢()سورة املؤمنونثم تال بعد مولده  ،عليك يا رسول اهللا ورمحة اهللا وبركاته
 ؟ًا ال يعلم عن كونه نبييدعي أنه عىل من حوله ويمثل ص هل كان النبي

Q:  *m l kj i h g f e p o n  ut s r qقــــــــــال اهللا 
x wv { z y&  ]٤٩:هود[. 

                                                                                                                                                       

 .)٥٩ – ٢/٥٧(، حلية األبرار للسيد هاشم البحراين )٨٣:ص(روضة الواعظني ) ١(
 .)١٨ – ٣٥/١٧(بحار األنوار ) ٢(
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&' ) (* :قالو  % $ # " !  1 0 /  . - , + *

3 2 ; : 9 87 6 5 4 >  = <& . 
نحـن بيـنام  ،قبـل نـزول الـوحيعـن الرسـالة  ًئامل يكن يعلم شي ص خيرب أن النبي Qاهللا 

خيـرج مـن  أول مـا ًيتلو القرآن كـامالويعلم بل  × ًانختلق الروايات لالدعاء أن اإلمام علي
 . احلياة الدنيابطن أمه إىل

الغريـب أن نتعـصب و ،كلها عىل نفس هـذه الـشاكلة × والروايات يف مولد بقية األئمة
 .ع هذه الروايات منذ أن خلقنالروايات ونكذب القرآن والعقل ملجرد أننا ألفنا سامهلذه ا

 مل تكــن الزهــراء( ):٢٤ – ٢٣:ص(  اخلمينــياملــرأة يف فكــر اإلمــاممكانــة ورد يف كتــاب 
 ملكـويت جتـىل يف الوجـود بـصورة كـائنهـي بـل  ..ة روحانية ملكوتيـةكانت امرأ ؛امرأة عادية

مل  ، النتيجـة هلـذا الغلـو أن الزهـراءً إذا،)ةهيئـة امـرأ ي جـربويت ظهـر عـىلإهل بل كائن ..إنسان
  !ًاتكن برش

 .]١١٠:الكهف[  &Ö Ù Ø Ü Û Ú ×*  :ص قال اهللا تعاىل عن النبي
  حـدثنا:حـدثنا شـاذان بـن عمـر قـال( :املعاجزقال السيد هاشم البحراين يف كتابه مدينة 

 ×  رأيـت مـوالي البـاقر: قال يل جابر بن يزيـد اجلعفـي:مرة بن قبيصة بن عبد احلميد قال
  فلـم أصـدق،ًوقد صنع فيال من طني فركبه وطار يف اهلواء حتى ذهـب إىل مكـة ورجـع عليـه

  فـصنع فركـب؟ذا أخـربين جـابر عنـك بكـذا وكـ:فقلت لـه × ذلك منه حتى رأيت الباقر
 .)١()ّومحلني معه إىل مكة وردين

 !! وحصان ذو جناحني!!فيل يطري
                                                                                                                                                       

 .)٥/١٠( مدينة املعاجز )١(
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هـذه أسـاطري ال  ..لكن هذه ليـست كرامـات ؛نحن ال ننكر كرامات األولياء والصاحلني
 !يقبلها عقل

فليـسوا بحاجـة ألي أحـد  ،األئمة يكفـيهم مـا فعلـوه حقيقـة ليكونـوا شـعلة تنـري الكـون
اهتم وبشخـصياهتم وليـسوا بحاجـة لنـا واألئمـة عظـامء بـذ !الرتهـاتينسج حوهلم مثل هذه ل

قـدراهتم ختتلـق كـل هـذه اخلـوارق لألئمـة إلثبـات أن  والغريب أن !كي نختلق هلم األكاذيب
هم اجلـبن والـسكوت عـىل يلـإسب ذه اخلـوارق ينـهلـامـتالكهم ومـع  ،تفوق القدرات البرشية

 ويـسقط جنينهـا  ضـلع زوجتـه البتـولويكـرس × هيجم عىل بيت اإلمـام عـيلوبل  ،الظلم
  !كأن األمر ال يعنيهوهو يتفرج و

أم أن حـدوثها باختيـار  ،هل يفعل األنبياء املعجزات كـام يـشاءون وخيتـارون مـا يفعلـون
 !؟إال بعد حدوثها ص  وقد ال يعلمها النبي،اهللا

كثـر مـن ال يعلمـون أهنـم نـاموا أ فهـم ، أو بعـض يـومًالبثنـا يومـ :أصحاب الكهف قالوا
 .ثالثامئة سنة

 مــن ً خائفــاًنبــي اهللا موســى ألقــى العــصا وعنــدما شــاهدها هتتــز كأهنــا جــان وىل مــدبراو
 .املشهد

 وتـارة ،فتـارة حييـي املـوتى ؛فهل يـصنع اإلمـام مـا يـشاء مـن كرامـات وكـأن األمـر بيـده
 !؟ وتارة يعلم الغيب ويقيض احلوائج ويرسل للناس أرزاقهم،يتحكم يف الشمس

 آخـر ال نعلـم ًئاب لألئمة أشياء خارقة أخرجتهم مـن نطـاق البـرش وجعلـتهم شـيلقد نس
 !؟كيف نستطيع االقتداء هبم إذا كانوا هبذه الصفات اخلارقة ونحن جمرد برش ف،ما هو

 !؟كيف نقتدي بهف ًمثال عىل الطاعة مثل املالئكة ًمام جمبوالإلإذا كان ا
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 *Â Á È Ç Æ Å Ä Ã& ]ألنـــه بـــرش  ص لنبي نقتـــدي بـــا]٢١:األحــزاب
 .ًمثلنا متاما

كيـف جيعلنـا نقتـدي بمخلوقـات ختتلـف عنـا يف  إذ ، اقتدوا بجربيل أو ميكائيل:فلم يقل
 !؟األحاسيس واملشاعر والرتكيب اجلسامين

ً عاديـا لـه شـهواته ونزواتـه واسـتطاع بعظمتـه وسـمو ًامن خلق برش ،من هو األفضلثم 
 !؟اًحميصعنها  عىل الطاعة ال يملك ًا أن يتغلب عليها أم من خلق مفطورهروح

Q P * :وقد أمر اهللا نبيه أن يؤكد عىل برشيته تلك للذين طلبوا منه معجزة  O
Y X W V U T S R  b a ` _ ^ ]  \ [ Z

e d c i h g l k  j r  q p o n m 
¤  £  ¢ ¡ �  ~ } | {  z  y x  w v u t  s  §  ¦¥

¬  «  ª © ¨ °  ¯  ®& . 
فـواهللا مـا نحـن إال عبيـد ( :ن هناك من غال فـيهمأ حني سمع × وقال اإلمام الصادق

لنـا   واهللا مـا، وإن عـذبنا فبـذنوبنا، إن رمحنـا فربمحتـه، مـا نقـدر عـىل رض وال نفـع،الذي خلقنا
 ، ومبعوثـون،رونوومنـش ، ومقبـورون، وإنـا مليتـون، براءة وال معنا من اهللا،عىل اهللا من حجة

ــربه   فلقــد آذوا اهللا وآذوا رســوله!؟ اهللا مــا هلــم لعــنهم! ويلهــم، ومــسئولون،وموقوفــون يف ق
 .)١()وأمري املؤمنني وفاطمة واحلسن واحلسني وعيل بن احلسني وحممد بن عيل

                                                                                                                                                       

 .)٢٥/٢٨٩(، بحار األنوار )٢/٤٩١(رجال الكيش ) ١(
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لكــن نفوســهم العظيمـة وقلــوهبم الطــاهرة  ،ًاألئمـة بــرش مثلنــا خلقـوا مــثلام خلقنــا متامـا

ألهنـم  ؛م عـىل الطاعـة وال جـزاءوإال فال ثواب هل .أخالقهم وليس خلقتهم ..جعلتهم عظامء
ال جنـة  ..فاملالئكـة جمبولـة عـىل الطاعـة لـذا ال ثـواب وال عقـاب عليهـا ،جمبولون عىل الطاعة

 .ًاوال نار
  إين ذكـرت عبـد اهللا بـن سـبأ، علينـالعن اهللا مـن كـذب( :× اإلمام زين العابدينقال 

ً لقـد ادعـى أمـرا عظـيام،فقامت كل شعرة يف جسدي ً َ واهللاِ  × ٌّ كـان عـيل!؟عنـه اهللا مـا لـه ل،َّ
ًعبدا لـله صاحلا َّ ًِ ِ أخو رسول اهللا ما نـال الكرامـة مـن اهللا إال بطاعتـه لــله ولرسـوله،ِ ِ َِّ  ومـا نـال ،ََ

َرسول اهللا الكرامة من اهللا إال بطاعته ِ َ()١(. 
جية لوويّيف التشيع الصفوي فإن العصمة عبـارة عـن حالـة فـس( :عيل رشيعتي قال املفكر

 ،ســيكولوجية خاصــة لــدى األئمــة متــنعهم مــن ارتكــاب الــذنوب واملعــايصلوجيــة وباروبيو
ًحسنا إذا كنت أنا خملوقا كذلك فلن أستطيع ارتكاب الذنوب حينـذاك فـام قيمـة تقـواي إذن  ؟ً

ما قيمة التقوى النامجة عن العجز عن ارتكاب املعـايص إن اجلـدار وفـق هـذا املفهـوم سـيكون 
ّومثــل ذلـك مــا يدعيـه بعــض الوعــاظ  ،ال يـستطيع أن يــذنب بـالطبعمـن أتقــى األشـياء ألنــه 

 اتخـرتاع كرامـال يف جـسد األمـام يف حماولـة وأصحاب املنابر من أن الـسيف مل يكـن يمـيض
  !أهنم بذلك إنام يقللون من شأن اإلمام ومن مقدار شجاعته وال يعلمونوفضائل لإلمام 

ــة الفاقــدة ألي قيمــة ال ّإن اإلمــام يف التــشيع الــصفوي يتمتــع بنــوع مــن  العــصمة الذاتي
                                                                                                                                                       

 .)٢٥/٢٨٦(، بحار األنوار )١/٣٢٤(رجال الكيش ) ١(
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 وال قيمة علمية وتربوية ألن النـاس ،ألن اإلمام املعصوم عاجز عن ارتكاب الذنب ؛إنسانية
ّلقــد حـول التــشيع  ،ًلـن يكونـوا قــادرين عـىل التــأيس واالقتـداء بــشخص خيتلـف عــنهم ذاتيـا

صنوعة مـن نـوع خـاص الصفوي األئمة إىل موجودات ميتافيزيقية وكائنـات جمـردة وغيبيـة مـ
 كـام أفرغـوا االعتقـاد باإلمامـة ، مـن حمتواهـا القيمـيةوبالتايل أفرغوا اإلمامـ ،من املاء والطني

كل ذلك جـرى حتـت خيمـة تقـديس اإلمـام  !من قيمته وأثره السلوكي والعميل وهو االقتداء
 مقـام اإلمـام إىل ّ فلقد رفـع املـال،وتكريم مقامه بواسطة املاليل التابعني جلهاز احلكم الصفوي

ّمــستوى املالئكــة واكتــشف فــضائل ومناقــب عظيمــة جــدا ملحمــد وعــيل وفاطمــة واحلــسن  ً
ًواحلسني ومنح املعصومني األربعة عـرش مقامـا سـاميا إذ نـسبهم إىل طينـة وجـوهر غيبـي مـن  ً

 إنـسانية وأن خلقـتهم ًاوزعـم أن ذواهتـم ليـست ذواتـ ،جنس ما فوق البرش وما وراء الطبيعـة
ًوطبقـا ملـا  ، بـل هـم عنـارص مـن النـور اإلهلـي اكتـسبت ظـاهرة اآلدميـني،خلقـة آدميـةليست 

زعمه املاليل فإن ألهل البيت نوعني مـن املناقـب والفـضائل بعـضها خمتـصة هبـم ال يمكـن أن 
 وإن ، والنـوع اآلخـر هـي مزايـا إنـسانية سـامية ال يـدانيهم فيهـا أحـد،يتحىل هبا أحـد غـريهم

 بيـنام تلـك الـصفات لـدى ،م فبدرجة ضئيلة وعىل طريق االكتسابوجدت لدى إنسان غريه
-مـا يعنـي بالتـايل  ،املعصومني هـي صـفات ذاتيـة تقتـضيها طبيعـة ذواهتـم وليـست اكتـسابية

أن أتبــاع األئمــة ســيكونون أفــضل مــنهم لوضــوح أن املناقــب -حــسب هــذا املنطــق الــسقيم 
 .)١()لطبع الذايت أو املوروثاإلرادية أفضل من املناقب الثابتة للمرء باجلرب وا

 ويعرفـون ،العبـاد األئمة من آل حممـد قـد كـانوا يعلمـون ضـامئرإن ( :يقول الشيخ املفيد
 .)٢()ما يكون قبل كونه

                                                                                                                                                       

 ).٢٥٢ – ٢٥٠:ص(التشيع العلوي والتشيع الصفوي ) ١(
 ).٦٧:ص(أوائل املقاالت للمفيد ) ٢(
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 كـام الـذي هـو أعظـم مـن اإلمـام يقـول ص ن اإلمام يعلـم الغيـب والنبـيإ :كيف يقال
 ؟ &/ 0 1 2 3 4 5 76 - .*  :جاء يف كتاب اهللا

 !؟يخ املفيد ونكذب اهللاهل نصدق الش
إىل الـصالة دون أن حيتـاط  × كيـف خيـرج اإلمـام عـيلفإذا كـان اإلمـام يعلـم الغيـب 

 !؟هو يعلم أن ابن ملجم سيقتلهو
ــاتوا  ‡األئمــة  ــسمإم ــل أو بال ــ ف،مــا بالقت  وهــم ًا مــسمومًاكيــف يأكــل األئمــة طعام

أي ،  &4 5 76 * :ًخـصوصا وأن اآليـة تقـول !؟ًا ألـيس هـذا انتحـار!؟يعلمون الغيب
 .وقدريت عىل تفاديه ّأنني مأمور باجتناب السوء يف حال علمي بوقوعه عيل

 . فال يعلم الغيب إال اهللا،هذا باطلإذن 

  &C B A@ ? > = < ; : F E D 7 8 9*  :قـــال تعـــاىل
 .]٦٥:النمل[

ــني مــدى زهــد األئمــة وعبــادهتم وتقــرهبم إىل اهللا    وانــشغلناQتركنــا الروايــات التــي تب
 .فيا ليت قومي يعلمون ..بالروايات املكذوبة واألساطري
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 بـــل أصـــبح املراجـــع يعلمـــون الغيـــب ويـــأتون ‡إن الغلـــو مل يقتـــرص عـــىل األئمـــة 

 حلــسني الكــوراين قــال يف قــصة )الكرامــات الغيبيــة لإلمــام اخلمينــي(ففــي كتــاب  ،بــاخلوارق
 ،خيـربين بأشـياء عجيبـة عـن هـذا الـسيد كـان( :حارس السجن حتت عنـوان سـجني أم طليـق
ففـي إحـدى  !األحيـان كـان خيتفـي مـن الـسجن ًفكـان دائـام يـراه يف حـال الـصالة ويف بعـض

ًمقفـال ودخـل ليبحـث عنـه فلـم جيـده فخـرج  املرات بعد أن افتقـده فـتح بـاب الـسجن وكـان
عجبـت مـن روايـة فت !رآه يـصيل داخـل الـسجن بعد فرتة وجيزة ،وأقفل الباب وعاد إىل عمله

مهامنــا يف اخلدمـة ورأيـت عــني مـا قالــه  صـديقي وأردت أن أتأكـد مــن ذلـك بنفـيس فتبادلنــا
 .)١()صديقي

يف إحدى ليـايل اجلمعـة عنـد الـساعة الثالثـة بعـد ( :قال ؟وحتت عنوان أين اختفى اإلمام
 فلـم !هللاأ يـا :تبديل الشحنة فدنوت من غرفة اإلمـام وقلـت منتصف الليل أشار اجلهاز بلزوم

لكنـي مل  ،ولكن دون جـدوى بعـد ذلـك اضـطررت إىل الـدخول ًفكررهتا مرارا ،ًأسمع جوابا
ًمرسعا وأخربت أحد العـاملني يف بيـت اإلمـام أن يبحـث  فتعجبت وخرجت !أجده بالداخل

  يفلكنــي مل أرغــب ،ًالبيــت كبــريا ألعجــز عــن البحــث ً وطبعــا مل يكــن–يف الغــرف األخــرى 
الـشخص يعمـل هنـاك فـذهبنا إىل القـسم الـداخيل  وال زال هـذا ،جيـده فلـم –دخول الغـرف 

 فطلبـت مـن هـذه ،ًاإلمام ليس يف ذلـك القـسم أيـضا  أخربتنا إحداهن أن)املخصص للعائلة(
ً فجئنا نحن الثالثـة معـا ومل نجـده أيـضا،غرفته مرة أخرى املرأة أن تأيت معنا وتبحث عنه يف ً.. 

                                                                                                                                                       

  ). ٥١:ص(يبية لإلمام اخلميني الكرامات الغ) ١(
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محد اخلميني من نومه فأخربت أنـه قـصد قـم لزيـارة الـسيدة إيقاظ السيد أ ًقلقت جدا وطلبت
 ،اجلمعة فزاد القلق لعدم وجود أحـد يمكنـه أن يـساعدنا يف حـل هـذه املـشكلة املعصومة ليلة

 أن يتفقـد اإلمـام مـرة أخـرى فلـام رجـع -العامـل -ساعة طلبـت مـن الـسيد عيـسى  بعد ربع
ًت جـدا ودخلـت رفـرس ،لس عـىل رسيـره إن اإلمـام جـا:وقـال ،ًباديا عىل وجهه رأيت الفرح
ًووجدته جالسا عىل رسيره متبـسام فقبلـت يـده وبـدلت الـشحنة  ًغرفته مرسعا  أسـأله عـن وملً
 . أو ال يريد إطالعنا عىل األمر،لعله كان يف حالة ال جيب أن نراه فيها سبب اختفائه

 زوجـة ابنـه  حتـى أن،فلم نعرف مـا حـدث ،احلادثة تشغل أذهاننا حتى اآلن وبقيت هذه
 ،ًسـألته ذات مـرة عـن هـذه احلادثـة وأيـن كـان فنظـر إليهـا مبتـسام ومل جيبهـا الـسيدة طبطبـائي

 .)١()أسمح لنفيس بعدها بتكرار هذا السؤال  مل:وتقول
 ًاوقــال أمــور ،يف احلاشــية عقــب املؤلــف أن األوليــاء يــستطيعون الــذهاب أيــنام شــاءواو
َ ومـن ذلـك قـصة منـشورات أمـر اإلمـام اخلمينـي ،يـب فيها أن اإلمام اخلميني يعلـم الغادعى َ َ

 .)٢( فعلم اإلمام اخلميني ذلك،بعدم توزيعها ثم وزعت بدون علمه عىل بعض األفراد
إىل النجـف رسدت لـه  عنـدما جـاء اإلمـام اخلمينـي( : آبـاديهوقوله يف قصة نرص اهللا شا

 سـوف يتـضح األمـر : فقال؟ كيف:فسألته ،سوف تتحقق هذه األحداث :ًقائال املنام فابتسم
ًاإلمام اخلميني أيـضا عنـدما أخـربين أن كـل هـذه األمـور  فتجىل يل ما قاله -إىل قوله-د بع فيام

سأتــصل عــىل  :فقــال يل  يف أمــر مــاًاذات مــرة كــان أحــد أصــحايب حمتــار ..ســتقع وســتحدث
- بعـد يامفـسألته فـ ، فأتصل بالشيخ وطلب منه أن يستخري لـه،خريةالشيخ فالن كي يعمل يل 

املـسبحة ثـم يـسحب   يمـسك:فقال ؟اخلريةكيف يعمل الشيخ  -ًعرف اإلجابة مسبقاأوكنت 
                                                                                                                                                       

 ). ٥٣: ص(الكرامات الغيبية لإلمام اخلميني ) ١(
  ).٥٥:ص(الكرامات الغيبية لإلمام اخلميني ) ٢(
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 وإن بقيـت ، وإن بقيـت اثنتـني ال تفعـل،خرزتني خرزتني فإن بقيت واحـدة فهـذا يعنـي افعـل
 لـو طلبـت منـه اآلن إعـادة االسـتخارة مـن جديـد ألـن :قلـت لـه ،عد اخلرية من جديدأثالث 

 .)١(!)؟له قبل قليلتكون عكس ما قا
وهـي أقـداح مكتـوب عـىل  ؟ة بـاألزالمبني مـا كـان يفعـل يف اجلاهليـما الفرق بني هذا و

 .خر ال تفعل والثالث ال يشءآلفعل واأحدها أ
  !بدل أن تستخري املسبحةوادعه أن حيقق لك ما تطلب اذهب واستخر رب العاملني 

 ورد دليـل عـىل مثـل هـذا الفعـل يف أين ، للناساخلريةفليخربين أي شيخ يعمل مثل هذه 
 !؟وآل بيته األطهار ص كتاب اهللا أو يف أحاديث النبي

ــسبحة ــن امل ــى م ــن كــل يشء حت ــون م ــا الع ــوب وطلبن ــا رب  ،لكــن تعلقــت القل وتركن
 !العاملني

                                                                                                                                                       

  ). ٢٨:ص(الكرامات الغيبية لإلمام اخلميني ) ١(
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ــًا برناجمــًا نــشاهد معــاَّكنــ هــو مــن أرسة وحــد اإلخــوة املــرصيني أنــا وأ عــن اهلنــد ًا وثائقي
 :وكــان مــن ضــمن املــشاهد ،ب فكــر متحــرر مــن خــزعبالت الــصوفية لكنــه صــاحةيصــوف

 ًا وثالـث يغـرز سـكين، وآخر يميش عىل اجلمـر،جمموعة من البوذيني ينام أحدهم عىل املسامري
 .ومثل ذلك ..يف رأسه

هذه اخلدع هـي صـورة طبـق األصـل مـن خـدع الـصوفيني الـذين يـدعون  :فقال يل األخ
 .الكرامات يف مرص

حــري بكــل صــويف أن يتفــرج عــىل كرامــات أوليائــه الــصاحلني وهــي  :ًضــاف ســاخراأو
 . األصنامةحتدث هلؤالء الكفار وعبد

وكيـف  ،ر األصـنام يف اجلزيـرة العربيـةتـذكرت قـصة ظهـو ف،ً أخذتني بعيداأصنامكلمة 
حـزن عليـه النـاس وأقـاموا لـه كان يلت السويق فلام مـات رجل صالح ل نسبةالالت صنم أن 

 .كرى ثم عبد الصنم من دون اهللا للذًصنام
 حولـه مئـات النـاس يطلبـون الـرزق والـشفاء بكـل خـضوع  جتمـعًن هناك صنامختيلت أ

 ومـازال النـاس ، منه شـجرةًفجأة أخذ الشيطان هذا الصنم من بينهم ووضع بدالو ،وخشوع
حوهلـا  ومـازال النـاس ،ثـم اختفـت الـشجرة وظهـرت مكاهنـا نـار !يف مكاهنم يطلبون الرزق

ليقـرهبم إىل بـه  ومازال الناس يطلبـون الـرزق ويتربكـون ،ثم اختفت النار وظهر قرب !عاكفني
 !اهللا زلفى

 !؟ًاما الفرق بني كل هذه املتغريات إذا كان الفعل واحد
مـا الفـرق بـني أن يكـون يف املنتــصف صـنم أو شـجرة أو نـار أو قـرب أو أي يشء آخــر إذا 

 !؟ اهللا وطلب احلاجات ممن سواهدعاء غري ..ًاكان العمل واحد
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 استبداله لألشـياء وتغيـريه املـسميات عـرب التـاريخ كـي يةعجبت من مكر الشيطان وكيف
 : يريد أن يقول للبرشية املخدوعةوكأن الشيطان ؛قق هدفهحي

ــــريه ــــاف بغ ــــالالت ط ــــف ب ــــن مل يط   م
  
  

 

ـــــد ـــــرشك واح ـــــامء وال ـــــددت األس   تع
  
  

 

فتـسميتها مـرشوبات روحيـة أو منـشطات  ً،ا حالالإن تسمية اخلمر بغري اسمها ال جيعله
اخـرتاع أو اكتـشاف أنـواع جديـدة كـذلك  ،ذهنية أو أي اسم آخر ال يلغي حكم اإلسالم فيها

  ً!ال جيعلها حالالمن حيث التأثري  للخمر ةمشاهب
 يـذهب العقـل ءأي يشفـ ،ذهب العقـلتـ ا بل ألهن؛ مخرا ليس ألن اسمهةن اخلمر حمرمفإ

 .ض النظر عن ما يسميه الناسفهو حرام بغ
 .ألنه يذهب العقل مثل اخلمر ؛املخدرات واحلشيش واألفيون حتى شم الغراء حمرم

ألنـه رصف عبـادة  كذلك دعاء األصنام رشك ليس ألن اسـمها أصـنام أو غـري ذلـك بـل
فال فرق بني دعاء صنم أو شمس أو مالئكة أو أرضحة كـل هـذا رصف عبـادة لغـري  ،لغري اهللا

 .بغض النظر عن األسامء اهللا
َهل بعـث النبـي ِ ليبـني لنـا أن طلـب الـرزق والـشفاء جيـوز مـن األئمـة أم أنـه بعـث  ص ُ

 !؟ هللا وحدهةليرصف العباد
 .&Å Ä Ã Â * :كام ذكر لنا القرآن × تأمل قول نبي اهللا إبراهيم

Y X W V U T S R Q P O  [ Z*  :قــــال تعـــــاىلو
b a ` _ ^ ]\&  ]٢١- ٢٠:النحل[. 

 نتتحـدث عـن دعـاء األمـوات مـن دون اهللا فعـهذه اآلية إذا مل تكن  ..ات غري أحياءأمو
 !؟ماذا تتحدث

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٢٨  

  

 :كـــام قـــال تعـــاىلالـــشهداء أحيــاء عنـــد رهبـــم  و،ن األئمـــة شـــهداءإ :قــد يقـــول قائـــل
*d h g f e  q p o n m lk j i&]١٦٩:آل عمران[. 

 ؛لكـن مل يـسمها اهللا حيـاة ،وهـي حيـاة الـربزخ ،ً الكفار بعد موهتم يف حيـاة أيـضا:فأقول
 .ألهنا ال تستحق هذه التسمية

فلــو تأمــل كــل مــن  ! &²* ثــم كــل مــن يستــشهد باآليــة ال يكملهــا بــل يقــف عنــد
َيرزقـون ال ي :فقـال  &q p o n mr *  : وهـيتهااستشهد باآلية بقي  ..قـونُرزُ

ملـا استـشهد هبـا  ة لـو تأمـل هـذه اآليـ: أقـول،ن يرزقوا هـم النـاسأجيري اهللا عليهم رزقهم ال 
 .عىل جواز طلب الرزق من األموات

 مـا نقـدر ،اهللا ما نحن إال عبيد الـذي خلقنـافو( :يف احلديث الذي تقدم × قال اإلمام
وال  ،لنـا عـىل اهللا مـن حجـة  واهللا مـا،ن عـذبنا فبـذنوبناإو، إن رمحنا فربمحتـه،عىل رض وال نفع
 ،ومنـرشون ومبعوثـون وموقوفـون ومـسئولون ، ومقبـورون، وإنـا مليتـون،معنا مـن اهللا بـراءة

يف قـربه وأمـري املـؤمنني وفاطمـة واحلـسن   فلقد آذوا اهللا وآذوا رسوله!ويلهم ما هلم لعنهم اهللا
 .)١()واحلسني وعيل بن احلسني وحممد بن عيل

 ومل يـبن أمـري ، محـزةعمه جعفـر أو عمـهابن  عىل قرب ًامل يقم أرضحة وال قباب ص والنبي
لعـن  ص بـل إن النبـي ،ومل يفعل ذلك األئمـة ،ص ً رضحيا عىل قرب النبي خالفتهيفاملؤمنني 

ــل ذلــك ــن فع ــشيخ الــصدوق  ،م ــرروى ال ــشيخ احل ــول اهللاوال  :قــال ص  العــاميل أن رس
ــإن اهللا  َال( ــة وال مــسجدا ف ــربي قبل َّتتخــذوا ق َ ً َ ً َ َ ُِ ِ ْ َ َْ ْ ِ ِِ َّ َQــور أنب ــث اختــذوا قب ِ لعــن اليهــود حي ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ َُ ُ ُ ْ ََ ــائهم َّ ْي ِ ِ َ

َمساجد ِ َ َ()٢(. 

                                                                                                                                                       

 .)٢٥/٢٨٩(، بحار األنوار للمجليس )٢/٤٩١(رجال الكيش ) ١(
 .)٣/٢٣٥(ائل الشيعة للحر العاميل ، وس)٢/٣٥٨(علل الرشائع للصدوق ) ٢(
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 األئمـة وسـطاء :فقـالعـن دعـاء األئمـة واالسـتغاثة هبـم حتدثت مع أحد األصدقاء مرة 

 !؟ هل تستطيع أن تدخل عىل مدير أو مسئول كبري دون واسطةًفمثال ،بني اهللا والعبد
 وإن كـان ،يعسـتطأنعم فـ يـسمح بالـدخول عليـه ً متواضـعاً إذا كـان املـدير عـادال:فقلت

  !؟هل ترى أن الواسطة عدل ،ستطيعألن ف ًا ظاملاًمتكرب

/ 0 21 3 4 5 *  : احلـواجز والوسـاطات وقـالاهللا ألغى مجيـع
حـرضوا يل أ ادعـوا األئمـة أو :ومل يقل ،]٦٠:غافر[ &: ; 6 7 8 9

 .ستجيب لكمأ كي واسطات
ــي ــام اخلمين ــح لإلم ــاك رضي ــري فأصــبح هن ــة بكث ــر تعــدى األئم ــزوره  إن األم وغــريه ي

إهنـا خطـة الـشيطان القديمـة جـاءت مـن جديـد لكـن  ،ويطلبون منه الرزق والشفاء الزائرون
اآلن كلـام مـات عـامل بنـوا لـه و ،ً كلام مات رجل صالح بنـوا لـه صـنامًكانوا قديام ،بثياب خمتلفة

 .ال فرق .. عند الرضيحًوما كان يفعل عند الصنم يفعل اآلن متاما ،ًارضحي
نك جتد الكتب الدعائية التي تربر مثـل هـذا الفعـل تـذكر األحاديـث التـي جتيـز الغريب أ

ر الطـواف يـيـوم القيامـة لترب ص زيارة القبور للعظة والعربة ومتزجها بأحاديث شفاعة النبي
جـواز بـني  الـرابطعلـم مـا ال أو ،حول األرضحة وطلب املعونة والنرصة من أصحاب القبور

 !؟صحاهبا من غري اهللاجواز دعاء أوزيارة القبور 
وسـطاء  يف املـسيحية فالرهبـان ،ربـه الضالة وضعت وساطات بـني العبـد ومجيع األديان
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فهــل يــستمر الــشيطان باســتعامل نفــس  ، كــذلك واألصــنام لــدى املــرشكني،ربــهبــني العبــد و
 !؟اخلدعة عىل باقي البرش
ِأجلـئ نفـسك يف( :× ًموصـيا اإلمـام احلـسن × قـال اإلمـام عـيل َِ َ ْْ َْ َ أمـورك كلهـا إىل َ ِّ ُ َ ِ ُ ُ

َإهلك فإنك تلجئها إىل كهف حريـز ومـانع عزيـز وأخلـص يف املـسألة لربـك فـإن بيـده العطـاء  َ ْ ََ ْ َّ َ َ َ ْ ََ َ ِّ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِِ ِ ِ َِ َ ََ ِ ِ ْ ََ ٍ ِ ٍ َِ ٍُ َ ِ ُ َّ
َواحلرمان َْ ْ ِ..()١(. 

اللهم إين بريء مـن احلـول والقـوة وال حـول ( :يقول يف دعائه ×  الرضاوكان اإلمام
 اللهـم ، اللهم إين أعوذ بك وأبرأ إليك من الذين ادعوا لنـا مـا لـيس لنـا بحـق، قوة إال بكوال

 اللهـم لـك اخللـق ومنـك الـرزق وإيـاك ،إين أبرأ إليك من الذين قالوا فينا ما مل نقله يف أنفـسنا
يـق  اللهـم ال تل، اللهم أنت خالقنا وخالق آبائنا األولـني وآبائنـا اآلخـرين،نعبد وإياك نستعني

 والعـن ،فالعن النـصارى الـذين صـغروا عظمتـك ، وال تصلح اإلهلية إال لك،الربوبية إال بك
 ً وال رضاً اللهم إنا عبيـدك وأبنـاء عبيـدك ال نملـك ألنفـسنا نفعـا.املضاهني لقوهلم من بريتك

 ومـن زعـم أن إلينـا ، اللهم من زعم أنا أربـاب فـنحن منـه بـراء،ً وال حياة وال نشوراًوال موتا
نـا مل نـدعهم إ اللهـم ،مـن النـصارى اخللق وعلينا الرزق فنحن براء منه كرباءة عيسى بن مريم

 وال تـدع عـىل األرض مـنهم ، واغفـر لنـا مـا يـدعون، فال تؤاخذنا بام يقولـون،إىل ما يزعمون
 .)٢()ً كفاراً إنك إن تذرهم يضلوا عبادك وال يلدوا إال فاجرا،ًديارا

ّهم الرزق والربكة والبعض مرصاإلمام يتربأ ممن يطلب من   !من دون اهللا  عىل دعائهمُ
 !؟بن مريم من النصارىمة يوم القيامة كام سيتربأ عيسى فهل حتب أن يتربأ منك األئ

                                                                                                                                                       

 .)٤٠ – ٣/٣٩(هنج البالغة ) ١(
 .)٢٥/٣٤٣(، بحار األنوار للمجليس )١٠٠ – ٩٩: ص(االعتقادات للصدوق ) ٢(
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ِاللهــم إين بــريء مـن الغــالة كــرباءة عيــسى ابــن مــريم مــن ( :× كـام قــال اإلمــام عــيل ِ ِ ُ ٌ
ً اللهم اخذهلم أبدا،النصارى ُ ْ  .)١()ًأحدا وال تنرص منهم ،َّ

هنـاك ف ،ومجيع من اخرتعوا فكرة األرضحة ما كان قـصدهم سـوى رسقـة أمـوال النـاس
ــود ــدعي وج ــة ت ــن مدين ــر م ــام احلــسنيأكث ــة  ×  اإلم ــشق والرق ــاهرة ودم ــل الق ــا مث فيه

تلـك األرضحـة جلب ن لـذلك سـتومجيـع املـسلمني لـه حمبـ × اإلمام احلسني و،وعسقالن
 .عامل لسدنة الرضيحاألموال الطائلة من مجيع أنحاء ال

 !!قرية األوجام يف القطيفجنوب غرب يف  × واألعجب أن يزعم أن قرب اليسع
 !؟قرب اليسع يف القطيف

 !!؟ما الذي جاء بقرب اليسع من فلسطني إىل القطيف ،يا حي يا قيوم
مـىض حياتـه بـني جبـل قاسـيون أ × ن اليسعأإىل األدلة الرشعية والتارخيية تشري مجيع 
قومـه  َّ هـل كذبـه!؟هـل هـرب مـن حـصار اليهـود !!؟ام الذي نقل قربه إىل هنافقدس وبيت امل

 !؟ً فهرب منهم ميتاًحيا
مع مـن يقـرأ زيـارة نبـي سوجـام وستـيف قرية األقربه  سرتىفت لك الظروف لو سمحو

 !!× اهللا اليسع
يف مــزار  × وآخــر تقليعــة قرأهتــا يف أحــد املواقــع اإلخباريــة بنــاء رضيــح لإلمــام عــيل

 !!)٢(رشيف

                                                                                                                                                       

 ).٦٥٠:ص(األمايل للطويس ) ١(
 :انظر اخلرب عىل هذا الرابط) ٢(

http://www.alfajer.org/index.php?act=artc&id=81&PHPSESSID=48d670
d1710efa55c79bb60ade010236 
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 ،الكل يتنافس للحصول عىل أكرب قدر من األرضحة جلمـع أكـرب قـدر مـن أمـوال النـاس
رصون عـىل أن تـصيبهم يـ ًا سـذجًا طاملـا أن هنـاك أناسـًفهذا هو املرشوع الـذي ال يفـشل أبـدا

ِتتخـذوا قــربي قبلـة وال مــسجد َال( :ص فقــد قـال النبــي ..لعنـة اهللا ورســوله واألئمـة ْ َ َْ ً َ َ َُ ْ ِ ِِ َّ َّا فــإن َ َ ًِ
َ لعن اليهود حيث اختذوا قبور أنبيائهم مساجدQ اهللا ِْ َ َ ْ َِ ِ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ َِ َ ُ ُ ُ ْ ََ مـن  × وقـد لعـن اإلمـام الرضـا ،)١()َّ

 .فعل ذلك يف احلديث الذي تقدم

                                                                                                                                                       

 .)٣/٢٣٥(، وسائل الشيعة للحر العاميل )٢/٣٥٨( علل الرشائع للصدوق )١(
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عوا َّ كــي يــدًان بعــض العــائالت هنــاك تــستأجر أناســإ :قــال يل أحــد الــصوفيني يف مــرص

وقـد  ! طائلـةً الناس ويقام رضيـح تكـسب مـن ورائـه العائلـة أمـواالكرامات ملوتاهم فيصدق
 .ًفعلت عائلته ذلك مع جثامن جده وشاهد كل ذلك بنفسه عندما كان صغريا

 لريفعـوا الـنعش وعنـدما وصـلوا إىل املقـربة تظـاهروا ً إن عائلته استأجرت رجـاال:يقول
قـربة والـنعش جيـرهم إىل اخللـف هم حيـاولون إدخالـه إىل امل ..بأن النعش يسحبهم إىل اخللف

آه ( :فقــالوا ،عنــدها لعائلــة فتوقــف الــنعشلرض تابعــة ن وصــلوا إىل أفيغلــبهم يف ذلــك إىل أ
وكـان هـذا املوقـف مـن أسـباب حتـرر  ، فأقيم له رضيـح هنـاك!)أكيد امليت ده عايز يتدفن هنا

 .صاحبنا من خزعبالت الصوفية
 !؟وإين ألتعجب أين عقول هؤالء الناس

جولـد جنـاس أفهـذا  ،االستعامر واملستـرشقني هـم مـن يـشجعون مثـل هـذا التخلـفإن 
 .تسيهر املسترشق املعروف يمدح مثل هذه املظاهر يف رسالته للشيخ طاهر اجلزائري

 وحتـى مـشايخ ، مـن األرضحـة للـصوفيةًاكـام أن االسـتعامر الفرنـيس هـو مـن أقـام كثـري
  !ن اهللالصوفية ال ينكرون هذا ويدعون أنه توفيق م

 هـو مـن ًن هيوديـاإ :أحـد الـصوفيني اجلـددفيـه شاهدت يف برنامج عىل قناة اجلزيـرة قـال 
  !دله عىل التصوف

 .من يستفيدون من جهل الناس بدينهمهم هؤالء 
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 قفـةو( :بعنـوان لـسامحة الـشيخ عبـاس املوسـى ً مجـيالًمقاالت قرأ
 :قال فيه )مع احلق أحق أن يتبع

ــا أئمــة أهــل البيــت( ــأن نتوجــه إىل اهللا لقــضاء ؛إىل ذلــك قــد نبهن  ب
 ومـن مل يتوجـه إىل اهللا فـإىل اخلـرسان ،حوائجنا وطلب رزقنا وغري ذلك

 أنـه قـرأ يف بعـض الكتـب أن :وأبلغ ما ورد يف ذلك ما جاء عن اإلمام الصادق أنـه قـال ،املبني
 وعــزيت وجــاليل وجمــدي وارتفــاعي عــىل عــريش ألقطعــن أمــل كــل : تبـارك وتعــاىل يقــولاهللا

 وألكـسونه ثـوب املذلـة عنـد النـاس وألنحينـه مـن قـريب ،غـريي باليـأس] من النـاس[مؤمل 
 .وألبعدنه من فضيل

 فـالرزق مـن اهللا ال مـن األئمـة وقـال )لـك اخللـق ومنـك الـرزق( :فاإلمام الرضـا يقـول
مـن  ن إلينا اخللق وعلينـا الـرزق فـنحن بـراء منـه كـرباءة عيـسى بـن مـريمومن زعم أ( :أيضا

 نـرص عـىل أهنــم -بعـض الــشيعة-تـربأ ممــن يـدعي أهنـم يرزقــون ونحـن  فاإلمـام ي)النـصارى
  !سبحان اهللا ،يرزقون

وال تـدع عـىل ( : ممـن يـدعي أهنـم يرزقـون بقولـهًاودعا يف هناية دعائـه بـأن ال يبقـي أحـد
وأكــد يف  ،)اًا كفــارً إنــك إن تــذرهم يــضلوا عبــادك وال يلــدوا إال فــاجر،ًاألرض مــنهم ديــارا

 .مل يدعوا شيعتهم وأتباعهم وال غريهم إىل ما يزعمون فيهم -أهل البيت-دعائه أهنم 
 :»٩٠«وجاء يف دعاء اجلوشن الكبري مـا يؤكـد أن اهللا هـو الـرزاق الوحيـد كـام يف املقطـع 
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 ، يـا مـن ال خيلـق اخللـق إال هـو،ن ال يرصف الـسوء إال هـو يا م،يا من ال يعلم الغيب إال هو(
 يـا ، يـا مـن ال يقلـب القلـوب إال هـو، يا من ال يتم النعمة إال هو،يا من ال يغفر الذنب إال هو

 يـا مـن ، يا مـن ال يبـسط الـرزق إال هـو، يا من ال ينزل الغيث إال هو،من ال يدبر األمر إال هو
 ).ال حييي املوتى إال هو

  وأئمـة أهـل البيـت،»ينـغنأرزقني أو ايا عيل  «:-ًمثال-كيف يصح أن نقول فهذا وعىل 
 .ه ويتهمونه بالغلوب ويكذبون من يقول هوينهون عنهذا يرفضون 
أن يقـال عـنهم أهنـم يرزقـوا العبـاد بطريقـة  فارقة عجيبة أن يرفض أئمة أهل البيتمل اإهن

  !!؟؟شيعتهم يدعون أهنم يرزقون بينام ،أخرىبأو 
 مـن -اًلـيس كلهـم طبعـ-ومع هـذا الـرتاث الـذي يوجهنـا نحـو اهللا ال نـرى مـن العلـامء 

ُصـب اهتاممنـا بأهـل بيـت العـصمة ونـسينا رهبـم فقـد  بل عىل العكس ،نفس التوجيهيوجهنا 
لـذا فإننـا ننتخـي  .»رزقنـياهللا أيـا  «:وال نقـول» رزقنـيايـا عـيل  «: لـذا فإننـا نقـول؛وخالقهم

نطلـب احلاجـات مـن أهـل  ..نـدعو أهـل البيـت وال نـدعو اهللا ..خـي بـاهللابأهل البيت وال ننت
 :نطلـب الـشفاء مـن أهـل البيـت ..»هللا ساعدينأيا  «:وال نقول» يا أم البنني ساعديني «:البيت

إذا أصـابتنا مـصيبة يتعلـق قلبنـا بأهـل البيـت  ..»هللا شـافنيأيا  «:وال نقول» يا فاطمة شافيني«
 .ـوال يتعلق قلبنا باهللا 

 . فاألصل هو اهللا جل جالله والفرع هم أهل البيت!؟ إىل الفرع وننسى األصلئأنلتج

 *C B A I HG F E D L K J&  ؟مـــــن نؤمـــــل 
 ؟مصائبناكشف اجاتنا وحل ومن ندعو ؟وممن نطلب الرزق

 مـن القـانطني اليائـسني -كـام يف الروايـة الـرشيفة- إذا كـان ذلـك كنـا !أغري اهللا كل ذلك
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ــه تعــاىلاملبعــدين مــن  ــاء،قرب ــا أي دع ــستجاب لن ــن ي ــة  . ول ــصيبة العظمــى والطام وهــذه امل
 !الكربى

 &Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î *  هـــــل هـــــو ؟مـــــن علمنـــــا هـــــذا
 ؟]٢٢:الزخرف[

 م أهـ؟علـامءال م أهـ؟كتـبال أهـي ، وإنام هنـاك مـن غـرس هـذه املفـاهيم يف أذهاننـا.كال
  . الناس هبذائ هناك من يعب؟أمهاتنا وآباؤنا

ــام ــم كــام أن عل ــل القــرن -اًالقديمــة طبعــ-ء ورواة احلــديث يف مدرســة ق ــوا يف أوائ  وقف
ًالثالث اهلجري أمام أفكـار املفوضـة موقفـا حازمـا  واملطلـع عـىل هـذه احلقبـة مـن تـاريخ قـم ،ً

التـي انتـرشت بأدبياتـه  -الغـالة- إذ حاولوا بكـل قـوة التـصدي للتيـار اجلـارف ،يعرف ذلك
 ومـن ثـم ،»الغـالة« فـوق مـستوى البـرش بــ ًالألئمة أمـور وقرروا وصم كل من ينسب ،آنذاك

 .)١()إخراجهم من مدينتهم

                                                                                                                                                       

 : جتده عىل هذا الرابط) وقفة مع احلق أحق أن يتبع: (مقال بعنوان) ١(
http://www.fajrweb.net/?act=artc&id=3578 
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 ؟ لبعض املشاكلًال أال ترى أن زواج املتعة قد يكون ح:ل يلقا

وقـد  ،شاكل معقـدةملـ ًحـالقد يكـون الربـا و !ً اإلباحية قد حتل بعض املشاكل أيضا:قلت
 .. ومنـافع للنـاس إثـم كبـريان اخلمـر فيهـأ اهللا أخـربفقـد  ،يكون يف اخلمر حـل ملـشاكل كثـرية

 .رك ال يعنـي أهنـا جـائزة نظـةكوهنـا حتـل مـشكلة مـا مـن وجهـ و،اكرب من نفعه أالكن رضره
املهـم  ،لـيس هـذا هـو املهـملكـن  ، لـبعض املـشكالتًوجد حلـوالحتى النظام الشيوعي قد أ

 ن يـرشع اهللا اخلبـري العلـيمهللا فـال يمكـن أفإن كان من عند ا ؟هل هذا النظام من عند اهللا أم ال
 يــصطدم مــع فطــرة اً تــرشيع أو،دة وخيلــق ماليــني املــشاكل غريهــا حيــل مــشكلة واحــاًتــرشيع

 .اإلنسان وكرامته
 املـشاكل التــي ســوف تعــة ملــشكلة واحـدة اســأل عــن آالفامل قبـل أن تتحــدث عــن حـل

 !؟لعويصة التي تتحدث عنهاشكلة افهل حل امل يف إيران لقد طبق زواج املتعة !ختلقها
بـل كانـت الـرشطة اإليرانيـة  ،لقد خلقت املتعة مشاكل ال حـرص هلـا للحكومـة اإليرانيـة

 حمـرتم ن هـذا وكـرا أًيـع العـاهرات هنـاك باالدعـاء فـوربمجرد أن تداهم وكر دعارة تقـوم مج
أحــد وحيــث إنــه ال يوجــد فــرق يف الــشكل وال يف اإلجــراءات فــال يــستطيع  !!لــزواج املتعــة

 .إثبات يشء عليهن
إلـزام املتمتـع واملتمتعـة بكتابـة إىل  -جراء احـرتازيإك-وحني عمدت احلكومة اإليرانية 

 ،ها وقــت احلاجــةنستخدمليــحــصلت العــاهرات عــىل عــرشات العقــود املامثلــة  ،عقــد بيــنهام
  !بحيث تكون خانة اسم الزوج والزوجة خالية
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 .جل املالتعة من أامل من العاهرات امتهن مهنة ًكام أن كثريا
ــة اهللا قــد ذكــرت الــدكتورة شــهالء احلــائري و  املتعــة(هــذا يف كتاهبــا ائري احلــحفيــدة آي

 ).الزواج املؤقت
وقـد ذكـرت جملـة  ، اللقطـاء عـىل أبـواب املـساجد واملـزارات ويف الـسدودا غري مئاتهذ

اين أشـار إىل  للـسنة الرابعـة أن رئـيس الدولـة رافـسنج)٦٨٤(الرشاع الشيعية يف عـددها رقـم 
هنـا أم فهـل حلـت املتعـة املـشكلة أ ،وجود ربع مليون طفل لقيط يف إيـران بـسبب زواج املتعـة

ــة عــن التــصدي هلــا أو  ،خلقــت مــشكالت ضــخمة ال حــرص هلــا عجــزت احلكومــة اإليراني
 !؟ مما أجربها يف هناية املطاف عىل منع زواج املتعة بصورة رسمية،التغافل عنها

فهذا يعني أنه حيق للرجل تـزوج عـدد غـري  ،أهنا نكاح رشعية حالل ون املتعلو فرضنا أ
 ، أمـا بالنـسبة للمـرأة فيحـق هلـا أن تتـزوج بعـد انقـضاء العـدة،حمدود من النساء خالل حياتـه

ممـا يعنـي أهنـا سـتكون قـد عـارشت  ،ًذا يعني أنه باستطاعتها أن تتزوج أربعة رجال سـنوياوه
  !!عة فقط خالل سنوات اجلامًستة عرش رجال

فلـك أن تطلـق  )١(ال حتـى إذن ويل أمـر الفتـاةنـه ال جيـب وجـود عقـد وال شـهود وأوبام 
 ،العنان خليالك عن الكم اهلائل من العالقات التـي سـريتكبها الـشاب والفتـاة خـالل حيـاهتام

  .وهذه صورة مماثلة ملا يفعله الشاب والفتاة يف البالد اإلباحية
 !؟ًنع متاما أن املتعة حالل هل أنت مقت:قلت لصاحبي ثم
 .حالل هي  بالتأكيد:قال

                                                                                                                                                       

ــي : انظــر) ١( ــاميل)٥/٥٤١(الكــايف للكلين ــسيد )٢١/٦٤( ، وســائل الــشيعة للحــر الع ، رصاط النجــاة لل
 .)٢/٣٦٩(اخلوئي 
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 !؟فهل تقبل أن أمتتع بأختك ،متعأنا أريد التفً  إذن مادام حالال:فقلت له
  ! هو حالل لكن ال نفعله:شل لسانه عن اإلجابة ثم قال

إذا كنـت ال  !؟ًا أم أنـك ختجـل منـه وتعتـربه عـار، فلـامذا ال تفعلـهً ما دام حـالال:قلت له
ــ ــضعتقب ــام كــل ب ــدةل عــىل أختــك أن تن ــل ذلــك عــىل  ، شــهور مــع شــخص جدي ــامذا تقب فل

 !؟ ورشف الناس مباحٍرشفك غال ، أم أنك ترى أنك من شعب اهللا املختار!؟اآلخرين
 !؟ فلامذا تتعصب لفتاوى برش خيطئ ويصيب،عقلك وفطرتك مل تقبل هذا

مـن هـذه و ،ب فاعلهـا حتـث عـىل املتعـة وتبـني مـدى ثـوالقد قام الغـالة بوضـع روايـات
 :الروايات

 إن كـان : قـال؟ للمتمتع ثـواب:قلت( :قال × عن صالح بن عقبة عن أبيه عن الباقر
منهـا غفـر   وإذا دنـا، لفالن مل يكلمهـا كلمـة إال كتـب اهللا لـه حـسنةً وخالفاQيريد بذلك اهللا 

 ).دد الشعر نعم بع: قال!؟ بعدد الشعر: قلت:قال !اهللا له بعدد ما مر املاء عىل شعره
ن النبـي صـىل اهللا عليـه إ( :أنـه قـال × ة أخرى منسوبة لإلمـام البـاقرًوهذه أيضا رواي

 يــا حممــد إن اهللا تبــارك وتعــاىل :قــال ×  حلقنــي جربيــل:ّوآلــه ملــا أرسي بــه إىل الــسامء قــال
 .)١()ين قد غفرت للمتمتعني من أمتك من النساءإ :يقول

للمتعـة يـوم  ص  تفنيـد حـديث حتـريم النبـيًاوالحمـ ال الـسيد عـيل احلـسيني املـيالينوق
 ًبن عبـاس كـان تبعـاافـ ،هـذا ممـا ال نـصدقه( :ن ابن عباس كان يفتـي بحرمتهـاإنكار أ و،خيرب

 .)٢()رضوريات الدين احلنيفال سيام يف مثل هذه املسألة التي تعد من  × ألمري املؤمنني
                                                                                                                                                       

 .)٢١/١٣(، وسائل الشيعة للحر العاميل )٣/٤٦٣(من ال حيرضه الفقيه للصدوق ) ١(
 ).٣٤:ص(رسالة يف املتعتني للسيد عيل امليالين ) ٢(
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 !؟نكرها ما حكم مًاإذ !سبحان اهللا !املتعة من رضوريات الدين
 !؟ما هذا السعار والتعطش للجنس حتت ستار الدين

 !؟ كل هذا األجركي يناالواملتمتعة ماذا فعل املتمتع 
 !؟أي وزن للمتعة كي تكون من رضوريات الدين

 !؟هل هي من أركان اإلسالم
 ،‡هناك من يريد أن يعبث برشف املسلامت وحيقـق شـهواته باسـم مـذهب آل البيـت 

إذا كان املرء يستطيع أن يتمتـع بفتـاة ثـم يكـون مـع أخـرى بعـد أيـام  رسةكيف ستكون هناك أ
 !؟ ملاذا سيتزوج املرء إذا كانت احلياة هبذه اإلباحية؟دون حتمل أي مسئولية
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فتاة يف مقتبل العمر أومههـا أحـدهم بأنـه حيبهـا ويريـد الـزواج هبـا بعـد أن ينهـي دراسـته 

ًحاول كثريا احلصول عىل موعد معهـا إىل أن  ،فضلة لدى الشباب املاخلدعة ،اجلامعية مبارشة
 وأقـسم أنـه يريـد أن يتزوجهـا ،فطلـب أن يتزوجهـا متعـة ،أعيته احليل فأبـت إال أن يتزوجهـا

فأكد هلـا حليـة ذلـك  ،رفضت طلبه ،ذا يف الوقت احلايل لكن الظروف ال تسمح هبً دائامًازواج
  .وطلب منها العودة لكتب الفتاوى

ــني مــا أمامهــا مــن أ ــني فطرهتــا وب ــاوى وهــي يف رصاع ب خــذت تقــرأ بخــوف تلــك الفت
 بــل وجــدت أن بعــض الفتــاوى تؤكــد عــىل الثــواب ،تأكيــدات عــىل حليــة مثــل هــذا الــزواج

 .يف النهاية وكلت أمرها لكتب الفتاوى ،هالعظيم لفاعل
 .ذا احلمـل لتخـربه هبـاذهبت إىل الشخص الذي متتع هبف ،بعد شهور اكتشفت أهنا حامل

 !؟ن هذا الولد ابنيأ ما الذي يثبت يل :فقال هلا بكل بساطة
وحــني أصــبحت ســاذجة  ،ئــة حــني حتــدثت معــه منــذ البدايــةقــد تكــون الفتــاة خمط

لكنهـا مل ترتكـب ذلــك  ؛وحني سـلمت عقلهـا ورشفهـا ومـستقبلها لكتـب الفتـاوى،فـصدقته
لـذنب ذنـب املجتمـع حـني ريض ا ،حـني أفتـوا هبـذاالـذنب ذنـب العلـامء واملـشايخ  ،لوحدها

  !تلك الفتاوى املقدسة عن ًادفاعمثل هذا العمل ب
فلــامذا هــرب اجلميـع وتركــوا الفتــاة  ، الـذنب ذنــب كــل هـؤالء،وليتهم أمجعــنيئهنـا مــسإ

وربـام تـزوج بثانيـة وثالثـة وتاســعة  !؟وحيـدة تتحمـل تبعـات كـل ذلـك ونجـا اجلبــان بفعلتـه
  !ة الشيوخ محاة املجتمعحتت مباركووضع بصامته يف كل بيت 
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وكـل ذلـك  ،وأصبحت الفتاة بنظر اجلميـع وحـدها املذنبـة ويلحقهـا العـار إىل أن متـوت
 .ه بعد أن أكد هلا مجيع هؤالء أن ما ستفعله حالل وال غبار علي؟بعد ماذا

 أمـا الـشيوخ ففـي بـرجهم العـاجي وسـامئهم النرجـسية ال ،الفتاة وحـدها تتجـرع اآلالم
 هلـذه املأسـاة أخـذ يف التفـنن يف ًا مـن أن يـضع حـدً وأمـا املجتمـع فبـدال،ريهيمهم كـل مـا جيـ

ــاة املــسكينة ــرويج اإلشــاعات حــول تلــك الفت ــق ًئاالتــي مل تفعــل شــي اخــرتاع وت  ســوى تطبي
 .الفتاوى التي يقدسوهنا مجيعهم

 وحمكـوم ، ابـن زنـاأنـهعـىل ما ذنب الولد الذي سيخرج بـدون أب وسـينظر لـه املجتمـع 
واهللا سـيأيت مجيـع األطفـال ممـن ولـدوا بـسبب  . مـن اجلميـعًالد بأن يعيش حمتقـرابل امليعليه ق
 .يتعلقون برقبة كل من أفتى هبذا الزواج املشئوم يوم القيامةاملتعة و

Æ Å  Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç*  :قـــــال تعـــــاىل
ÔÓ& ]١٩:النور[. 

فكيـف  ،لعـذاب األلـيمجمرد حب أن تشيع الفاحشة يـستوجب ا ..ن تشيعالذين حيبون أ
 ؟ كيف بمن يصدر هلا الفتاوى؟ًبمن يشيعها فعال

 وال ،أخربتنـي قريبتـي مـرة أن إحـدى جاراهتـا وهــي امـرأة مـات زوجهـا ولـدهيا أطفــال
ــدهيا ــصدر رزق ل ــي ،م ــشيوخ ك ــستعطف أحــد ال ــت ت ــالء  ذهب ــه الغ ــىل مواجه ــساعدها ع ي

فمـن  ،ًرفـضت طبعـا ! أسـاعدكدعيني أمتتع بك وسوف :فقال هلا ،ومصاريف هؤالء اليتامى
 .يهاي متوت احلرة وال تأكل بثد:ًيام العرب قدتوكام قال ،تلك التي تقبل عىل نفسها مثل هذا

فلـام جـاء أحـد إخـوة الـشيخ يعاتبـه عـىل هـذا  ، صـاحبة كرامـةةهنا امرأة رشيفأل رفضت
  !ًارم حمًئامل أطلب منها شيو ت منها التمتع مقابل مساعدهتا لقد طلب:الترصف قال
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وكـام  !!ً لـيس حمرمـااجلـنس مقابـل الغـذاءاستغالل حاجة وفقر الناس واستخدام نظام 
 واحلـالل مـا حـل يف ،إن احلرام ما حرمـت منـه :قيل يف أمثال هؤالء أن مبدأهم يف احلياة هو

 .يدك
ألـيس للمـرأة أي كرامـة لــدى  ،داس كرامتهـا هبـذا الـشكل الفظيــع ملـاذا حتتقـر املـرأة وتــ

 إشـباع ي دور يف احليـاة سـوىلـيس هلـا أ ،اذا ينظرون للمـرأة تلـك النظـرة اجلاهليـةمل ؟هؤالء
 !؟ أي فرق بني اإلباحية األوروبية وبني املتعة؟النزوات

الشاب يف أوروبا خيتار فتاة ليميض معها بعض الوقت إىل أن يمل منهـا فيرتكهـا ويـذهب 
ن الفتاة ما يريـد كـام لـو كانـت علكـة املتعة يأخذ الشاب ميف و ،ًاّ جرّللبحث عن أخرى وهلم

 .يعلكها ثم يرميها
 !؟ له أحاسيس وكرامةًاأليست برش ؟ملاذا تعامل املرأة كسلعة يف السوق

 .رحم الرامحنيأ كرمها خالقهاأ فلنكرمها كام ًإذا
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 ؟ أي مرجع تقلد:قال يل

 .ص  إين أقلد النبي األكرم:ابتسمت وقلت له
  !كانت مجيع أعاملك غري مقبولة  وإالًا حيًا جيب أن تقلد مرجع: ثم قالًطويالصمت 

ملـاذا أقلـد املرجـع يف كـل  ،ً وسـأقلده فـوراً ال خيطـئ أبـداًا معـصومًا أعطني مرجعـ:قلت
ي فتـوى مـن فتاويـه ولكـي اقتنـع بـأ !؟يشء وهو برش قد يـصيب يف فتـوى وخيطـئ يف أخـرى

ل مـا يفتـي بـه دون دليـل فهـذا اعتقـاد كـأمـا أن أعمـل ب ،هللابـدليل مـن كـالم اجيب أن يـأتيني 
 .مبطن بنبوته
 !؟أن تتبع آل البيت أم تتبع غريهم ؟ من األفضل بنظرك:فقال
أيـن  !؟أين مذهب آل البيـت يف كـل مـا حيـدث ، أنت تتبع املراجع وليس آل البيت:قلت

 !؟ص  النبـيحاديـثمذهب آل البيـت يف فتـاوى لـيس عليهـا دليـل ال مـن القـرآن وال مـن أ
أم أهنــم ســاروا عــىل هنــج  ،ص  األكــرم بــدين جديــد غــري ديــن النبــي‡هــل جــاء األئمــة 

 !؟وما جاء يف القرآن ص النبي
واه كلهـا بـدليل مـن ا عزز فيها املرجع فتـ)الرسائل العملية(مل أجد إىل اآلن كتاب فتاوى 

 .آن أو من األحاديثعزز نصف فتاواه بدليل من القروال  بل ،القرآن أو من األحاديث
 !؟‡آل بيته و ص تباع النبيافأين 
ألن اهللا تعـاىل قـال أو نبـي اهللا قـال أو آل بيتـه األطهـار  ؛ هذا حـالل أو هـذا حـرام:قل يل

 .قالوا
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 : ثـم تقـول يل، هذا حالل وهـذا حـرام بـدون دليـل: أما أن تقول يل عىل كالمكًقل دليال
 .منك هذاهذا مذهب آل البيت فال أقبل 

  النبـياألحاديـث الـصحيحة عـنهـو مـذهبي  ..مذهبي هـو القـرآن ..ذهبي هو الدليلم
 عـرض بكالمـهفإن خـالف أحـد قـول القـرآن الكـريم رضبنـا  ،وآل بيته األطهار ص األكرم

 .× احلائط كام أمرنا اإلمام الصادق
 ،مـا هيـم هـو األفعـال ولـيس األسـامء ،أعطني احلق وسمني ما شئت ..سامءال هتمني األ

 باالسـمن عـىل حـق النتـساهبم وليس باملـسميات فـسيكون املـسيحيذا كان احلق باألسامء وإو
 .× إىل املسيح عيسى

فهـل مـا يفعـل يف  ،ص  حممـدمن أتباع الدين الذي جاء به ..‡ أنا من أتباع آل البيت
أم  ،‡وآل بيتـه األطهـار  ص احلسينيات وعند القبور واملـزارات مـن هـدي النبـي األكـرم

 !؟والشيوخ املراجع من هدي
كـأنني اقـرأ  و،نأليس من السخف أال يوجد كتاب فتـاوى واحـد معـزز بأدلـة مـن القـرآ

 !؟وليس لعامل مسلمبول سارتر أو لينني أو ستالني كتاب فتاوى جلون 
 .لسنا أمة الشيوخونحن أمة القرآن  ..لسنا أتباع الشيوخونحن أتباع القرآن 

ن أتعــصب  أمــا أ،ل والقـرآن ألقينــا كالمــه يف البحــرفـإذا كــان كــالم الــشيخ خيــالف العقــ
 .د والنصارى مع أحبارهم ورهباهنم فهذا فعل اليهوإن طارتعنزة و :للشيخ حتت شعار

ِما مل يوافق( :× قال اإلمام الصادق َ ُ ْ َ ٌ من احلديث القرآن فهو زخرفَ ُ ْ ُ َ ُ ََ َ ِ ِ()١(. 
ًإذا كانت الروايات خمالفة ( :× وقال اإلمام الرضا َ ِ ُ ُللقرآن كذبتهاُ َّ()١(. 

                                                                                                                                                       

 .)٢٧/١١٠(، وسائل الشيعة للحر العاميل )١/٦٩(الكايف للكليني ) ١(
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إحدى املرات أحتدث مع أحدهم حول االستغاثة باألئمة فـذكرت لـه آيـات مـن كنت يف 
 : فقلـت لـه،هنـا جـائزةإ : الشيخ فـالن واملرجـع علتـان قـال:القرآن حترم دعاء غري اهللا فقال يل

  !قال املرجع وقال الشيخ :وتقول يل ،قال اهللا :سبحان اهللا أقول لك
مـن  كـي يتأكـدوا مالشيوخ لدهيم ثقة عمياء يف كون العامة لن يبحثوا خلفهوالغريب أن 

 .صحة ما يقولونه أو عدم صحته
 ص قال عبد اهللا بـن عمـر وهـو يفـرس حـديث النبـي( :فهذا الشيخ حممد التيجاين يقول

 يكـون عـىل هـذه :قال عبـد اهللا بـن عمـر ،اخللفاء من بعدي اثنا عرش كلهم من قريش :يف قوله
 : اثنا عرش خليفة وهماألمة

معاويـة وابنـه ملكـا األرض املقدسـة ن عـثامن ذو النـوري مـر الفـاروق عأبو بكر الصديق
مـري العـصب كلهـم مـن بنـي كعـب بـن منصور وجابر واملهـدي واألمـني وأسالم والسفاح و

 ).ال يؤجج مثله كلهم صالح لؤي
كـام أعمـى اجلهـل وو قـد أعمـى بـرصة احلقـد ( :عـن ابـن عمـرالـشيخ التيجـاين قـال ثم 

فـضال وال فـضيلة فيقـدم عليـه معاويـة  × بصريته احلسد والبغض فلم يرى ألمري املؤمنني
 ).وما عشت أراك الدهر عجبااملجرم السفاح و الزنديق الطليق وابنه

يزيـد بتـاج اخلالفـة ابنـه قـد خـدم ابـن عمـر الدولـة األمويـة وتـوج معاويـة وو( :قـالثم 
 .)٢()واعرتف بخالفة السفاح واملنصور وكل فساق بني أمية ،ص ًكذبا وافرتاء عىل النبي

  !التيجاين من أي مسترشق أتى بهالشيخ مل خيربنا  وًال يوجد مثل هذا احلديث أبدا

                                                                                                                                                       

 .)١٠/٣٤٥(، بحار األنوار للمجليس )١/٩٦(الكايف للكليني ) ١(
 ).١٥٤ – ١٥٣:ص(الشيعة هم أهل السنة للتيجاين ) ٢(
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 ،عرتف عبد اهللا بن عمر بخالفة الـسفاح واملنـصور وقـد مـات قـبلهم بـسنواتام كيف ث
كـان يعلـم  هـل !؟ قبل والدهتـمعرتف بخالفتهماأم  !؟عرتف بخالفتهماخرج من قربه وهل 

 !؟الغيب
 املــرات حتـدثت مــع أحــدهم عـن الكــم اهلائـل مــن املغالطــات ىحـدإ يف نــياملـضحك أن

 :ًوالتدليس يف كتب الشيخ التيجاين فغضب غضبا شديد وقال يل
 بــسيل مــن االهتامــات وأمطــرين ،مــن أنــت حتــى تتحــدث عــن التيجــاين هبــذه الطريقــة

 .والشتائم
 ؛ حتـى تكـون بيننـا عــداوةهم أقابلـلـف ،لتيجـاين يف يشءاالـشيخ هيمنـي  أنـا ال :فقلـت لـه

 أنـا لـست ضـد ،يعنينـي الكاتـب يف يشءفـال  ، ووقفـت عـىل حقـائق مهمـةهت كتبـلكنني قرأ
 .أنا ضد أفكارإنام أشخاص 

 فهـل تعجـز عـن فـتح كتبـه ثـم الرجـوع ، مـن مغالطـاتهلقد أخربتك بام وجدتـه يف كتبـ
 ًأن تتـشنج هكـذا وتوجـه يل سـيالمـن  ًتأكد بنفسك من احلقيقـة بـدالتحتى للمصادر املعتمدة 

 .من االهتامات
  :يحق لكل من سمعهف للناس ه نظرةوجهقدم إذا  -وأنا أوهلم-أي شخص 

  .أن يتأكد من حقيقة املعلومات ً:الأو
ــا ــدي :ًثاني ــادأن يب ــدح أو االنتق ــواء بامل ــه س ــول.. رأي ــة  : أق ــشتم وقل ــيس ال ــاد ول االنتق

  ..باألد
ــذر لفقدانــه أعــصاب ــوار وتعمــدت أن أذكــر اســم كتــاب هاعت  الــشيعة ثــم أكملنــا احل
 .والتصحيح كي أرى ردة فعله
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 . مؤلف الكتاب فيه كذا وكذا:الفق
كلام خـرج كتـاب ال يوافـق هوانـا  ؟ أال جتيد غري شتم وقذف من خيالفك الرأي:فقلت له

  الـشيخأنـا حـني حتـدثت عـن ،ملؤلـفا يف اختالق القـصص عـىل اتركنا حمتوى الكتاب وغرقن
فهـل  ، من مغالطـات بعـد قراءهتـاه كتبلكنني ذكرت ما وجدته يف ؛هقذفأ ومل هشتمأالتيجاين مل 

 ؟قرأت كتاب الشيعة والتصحيح كي تقول كل هذا الكالم عن الكتاب
  !!لكنني سمعت الكثري عنه ؛ ال:قال

وهتــامجني ألننــي ذكــرت  ،هقــرأ تقــول كــل هــذا الكــالم يف كتــاب مل ت! ســبحان اهللا:قلــت
 !؟مغالطات يف كتب قرأهتا

 أم كـي تبحـث عـن ،ببغـاء تـردد مـا تـسمعه دون بينـة كـي تكـون ًهل خلق اهللا لك عقـال
 ؟احلق بنفسك

 نقـاش أفكـار الكتـاب فيهـا أصـحاهباوقد قرأت عـدة ردود عـىل موسـى املوسـوي تـرك 
أنــا ال هتمنـي أقــوال املوســوي  . مرتــزق وعميــل وخـائنهبأنـيتهمونــه الكاتـب وانـصبوا عــىل 

مـا طرحـه مـن هـو منـي  ما هي،وال هيمني املوسوي كشخص ،السياسية فال اهتامم يل بالسياسة
 ألنــه خــالفكم يف الــرأي فــإن هنــاك علــامء ومراجــع شــيعة ًافــإن كــان مرتزقــ ،أفكــار عقائديــة

 ،ني فـضل اهللا السيد حممـد حـساملرجعمثل  ، ما ذهب إليه من عقائد بعض أو أكثريوافقونه يف
والـشيخ  ،الفـضل الربقعـي  واملرجـع أبـو، واملرجـع اخلالـيص،حيدر عـيل قلمـدارانألستاذ وا

 مرتزقــة فهــل هــؤالء ، والــشيخ طالــب الــسنجري، والــشيخ حــسني الــرايض،عبــاس املوســى
 !؟ًأيضا
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حـاكم  فـال يت،الغالة يريدون حتويل اإلسالم كام كان احلكم الكنيس يف القـرون الوسـطى

  !ل ال يفهمه إال الرهبانألن اإلنجي ؛ال يعملون عقوهلم يف أي يشءوالناس إال إىل الرهبان 
كـام ال يوجـد كتـاب مجعـت  ، ال يفهمـه عامـة النـاسًان للقرآن معنـى باطنـ إ:فقال الغالة

 .فيه األحاديث الصحيحة كي يرجع إليها الناس
ــة يف حــرية ــع العام ــث  ..فوق ــة باألحادي ــب مليئ ــضعيفةفالكت ــه إال ،ال ــرآن ال يفهم  والق

 !؟فامذا بقي هلم يستمدون دينهم منه ،الشيوخ
وقد اطلعـت عـىل كثـري مـن  ،ُجل الفتاوىًفاملراجع كام ذكرت سابقا ال يذكرون أدلة عىل 

جوبـة االسـتفتاءات كتب الفتاوى مثل منهاج الصاحلني واملسائل املنتخبـة وأجوبـة املـسائل وأ
ال توجـد أدلـة عـىل كـل فتـاوى هـذه الكتـب ال مـن فوجـدت أنـه  ..اوالفتاوى امليرسة وغريه

فـأين مـذهب  ،هرةوال من أقـوال العـرتة الطـا ،ص  وال من أحاديث الرسول األكرم،القرآن
 !؟يف كل هذا ‡آل البيت 

 فـال يقـدمون مـا الفتـاوىذكر آية أو آيتني يف مقدمة املؤلف أو صـفحة مقدمـة املـرتجم أُت
 ، تقـرأ كتـاب فتـاوى لعـامل مـسلمهل أنت نزعت صفحة املقدمة مل تعرف فإذا ،عليها أي دليل

والنـاس لبـساطتهم يتبعـوهنم دون مطـالبتهم  ..نك تقرأ كتـاب فتـاوى لراهـب أو قـسيسو أأ
ــدليل ــتاهــل ف !!ب ــذهب آل البي ــاع م ــد خيــالف ‡ تب ــرشع جدي ــداع ل ــاء أجــوف وابت  ادع

 ؟عليه ‡تباع للقرآن وما كان آل البيت اأم  ،منهجهم
 !؟فامذا نقول له  يريد أن يعرف ما هو اإلسالم أو غريهًن مسيحيافلو أ
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 ، مفهـوم ولـه تفـسري وتأويـلإن مصدر التـرشيع الرئيـيس لـدى املـسلمني غـري :نقول لهأ
 ؟ن إىل وسيط يفك لك طالسم وشفرات القرآةأنت بحاجو

 !؟ إىل كهنوت املراجعخص هارب من كهنوت الكهنة أن أدعوههل سيقبل مني ش
 إنـه : ثـم أقـول لـه،نـهاإن نبينا فشل يف التأثري عىل من حوله يف زم :هل سيقبل أن أقول له
 !؟أعظم شخصية يف التاريخ

أم أنه من األفضل أن أخجل من ديني وما فيه من تعاليم فـأطبق معـه احلـديث املكـذوب 
 ه ومـن أذاعـه أذلـ، اهللاهيا سـليامن إنكـم عـىل ديـن مـن كتمـه أعـز( :× عىل اإلمام الصادق

 .)١()اهللا
عليـه  يطبـق ،صـنف خمـدوع مغيـب عـن احلقيقـة ،هناك صنف موجود بكثـرة يف جمتمعنـا

علـيكم بالتقيـة فإنـه ( :× ن احلديث املكذوب عـىل اإلمـام جعفـر الـصادقوالشيوخ املنتفع
 .)٢()ليس منا من مل جيعلها شعاره ودثاره مع من يأمنه لتكون سجية مع من حيذره

 ، لديـهةمعه شتى أنواع الكذب والتدليس ليجدوا تربيرات لألمـور الغـري منطقيـفامرسوا 
 .‡وآل بيته األطهار  ص ويومهوه بأن هذا هو دين النبي األكرم

                                                                                                                                                       

 .)١٦/٢٣٥(، وسائل الشيعة للحر العاميل )٢/٢٢٢(الكايف للكليني ) ١(
 .)٧٢/٣٩٥(، بحار األنوار للمجليس )١٦/٢١٢(وسائل الشيعة للحر العاميل ) ٢(
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 وجـدوا ًان هنـاك علـامء روسـإ :قـال أحـدهم نرتنـتإلحد احلوارات يف منتدى عـىل اأيف 

 ًاي اهللا نوحـأي أن نبـ .)١(يـا زهـراء ..يا عـيل .. يا حسني: من سفينة نوح وقد كتب عليهاًاقطع
  !وسكووالقطع موجودة يف متحف اآلثار القديمة يف م ،كان يتوسل باألئمة

 !؟ً يف سفينة تيتانك أيضاًئا أمل جيدوا شي:حدهمفقال له أ
وسـوف أنـرشه ن هـذا املوضـوع جـاد  إ!؟ هـل تـستهزئ يب:ًأزبد وقال متحمسافأرغى و

 .املنتديات عىل اإلنرتنت مجيع يف
 لقـد قمـت بمراسـلة وزارة الـسياحة وإدارة املتـاحف يف روسـيا وسـألتهم :ًرد عليه قائال

 ومل نـسمع ، ال يوجد يف روسـيا كلهـا متحـف هبـذا االسـم:فقالوا يل ،عن القطع وعن املتحف
 الـسياحة أو ومن أراد التأكـد بنفـسه فعليـه الـدخول إىل موقـع وزارة !ع من قبلَطِبأمر هذه الق

  !لكرتوينإلنرتنت أو مراسلتهم عرب الربيد اإلإدارة اآلثار الروسية عىل ا
  !أبو سفينة صاحبنا بعد ذلك اختفى

 !؟هل كان صاحبنا يكذب حني تكلم عن السفينة
ــاذب إ ــه  لكــن؛يكــذبأن لكــن األخ مل يتعمــد ن اخلــرب ك ــام يقول ــاء ب ــه العمي ــسبب ثقت  ب

 .قة وبدون أدنى شك يف صحتها أورد هذه القصة بكل ثالشيوخ
 إىل متـى سـنكون مـن !؟ نصدق كل ما يقال بدون بحث وال تفكريًانظل سذجسإىل متى 

 !؟املكذوب عليهمالقوم 
                                                                                                                                                       

هراء من قبل امليالد إىل بعـد االستـشهاد لعبـد اهللا عبـد العزيـز وقد وردت هذه القصة يف كتاب فاطمة الز) ١(
 ).١٤٢:ص(اهلاشمي 
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ًيوما إىل ضواحي املدينة باحثا × خرج اإلمام عيل  عن أي عمل جيلب لـه بعـض املـال ً

تفق معهـا عـىل أن جيلـب هلـا املـاء مـن البئـر كـل اء بيـت فـوجد امرأة تعد لبناف ،ليسد به جوعه
وحتـت أشـعة الـشمس احلارقـة وضـع صـدره الطـاهر عـىل حافـة البئـر  ،وب بتمـرة واحـدةُنَذ

احلبـل الـذي  ..لـك احلبـل األشـبه بغـصن مـن الـشوكذ ..وأخذ يف سحب ذلك احلبل اخلشن
  عـرشة متـرةتـه املـرأة سـتفأعط ً عـرش ذنوبـا إىل أن أكمـل سـتة مـىض يف عملـه،يمزق األيدي

 .)١( ص  كي يأكلها مع أحب الناس إليه حممدفأخذها وذهب
  ! عرشة مترةجل ستن من أاه الطاهرتااإلمام يعمل وتتقطع يد

 قبـل مـنال ت ة أبيـنفـس ..زةكـان اإلمـام صـاحب نفـس عزيـ ،كان اإلمام صاحب كرامة
 ه ال يقبـل اسـتثامر منـصب،ق جبينـه أن يأكـل مـن كـد يمينـه وعـرال يقبـل إال ،ًأبداًإحسانا أحد 

 .ي يف احلصول عىل املال من أحدالديني واالجتامع
فكونـوا ، ولكـل بنـون،  وارحتلت الـدنيا مـدبرة،لت اآلخرة مقبلةارحت( : يقولًوكان دائام

 حــساب وال ً وغــدا،اليــوم عمــل وال حــساب ، الــدنيابنــي  اآلخــرة وال تكونــوا مــنمــن بنــي
 .)٢()عمل

 !؟ إماممترة ياعرشة  ست

                                                                                                                                                       

 .)٢/٢٥٠(حلية األبرار للسيد هاشم البحراين ) ١(
 .)٧٤/٤٢٣(، بحار األنوار للمجليس )٢٠٨:ص(األمايل للمفيد ) ٢(
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 !؟أين أنت ممن يقتاتون عىل أرزاق الناس باسم االنتامء آلل بيتك
 !؟أين أنت ممن يملكون املاليني عىل حساب جوع الفقراء

 !؟مترةعرشة  ست
 :نتم كام قال الشاعرًحقا أ

 .أنتم حق ومجيع الناس أباطيل
 . وأنتم إنجيل اإلنجيل، وأنتم خامتة األحزان،أنتم قرآن القرآن

 .اة التمثيلوهنا هو
 . السهرات وأسمى أدوات التجميلعامئمملع أهيدوكم 

وشـط  ..ويف الكوفـة ..دييلاكـيوهـم اآلن يف ب .. أنابيب وهناك شيوخ براميلماليلوهنا 
 .النيل

 .يعتصمون بحبل غسيل ..من أجل عيون ضحاياكم يعتصمون
ايب الكـائن بحـي قبل عدة سنوات ذهبت مع أحد أقاريب إىل منزل الشيخ عبد احلميد البيـ

 . بالناسً مكتظاه وكان جملس،املحدود يف جزيرة تاروت
 دون أثـاث يـذكر ، سـجاد بنـي فـاتح ومـساند محـراءاذ ،كان املجلس أقرب إىل املـستطيل
اكتـشفت فـيام  ،ل مـن الكتـب واألوراق املبعثـرة وقليـ،سوى طاولـة فوقهـا بعـض املزهريـات

 . اخلمسةقيمكاهتم كي حيسب هلم بعد أن هذه أوراق قد سجل فيها الناس ممتل
وكــان الــشيخ  ، بــالقرب مــن الــشيخ كــان أحــد الفقــراء جــاء كــي يطلــب منــه املــساعدة

 : ويعـاود القـول لـهثم يتحـدث مـع غـريه ؟كم مرة ساعدتك : ثم يعود ليقول لهًيسكت قليال
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 ؟ستمر يف مساعدتكأ إىل متى سوف سوف أساعدك ولكن
ــرصفات الــانتــابني شــعور بالــضيق الــشديد واخل شيخ رغــم أن الكــالم لــيس جــل مــن ت

 ؟شخص وهو يتلقى كل هذه اإلهانات ما شعور هذا ال: وتساءلت يف نفيس، يلًاموجه
فهـو مـازال  !! الثـروة الـضخمة التـي يمتلكهـاميسخت هو كان الغرض من ذهاب قريبي

 ة اجلامعـةأكافـلـو تـأخرت عنـه م و،كاد يوفر ألرسته ما يقتاتون بـهوأبوه بال ، يف اجلامعةًاطالب
 .ألصبح من مستحقي الصدقة

 !؟هعرف ماذا يملك هذا البائس كي خيمسن أكان لدي فضول يف أ
أخذت منه الورقة التي سجل فيها ممتلكاتـه العظيمـة فوجدتـه قـد سـجل قائمـة بمالبـسه 

كنــت أظــن أن الــشيخ ســيمنعه مــن ختمــيس هــذه  و،ه وغريهــا مــن حاجياتــه اخلاصــةئــاوحذ
  ! التي لديهاخلردة
 !؟ وهو ذلك البائس الفقري،يف الك

 !كنز عالء الدين هذاأ حيسب مخس لكن الغريب أن الشيخ أخذ الورقة وبد
ا مـع زمالئـه بـالقرب مـن  أن قريبي ملا سأل الشيخ عـن الـشقة التـي يـستأجرهواألغرب

 أحـسب قيمـة اإلجيـار وقـسمه عـىل عـدد زمالئـك يف الـشقة ثـم : كان جـواب الـشيخاجلامعة
 !!مس من حصتكحسب اخلا

 التــي عــىل الطاولــة وتــساءلت عــن حــساب اخلمـسنظـرت إىل الكــم اهلائــل مــن أوراق 
تأملـت اجلالـسني حـول الـشيخ  ثـم ،والتـي سـوف تـدفع للـشيخجمموع األموال التي دفعـت 

 .رأيت يف وجوههم البؤس والفقر والطيبة التي ليس هلا حدودو
 فهـم يفعلـون كــل م أشـفق علـيهم أ،ال أعلـم هـل ألـوم هـؤالء املـساكني عــىل سـذاجتهم
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 !؟ هللا رب العاملنيقربةأن هذا منهم  ًذلك اعتقادا
عرف الشيوخ كيـف يـستغلون طيبـة النـاس وحـبهم آلل البيـت يف سـبيل احلـصول عـىل 

متى يرتكون تقـديس األشـخاص ويتبعـون كـالم  ؟ يفيق هؤالءمتىلكن  ؛أمواهلم باسم الدين
 ؟ليعيـشوا مرتفـني ×  احلـسني اإلماميستثمرون مأساة إىل متى يبقون ضحايا للذين ؟رهبم

 ؟ احلسني كي يرشبوا دماء الفقراءإىل متى سيبقون ضحايا للذين يستغلون عطش
عالمـة أو شـيخ برتبـة كل مـن يـسرتزق مـن مهنـة شـيخ برتبـة لون ضحايا لظإىل متى سي

  !نه شيخأسامحة ال مصدر رزق له سوى 
   يعطيــــــك يف فقــــــه النــــــساء نجابــــــة

ــــتســــألاف ــــى أحل   ه عــــن األمخــــاس مت
  

 

  ولـــــــسانه عـــــــن املعلفـــــــني خمـــــــدر
ــــابلني«وتعــــال    إن أجــــاب أو أخــــرب» ق

  
 

 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٥٦  

  

 

 
  أن خيمـس مالـه قبـل ذهابـهيـهعللـذا  ونطقـة كـان ينـوي الـذهاب إىل احلـجأحد أغنياء امل

  !للحج وإال فحجه غري صحيح
فعـزف عـن الـذهاب  ،مليـون ريـالاب مخـس أموالـه فكـان النـاتج قام هـذا الغنـي بحـس

ًويف العـام الـذي يليـه أيـضا حـسب مخـس أموالـه فوجـده  ،ذهـبأ العـام القـادم :لحج وقـالل
 وحـني سـئل عـن بعد عدة سنوات ذهب للحج و،ًلغ الكبري فعزف أيضا عن الذهابذلك املب

اذهــب  هـات مائـة ألـف و: الفـالين وقــال يل ذهبـت للـشيخ:مقـدار اخلمـس الـذي دفعـه قــال
 !!حجلل

راء القطيـف ملـا بقـي واهللا لو وزع مال اخلمس عـىل فقـ !؟ يف العبادات أم دجلزيوناوكأ
لو أقيمـت هبـذه األمـوال مـشاريع خلدمـة املجتمـع وتوظيـف الـشباب ملـا بقـي  و،حمتاج واحد
لكن ال هيـم هـؤالء سـوى مـصاحلهم الشخـصية وال هيمهـم املجتمـع  ، عن العملًأحد عاطال

 .يف يشء
ا ن أباهــإ :فقالــت ،عــن اخلمــس - حلــساهباًتــدير مــرشوعا- قريبــايت دىحتــدثت مــع إحــ

وأقـاريب وجـرياين حتـت خـط  ملاذا أدفعـه للـشيخ :وهي تقول ،جيربها عىل دفع اخلمس للشيخ
 !؟اذا ال أعطيها للفقراء مبارشةمل ،الفقر

 شيخ أن يـستثمرربام يريـد الـ فـ،وساطات يف كل يشء حتى بني املحسن والفقرييبدو أن ال
مـن حـسناته ويلقـوا  يـوم يتـدافعوا عليـه ليغرفـوا ، يـوم القيامـةايعطيهم إياهللفقراء أمواهلم ل

 !!عليه سيئاهتم
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 .]٤٢- ٣٩:األنفال[
 ،احلرب وغنـائم احلـرب مـن الكفـارتحدث عن تمن آيات ما قبل آية اخلمس وما بعدها 

 !؟فمن أين أفتى هؤالء بجباية مخس أموال املسلمني
ن آجعلـوا القـرو ، عـن الواقـعًدافرسوا كالم اهللا بالشكل الذي خيدمهم وإن كـان بعيـلقد 

 .ي ختدمهم وينسون الباقيعضني يأخذون اآلية الت
فلــو فرضـنا أن اخلمــس  مــستحقي اخلمـس مل يـرد يفأن الـشيخ أو املرجــع الـيشء اآلخــر 

 ؟اذا ال نعطيه مبارشة ملستحقيه مل!؟واجب فلامذا يأخذه الشيوخ واملراجع
 ،وسـأله عـن اخلمـسيف سيهات سن يف بيته ه زار الشيخ عيل آل حمأخربين أحد الزمالء أن

 !؟لشيوخله ئوما الدليل عىل وجوب إعطا
 !!فرد الشيخ بأن األمر هكذا

 !؟دفع هلم جزيةيوخ الكرام يريدون من املجتمع أن أن سامحة الشيربام 
 أفيؤخـذ ،اجلزيـة أقـل مـن اخلمـسأن  حتى ،خذ من الكفار وليس من املسلمنياجلزية تؤ
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 !؟)%٢٠(خذ من املسلم مخس أمالكه ؤافه ويمن الكافر مبلغ ت
 فـإذا ،كفـار مقابـل محايـة املـسلمني هلـماجلزيـة تؤخـذ مـن الف ،ولو فرضنا أن هـذه جزيـة

 فـأين احلاميـة التـي يوفرهـا الـشيوخ ،عجز املسلمون عن محايتهم مل جيب علـيهم دفـع أي يشء
 !؟لنا

 !؟طم فعلوا ملكافحة الفساد الذي عم وماذا
ن جـرائم الـسطو املـسلح التـي انتـرشت بـشكل مـ وأيـن هـم ؟ع الطـرقن قطـامأين هم 

دراجات الـن تلك اجلامعات املسلحة التي جتوب الـشوارع والطرقـات عـىل م وأين هم ؟بشع
 !؟النارية

 !؟أمل تكثر جرائم القتل يف جمتمعنا القطيفي بشكل مروع
ــ ــشاب حمم ــرج يف حــي أمل يقتــل ال ــة د)شــكر اهللا(د تركــي الف  يف ارةاخــل ســي يف العوامي
 !؟التاسع من شهر اهللا املحرم

ــني أوالدحتــى انتــرشت  التــي املخــدراتةن جتــارمــأيــن هــم  ــا ب يف املرحلــة املتوســطة  ن
 !؟ ماذا فعلوا إليقاف مسلسل الفساد املقنن،والثانوية

اخلريية واالجتامعية يف القطيـف يقـوم هبـا ويـرشف عليهـا أشـخاص مـن  غالب األنشطة
ًحلقـت ظلـام وعـدوانا بالـدين محاية العادات التي أهو كل ما هيمهم شيوخ ف أما ال،عامة الناس ً

أمـا األخـالق واملبـادئ التـي  ،وا الـدخل الـذي يـصب يف أرصـدهتمكي حيمـوا أنفـسهم وحيمـ
ا دامـوا يـسبحون يف سوف تنهار حتت رضبـات الغـزو اإلحلـادي واإلبـاحي فهـذا ال هيمهـم مـ

ــا إىل اجلحــ ــذهب جمتمعن ــس ولي ــان  ،يمأهنــار اخلم ــن اســتمرار جري ــدوا م أهــم يشء أن يتأك
 .اخلمس إىل جيوهبم
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 ،إن نائـب اإلمـام موجـود بـالطبع( : عـن أمثـال هـؤالءهثديحيف قال املفكر عيل رشيعتي 
 الـرشعية )الـرضائب(بـل ألجـل مجـع احلقـوق و ،ولكن وجوده ليس ألجل اجلهاد ومـا شـابه

املنكـر فهـام وظيفتـان سـاقطتان والنهي عـن أما األمر باملعروف  ،واستالم سهم اإلمام الغائب
ــد إال ــرتبط بفوائ ــيام ي ــة ف ــصائح األخوي ــات الشخــصية والن ــة واألخالقي  يف املجــاالت الفردي

 .)١()األعامل احلسنة ومضار األعامل السيئة

                                                                                                                                                       

 ).٢٦٢:ص(التشيع العلوي والتشيع الصفوي ) ١(
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قومـوا إىل  : وخـتم حديثـه بقولـه واللطـم عـن فـضل العـزاء والتطبـريًحتدث املـال طـويال

 .أجورينالعزاء م
توسـط اجلميـع احلــسينية مـا عـدا اثنــني  و، باإلنــشاد وبـدأت مراسـم العــزاءدالـرادو بـدأ

 .رامتي أن أرضب صدري هبذا الشكلمل تسمح يل كفقد خجلت من نفيس و ،أحدمها أنا
هـل أنـت  ؟ العزيـزموالنـا ملاذا يا :والسؤال املهم ،ا الشخص اآلخر فهو الشيخ نفسهوأم

مل تتحـدث قبــل قليـل عــن  أ؟متــك هبـذاانفـسك وال تــسمح لـك كر حتـس باخلجــل مـن ًأيـضا
 !؟فضل العزاء واللطم

 بيـنام ذلـك الـشيخ جيلـس يف ،رجل عجوز يلطم نفسه وصـدرهوقف يف منتصف الساحة 
  !صدر احلسينية يتفرج عىل ما فعلت يداه

أنـه يـؤدي  يف أواخر حياتـه يلطـم نفـسه وهـو يعتقـد  السنٌ رجل طاعن يف!!ًحزنت كثريا
 !؟من يتحمل ذنب هؤالء ، إىل اهللاةعبادة وقرب

 وقـد دفعنـي الفـضول وحـب ،لقد توقفت منذ فرتة طويلة عن إتيـان مثـل هـذه املجـالس
 . مل آت كي ال أشاهد ذل البرشيةلكن ليتني ؛معرفة املستجدات للمجيء اليوم

 هـل فعلهـا أحـد مـن !؟ هل يقبـل هـذا عـىل أمتـه!؟يلطم نفسه هكذا ص هل كان النبي
 !؟‡األئمة 

، إين أقسمت فـأبري قـسمي، يا أخية( :ألخته زينب × أمل تكن وصية اإلمام احلسني
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 .)١()وال تدعي عيل بالويل والثبور إذا أنا هلكت ،اًختميش عيل وجه وال، اًال تشقي عيل جيب
إذا أنـا ( :‘ للـسيدة الزهـراء ص الرسـول األعظـم × احلسنياإلمام بل قال جد 

َّ وال ترخي عيل شعرا وال تنادي بالويل وال تقيمي عيل نائحةاًختميش وجه مت فال ً()٢(. 
يتحـدثون منـذ بـدء  ،ألهنـا فقـط وفقـط تـدعم مراكـزهم ؛هم مرصون عىل هذه الطقوس

ًومل يتحـدثوا يومـا  ، وقدراتـه اخلارقـةوعـن معجزاتـه × احلـسنياإلمـام اخلليقة عن مقتـل 
بـل يتحـدثون عـن جـواز  ،دتـه لـرب النـاسمل يتحدثوا عـن زهـده وعبا ..قبل ذلكته عن سري

 .دعائه من دون اهللا
ريقيــا وجاهــد مــن مــرص إىل شــارك يف فــتح أف × احلــسنياإلمــام  أن ًمل يتحــدثوا يومــا

 .املغرب
ولـد فقتـل ومل تكـن لـه حيــاة  × احلــسنياإلمـام  وكـأن ه ومقتلـهال يـذكرون إال مولـد

ومـا جيلبـه مـن  × احلـسنياإلمام  ما هيمهم مرقد ..ال هيمهم كل ذلك ،نجازاتإلزاخرة با
ــوال ــاته ..أم ــىل عقــول ا ..مــا هيمهــم اســتثامر مأس لنــاس البــسطاء مــا هيمهــم الــسيطرة ع

دفق األمــوال يف مـا هيمهــم اســتمرار تـدفق النــاس لألرضحــة وبالتـايل تــ ..اًواسـتغالهلم ماديــ
ا ًبل حبـ × سنياحلا يف ًليس حب .والعويل التطبريما هيمهم استمرار مسريات  ..أرصدهتم

 .يف أطباق الثريد
بكـى عـىل ابنـه  ص ن النبـيإ :حاول إجياد منفذ رشعي ملثل هـذه األفعـال فقـالالبعض 

 .حني استشهد × عمه احلمزةعىل إبراهيم حني مات و

                                                                                                                                                       

 .)٤٥/٣(ألنوار للمجليس ، بحار ا)٢/٩٤(اإلرشاد للمفيد ) ١(
 .)٣/٢٧٢(، وسائل الشيعة للحر العاميل )٥/٥٢٧(الكايف للكليني ) ٢(
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لطـم ي ص  النبـيارلكـن يـا موالنـا هـل صـ ؛ال تبـك :فمـن قـال لـك ..بكى ص النبي
  !؟نفسه كل عام يف ذكرى موت ابنه أو عمه

 بلطم وجوههم وصدورهم حـني مـات ابنـهالناس ملسريات وأمرهم  ص دعا النبيهل 
  ؟ن اللطم عبادة يؤجر فاعلها إ: هل قال؟أو يف ذكرى موته كل عام

 فهل حيق ألحد إضافة عبادات عىل ذوقه مل ينزل اهللا هبا ،مل يقل هبذا ص ذا كان النبيإ
 وكأن حتديد الثواب والعقاب ؛عل اهللا سيثيبكم عىل هذا الف:من سلطان ثم يقول للناس

 !؟ً وهل ذكر الصرب يف القرآن عبثا،ثم ما قيمة الصرب عىل املصيبة !؟والترشيع بيد البرش
*  < ; :9 8 7  6  5  4  3 2 1 0 = 

? > C B A @ E D F G H  ON  M L K J I
S R Q P  & ]؟ملن ..وهداية ..ةورمح ..صلوات ..تأمل ،]١٥٧- ١٥٥:البقرة! 

 .للصابرين
 ، العبـادات بالتفـصيل مل يقـل هبـذاالذي اكتمل الدين عىل يديه وحدد ص  كان النبيإذا

إن هـذه عبـادة  :ليقولـوا × واألئمـة ص  يف اإلسـالم أكثـر مـن النبـيفهل يعرف الـشيوخ
 !؟يؤجر صاحبها

{*  !؟ ليضيفوا لإلسالم عبادات جديدةًنزل اهللا عليهم وحياهل أ  | {  ~
«  ª© ¨ § ¦  ¥  ¤  £ ¢  ¡  � ®  ¬ ±  °  ¯ 

² ´  .]١١٦:النحل[  &³ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٦٣ 

 

 

 
مـاذا تعـرف  : فقـال يل»املاسـنجر«حد املسيحيني عـىل يف إحدى املرات كنت أحتدث مع أ

  ؟عن املسيح
  . كلمة اهللا ونبي من أويل العزم:فقلت له

  . هذا لديكم:فقال
 ؟ ما الصحيح يف نظرك إذن:فقلت

 .الفتداء خطايا البرش وأتى -اىل اهللا عام يقولتع- ابن اهللا :الق
 ؟ وملاذا يعاقب بذنب غريه:فقلت
 ك الـسجن ألـيس لـدى أبيـك مـن فـرط حبـه لو فرضنا أنك متهم ويفرتض دخولـ:فقال

 ؟لك استعداد لتحمل ذلك عنك
هــل فً لــو كـان القـايض عـادال !؟هـل هـذا عـدل أم ال ،املهــم .. لنفـرض اسـتعداده:قلـت

 !؟ أيب ألنني أنا جمرمسيحكم بأن يسجن
 !؟ثم لو كان املسيح قد أخذ ذنبي وذنب غريي فلامذا ال أفسق وأفجـر وأفعـل مـا حيلـو يل

 .فقد محل املسيح ذنبي وانتهى األمر
 ؟ فعلته أنت سوف تزيد من معاصيكك بذنبو أبلو سجنهل :فقال
الحي لـن فسادي لـن يزيـد مـن عقوبتـه وصـ ، أمل يتحمل هو العقوبة وانتهى األمر:قلت
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 .قب مهام فعلت فقد حتملها هو وخلصنااعن أول !خيفف عنه العقوبة
ن يتحمـل املـرء نتيجـة لكي يـستقيم األمـر جيـب أ، ال حتاول إجياد مربرات وأعذار واهية

  . غريهال يتحملها عنهو هو أفعاله
ــه وضــع  ــسالك يف وجه ــت امل ــني انغلق ــرضا ح ــدًح ــرتة أرســل يل بري ــدها بف ــيل وبع  ًاَّع

ــإلكرتو ــسيًاني ــذين ت ــاس ال ــري وصــور الن ــزاء والتطب ــه صــور الع ــدماء عــىل وجــوههم  في ل ال
ومـن ضـمن الـصور صـور  ،نوهـؤالء هـم املـسلم ،ختلف اإلسالم  شاهد:وقال ،وأجسادهم

وسهم بالـسكني كـي تـسيل ءًحا يف راأطفال مل يتعدوا العام أو العامني قد أحدثت أمهاهتم جر
 !!× احلسنياإلمام هم من أجل ؤدما

  !حرتت بامذا أجيبهاف
إذا كـان هنـاك سـائق متهـور جيتـاز اإلشـارة احلمـراء ويقـود  : قلـت فيـهًافأرسلت له بريد

وانني الـسري مل تفـت قـألن  ؛ وليس العيب يف قـوانني الـسري،بتعجرف فليس العيب يف السيارة
 .من يفعل ذلك تعاقبه القواننيإن ل  ب،بجواز ذلك

يف احلـالني هـو و ؛خالفهـايعرفهـا لكـن  إمـا أنـه و،لقـوانني ال يعـرف اإما أنهفهذا السائق 
 .املخطئ ال القوانني

 :تنهى عن مثل هذا الفعل ومنهاعن األئمة التي هناك مئات الروايات و
ال يــصلح الــصياح عــىل امليــت وال ينبغــي ولكــن ( :أنــه قــال × الــصادقاإلمــام عــن 

 .)١()الناس ال يعرفون
 .)٢()اخلدود وشق اجليوبليس منا من رضب ( :ص ومنها قوله

                                                                                                                                                       

 .)٣/٢٧٣(، وسائل الشيعة للحر العاميل )٣/٢٢٦(الكايف للكليني ) ١(
 .)٢/٤٥٢(، مستدرك الوسائل للنوري الطربيس )٧٩/٩٣(بحار األنوار للمجليس ) ٢(
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 :قال فاين بحرمة ذلكالتيجالشيخ وقد رصح 
ّ إن مــا يفعلـه بعـض الــشيعة مـن تلــك األعـامل ليـست هــي مـن الــدين يف :ُواحلـق يقـال(
ًوأفتـى بـذلك املفتـون ليجعلـوا فيهـا أجـرا كبـريا وثوابـا عظـيام ، ولو اجتهد املجتهدون،يشء ً ً ً، 

 عىل أصحاهبا فتخرج هبا عن املـألوف وتـصبح بعـد وإنام هي عادات وتقاليد وعواطف تطغى
 ،ذلك من الفولكلور الشعبي الذي يتوارثه األبنـاء عـن اآلبـاء يف تقليـد أعمـى وبـدون شـعور

 ويعتقـد الـبعض مـنهم بـأن ،ّبل يشعر بعض العوام بأن إسالة الدم بالرضب هي قربة هللا تعـاىل
 ).الذي ال يفعل ذلك ال حيب احلسني

 ، أقتنع بتلك املناظر التي تشمئز منها النفـوس وينفـر منهـا العقـل الـسليممل( :ًوقال أيضا
ً الرجـل جـسمه ويأخـذ بيـده حديـدا ويـرضب نفـسه يف حركـات جنونيـة يّوذلك عندما يعـر

 والغريب يف األمر والذي يبعث عىل الـشك أنـك تـرى ،حسني .. حسني:ًصائحا بأعىل صوته
 احلــزن أخــذ مــنهم كــل مأخــذ إذا هبــم بعــد ّهــؤالء الــذين خرجــوا عــن أطــوارهم وظننــت أن

حلظات وجيزة مـن انتهـاء العـزاء تـراهم يـضحكون ويـأكلون احللـوى ويـرشبون ويتفكهـون 
 ،ّ واألغـرب أن معظـم هـؤالء غـري ملتـزمني بالـدين،وينتهي كـل يشء بمجـرد انتهـاء املوكـب

هـو فلكلـور ّ إن مـا يفعلونـه :ولذلك سمحت لنفيس بانتقادهم مبارشة عدة مرات وقلـت هلـم
 ).شعبي وتقليد أعمى

ــيل  ــام ع ــني أن اإلم ــم ب ــسجاد وَّث ــك‡احلــسن واحلــسني وال ــوا ذل ــام ، مل يفعل  واإلم
ًحرض حمرضا مل حيرضه أحد من الناس وشـاهد بعينيـه مأسـاة كـربالء التـي قتـل  × السجاد

يخ  ورأى من املـصائب مـا تـزول بـه اجلبـال ومل يـسجل التـار،خوته كلهمإفيها أبوه وأعاممه و
 .)١( أو أمر به أتباعه وشيعته،ً فعل شيئا من ذلك‡أن أحد األئمة 

                                                                                                                                                       

 ).١٥١ – ١٤٨:ص(كل احللول عند آل الرسول ) ١(
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 . أهنا غري مقتنعة هبافأخربتنيء حتدثت مرة مع إحدى قريبايت عن جمالس العزا

  ؟ وملاذا تذهبني إذن:فقلت هلا
نني  وسـيقاطعو،لـسوء وسـينالني مـنهم ا،سينتقدين اجلميـعفـذهب أ إذا مل :أجابت بحزن
 .وسأعيش وحيدة

 مـن مل يتقيــد هبـا نفــي مـن املجتمــع ،عـادات وتقاليــد ..جمـالس العــزاء طقـوس اجتامعيــة
  !واضطهد وحتدث عنه اجلميع بالسوء حتى وإن كان من رواد املساجد وممن يقومون الليل

سينية وهـــم ال يـــصلون وال و إننـــي أعـــرف العـــرشات ممـــن يـــذهبون للمجـــالس احلـــ
يـأتون الفـواحش واملوبقـات فـإذا جـاءت أيـام عاشـوراء توقـف عـن بل هناك مـن  !يصومون

فإذا انقـضت مل يتـوان عـن فعـل كـل قبـيح  ،إتيان الرذائل إىل أن تنتهي العرش األوائل من حمرم
إذا فعـل ذلـك  × احلـسنياإلمـام  فيه )٢()شورُي( خياف أن !عىل مدار العام حتى يف رمضان

  !يف أيام عاشوراء
  !إذا ختلف عن جمالس العزاء × احلسنياإلمام ه  في)شورُي(خياف أن 
  !وال خياف أن يمسخه رب احلسني × احلسنياإلمام  فيه )شورُي(خياف أن 

                                                                                                                                                       

ــا(مــصطلح ) ١( ــة، مثــل اخلــوف املــريض مــن »رهــاب« يعنــي) فوبي ، وهــو خــوف مــريض مــن أشــياء معين
 .املرتفعات أو من الظالم

يتــسبب يف حــصول كــذا مــن (يــشور كلمــة يف اللهجــة القطيفيــة أقــرب معنــى يقابلهــا يف اللغــة العربيــة ) ٢(
 .كعقاب عىل أمر ما) املصائب
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 ن يـدعو إىلمن املهـازل أن حيـرتم املجتمـع مثـل هـذه النوعيـات مـن النـاس ويـضطهد مـ
 .ونبذ الغلو واخلرافات ‡آل البيت   ملا كان عليهالعودة

ة بقـوى َّسريُتمعنا حيملون عقلية جاهلية ال حتـب النقـاش وكأهنـا مـجمأفراد ما زال غالب 
عـىل كـل مـن تـسول و ختـالفهم ًايامرسون اإلرهاب الفكري عىل كل من يملك أفكار ،سحرية

  !له نفسه أن يفكر
 هـذا املـنهج الـدخيل ون ممن يستنكرينفقد قابلت الكثري ،لكنني أرى بريق صحوة ونور

 إن ً وسـتعم هـذه الـصحوة قريبـارى عودة قريبة للنبع األصـيلوأ ،‡عىل مذهب آل البيت 
 .شاء اهللا

فإليك أنت يا من تقرأ كالمي وأنت مقتنع بأفكاري البد أن يكون لك دور يف إيـصال 
 .هذا احلق واخلري ألبناء جمتمعنا العزيز الذين ربام غفلوا أو أغفلوا عن هذه احلقائق
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× 
 عمـرو بـن : فقيـل لـه؟تـأنف خدمـة أمـي مـن أمـه ،عمرو بن هند ذات يـوم لندمائـهقال 

 .ويف نيته إذالل أم ابن كلثوم ،فأرسل عمرو بن هند يسرتفد عمرو بن كلثوم وأمه ،كلثوم
 ثـم تطلـب املـساعدة مـن أم ابـن ،أوحى ابن هند ألمه أن تنحـي اخلـدم إذا دعـي الطعـام

 ،بالطعـام فـأكلوا ثـم دعـا بـأنواع مـن األواين املحملـة ،افـدعا ابـن هنـد بامئـدة فنـصبه ،كلثوم
صـاحبة احلاجـة   لـتقم: فقالـت لـيىل، يا ليىل ناوليني ذلك الطبق:فقالت هند أم عمرو بن هند

 !يا آل تغلب  واذاله:ّ فأعادت عليها وأحلت فصاحت ليىل،إىل حاجتها
نـد فعـرف الـرش يف عمرو بن كلثوم فثـار الـدم يف عروقـه ونظـر إىل عمـرو بـن ه فسمعها

 :ًنشد قائالأوفقام إىل سيف لعمرو بن هند معلق بالرواق فرضب به رأس ابن هند  ،وجهه
ٍّوقـــــــد علـــــــم القبائـــــــل مـــــــن معـــــــد َ َ  
ــــــــــــدرنا ــــــــــــون إذا ق ــــــــــــا املطعم ْبأن َ َّ َ ْ ُ  

  ًســــام النــــاس خــــسفا َإذا مــــا امللــــك
ـــــــــا صـــــــــبي ـــــــــام لن ـــــــــغ الفط ٌّإذا بل َ ِ  

 

ـــــــــــــا ـــــــــــــب بأبطحهـــــــــــــا بنين ُإذا قب ٌ َِ َ ُ  
ــــــــــــا املهلكــــــــــــون  َوأن ــــــــــــاّ ِإذا ابتلين ُ  

ــــــــــر ــــــــــا أن نق ّأبين ــــــــــاُ ــــــــــذل فين ّ ال ُّ  
ِختـــــــــر لـــــــــه اجلبـــــــــابر ســـــــــاجدينا ُّ  

 

ومـا أقـبح الـصورة  ،والكرامة وعدم القبول باملهانـةما أمجل هذه الصورة من صور العزة 
 .× ًالتي ألصقوها ظلام وعدوانا باإلمام عيل

 .اإلمام الذي كان مرضب املثل يف الشجاعة والكرامة
 .رف اجلبن قطاإلمام الذي مل يع
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 !؟× عز وأشجع من اإلمام عيل أيكون عمرو بن كلثوم أ
فيختبـئ وجيعـل زوجتـه هـي مـن تـصد  × ٌهل يعقل أن يقتحم أحد بيت اإلمـام عـيل

 !!؟املهامجني
 ؟ هاشموأين بن ؟ أين األنصار؟نو أين املهاجر؟× أين شجاعة عيل

 ؟ كل هؤالء جبناء؟كل هؤالء خائفون من عمر
ــسيدة  ــرضب ال ــة أت ــاهرة فاطم ــيل ‘ الط ــام ع ــة اإلم ــي × زوج ــت النب  ص وبن

 !؟واإلمام يتفرج
 !؟أعز شجعان العرب بحبل من رقبتهأجير 

 .ما أبشع هذه الصورة التي ال يقوهلا إال ناصبي يكره اإلمام ويريد القدح يف سريته
 كـل هـذا ؛ذهنـاأطـار القـرط مـن عـىل وجههـا حتـى  ‘ َبل زعموا أن عمر لطم فاطمة

  !يتفرج × عيلواإلمام 
  ويقـتحم بيـت اإلمـامًاأيكـون عمـر كـافر !؟مـام عـيل مـن كرامـةعلم ماذا أبقيـتم لإلال أ

 .)١(!يقتل جنينها ثم يزوجه اإلمام ابنته أم كلثومو بل ،ويكرس ضلع زوجته
 !!لبليةحني بحثت عن تعليق املشايخ الكرام عىل هذا الزواج ما وجدت إال رش او

وهـذا قمـة الطعـن  ! عنه وعنهاًزوج ابنته لعمر رغام ×  عيلإن اإلمام :فمنهم من قال
  ..‡يف اإلمام عيل ويف ابنته 

جعلتم اإلمام يف قمـة اجلـبن وانعـدام  ،اتقوا اهللا يا عامل ، اتقوا اهللا يا ناس يف إمامنا:وأقول
                                                                                                                                                       

 .)١١٦ – ٦/١١٥(الكايف ) ١(
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 !!الشخصية
 .)١( !× وليس أم كلثوم بنت اإلمام عيل ،إن عمر تزوج جنية :ومنهم من قال

انتهينـا مـن قـصة الفيـل الطـائر  !جنيـة ،يـا مثبـت العقـل والـدين ،اهب مملكـة العقـليا و
 !؟)٢(واختفاء اإلمام اخلميني لتظهر قصة اجلنية

لينتقـصوا مكانتـه ويـصمونه  × ومل يكتفوا بـاختالق هـذه األكذوبـة عـىل اإلمـام عـيل
 . ليزيدًيال ذلًنه أصبح عبداأ × باجلبن والذل بل قالوا عن اإلمام عيل بن احلسني

 :قال املجليس يف بحار األنوار
فبعـث إىل رجـل مـن  ،ن يزيد بن معاوية دخل املدينة وهـو يريـد احلـجأ × عن الباقر(

فقـال  !ّ أتقر يل أنـك عبـد يل إن شـئت بعتـك وإن شـئت اسـرتققتك:فقال له يزيد ،قريش فأتاه
كـان أبـوك أفـضل مـن أيب يف وال  ،ً واهللا يا يزيد ما أنت بأكرم منـي يف قـريش حـسبا:له الرجل

ــام فكيــف أقــر ، الــدين وال بخــري منــيومــا أنــت بأفــضل منــي يف ،اجلاهليــة واإلســالم  لــك ب
 !؟سألت

 لـيس قتلـك إيـاي بـأعظم مـن :فقـال لـه الرجـل ، يل واهللا قتلتـك إن مل تقـر:فقال له يزيد
 ني فقـال لـه ثـم أرسـل إىل عـيل بـن احلـس،فأمر بـه فقتـل ،تلك احلسني بن عيل ابن رسول اهللاق

ّ أرأيـت إن مل أقـر لـك ألـيس تقتلنـي كـام :× لـه عـيل بـن احلـسني فقال ،مثل مقالته للقريش
 قـد أقـررت لـك بـام :فقـال لـه عـيل بـن احلـسني ، بـىل: فقـال لـه يزيـد؟قتلت الرجـل بـاألمس

                                                                                                                                                       

 .)٢/٤٥(مرآة العقول للمجليس ) ١(
 ).١٤:ص(نحن واألساطري اليونانية : راجع عنوان) ٢(
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 .)١()وإن شئت فبع ،أنا عبد مكره فإن شئت فأمسك ،سألت
 : العلوي والتشيع الصفوي عن هذه الروايةقال املفكر عيل رشيعتي يف كتابة التشيع

الغريب أن العالمة املجليس مل يكتف هنا بنقـل هـذه امللفـات القـذرة التـي صـنعتها أيـاد (
 ،بل راح يذب عن هذا اخلرب وعن اإلشكاالت التـي يمكـن أن تـورد عليـه ،مأجورة لبني أمية

يـد مل يــذهب للحـج بــل مل شــكال يـورده املؤرخــون عـىل هــذا اخلـرب مقتــضاه أن يزإوأشـار إىل 
خاصـة أن يزيـد مل يكـن يتـاح لـه  ،وهـذا صـحيح ،خيرج من حدود الـشام طـوال مـدة خالفتـه

وكان عبد اهللا قد قـصد مكـة كـام فعـل  ،الذهاب إىل مكة بسبب سيطرة عبد اهللا بن الزبري عليها
ًاإلمام احلسني رفضا للبيعة ليزيد غـري أن اإلمـام احلـسني تـرك مكـة قاصـدا الكوفـ ة بيـنام بقـي ً

ًعبد اهللا مرابطا يف مكة متخـذا إياهـا مركـزا لقوتـه ً وقـد اسـتلم الزعامـة فيهـا مـن بعـده أخـوه  ،ً
 !؟فكيف ومتى متكن يزيد من الذهاب للحج ،مصعب

بـل ذهـب أكثـر مـن  ،غري أن العالمة املجليس مل يقبـل االعـرتاف بحقيقـة أن اخلـرب خمتلـق
 ،بــدعوى أن كــالم املــؤرخ ال يمكــن الركــون إليــهذلــك إىل تــضعيف رأي املــؤرخني بالروايــة 

ًوبذلك أبطل كل األدلة العقلية والنقلية التي تضعف اخلرب مدعيا أنـه بـذلك ينـدفع اإلشـكال  ّ ّ
ومل يتـربع بوجهـة النظــر العجيبـة واالســتنتاج الغريـب الــذي  وليتــه اكتفـى بــذلك ،عـن اخلـرب

ي أثـار حفيظتـي إىل درجـة كبــرية هـذا االسـتنتاج الـذ ،توصـل إليـه بخـصوص اخلـرب املـذكور
ّوبقيـت أتقلـب يف الفـراش كمـن  ،بحيث مل أستطع تلك الليلة اخللود إىل النـوم حتـى الـصباح

ًوال بــويل ولــيس ابنــا للحــسني وعــيل وفاطمــة  ! لــيس بإمــام:لدغتــه أفعــى وأصــيح يف نفــيس
  !لكنه رجل عريب من قريش ،وحممد

ــا مــن تــدعي ذلــك ــا وال  ،وأنــت ي ــا وال شــيعيا وال مــسلامًال تكــن عامل ًروحاني ً لكنــك  ،ً
                                                                                                                                                       

 .)١٣٨/ ٤٢(بحار األنوار ) ١(
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  !؟ةعّفكيف تتجرأ عىل اهتام اإلمام هبذه التهمة الوضي !إنسان
ّواهلــاجس اآلخــر الــذي كنــت أعيــشه هــو أننــي إذا كنــت عازمــا عــىل التعــرض للعالمــة  ً

ًاملجليس فيجب أن أستعد أوال للبالء وخـوض معركـة مـوت وحيـاة ّوتـرددت يف البـدء بـني  ،ّ
ّويف النهايـة اختـذت قـراري برتجـيح الثـاين مهـام كلـف  ،مة املجليس وحرمة اإلمامّحرمة العال

 .)١()؟فعالم الرتدد والسكوت ،ّثم إنه ليس لدي يشء أخشى أن أفقده ،األمر

                                                                                                                                                       

 ).٢٠٣ – ١٩٨:ص(التشيع العلوي والتشيع الصفوي ) ١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٧٣ 

 

 

 
فـيهم  الـصحابة وال نطعـن مـن ً أحـداال نكفرالشيعة نحن ( :السبحاينجعفر قال الشيخ 

دراسـة حليـاة ي نقـد وأ ملنـع ًأصـبح لفـض سـب الـصحابة جـدارا :ثم قـال ..تقد حياهتمبل نن
 .)١()إن الشتم والسب خلق األوباش والسفلة من الناس :ثم قال ..الصحابة

الـسبحاين جعفـر لنقم برحلة قصرية يف بعض الكتب املعتمدة ثم نرى هل ما زال الـشيخ 
ّمرص  :السفلة من الناس أم الاش و عىل رأيه يف شأن أن هذه أخالق األوبُ

عمـر بـن اخلطـاب  إن( ):١/٦٣(النعامنية لنعمـة اهللا اجلزائـري  األنواركتاب  ورد يف -١
 ).ًكان مصابا بداء يف دبره ال هيدأ إال بامء الرجال

ال جمال لعاقل أن يـشك يف كفـر عمـر فلعنـة اهللا ورسـوله عليـه وعـىل ( : املجليسقال -٢
 ).٤٥:جالء العيون ص( )ن يكف عن لعنهًمن اعتربه مسلام وعىل م

رضاهبـام وثـواب لعـنهم أاألخبار الدالـة عـىل كفـر أيب بكـر وعمـر و( :وقال املجليس -٣
 )والــرباءة مــنهم ومــا يتــضمن بــدعهم أكثــر مــن أن يــذكر يف هــذا املجلــد أو يف جملــدات شــتى

 ).٣٠/٣٩٩بحار األنوار (
بـاش والـسفلة الـذين حتـدث عـنهم هل هذه أخالق أتبـاع آل البيـت أم هـي أخـالق األو

  !؟العالمة
 . من أصحاب املبادئ واألخالقًانريد جواب .. من العقالء واملنصفنيًايد جوابنر

                                                                                                                                                       

 ). ٦:ص ( حوار مع الشيخ صالح الدرويش حول الصحبة والصحابة)١(
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كـل شـيعي عـىل وجـه األرض  و..قد قرأت عدة كتب حتاول أن تنكـر تكفـري الـصحابةو
 .ن كالمهم هذا ما هو إال تقيةيعلم أن غالب الشيعة يكفرون الصحابة وأ

  )! عليه ال حيكم عليه باالرتداداملآخذ ما ولكن بذكر ًقد ندين صحابيا( :همقال أحد
  !؟ أم تكفري وطعن وشتم،هل ما ورد أعاله جمرد مآخذ

  !مآخذ فقط
ملاذا ال تذكر إال قصص مكذوبة عن الصحابة ال تـشري إال إىل خيـانتهم لإلسـالم وللنبـي 

 !؟ص األكرم
  !مآخذ فقط

 !؟حدة ألحد منهموملاذا ال تذكر فضيلة وا
 ! الكالم الذي يف الكتبًلننس قليال

شـتائم يف الـصحابة ال  وًكالمـافيهـا  حـسن شـحاتة يقـول  للشيخةسمعت حمارضات عد
ومما قالـه الكـالم الـذي جـاء يف األنـوار النعامنيـة عـن عمـر  ،ن التي وردت أعالهعتقل قذارة 

 مـن الـشتائم ً وذكـر سـيال،مر مـن زنـى إن أم عمر زانية وأتت بع: كام قالاًالذي أوردته سابق
 !؟ فهل هذه جمرد مآخذ،عائشة وحفصة ص  النبي األكرمتيللصحابة ولزوج

كــام ســمعت  ، عــن هــذاًب ال تقــل قبحــايــ ســمعت حمــارضات للــشيخ يــارس احلبًوأيــضا
كثـري غـريهم احلميـد املهـاجر و عبـد حممـد بـاقر الفـايل والـشيخ الـسيدللشيخ حسن الصفار و

 !؟مآخذ فقط : حياولون أن يرقعوه بقوهلم»ترقيع«علم أي ال أف ،لصحابةتكفري ولعن ل
ن الـشيخ شـحاتة واحلبيـب فـإ ،اكتفـى بـذلك وكفر ولعنالصفار وإن كان الشيخ حسن 

مـن لديـه أدنـى أخـالق ع ال يصح أن يـصدر ،نه كالم شوارعإ : أقل ما يقال عنهًقد قاال كالما
 .ًايخ عن كونه شً وفضالً عن كونه مسلامًفضال
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 عـن أمثـال ًقبـل كتابـة حـرف واحـد دفاعـا - للـردودًيؤلف كتبا-نصح كل مؤلف أوإين 
 يمثلونـه قبـل مالـذي يفـرتض أهنـ ‡ مـذهب آل البيـت ًهؤالء أن يقول هلم أن حيرتموا أوال

 ، ليس لـدهيم أدنـى اقتـداء بـأخالق آل البيـت» أدبوقلييل« »نيتكفريي«أن يتطوع للدفاع عن 
  !زام باآلداب العامةحتى أدنى التوال 

 ًا وكالمهــم لــيس تقيــة وكــذب،ًإن كــانوا حقــا صــادقني يف اعتقــادهم عــدم كفــر الــصحابة
 مـن تلفيـق القـصص املكذوبـة عـىل الـصحابة لـزرع ًفليعلنوا الرباءة من كل مـن كفـرهم بـدال

ويوضـحوا لعامـة الـشيعة حرمـة تكفـري الـصحابة بكـل قد يف القلـوب والغـل يف الـصدور احل
 . يف املجالس واحلسينياتً خمالفاً عىل الفضائيات وقوالًال أن يسمعوهم قوال ،وضوح

 خطـورة تكفـري  للعامـةفلـامذا ال يوضـحون ، فقـد كفـرًر مـسلامَّمـن كفـ :أليسوا يقولـون
 !؟الصحابة

 !؟اآلخرونأم أهنم ال يتذكرون هذا احلديث إال عندما يكفرهم 
 ال يقبلــه عقــل وال ًان كــالم اهللا تفــسريويفــرسو،  ألمــر هــؤالء خيتلقــون األســاطريًعجبــا

 بـل ،بكـل مـا يف األرض مـن سـفالة وانحطـاط ص ويشتمون أصحاب النبي األكرم، منطق
نه قبـل أكثـر مـن ألـف أكل ذلك كي يثبتوا فقط  .. باجلبن وانعدام املروءةًايتهمون اإلمام عليو

 ! كربوا عقولكميا ناس ! بكرعيل أحق باخلالفة من أيباإلمام وأربعامئة سنة كان 
 أن ال وجـود ةن بحجـ فقـد ظهـر مـن يـدعي حتريـف القـرآ؛احلـد هذا عندومل يقف األمر 

 أي إن األئمـة سـريجعون ؛مـن يـؤمن بالرجعـةظهر و، ‡فيه لنص عىل خالفة عيل واألئمة 
  !كام سيعود الذين اغتصبوا اخلالفة كي ينتقم األئمة منهم !إىل احلياة كي حيكموا
 !من املفرتض أن حيكم قبل أيب بكر × ًان اإلمام عليكل هذا إلثبات أ
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ــ ــب األس ــوانكت ــاال بعن ــسلطان مق ــسن ال ــغب :(ًتاذ ح ــف ش ــن يوق م
ــرصين الــشيعة ــرصين واملب بعــض هــؤالء األشــخاص ( :قــال فيــه )١()املستب

ــرضر البيــت-مــع األســف الــشديد- املتــشيعني لــشيعي مــنهم أكثــر مــن  ا ت
مـن الـذين اتبعـوا مـنهج خاصـة  ،االستفادة التي يعتقد البعض أننا نحققها

ولـو عـدنا إىل العقـل  ،األيام الـسوداء كـام يعـربون عنهـا كخيار تنفيس هلم عن السب واللعن
واملنطق حتى لو كان هناك اختالف عىل مسألة اللعن فإنـه ال جيـب أن يـستخدم هكـذا عالنيـة 

 يف اخلطاب الشيعي الـذي اسـتمر لعقـود مـضت مل ً وخصوصا،لمة يف تاريخ التشيعوكأنه مس
 وكأنـه ، بينام نجد هذه النـربة عـىل منابرنـا مـن املستبـرصين،يستخدم السب والشتم عىل املنابر

 . بل ويستحسنه البعض،أمر عادي
ن قبـل دعو من هنا املجتمع الشيعي أن يقف أمام هذا التشويه غري املقصود للمـذهب مـأ

ــشيعني ــض املت ــذين ،بع ــذا- وال ــم ه ــدا عنا-بفعله ــلبية ج خاصــة وأن ،ًيعكــسون صــورة س
 وإنـام يـذهب إىل األلفـاظ الدونيـة التـي ال ترتقـي ألخــالق ،بعـضهم ال يـستخدم فقـط اللعـن

ــسلم ــب،امل ــة كخطي ــع املقدم ــان يف موق ــذلك إذا ك ــف ب ــؤالء ســوف ، فكي ــيقن أن ه ــا مت  وأن
 ألن عمـر اللعـن مل ،تشيع يف حال استمروا عىل الـنهج نفـسهًيعكسون صورة سلبية جدا عن ال

 ).ً أو يدفع ظلامًايأخذ حق
                                                                                                                                                       

  :جتد املقال عىل هذا الرابط )١(
http://walfajr.org/index.php?act=artc&id=8439&hl 
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 مـع أن ؛ننظـر يف الظـواهر ونغفـل األسـبابًفإننـا كثـريا مـا نا ملعاجلة ظـاهرة معينـة ئإذا ج
أجهـد األسـتاذ حـسن  وقـد . املـشاكلّ حـلًساعد كثـريا عـىلالبحث عن األسباب ومعرفتها يـ

ــسه  ــان الظــاهنف ــل األســبابيف بي ــ،رة وأغف ــ الش ــرأة ّدُك أن اســتنكاره هلــذه الظــاهرة يع  ج
 وال هيمنـي ، أكثـرًاسـوف أكـون هنـا واضـح( : وأعجبني حينام قال يف مطلع مقالـه،وشجاعة

 ).أقول أي أمر يقال هنا أو هناك ألين مؤمن بام
يت  واألمـر اآلخـر الـدفاع املـستم،الظاهرة هي الكتـب والـرتاثإن السبب الرئييس هلذه 

  !من العلامء واملراجع عن أمثال هؤالء املشاغبني
تطـاول هـ جعلت له حمـارضات ١٤٢٣عام حرم املويف  ،حسن شحاته يقيم يف قم :ًفمثال

ــ ــاظ بذيئ ــصحابة بألف ــن خالهلــا عــىل ال ــامج  ،ةم ــن خــالل برن ــشارك م ــوم ي ــزال إىل الي والي
 .ً مستمرا والسب والشتم بألفاظ بذيئة اليزال،يف غرف شيعية )البالتوك(

 مـن روايـات الغـالة التـي سـقت هـذه ً هـائالًجد كـامنسفـوأما إذا قلبنا صفحات الرتاث 
  .ًحتى أينعت وأثمرت حنظال -شجرة شغب املستبرصين-الظاهرة 

 !؟الغالة والعلامءروايات ن أم وفمن أحق بالعتب املستبرص
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 .]١١٠:آل عمران[& . / 0 1 2 * :قال تعاىل

ثـم مـات كـان أصـحابه منـافقني  ص فمتى كان ذلك إذا كانوا يدعون أنه يف زمان النبـي
ثـم أتـى  ،×  واغتـصب أصـحابه اخلالفـة مـن أمـري املـؤمننيًرتد الناس مجيعـااف ص النبي

حتـى  وقـد غـدر بـه مـن ادعـوا نـرصته ،راتفكانت احلروب واملـؤام × عهد أمري املؤمنني
ًواهللا جـرت نـدمامعرفـة  ..عرفكم مل أركم ومل ألوددت أين( :قال ثـم قتـل  )١()ً وأعقبـت سـدماَّ

 .بعدما غدر به أهل الكوفة × اإلمام احلسني
َّفمتى كنا خري أمة ، حتى يومنا هذاوتوالت املصائب تلو املصائب  !؟ُ

ــي ــد النب ــى ص إذا مل يكــن يف عه ــد !؟وأصــحابه فمت ــوش أو يف عه ــد جــورج ب  يف عه
 !؟الء فليجبني السادة العق!؟أوباما

 -كـام يـدعون-وأخـذ احلكـم كـافر  ص إذا كان اجلميـع ارتـد بعـد مـوت النبـي األكـرم
 ×  اإلمـام عـيل؟مـا الـذي مـنعهم ،ص فلامذا مل يرجعوا لدين األصنام بعد أن مات النبـي

 وهـو يلطــم نيـهأن تـرضب زوجتـه أمـام عي -كـام يظـن العلـامء–الـذي بلـغ بـه اجلـبن  ،مـنعهم
 !؟ويندب حظه مثل النساء

 ؟× مام عيللكالم من يف قلبه أدنى احرتام لإلل يقول هذا اه
 إن :قـال ، بل هو مـن تـأليف حممـدًان ليس وحين القرآحد املسترشقني ملا أراد أن يثبت أأ

                                                                                                                                                       

 .)٥/٦(، الكايف )١/٧٠(هنج البالغة ) ١(
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 واستـشهد عـىل ذلـك بكتـب ، لكـنهم خـالفوه وبـدلوا بعـد موتـهالقرآن مدح أصـحاب حممـد
 لكـن ؛ سـريتدونًان عنـد اهللا مـا مـدح أناسـ لو كان القرآن م:فقال ، يف ارتداد الصحابةالشيعة

 .يدهمييكسب تأهذا القرآن من تأليف حممد أراد أن يتملق ألصحابه ل
 !!ص ض العجيب فيام حدث بعد موت النبيالتناقهو  والغريب

 الـصحابة نأ ومـا حـدث هـو ،ً ال يعقـل أن يرتـد النـاس مجيعـا دفعـة واحـدة:فتارة يقـال
  ! منهً بكر خوفاابايعوا أب
  وهـم الـذين حتــدوا،ن مـن رجــل واحـد أتباعـه قليـلوبحان اهللا مجيـع الـصحابة خـائفسـ

الـذين كـووا بالنـار واحلديـد كـي يعـودوا إىل ديـن آبـائهم  ..صناديد قريش ومل خيافوا بطـشهم
 !ة وعزم إال أن ينرصوا دين اهللافأبوا بكل ما يف الدنيا من قو

لـروم ومل  اجلزيـرة العربيـة وحـاربوا ا الكفـر مـنرسان األشاوس الذين أزالوا صناديدالف
  ! من قبيلة ضعيفةًا واحدً خيافون رجالخيشوا جيوشهم اجلرارة

 .ن صدق فال عقل لهإحدث العاقل بام ال يليق ف
لوا احلياة الـدنيا ومـصاحلهم الشخـصية  وفضًارتد الناس مجيعا ، ال:وتارة أخرى يقولون

  ! بكرالذا بايعوا أب
اجلزيـرة داخـل اآلالف مـن  ..ص  قبل وفاة الرسـولً اهللا أفواجالقد دخل الناس يف دين

 !؟كل هؤالء كفروا فجأة ،العربية وخارجها
 فلـامذا ،اآلن يريـدون احليـاة الـدنيا ؛الذين تركوا أمواهلم وهجروا أهاليهم ابتغاء وجه اهللا

 !؟قاسوا ما قاسوه من كفار قريش إذن
 !وبـضع عـرشات مـن أنـصارهم فقـط األئمـة ن مـن سـيدخل اجلنـة هـمإهبذا الوصف ف
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ونحـن  !ني نحـن لـسنا تكفرييـ: ثم نقول،وكأن اجلنة ملك لنا ندخل من نشاء ونكفر من نشاء
  !كله وأدخلناهم جهنم ص رنا جمتمع النبي األكرمَّكف

مــن ذا  ؟َّ عــيلَّمـن ذا الــذي يتـأىل :مـاذا ســنقول هللا رب العـاملني يــوم القيامـة حــني يــسألنا
 !؟ن هذا يف اجلنة وذاك يف النار يدعي أ أنالذي جيرؤ عىل

 !؟نا ورواياتنا وكذبنا كالمك يا ربناء إنا اتبعنا كربا:هل سنقول

) *  :قال تعاىل  ' & % $ # " !
. - , + * ) 3 2 1 0 /  8 76 5 4

 .]١٠٠:التوبة[ &9 : ;
 ذنـب تكفـري مـسلم يـوم القيامـة أمـام اهللاوهـو عظـيم الذنب هذا المن أجل ماذا نتحمل 

 .رب العاملني
 ِّ حـني انتهـى مـن عـد) متهم التيجـاينفضح اجلاين(الشيخ رائد الشيخ جواد يف كتابه هذا 

ومـن أراد املزيـد فلريجـع إىل اإلصـابة  ،نكتفـي هبـذا القـدر( :قـال ! فذكر عـرشةمن مل يكفروا
 وغريهــا مــن كتــب ، واجلــرح والتعــديل،د الغابــة وأســ،٣ واالســتيعاب ج ،١البــن حجــر ج

 وليكــون القــارئ عــىل ،لــيعلم أن الــشيعة بــراء ممــا نــسب إلــيهم مــن قبــل املغرضــني ،الرجــال
 .)١(!)بصرية من هذيان املبغضني

عـىل  هـل هـذا تأكيـد !؟ومراجع الفرق األخرىملاذا اعتمد الشيخ رائد عىل كتب  ..تأمل
 !؟أن مصادرنا تؤكد ردة الصحابة وكفرهم

لكـن  ؛اقتـداء بـأئمتهمالـصحابة مـن حـد براء من تكفري أي أ × نعم شيعه اإلمام عيل
                                                                                                                                                       

 ).٣٠:ص(فضح اجلاين متهم التيجاين للشيخ رائد الشيخ جواد ) ١(
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 . الغالة هم من يكفرونةشيعال

± ª © H G F E  ² » ¦ § ¨*  :قـــــال تعـــــاىل

´ ³ ¸ ¶ µ ¹&  ]١٤-١٠:الواقعة[. 
 !؟نوفإذا كنا ندعي أن األولني كفار فأين سيذهب اآلخر
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ص 
َفقالوا يف أيب بكر وعمر  ،× عابدين العراق عىل اإلمام زين الٌوفد نفر من أهل ٍ

 أنتم .. أال ختربوين:×  اإلمام زين العابدين قال هلم،فلام فرغوا من كالمهم ،َوعثامن
§ ¨*  :املهاجرون األولون  ¦  ¥  ¤  ¯  ® ¬ « ª ©

¶ µ ´ ³ ¼  * : فأنتم:قال ، ال: قالوا؟ &° ²±   »  º ¹  ¸
½  Ì  Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á  À ¿ ¾
Í Î  ÐÏ&أنا فقد تربأتم أن تكونوا من أحد هذين الفريقني و أما :قال ، ال:ا قالو؟

 ! " # $ % & '*  :أشهد أنكم لستم من الذين قال اهللا فيهم
( 0 / . - ,  + اخرجوا عني فعل   &1 2 3 ( * 

 .)١(اهللا بكم
 !؟ومها وحدمها يف طريق اهلجرة ص لو كان أبو بكر منافق ملاذا مل حياول قتل النبي

 !؟ يكشف أمره إىل كفار قريش وكانوا عىل مقربة منهامملاذا مل
ــب أ ــؤالء الغري ــافقني ن ه ــشيوخ -املن ــذكر ال ــام ي ــاولوا و-ك ــو مل حي ــل ل ــرة واحــدة قت م

 . عىل حكومتهبانقالبأو القيام  ص النبي
ويرتــد  ،ًذريعــا ًيفــشل يف دعوتــه فــشاليف التــاريخ اإلنــساين أعظــم شخــصية  ص النبــي

بيـنام يـنجح  ! يف حياته وهـو الطريـد الـرشيد املستـضعفنافقه أصحابهيوبل  ،ناس بعد موتهال
 ًويكـون املجتمـع حمبـا ،يكون له آالف األتباع املخلـصنيًغريه ممن هو أقل شأنا منه يف دعوته و

                                                                                                                                                       

 .)٢/٢٩١(كشف الغمة يف معرفة األئمة لألردبييل ) ١(
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  ! له بعد موتهًله يف عهده ويبقى خملصا
 !؟هل كنت تقبل ذلكف ،نون أصحاب اإلمام اخلميني كفار منافقإ :لو قيل لك

 ؛ وأن يـريب مـن حولـه عـىل اإلسـالمن يـؤثر يف جمتمعـهيف أ ص  يفشل النبـي األكـرمهل
ـــ ـــنام ت ـــاريخبي ـــرب الت ـــا ؟نجح آالف الشخـــصيات ع ـــيس هـــذا طعن ـــيًأل ـــة النب  ص  يف منزل

 !؟وشخصيته
ــي ــزوجهام النب ــافرتني ويت ــصة ك ــشة وحف ــف تكــون عائ ــة  ؛ص كي وال جيــوز يف رشيع

ــافرة ــن ك ــزواج م ــت الــرش !؟اإلســالم ال ــد كان ــسخ احلكــم يف وق ــك فن ــسابقة حتــل ذل ائع ال
 .]١٠:املمتحنة[& Å È Ç Æ*  :اإلسالم
ابنتـه لعـثامن وهـو كـافر  ًحقـا فكيـف يـزوج ص للنبي األعظم ثابتةالعصمة إذا كانت و
فهــل يــصح أن تتــزوج مــسلمة  !؟عنــدما متـوت يزوجــه الثانيــةوزيــادة عــىل ذلــك  بــل ،منـافق
 !؟عىل حساب رشع اهللا وعىل حساب ابنتيهيتملق وينافق  ص ن النبيم أأ !؟ًاكافر

 !؟ه عىل أنفسهمنما ال يقبلو ص  يقبلون عىل النبيفلامذا
ً قياديـا مؤمنـا صـاحلا تقيـا يتـوىل أناسـا بعـضهم مـؤمن وبعـضهم ًلو قيـل لـك بـأن رجـال ً ً ً ً

 ومـع هــذا قــام هــذا الرجــل ، وأنــه لفــضل اهللا عليــه يعـرف أهــل النفــاق بلحــن قــوهلم،منـافق
 ثــم اختــار أهــل النفــاق وأعطــاهم املناصــب القياديــة وســودهم عــىل ،الــصالحبتجنــب أهــل 

فـام أنـت قائـل  ، عـنهمٍتقرب إليهم وصاهر بعـضهم ومـات وهـو راضو بل ،الناس يف حياته
 !؟يف هذا الرجل

 * , +* ) ('  &  % $ # " !
 !؟أمر اهللا بالغلظة عىل املنافقنيالنبي هل خالف  ف.]٧٣:التوبة[  &.  -
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إلمـام لإلمـام عـيل ثـم ل ص بعـد النبـي اخلالفـة ن تكـونأ -نـاؤرر علامكام يق-املفرتض 

 إىل أن تـصل إىل اإلمـام ‡  بقيـة األئمـة االثنـي عـرشثم تـستمر يف نيإلمام احلسلن ثم احلس
 .املهدي

 إىل اإلمـام ًوصـوال ×  وأخـذ اخلالفـة اإلمـام عـيل،فلو فرضنا أن املـسلمني مل يرتـدوا
 هــل ؟ مــن ســيأخذ اخلالفــة مــن بعــده؟بــد اآلبــديناملهــدي أفهــل ســيحكمنا اإلمــام  ،ياملهــد

 !؟سيصبح األئمة أكثر من ذلك
 !؟كي حيدد من حيكم من بعده أم جاء كي يدعو لعبادة اهللا ص هل جاء النبي

 : احتامالتةال خيلو من ثالث ص أمر اخلالفة بعد النبي األكرم
لـو  × ًا اإلمـام عليـ ملاذا مل يبـايع الـصحابة:ها نسألعندف ، إما أن الصحابة مل يرتدوا-

 !؟ًأوىص له باخلالفة حقا ص كان النبي
 !؟ لكفـارهبحكمـ ×  يريـد اإلمـام عـيلذاما :نسألعندها ف ، وإما أن يكونوا ارتدوا- 

ًأن يفـرض نفـسه فرضـا عـىل  ×  هـل يريـد اإلمـام عـيل!؟هل كل ما هيمه أن حيكـم وكفـى
 !؟ حيكم الناس رغم أنوفهمًالناس ويكون دكتاتورا

 - كـام يلـزم مـن قـال بـردة الـصحابة–قد فشل يف التأثري عىل من حولـه  ص ن النبيثم إ
ــهفكــان أصــحابه ــوا بعــد موت ــه وانقلب ــه يف حيات ــام ا، ينافقون ــام إل ف ــذي ســيفعله اإلم نجــاز ال

 !؟ من بعدهًإذا أصبح حاكام × عيل
َفـشل يف ذلـك فـام × م عـيلالـذي هـو أعظـم وأفـضل مـن اإلمـا ص إذا كان النبي  ذاَ
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 !؟× سوف يصنع اإلمام عيل
مــن أن كــرب علــم أي خيانــة أأوال  !ًمكرهــان اإلمــام بــايع إ :يقــول والعجيـب أن الــبعض

هـم  وًيـن الـصحابة الـذين قـاتلوا قريـشاأو ،بعد وفاة قائـدهم إىل املنـافقنيمر املسلمني َّيسلم أ
ً مكرهـاًوهل نـصح اإلمـام للخلفـاء أيـضا !؟نوقلة مستضعف ً هـل جاهـد معهـم مكرهـا!؟ُ  !؟ُ

ًهل توىل اإلمارة حتت خالفتهم مكرها ً هل توىل اخلالفة بعدهم مكرها!؟ُ  !؟ُ
 مـاذا تريـدون أنـتم :فعنـدها نقـول هلـم ، واالحتامل الثالث أن املسلمني بايعوا أبـا بكـر-

ون عـىل فلـامذا تـرص بايعـه ×  إذا كان النـاس انتخبـوا ألنفـسهم خليفـة واإلمـام عـيل؟إذن
 !؟افتعال خالف بعد كل هذه القرون

 !؟ًا ملكيًليجعل احلكم اإلسالمي حكام ص هل جاء النبي
شـوريون آلا ؛ية كانـت تـستعبد النـاس وتـسحقهممجيع احلضارات التي مرت عىل البـرش

 ، كلهـم اضـطهدوا البـرش باسـم الـدين؛يقيون والفراعنة والروم والفـرسواإلغريقيون والفين
ــرصفوادعــوا أن الــد  وكلــام مــات ملــك ورث امللــك ،ين يعطــيهم وذوهيــم حــق امللــك والت

 .ًوكان الشعب ال رأي له يف كل ذلك بل يفرض عليه األمر فرضا ،قرابته
ًأتــى اإلســالم كــي يلغــي دســاتري البــرش ويــضع تــرشيعا يكفــل للمــرء كرامتــه وإنــسانيته 

بـالفرد واملجتمـع اإلنـساين أتـى كـي يرقـى  ..ودية البرش إىل عبودية رب البـرشوحتريره من عب
 مل ،مـن حيكمهـم ومـن يمـثلهم يف اختيار ًلدرجة أن يصبحوا أحرارا ..إىل أعىل درجات احلرية

 .ص يأت كي يعطي احلكم آلل بيت النبي األكرم
 !؟با االنتخايب أرقى من الترشيع اإلهليوهل يعقل أن ترشيع أور
 .لناسم الدين الذي ارتضاه اهللا لال يقول هذا مسلم حيرت

رشيع أرقـى مل يـأت عـىل اإلنـسان تـ .. مـن اإلسـالمًية ترشيع أكثر عـدالمل يمر عىل البرش
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اإلسـالم سـبق  ،يبايعه املـسلمون وجيتمعـون عليـه األمر شورى واحلاكم ؛من ترشيع اإلسالم
 . إىل هذا اليومً التاريخ له مثيالاألرض إىل دستور غاية يف الرقي مل يشهدكل حضارات 

ــد أ ــت اوق ــيلثب ــام ع ــاء يف هنــج البالغــة × إلم ــام ج ــال ك ــك فق ــشورى إ( :ذل ــام ال ن
 .)١()اً كان ذلك هللا رضًن اجتمعوا عىل رجل وسموه إماما فإ؛للمهاجرين واألنصار

 .ون املسلمني وتطبيق رشع اهللا يف الدولةئاحلاكم ما هو إال موظف مهمته إدارة ش
وحني تكـون لـه قـضية فإنـه يتحـاكم  ، الرعية يتحاكم إىل كتاب اهللاحلاكم برش كغريه من

 وبـني هإىل الرشع وإىل اجلهات القضائية ويقف كـأي مـواطن عـادي أمـام القـضاء ال فـرق بينـ
بــل إن اإلمــام غــضب حــني كنــاه  ،مــع اليهــودي × كــام يف قــصة اإلمــام عــيل ؛ي مــواطنأ

 .)٢(القايض بينام نادى اليهودي باسمه فقط
ِ فــإن ،َّوإنــام الــشورى للمهــاجرين واألنــصار( :يقــول يف هنــج البالغــة × واإلمــام عــيل

ًاجتمعـوا عــىل رجــل وســموه إمامــا ُ ْ ُُّ َ ِ كــان ذلــك هللا رضــ،ٍ ٍم خــارج بطعــنِ فــإن خــرج مــن أمــره،ًاَ ْ ٌَ  أو ،ِ
ٍبدعة َ ردوه إىل ما خرج منه،ِ َُّ ُ فإن أبى قاتلوه عىل ،ََ َ َّ وواله اهللا ما توىل،تباعه غري سبيل املؤمننياْ َّ()٣(. 

 .)٤()دعوين والتمسوا غريي( : اخلالفةحني عرضت عليهكام قال 
ٌواهللا ما كانت يل يف اخلالفـة رغبـة وال يف الواليـة إربـة( :وقال ْ ٌ َ َْ َ َْ َ َِ ِِ ِ ِِ ِْ ِ ْ َ َ ولكـنُكم دعومتـوين إليهـا ؛َ ْ ْ ََ ُ َِ ِ ُ َْ َّ ِ

َومحلتموين عليها ْ َ َْ َ َِ ُ ُ()٥(. 
                                                                                                                                                       

 .)٣/٧(هنج البالغة ) ١(
 .)٥٧ – ٥٤/٥٦(، بحار األنوار للمجليس )١/٣٧٣(آل أيب طالب البن شهر آشوب مناقب ) ٢(
 .)٣/٧(هنج البالغة ) ٣(
 .)١/٣٧٧(، مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب )١/١٨١(هنج البالغة ) ٤(
 .)٢/١٨٤(هنج البالغة ) ٥(
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وال  ،ا ورفـض اخلالفـةقول هـذمام  من رب العاملني فال حيق لإلًامنصباخلالفة ت فلو كان
 .التنازل عنها ملعاوية × حلسنلإلمام احيق 

 ،ًلقــد اختلقــت روايــات إلثبــات اإلمامــة حتــى ادعــوا أن اهللا أمــر أنبيــاءه مجيعــا باإلمامــة
ــاس  ــوا إمامــة األئمــة ومل يبعــثهم كــي يــدعوا الن ــق الكــون وبعــث الرســل ليثبت وكــأن اهللا خل

 .لتوحيد اهللا

ـــــــاىل ـــــــال تع  &F E DON M L K J I H G * :ق
 .]٣٦:النحل[

فكيـف ال توجـد  ،كـافرفهـو ا  من أركان الـدين ومـن مل يـؤمن هبـًاإذا كانت اإلمامة ركنو
 !؟فرا والكا الركن العظيم الذي حيدد املسلمآية واحدة رصحية يف القرآن هلذ

أم أن  !؟هم يف القـرآنؤأسـامتـذكر  لـامذا ملف ،ًاإذا كان اإليامن باألئمـة االثنـي عـرش واجبـ
 !؟القرآن حمرف وناقص قد أسقط منه أبو بكر وعمر أسامء األئمة

 !؟ من أساسيات العقيدةٍفكيف يفرط يف أمر ،&VU T S R Q P* :قال تعاىل
فمشيت عند ذلك إىل أيب بكـر فبايعتـه وهنـضت ( :عن بيعة أيب بكر × قال اإلمام عيل

 هكلمـة اهللا هـي العليـا ولـو كـر حتـى زاغ الباطـل وكانـت -أحداث الـردة-يف تلك األحداث 
 وأطعتـه ًفتوىل أبو بكر تلك األمور فيرس وسدد وقارب واقتـصد فـصحبته ناصـحا ،الكافرون

 .)١()ًفيام أطاع اهللا فيه جاهدا
 .يعونه خيتارون حاكمهم ويبا،املسلمون أحرار ..هذا هو الدستور اإلسالمي

                                                                                                                                                       

 .)٣٠٧ – ١/٣٠٦(الغارات إلبراهيم الثقفي ) ١(
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 ؟متى يظهر املنافقون وملاذا
 ، خـائف أحـد هـدفني ال ثالـث هلـام فإمـا أنـههإن من ينافق يف أي زمان ويف أي مكان لديـ

 . يطمع بمصلحة ماوإما أنه
 ًافمـن ذا الـذي ينـافق شخـص ،يف مكـة ص ن خالل فرتة دعـوة النبـيولذا مل يظهر منافق
 وكفـار اجلزيـرة العربيـة قاطبـة ،نويـد أتباعـه مـضطهد وأتـى بـدين جد،ال مال له وال سلطان

 .ن ينرصهتالحقه وتعذب كل من تسول له نفسه أ
يف بدايــة دعوتــه يف مكــة كــي جيــره  ص إعانــة النبــييف مــن ذا الــذي يفكــر جمــرد تفكــري 

 ؟الكفار عىل رمال الصحراء املحرقة ويكوى بالنار واحلديد
 أنـه هالـك ال -يف ذلـك الوقـت-نظـر اجلميـع يف  عليه ًا حمكومًامن ذا الذي ينافق شخص

 ؟ن دينه سيفنى بال شكأ و،حمالة
لكـنهم بقـوا  ؛ والتعـذيب مـا يفـوق احـتامل البـرشكل من أسلم يف مكة ناله مـن التنكيـل

 .ملنيغون الدار اآلخرة وثواب رب العاتصامدين يب
حـني لكـن  ،أو حتـى جياملـه ص يف ظل هذا الوضـع ال مـصلحة ألحـد أن ينـافق النبـي

ظهر مـن يـدعي اإلسـالم إمـا إىل املدينة وأصبحت لدهيم دولة اشتدت قوة املسلمني هبجرهتم 
دت آيـات يف فـضحهم والتحـذير وقـد ور ، يريـد مـصلحة دنيويـة وإما أنه،ًخوفا من املسلمني
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 .منهم
 مـا عانـاه حتى من أسلم يف مكة وعـانى-  يف ذلك العرصنيم أن املسلل يعني هذالكن ه

 !؟نو ومرتدراكف -فار قريشمن تعذيب ك

I H G F ED C B  > = < ?*  :قال تعاىل  A@
S R  Q P O  NM  L  K J  U T& ]ما يف مكة فإن أ .]١٠١:التوبة

 رب العاملني وتكفري  هذا تأل عىل؟ر من نشاء هبذه الطريقةِّكيف نكف ،النفاق مل يظهر بعد
ول  نراقب ما نلفظ من ق أال). فقد كفرًر مسلامّمن كف( :ص وقد قال النبي ،للمسلمني

 !؟ص ونتقي اهللا يف أصحاب نبينا
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× 
َفدك اختذت ِ  !؟ صحيحٌلكن هل هي مطعن ، يف أيب بكرً مطعناُ

 !!!تأمل
 فلـم يـتكلم ،ويقتل جنينهـا ‘  وترضب فاطمة،× تغتصب اخلالفة من اإلمام عيل

  !أحد ومل يطالب أحد بيشء
  ! تطالب باإلرث!؟طالب بامذالت ‘ ثم تذهب فاطمة

ْومن من َ  ؛ بكـرثـم تغـضب فاطمـة مـن أيب ،سـقطوا جنينهـاأاقتحموا بيتهـا و من الذين ؟ِ
  !ألنه منعها املرياث

  !جل مرياثيقتل ابنها وتغضب من أ !جل مرياثرسقت اخلالفة وتغضب من أ
 هـل ؟لتطالـب بـاإلرث ‘ هـل تـذهب الزهـراء ف،ًحقـادثت كل هـذه األحـداث لو ح

 !؟عاقلهذا يقول 
 أرسـلت إىل أيب بنـت النبـي × ن فاطمـةإ( : ثـم اهتـديتهقال الشيخ التيجاين يف كتابـ

 ).أبو بكربكر تسأله مرياثها من رسول اهللا فأبى 
 لـذلك مل يـوزع ؛)ًار وال دينـاً يورثوا درمهـان األنبياء ملإ( :يقول ص  النبيأبو بكر سمع

  وجـاء بعـده، بعـدم تـسليمها فـدك‘بكـر ظلـم الزهـراء  ان أبإ :إذا قلناو ، من املرياثًئاشي
ــة  ســتمر يف ا وجــاء عــثامن ف، حقهــم يف فــدكالزهــراءعمــر واســتمر يف ظلمــه فلــم يعــط ورث

  ! فدك للورثةمل يعط × ًا أمري املؤمنني علي وكذلك ملا بلغت اخلالفة،ظلمهم
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 ؟‡أم كلثوم ورثة الزهراء لإلمام احلسن واحلسني ولامذا مل يعط فدك ف
فبـذلك جيـب  ص  وجيب توزيعه بعد وفاة النبي األكـرمًا إذا كانت فدك مرياث:يشء آخر

 ؛ العبــاسباإلضــافة إىل عمــه ص يــع زوجــات النبــيأن يتقاســم أرض فــدك مــع الزهــراء مج
 .ص ًألهنم أيضا ورثة النبي
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ـــة  ـــاء األئم ـــذكر يف املجـــالس احلـــسينية أبن ـــاذا ال ي ـــع مل ـــشهدوا م ـــذين است ـــام ال اإلم

 ،عمـر بـن عـيل بـن أيب طالـبو ، بكر بن عيل بن أيب طالـبأيب : أمثاليف الطف × احلسني
 .)١( مع احلسني بالطفً وقد استشهدوا مجيعاعثامن بن عيل بن أيب طالبو

مجـيعهم شـهدوا كـربالء مـع  وعمر بن احلـسن ، بكر بن احلسنو أب:وكذلك أبناء احلسن
 .استشهدواو × عمهم احلسني

 ؟واستشهدوا معه × مع احلسني  أمل يقاتلوا؟ أليسوا أبناء األئمة؟فبامذا تفرس ذلك
يف  × احلـسنياإلمـام أليس من املحزن أن تذكر حتـى أسـامء العبيـد الـذين قـاتلوا مـع 

ــذكر  ــربالء وال ي ــهك ــاء أخي ــه وأبن ــيشء إال أن أســام ،إخوان ــي كهم ءال ل أســامء أصــحاب النب
 !! كيف يعمي احلقد القلوبًعجبا !؟ء أشخاص يكرههم الشيوخأسام ..ص األكرم

 وإلغـاء ،ن الـصحابة لدرجـة إنكـار آيـات القـرآإين استغرب كل هذا اإلرصار عىل تكفري
 .أسامء الصحابةكهم ءن أسامأهتميش أبناء األئمة ملجرد و بل ،العقل واملنطق

                                                                                                                                                       

 .إن به قرب احلسني: ، يقال عند هنر كربالءوفةموضع بالعراق من ناحية الك) ١(
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  !عقيدة منحرفةو أنت صاحب فكر فاسد :أهنى حواره معي بقوله

 :كاتبته فيهتقول  )؟ملاذا ال يبحثون عن احلق( حتت عنوان ًمقاالعندها تذكرت 
ــق ال مــا يوان الــنفس البــرشية ال حتــب ســامع إإ( ــإذا  ، فهــذا يــشعرها باألمــان؛هــاءراآف ف

ا كحيلـة مـن جاءهتا خواطر وتساؤالت عكس معتقـداهتا طردهتـا وحاولـت عـدم التفكـري هبـ
اهتم كــي يــشعروا باألمــان ال مــا يعــزز معتقــد لــذا جتــدهم ال يقرئــون إ؛يسحيــل الــدفاع النفــ

فمجاهبـة األمل مـرة  ؛اتبعـوههـذا الـشعور لـدقائق لعرفـوا احلـق ولو أهنم تغلبوا عـىل  و،النفيس
 ).ود يف العذاب بعد املوتاخلل و،فضل من العيش معه باقي العمرأ

لكـن  ؛ مـا ومـع ذلـك ال يتحقـق منـه يف أمرهو الكسل الفكري الذي حيس املرء فيه بريبة
  !صاحب فكر فاسد وعقيدة منحرفةأنت  :ما يضحكني قوله يل

ن ما املطلـوب منـي كـي أكـو ، يا من ال أمحل له إال كل احرتام وتقدير..يا صديقي العزيز
 !؟سليم الفكر سليم العقيدة

ن  غـري اهللا كـي أكــودعـوأ هــل ؟كــي أكـون سـليم الفكـر ص  أصـحاب النبـيرِّكفـأهـل 
 ؟سليم العقيدة

تـرك دعـاء رب أ فأرصف دعائي لألئمـة و؛عتقد أن األئمة يعلمون الغيب ويرزقونأ هل
 ؟األئمة

ًا ما كي أكون مسلامحدر أِّكفهل جيب أن أ  ؟ً
ر الصحابة فليس مـن شـيعتنا وال مـن ِّن من مل يكف إ:قالواة شعار التكفري وهل رفع األئم

 ؟أتباعنا
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ــه أن أو × هــل مــن تقــدير اإلمــام عــيل  عــىل ‘ن عمــر لطــم الزهــراء أق ِّصــدحمبت
 !؟وجهها واإلمام يتفرج

 ؟ ما الذي يقلقك يف عقيديت؟ما الذي يزعجك يف فكري
 ؟أترتاب يف أن اهللا أحق بالدعاء ممن سواه

 ًأثـرت فـيمن حولـه فاقتبـسوا شـيئا ص ل يزعجك أن تكون عظمة شخـصية النبـي همأ
 ؟من نورها فأصبحوا عظامء

 ، أحـد أمـام اهللا يـوم القيامـةِّيصديقي ال أريد حتمل ذنـب لعـن أو تكفـري أ يا ًآسف جدا
 . سواهوأذر مندعوه أ أمرت أن قد غري اهللا ودعوأ أريد أن ال

 ؟فعل فالنماذا  :لن يسألنيو ،ام عملت يف حيايتعهللا سيسألني ا
  ؟ هل فالن كافر أم ال:لن يسألنيو
  ؟نه أو تلعًا ملاذا مل تكفر فالن:يلن يسألنو
 ؟ ملاذا دعوتني وتركت دعاء األئمة من دوين:لن يسألنيو

ــه ــسلام سلكن ــرت م ــا كف ــبني إذا م ــا رصفــت و ،ًيحاس ــريهسيحاســبني إذا م ــادة لغ  ،العب
 .ص سيسألني إذا ما افرتيت الكذب عىل أصحاب رسول اهللاو

عندما دخـل عليـه عمـران  × ما أنت يا صديقي العزيز فأقول لك كام قال اإلمام عيلأ
 :بن عبيد اهللا طلحة نب

° ± µ ´ ³ ² *  : فــيهمهــذا ممــن قــال اهللا بــوإين ألرجــو أن أكــون أنــا وأ(

» º ¹ ¸ ¶& ]٤٧:احلجر[. 
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  ٩٥ 

 

 

 
 ٣........................................................................إهــــــداء
 ٥...........................................................................البداية

 ٦..............................................................صيحة قبل الطوفان
 ٨..................................................................حتطم األسطورة

 ١٤........................................................نحن واألساطري اليونانية
 ٢٠......................................................................األئمة برش

 ٢٣..............................................................!غلو يف غري األئمة
 ٢٦.....................................................................لعبة األسامء

 ٢٩...................................................................األئمة وسطاء
 ٣٣....................................................................حيل شيطانية

 ٣٤.......................................سامحة الشيخ عباس املوسى ودعاء غري اهللا
 ٣٧......................................................................حتقري املرأة
 ٤١.......................................................................ٌواقع مرير

 ٤٤..........................................................حرقوه وانرصوا آهلتكم
 ٤٩......................................................................!من نتبع؟

 ٥١............................................................!ملاذا يكذب هؤالء؟
 ٥٢.........................................................شتان ما بني سرية وسرية
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  ٩٦  

  

 ٥٦............................................................»كده و كده«عبادات 
 ٦٠...................................................................حفالت الزار

 ٦٣...........................................ما بني مواكب العزاء ومصايص الدماء
 ٦٦....................................................................فوبيا املجتمع

 ٦٨...................................................بني اإلمام عيل وعمرو بن هند
 ٧٣...................................................!كتائب الدفاع عن التكفرييني

 ٧٦....................................!شغب املستبرصين أم شغب الغالة والعلامء؟
 ٧٨.............................................................خري أمة مل تؤمن قط

 ٨٢................................................؟صَملاذا أرسل اهللا النبي األكرم 
 ٨٤.................................................................وقفة مع اإلمامة

 ٨٨...............................................ًأسلموا عندما كان اإلسالم ضعيفا
 ٨٨..............................................!ًوكفروا عندما أصبح اإلسالم قويا

 ٩٠.......................................................اإلمام عيل يمنع إرث فدك
 ٩٢...................................................أبناء األئمة يف غياهب النسيان

 ٩٣.....................................................................هناية احلوار
 ٩٥...............................................................فهرس املحتويات
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